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ACHTUNG. 
Wenn während der Bewegung, sei es beim Öffnen sowie beim Schließen, und  während der Pause 
die Spannung ausfallen sollte, macht das System bei der Rückkehr der Speisung eine Schließung, 
um stets die Schließung zu garantieren, nachdem man sich entfernt hat. 
Anhand des LICHTSCHRANKEN-Eingangs kontrolliert das Steuergerät die Funktionstüchtigkeit 
aller Eingänge, die den Zustand wechseln müssen, und zwar bei der ersten Speisung sowie bei 
jeder neuen Anfahrt.  
Werden die Verlangsamungen verwendet, hat die Programmierung zu erfolgen, wenn diese 
eingeschaltet sind.  
 
PROGRAMMIERUNG START und FUSSGÄNGER 
 
GESCHLOSSSENES TOR 
Stellt man den DIP10 auf “ON”, wird das Selbstlernen der Zeiten aktiviert: 
Betätigt man START oder den ersten Kanal einer gelernten Fernbedienung geht das Tor mit einer 
Öffnung los (anderenfalls die Drähte der Klemmen 1 und 3 vertauschen). Ab diesem Moment 
beginnt der Mikroprozessor, die Zeiten zu zählen.  
Der 1. Flügel beginnt, sich zu öffnen;  wenn er an der gewünschten Position ankommt, einen 
weiteren “START”-Befehl geben und er hält an.  Das Blinklicht erlischt und ab diesem Moment 
wird die Pausezeit gezählt.  
Wenn man die verstrichene Pausezeit für ausreichend hält, “START” betätigen und er beginnt mit 
der Schließung.   
Ab diesem Moment akzeptiert das System bis zur erfolgten völligen Schließung des Tors keine 
Befehle mehr. (Auf Grundlage der Öffnungszeiten berechnet das Steuergerät von selbst die 
Schließungszeiten).  
Jetzt muß der DIP10 wieder auf “OFF” gestellt werden. Somit ist alles bereit, um das Tor wieder 
mit einer Öffnung starten zu lassen.  
Das Steuergerät ist auch zur Verwaltung der  teilweisen Öffnung (Fußgängerfunktion) vorbereitet, 
und zwar anhand des 2. Kanals der bereits zuvor gespeicherten Fernbedienung oder eines 
Eingangs START FUSSGÄNGER. 
Zur Programmierung der Fußgängerzeit, wie oben vorgehen und den Eingang Start Fußgänger 
verwenden.  
 
Funktion Totmann = Nachdem das Selbstlernen der Zeiten gemacht und der Dip-Schalter 10 
wieder auf OFF gestellt wurde, den Dip-Schalter 10 erneut auf = ON stellen. Die Eingänge 
START und START FUSSGÄNGER kurzschließen. 5 Sekunden lang wird die LED DL1  2 
Blinkimpulse geben, zur Anzeige, daß die Funktion eingegeben ist. 
Jetzt wird sich das Tor beim Gedrückthalten der Taste START öffnen, und beim Gedrückthalten 
der Taste START FUSSGÄNGER schließen. 
Zur Deaktivierung dieser Funktion den Dip-Schalter 10 auf ON stellen und die Eingänge START 
und START FUSSGÄNGER kurzschließen. 5 Sekunden lang wird die LED DL1 1 Blinkimpuls 
geben, zur Anzeige, daß die Funktion deaktiviert ist. 
Funktion schnelle Wiederschließung: Diese Funktione erlaubt die Kürzung der Pausezeit auf  3 
Sekunden seit dem Eingriff und der Befreiung der Lichtschranken. 
Zur Aktivierung dieser Funktion während der Zeitenprogrammierung wie folgt vorgehen: Wenn 
das Tor auf Pause ist, mindestens 2 Sekunden lang die Lichtschranken abdecken. Nach 
abgeschlossener Programmierung ist die Funktion aktiviert. Will man sie ausschließen, das 
Programmierverfahren wiederholen. 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
Voeding   230 Vac eenfasig 50/60 Hz 
Aant. motoren  0,5 HP Max 
Knipperlicht  230 Vac 40Wmax 
Voeding Fotocellen  24 Vac 8W Max 
   ( 2 sets fotocellen + externe radio) 
Elektronische sluiting  12 Vac 15W Max 
Aanduidingslamp  230 Vac 100w Max 
Controlelamp  230 Vac 100w Max 
Werkingstemperatuur  -20  + 55°C  

 
ALGEMENE KENMERKEN 
 
De elektronische apparatuur A220RAL1 en/of A220RAL1R, ontworpen voor de automatisering  van 
aandrijfmotoren van garagedeuren en schuifpoorten, voldoet aan normen van huidig geldende richtlijnen. 
De apparatuur biedt een compleet aantal functioneringsmogelijkheden ("programma voor flats", 
stappenfunctie, stappenfunctie met automatische hersluiting, "programma voor voetgangers", "functie 
stormram", vertragingen, twee eindschakelaars en dead man) en regelingen (werktijd, pauzetijd, faseverschil, 
voetgangerstijd, en vermogen motor). 
Het systeem is veelzijdig door het uitgebreide keuzemogelijkheden  (2 eindschakelaars, voorknipperfunctie, 
knipperlicht gestuurd door centrale, aanduidingslamp, controlelamp, uitsluiting door dip-switchs van de 
ingangen die niet worden gebruikt, radio aan boord (van de poort) of aan te sluiten radio).  
Makkelijk te monteren dankzij controle-leds (rode leds voor veiligheidsaansluitingen = N.C contacten 
(maakcontact),  gele leds voor commando's = N.O. contacten (arbeidscontact); dankzij de uitrekbare klemmen 
en de zeefdrukken die op de printplaat aanwezig zijn en alle verbindingen en functies aangeven. 
 
WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATIE  -  ALGEMENE VERPLICHTINGEN 

 
A) Voor de installatie moet bovenstrooms van de installatie een magnetothermische of 
differentieelschakelaar worden aangebracht met een max. vermogen van 10 A. De schakelaar moet 
een alpolige scheiding van de contacten waarborgen met een openingsafstand van minstens 3 mm 
 

B) Om eventuele interferentie te vermijden moeten de vermogenskabels (minimumdoorsnede 1,5 
mm2) worden gedifferentieerd van de signaalkabels die een doorsnede van 0,5 mm2 mogen 
hebben, en moeten zij altijd hiervan gescheiden gehouden worden.  
 

C) Maak de verbindingen aan de hand van de volgende tabel en de bijgeleverde seriegrafie. Let er 
goed op dat alle inrichtingen die met dezelfde ingang met rustcontact worden verbonden in serie 
geschakeld, en alle inrichtingen die dezelfde ingang met arbeidscontact delen, parallel geschakeld 
worden. 
Een foutieve installatie of onjuist gebruik van het product kan de veiligheid van de installatie 
in gevaar brengen. 
 

D) Alle materialen die in de verpakking zitten moeten buiten het bereik van kinderen worden 
gehouden, want zij vormen een mogelijke bron van gevaar. 
 

E) De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juiste werking van het 
automatische systeem als niet de door hem geproduceerde componenten en accessoires worden 
gebruikt voor de bedoelde toepassing. 
 

F) Controleer aan het einde van de installatie altijd met aandacht of de installatie en de 
gebruikte voorzieningen correct functioneren. 



VERBINDINGEN (LEGENDA KLEMMENBORDEN) 
 

1 
 

Uitgang motor 1 OPENT (motor 
te gebruiken voor 
voetgangersfunctie) 

15 Uitgang 0Vac om voeding  TX fotocellen te 
verbinden voor test voorafgaand aan elke start 

2 GEMEENSCHAPPELIJKE 
uitgang  motor 1 (motor te 
gebruiken voor 
voetgangersfunctie) 

16 Ingang EINDSCHAKELAAR  sluit  motor 1 
(NC/ rustcontact)  (Eindschakelaar opent motor 
1 (automatische herkenning) 
 

3 Uitgang motor 1 SLUIT (motor 
te gebruiken voor  
voetgangersfunctie) 
 

17 Ingang EINDSCHAKELAAR opent motor 2 
(NC) 
 

4 nc (rustcontact) 
 

18 Ingang Fotocel (NC) 
 

5 nc (rustcontact) 
 

19 START-ingang (NO/abeidscontact) 
 

6 nc (rustcontact) 20 Uitgang 24 Vca voor voeding FOTOCELLEN 
(indien deze niet zijn gecontroleerd voor 
werking)  en ACCESSOIRES (Max 8W) 
(2 sets van fotocellen en radio-ontvanger) 
 

7 7ALS DIP 5 OFF = uitgang 
FASE voor 
AANDUIDINGSLAMP 
ALS DIP 5 ON =  vaste uitgang 
voor KNIPPERLICHT art. Nr. 
LA220EL 
 

21 Gemeenschappelijke uitgang   (0 Vca) voor 
voeding FOTOCELLEN, ACCESSOIRES en 
ELEKTRONISCHE SLUITING 
 

8 ALS DIP 5 OFF = NUL 
AANDUIDINGSLAMP 
  Als DIP 5 ON = vaste uitgang 
voor KNIPPERLICHT art. Nr. 
LA220EL 
 

22 Uitgang 12 Vca voor ELEKTRONISCHE 
SLUITING  
 

9 INGANG KABEL 230V - NUL 23 STOP-ingang,  (rustcontact, indien niet 
gebruikt, een draadbrug maken met klem 25) 
 

10 INGANG KABEL 230 V - 
FASE 
 

24 START- ingang voor 
VOETGANGERSPROGRAMMA 
(arbeidscontact, werkt op motor 1) 
 

11 AARDE 
 

25 GEMEENSCHAPPELIJKE ingang voor 
STOP-START-START 
VOETGANGERSPROGRAMMA  

12 AARDE 
 

26 Ingang KOUS ANTENNE 
 

13 GEMEENSCHAPPELIJK voor 
ingangen  FA-FC FOTOCEL 

27 Ingang  KERN ANTENNE 
 

 

 
DIE MOTOR-LEISTUNGSKONDENSATOREN  ZWISCHEN DEN KLEMMEN     1 - 3. 
 
DIP-EINSTELLUNG 
Dip-Anzeige (bei geschlossenem Tor) 

DIP ON OFF 
DIP1 Regelt die Lichtschranken beim Öffnen Regelt die Lichtschranken nicht 

beim Öffnen. 
DIP2 Wohnblock (nach dem ersten Start werden 

während der Öffnung keine weiteren 
akzeptiert). 

Keine Auswirkung. 

DIP3 Schrittbetrieb (öffnet-stoppt-schließt-stoppt-
öffnet….) 

Wohnanlage (öffnet-stoppt-
schließt-öffnet und nach Stopp oder 
Pause durch Start oder Sender 
automatische Wiederschließung 
nach Pausezeit) 

DIP4 Druckstoß (2 Sekunden lang) und Schloß (4 
Sekunden lang) vor der Öffnung 

Macht keinen Druckstoß 
 

DIP5 Blinklicht an den Klemmen 7-8 Zusätzliches Licht (Arbeitszeit+ 3 
Minuten ) an den Klemmen 7-8 

DIP 6 Fixer Rolling (funktioniert durch Erkennung 
des mit dem COPYROLLY gegebenen 
Codes). 

Normaler Rolling-code. 

DIP7 5 Sekunden lange Verlangsamungen beim 
Öffnen sowie Schliessen. 

Keine Verlangsamung, weder beim 
Öffnen noch beim Schließen. 

DIP8 Schließt den Eingang Endschalter öffnet aus Eingang Endschalter öffnet frei. 
DIP9 Schließt den Eingang Endschalter schließt 

aus. 
Eingang Endschalter schließt frei. 

DIP10 Lernen der Zeiten. Normalbetrieb 

 
EINSTELLUNG DES MOMENTS 
 
DIP 11 OFF OFF ON ON 
DIP 12 OFF ON OFF ON 
%-WERT 
MOMENT 

100% 65% 80% 50% 

 
Werden die zwei Eingänge Endschalter verwendet, läßt sich anhand der Überbrückung J1 die 
Betriebsart wählen.  
 
J1 geschlossen = Prog. Schiebetor; J1 offen = Prog. Kipptor 
 
Prog. Schiebetor: Beim Eingreifen der Endschalter blockiert sich das Tor. Die Verlangsamungen 
erfolgen vor deren Eingriff mit einer festgelegten Zeit (die während der Programmierungsphase 
selbstgelernt wird). 
Prog. Kipptor: Beim Eingreifen der Endschalter beginnt das Kipptor die 3 Sekunden lange 
Verlangsamung und erlaubt somit die völlige Schließung des Kipptors. 



 
ANSCHLÜSSE (KLEMMLEISTEN-ZEICHENERKLÄRUNG) 
 

1 Ausgang ÖFFNET Motor 1                       * 
(für die Fußgängerfunktion zu verwendender 
Motor)  

15 Ausgang 0VWs zum Anschließen der 
Lichtschrankensender für den Test vor jeder 
Anfahrt. 

2 GEMEINSAMER Ausgang Motor 1        * 
(für die Fußgängerfunktion zu verwendender 
Motor) 

16 Eingang ENDSCHALTER,  schließt Motor 1 
(Ruhekontakt)  (Endschalter öffnet Motor 1 
(automatische Erkennung) 

3 Ausgang SCHLIESST Motor 1                * 
(für die Fußgängerfunktion zu verwendender 
Motor) 

17 Eingang ENDSCHALTER, öffnet Motor  2 
(Ruhekontakt) 

4  Ruhekontakt 18 Eingang LICHTSCHRANKE (Ruhekontakt) 
5 Ruhekontakt 19 Eingang START (Arbeitskontakt) 
6 Ruhekontakt 20 Ausgang 24 VWs zur Speisung der 

LICHTSCHRANKEN (wenn sie nicht vor der 
Anfahrt getestet wurden) und 
ZUBEHÖRTEILE (max. 8W) 
(2 Lichtschrankenpaare  + Funkempfänger) 

7 WENN DIP 5 OFF = Ausgang PHASE für 
ZUSÄTZLICHES LICHT  
WENN DIP 5 ON = fixer Ausgang für 
BLINKLICHT Code LA220EL  

21 Gemeinsamer Ausgang (0 VWs) zur Speisung 
der LICHTSCHRANKEN, ZUBEHÖRTEILE 
und des  ELEKTROSCHLOSSES. 

8 WENN DIP 5 OFF = Ausgang 
MITTELLEITER ZUSÄTZLICHES LICHT  
WENN DIP 5 ON = fixer Ausgang für 
BLINKLICHT  Code LA220EL   

22 Ausgang 12 VWs für das ELEKTROSCHLOSS  
(max. 15W) 

9  EINGANG LEITUNG 230 V ~  
MITTELLEITER 

23 Eingang  STOP , (Ruhekontakt; im Falle der 
Nichtverwendung mit Klemme 25 
überbrücken).  

10 EINGANG LEITUNG 230 V ~  PHASE 24 Eingang START FUSSGÄNGER 
(Arbeitskontakt,  wirkt auf den Motor 1 ein). 

11 ERDE 25 GEMEINSAMER Eingang für STOP-START-
START FUSSGÄNGER 

12 ERDE 26 Eingang ANTENNENGEFLECHT 
13 GEMEINSAME KLEMME für EINGÄNGE  

Öffnungsendschalter-
Schließungsendschalter LICHTSCHRANKE 

27 Eingang ANTENNENSEELE 

14 Ausgang 24VWs zum Anschließen der 
Lichtschrankensender für den Test vor jeder 
Anfahrt. 

28/29 Reiner Relaiskontakt zum : 
- Anschließen eines Blinklichts mit bleibendem 
Licht (Code LF220) mit Speisung durch die 
Klemmen 7 und 8 (das Relais blinkt schnell 
beim Öffnen und langsam beim Schließen). 
- Steuern einer Kontrollampe zur Anzeige der 
Torbewegung. Eine durch die Klemmen 20-21 
gespeiste 24VWs-Lampe (max. 1Watt ) 
anschließen. 

 

 
14 Uitgang 24Vac om voeding  

TX fotocellen te verbinden 
voor test voorafgaand aan 
elke start 
 

28/29 Schoon relaiscontact om: 
- een knipperlicht met  permanent licht  
(art. Nr. LF220) te verbinden aan de 
klemmen 7 en 8 (het relais knippert snel 
tijdens de openingsfase en langzaam tijdens 
de sluitingsfase).   
- Een controlelampje te regelen om de 
beweging van de poort aan te geven. Sluit 
een lamp van 24Vca aan, gevoed door de  
klemmen 20-21 (max 1 Watt)  
 

 
          VERBIND DE CORRECTIECONDENSATOREN MOTOR TUSSEN DE KLEMMEN    1 - 3  
 
          REGELING VAN DIP 
          Aflezing Dip (bij gesloten poort) 
 

DIP ON OFF 
DIP1 Regelt de fotocellen tijdens 

opening 
Laat de Fotocellen bij opening buiten werking  

DIP2 "Programma voor flats" (na 
eerste Start-commando 
worden tijdens openingsfase 
geen andere commando's 
geaccepteerd)  

Buiten werking 

DIP3 "Stappenfunctie" (opent-stop-
sluit-stop-opent ...) 

"Residentieel programma" (opent-stop-sluit-opent en 
na stop of pause-commando van start-commando of 
zender tx sluit de poort automatisch na pausetijd   

DIP4 Stelt "stormram-functie" ( 2 
sec.) en vergrendeling ( 4 
sec.) in werking voor opening  

Laat stormram 

DIP5 Knipperlicht op klemmen 7-8 Aanduidingslamp (werktijd + 3 minuten) op klemmen 
7-8 

DIP6 Rolling invariabel 
(functioneert door herkenning 
van de code die door de 
COPYROLLY wordt 
gegeven)   

Rolling-code normaal 

DIP7 Voert vertragingen uit 
gedurende 5 sec. bij opening 
en sluiting 

Voert geen vertragingen uit bij opening en sluiting 

DIP8 Uitschakeling ingang 
eindschakelaar  opent  

Geeft Ingang eindschakelaar opent vrij  

DIP9 Uitschakeling ingang 
eindschakelaar   sluit 

Geeft Ingang eindschakelaar sluit vrij 

DIP10 Programmering tijden (pauze-
werk-fase)  

Normale werking 

 



 
 

REGELING SET 
 

DIP11 OFF OFF ON ON 
DIP12 OFF ON OFF ON 
WAARDE.
% SET 

100% 65% 80% 50% 

 

Als er twee ingangen voor eindschakelaars worden gebruikt, kan de bedrijfswijze worden 
geselecteerd via het bruggetje J1.         

 
J1 gesloten = prog. schuifpoort;  J1 open = prog. garagedeur. 

 
Programma schuifpoort: wanneer de eindschakelaars ingrijpen blokkeert de poort. De 
vertragingen vinden plaats op een vaste tijd (die automatisch zelfgeleerd is tijdens de 
programmering) vóór de ingreep  
 
Prog. garagedeur:  wanneer de eindschakelaars ingrijpen begint de garagedeur 3 seconden lang te 
vertragen, zodat de garagedeur helemaal kan sluiten. 
 
 
ATTENTIE 
Als tijdens de beweging, zowel bij opening als sluiting, gedurende de pausetijd de spanning 
uitvalt, dan voorziet het systeem bij terugkeer van de stroom in een sluiting, zodat de poort zich 
altijd afsluit nadat men zich van de poort heeft verwijderd. 
De centrale controleert door de ingang FOTO de werking van alle ingangen die van stand moeten 
veranderen, zowel bij de eerste voeding als bij elke nieuwe opstart. 
Als men de vertragingen gebruikt, moet de programmering worden uitgevoerd met instelling 
van deze laatste. 
 
 
PROGRAMMERING START en VOETGANGERSFUNCTIE        
 
GESLOTEN POORT 
Door DIP10 in "ON" te brengen, geeft men het automatisch opnemen van de werk- en pauzetijden 
vrij. 
Als men op START drukt of op het eerste kanaal van een afgestelde afstandsbediening, dan 
begint de poort zich te openen (als dat niet zo is, dan moeten de draden van de klemmen 1 en 
3 worden verwisseld). Vanaf dit moment begint de microprocessor de tijden op te nemen. 
De vleugel begint open te gaan, als hij in de gewenste positie aankomt, geeft men opnieuw een 
START-commando waardoor de vleugel stilhoudt. Het knipperlicht gaat uit en vanaf dit moment 
wordt de pauzetijd geteld. 

TECHNISCHE MERKMALE 
 

Speisung     230 VWs einphasig 50/60 Hz 
Motoren          max. 0,5 PS . 
Blinklicht     230 VWs max. 40W 
Lichtschrankenspeisung   24 VWs max. 8W   

  ( 2 Lichtschrankenpaare + externer Funk) 
Elektroschloß    12 VWs max. 15W  
Zusätzliches Licht     230 VWs  max. 100W  
Kontrollampe    230 VWs  max. 100W 
Betriebstemperatur    -20  +55 °C 

 
 
ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 
Das zur Automation von Motoren für Flügeltore oder Schiebe- und Kipptore vorgesehene elektronische 
Steuergerät A220RAL1 bzw. A220RAL1R entspricht den geltenden Vorschriften.  
Es hat eine komplette Palette von Funktionen (Wohnblock, Schrittbetrieb, Schrittbetrieb mit 
Wiederschließung, Fußgänger, Druckstoß, Verlangsamungen,  zwei Endschalter und Totmann) und 
Einstellungen (Arbeitszeit, Pausezeit, Phasenverschiebungszeit, Fußgängerzeit und Motorleistung). 
Dank seiner Optionen ist es sehr vielseitig (2 Endschalter, Vorblinken, durch das Steuergerät geregeltes 
Blinken, zusätzliches Licht, Kontrollampe, Ausschließung der nicht verwendeten Eingänge durch Dip-
Schalter, Funk an Bord oder zum Einstecken). 
Die Kontroll-LEDs (rote für die Sicherheiten = Ruhekontakte, gelbe für die Befehle = Arbeitskontakte), 
herausziehbaren Klemmen und Siebdrucke auf der gedruckten Schaltung mit Angabe der Anschlüsse und 
Funktionen machen die Installation leicht.  
 

HINWEISE ZUR INSTALLATION - ALLGEMEINE 
VERPFFLICHTUNGEN 

 
A) Bevor man mit der Installation beginnt, muß stromauf der Anlage ein thermomagnetischer oder 
Schutzschalter mit max. 10A Stromfestigkeit angebracht werden. Der Schalter muß eine allpolige 
Trennung der Kontakte mit mindestens 3 mm Öffnungsdistanz garantieren. 
 

B) Zur Vermeidung von Störungen, die Leistungskabel (Mindestschnitt 1,5 mm2) von den 
Signalkabeln (Mindestschnitt 0,5 mm2) unterscheiden und stets getrennt halten.  
 

C) Die Anschlüsse unter Bezugnahme auf die folgende Tabelle und den beiliegenden Siebdruck 
vornehmen. Sehr darauf achten, daß alle Vorrichtungen, die an denselben Ruhekontakt-Eingang 
angeschlossen werden, reihengeschaltet und alle Vorrichtungen, die denselben Arbeitskontakt-
Eingang teilen, parallelgeschaltet werden.  
Eine falsche Installation oder falsche Verwendung des Produkts kann die Sicherheit der 
Anlage gefährden. 
 

D) Alle in der Verpackung enthaltenen Materialien dürfen nicht in der Reichweite von Kindern 
gelassen werden, weil sie potentielle Gefahrenquellen sind.  
 

E) Der Hersteller weist jegliche Haftung für das einwandfreie Funktionieren der Automation 
zurück, falls nicht die von ihm selbst hergestellten und für die vorgesehene Anwendung 
geeigneten Komponenten und Zubehörteile verwendet worden sind. 
 

F) Nach Abschluss der Installation ist das einwandfreie Funktionieren der Anlage und der 
verwendeten Geräte stets genau zu überprüfen. 



 
TROUBLESHOOTING 
 
Before any installation or maintenance operation, ensure that the power supply has been cut !! 
FAULT POSSIBLE CAUSES AND SOLUTIONS 
The operator does not 
open or reclose 

Check that the red LEDs are on (except the LED of the limit switch 
active at that moment) and the yellow ones off. 
 

The flash light is on but 
the gate does not move 

A START command was given with the photocells engaged. 
Check that the photocells are free, and after they have been freed, 
give another START command. 

Red LEDs of opening and 
closing limit switches off 

Check that the relevant inputs and the safety switches (opening and 
closing limit switches) are connected, or that the relevant dip 
switch is set to ON. 
Check the fuse F2 ( 0.16 A) 

Red STOP LED off Check that the STOP input is connected to a normally closed 
button or that a jumper has been placed between terminals 23 and 
25 (CAUTION: STOP causes a functional stop NOT a safety stop) 

Yellow LEDs always on  Check that the START and PEDESTRIAN inputs are connected to 
normally open buttons 

Pressing key 2 of the 
remote control, the 
pedestrian gate is not 
activated 

Check that the TX channel has been learned 

The transmitter has a 
short range 

Check that the antenna is positioned properly (braid - terminal 26, 
core - terminal 27 if using a built-in radio or AU01630N receiver) 
(if using a AU01710-AU01720 plug-in receiver, the antenna must 
be connected to the terminals on the receiver). 
Check that there are no sources of disturbance in the vicinity which 
limit the range. 

With hydraulic operator it 
does not start  

Check that the dip switches of the torque control (11-12) are set to 
OFF (100% ) 

 
WARNINGS 
When wiring or inserting the RADIO MODULE, the control unit must not be powered.  
The control unit must be used rigorously respecting the technical safety standards. 
Installation and/or maintenance must be carried out by qualified personnel in compliance 
with the provisions of the laws in force.  
The manufacturer cannot be held responsible for damage caused by improper and/or 
irrational use. 
 

 
 
Als men vindt dat er voldoende pauzetijd is verstreken, drukt men op "START" om het sluiten te 
starten.    
Van dit moment accepteert het systeem geen andere commando's meer totdat de poort totaal 
gesloten is. (De besturingscentrale berekent automatisch de werktijden van de sluiting op basis van 
de openingswerktijden) 
Men moet nu DIP10 weer op "OFF" zetten. Alles is nu klaar om de poort weer te laten openen. 
De besturingseenheid biedt de mogelijkheid tot gedeeltelijke opening (voor voetgangers) door 
gebruik te maken van het tweede, reeds in het geheugen opgeslagen kanaal van de 
afstandsbediening, of door een START-commando van het VOETGANGERS-programma. 
Om de tijd voor de voetgangers te programmeren dient u te handelen zoals hierboven is 
beschreven, waarbij echter gebruik gemaakt dient te worden van de ingang start ped. 
 
Functie Dead man = na het zelfleren van de tijden en nadat dip 10 op OFF is gezet, moet dip 10 
weer op ON worden gezet, moeten de ingangen START en START PED worden kortgesloten. De 
LED DL1 zal gedurende 5 sec. 2 keer knipperen, om aan te geven dat de functie ingeschakeld is. 
Door de START-knop nu ingedrukt te houden zal de poort opengaan, terwijl de poort zal sluiten 
als START PED. ingedrukt gehouden wordt. 
Deze functie wordt uitgeschakeld door dip 10 op ON te zetten en de ingangen START  en START 
PED. gedurende 5 seconden te kortsluiten, LED DL1 zal 1 keer knipperen om aan te geven dat de 
functie uitgeschakeld is. 
 
Functie Snelle sluiting: met deze functie kan de pauzetijd worden verkort tot 3 sec. vanaf de 
ingreep en het vrijmaken van de fotocellen. 
Om deze functie vrij te geven dient u als volgt te werk te gaan bij de programmering van de 
tijden: wanneer de poort in pauze is, de fotocellen minstens twee seconden activeren. Aan het 
einde van de programmeerprocedure is de functie vrijgegeven. Om de functie uit te schakelen 
moet de programmeerprocedure worden herhaald. 
 



REGELING CONTROLELAMP/KNIPPERLICHT mbv klemmen 28-29  
Het besturingssysteem is voorzien van een uitgang lamp die de staat van de poort aangeeft. 
POORT GESLOTEN Lamp brandt niet 
POORT IN OPENING Lamp knippert snel 
POORT IN SLUITING Lamp knippert langzaam 
POORT IN PAUSE Lamp brandt niet (als deze gebruikt wordt als knipperlicht) 

Als men wil dat de LAMP brandt tijdens de pausetijd, dan 
moet de knop voor de voetgangersfunctie worden ingedrukt 
gedurende de programmering van de tijden terwijl de poort 
in pausestand is. 

 
REGELING FOTOCEL TIJDENS OPENINGFASE 
 
Het besturingssysteem is voorzien met een DIP om ook tijdens de openingsfase in te kunnen 
grijpen als men voor de fotocel passeert. 
Door de betreffende DIP op "ON" te zetten verkrijgen we het volgende resultaat 
PROGRAMMA FOTO OPENING FOTO PAUZE FOTO SLUITING 
"FLATS" 
(bij opening worden  geen 
commando's geaccepteerd, en 
sluit na pauzetijd 

Stopt de deur, nadat de 
doorgang vrij is gaat 
het openen verder 

herhaalt opnieuw 
pauzetijd  

Heropent de deur 
ook als de doorgang 
niet vrij is 

STAPPENFUNCTIE op OFF 
(hersluit na pauzetijd  ook als 
we met START-commando de 
beweging van de opengaande 
deur hebben gestopt) open-
stop-sluit-open...  

Stopt de deur, nadat de 
doorgang vrij is gaat 
het openen verder 

Niet van invloed Heropent de deur 
ook als de doorgang 
niet vrij is 

STAPPENFUNCTIE op ON  
Opent-stop-sluit-stop-opent...... 

Stopt de deur, nadat de 
doorgang vrij is gaat 
het openen verder 

Niet van invloed Stopt de deur en 
opent nadat de baan 
vrij is 

 
Door de betreffende DIP op "OFF" te zetten verkrijgen we het volgende resultaat 
PROGRAMMA FOTO OPENING FOTO PAUZE FOTO SLUITING 
"FLATS" 
(bij opening worden  geen 
commando's geaccepteerd, en 
sluit na pauzetijd 

Niet van invloed Berekent 
opnieuw 
pauzetijd 

Heropent de deur 
ook als de doorgang 
niet vrij is 

STAPPENFUNCTIE  op OFF 
(hersluit na pauzetijd  ook als 
we door START de beweging 
van de opengaande deur 
hebben gestopt) open-stop-
sluit-open...  

Niet van invloed Niet van invloed Heropent de deur 
ook als de doorgang 
niet vrij is 

STAPPENFUNCTIE  op ON  
Opent-stop-sluit-stop-opent...... 

Niet van invloed Niet van invloed Heropent de deur 
ook als de doorgang 
niet vrij is 

 

 
 
CODE MANAGEMENT WITH COPY-ROLLY 
 
In order to use this function Copy-Rolly is required, with which a personalised code can be given 
to the remote control by means of a keyboard and by connecting to the transmitter with a special 
connector. 
Setting DIP10 to ON on the control unit or selecting fixed HCS on the receiver, these are enabled 
for opening, recognising only the fixed part of the code which is that set by the installer (like with 
the dip switches but a code known only to the installer). 
 
Since the code is the same for all the remote controls programmed, the receiver/control unit needs 
to learn only one remote control. 
In a gate + overhead door configuration this allows you to set a code on the gate the same for all 
the users and to assign a different code and rolling-code for those that also have an overhead door.  
 
Example: 
Condominium of 100 users:  200  two-channel transmitters  - code   1-2-3-4  
Mr. Brown:  1 overhead door,   3 two-channel transmitters   - code   1-1-1-1 
Mr. White:   2 overhead doors,  5 four-channel transmitters  - code   1-2-1-2 
 

• On the control unit set DIP5 to ON and learn the three codes by pressing the key CH1  
and key 1 of one of the remote controls of a user, one of the remote controls of Mr. 
Brown, and one of the remote controls of Mr. White.  

• On the overhead door receiver of Mr. Brown, leave the jumper JP1 open, press CH1 and 
learn all three remote controls by pressing key 2 of the remote controls. 

• On the 1st overhead door receiver of Mr. White, leave the jumper JP1 open, press CH1 
and learn all five remote controls by pressing key 2 of the remote controls. 

• On the 2nd overhead door receiver of Mr. White, leave jumper JP1 open, and learn all 
five remote controls by pressing key 3 of the remote controls. 

 
Now all the users can press key 1 on their remote control to open the gate. 
Mr. Brown opens the gate with key 1 and his overhead door with key 2. 
Mr. White opens the gate with key 1, one of the overhead doors with key 2 and the other overhead 
door with key 3. 
 



 
FINAL CHECKS AND TESTING 
 
Before powering the control unit for programming, check the following: 
 

• Check that the dip switches have been set correctly (by default DIP 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12 
are OFF; DIP 4, 5, 7, 8, 9 are ON) 

• Check the electrical connections; improper connection may cause damage to the control 
unit or the operator. 

• POWER THE DEVICE 
• Check that the red LEDs of the safety devices are on and the yellow LEDs off.  
• Check that when activating any limit switches used, the corresponding LEDs come on. 
• Check that when passing across the range of the photocells, the corresponding LED goes 

off. 
• Check that the gate is closed and that the motors are locked and ready for operation.  

Remove any obstacles from the range of action of the gate.  
• Power the device and pass to the programming phase.  

 
 
RADIO MODULE 
 
The control unit version R comes complete with receiver with an operating frequency of 433.92 
MHz, and is fitted with a circuit for decoding both Dip Switch and Rolling-codes (max. 200 
codes). 
CODE LEARNING 
When powering the control unit for the first time, check that the red LED for code learning is on  
indicating that the receiver is ready to learn a remote control (Dip Switch or Rolling-Code with 
automatic recognition of the type). 
Now press one of the keys of a transmitter (1-2-3 or 4) (key 2 only for PEDESTRIAN START). 
When the code has been learned a command is given to the control unit. Without pressing the key 
P1 again, further remote controls of the same family can be learned one after the other. 
After learning the last remote control, wait for the LED to go off (about 6 seconds) which 
indicates that the system has exited transmitter learning and is ready to operate normally.  
WARNING: After learning the first code, the system will accept only that family of codes, i.e. if 
the first is Rolling all the others must be Rolling. If storing dip switch transmitters, only one 
remote control needs to be learned.  
MEMORY RESET: When all the codes need to be deleted, press the button P1 (the red LED 
comes on) and hold it down until the LED goes off again. When the button is released the LED 
flashes once (which indicates that the memory is empty) and then comes back on indicating that 
the system is ready to once again learn a remote control whether Dip Switch or Rolling-Code. 
 
REMOTE CONTROL LEARNING WITHOUT ACCESSING THE CONTROL UNIT 
After letting the system learn a remote control manually (pressing the key P1), self-learning of 
other remote controls of the same family can be enabled by simultaneously pressing key 1 and 2 of 
the transmitter already learned for 2 seconds. Subsequently, when pressing the key of a new 
remote control it is self-learned. 
Learning has been successful when it moves the gate 
 

 
VOORKNIPPERFUNCTIE 
 
De voorknipperfunctie heeft een vaste tijdsduur van 3 seconden voor het begin van elke handeling. 
Gedurende deze tijd worden de veiligheidsinstellingen gecontroleerd. Als er veiligheidsapparatuur 
buiten werking is gezet, dan wordt het voorknipperen verlaagd naar één seconde. 
 
LAATSTE CONTROLES EN TEST 
 

• Alvorens spanning op de apparatuur te zetten, moeten de volgende controles worden 
uitgevoerd 

• Controleer of de dips correct zijn ingesteld (DIP1, 2, 3, 6, 10, 11, 12 op OFF; DIP4, 5, 7, 
8, 9 op ON) 

• Controleer de elektrische verbindingen; een onjuiste aansluiting kan schadelijk 
zijn zowel voor de apparatuur als voor de installateur. 

 
• VOED HET APPARAAT 

 
• Controleer of de rode LED's van de veiligheidsapparatuur branden en dat de gele Led's 

uit zijn.  
• Controleer of de corresponderende Led's gaan branden als men de eventueel gebruikte 

eindschakelaars in werking laat treden. 
• Controleer of de corresponderende Led uitgaat als men binnen de actieradius van de 

fotocellen passeert. 
• Controleer of de poort gesloten is en de motoren geblokkeerd en gereed zijn om in 

werking te treden. Verwijder eventuele obstakels uit de actieradius van de poort. 
• Voed het apparaat en ga naar de programmeerfase. 

 
 
RADIOMODULE 
 
De besturingseenheid in de versie R  beschikt over een ontvanger met een werkfrequentie van 
433.92 MHz en heeft een circuit voor het DECODEREN van codes, zowel in DIP als Rolling-
codes (max 200 codes). 
 
REGISTREREN VAN CODES: 
Als men de besturingseenheid voor de eerste keer voed, gaat de rode led voor het registreren van 
codes branden om aan te duiden dat de ontvanger klaar is om de codes van een afstandsbediening 
in te lezen, (onafhankelijk van het feit of het om een DIP of een Rolling-Code gaat, met 
automatische herkenning van het type code). 
Men kan nu op één van de knoppen van de Zender (1-2-3 of 4) drukken. Knop Nr. 2 alleen voor 
voetgangersstart.   
Als de code is ingevoerd, geeft de ontvanger een commando aan de besturingseenheid. Zonder 
opnieuw de knop P1 in te hoeven drukken, is het mogelijk andere afstandsbedieningen van 
dezelfde familie te programmeren, de ene na de andere. 



 
Na de instelling van het laatste afstandsbediening, moet men wachten tot de led uitgaat 
(circa 6 seconden) zodat men zeker is dat het systeem geen tx-signalen meer aan het 
registreren is en klaar is om normaal te functioneren.      
 
ATTENTIE: na de eerste code te hebben ingevoerd, zal het systeem alleen codes van dezelfde 
soort accepteren ( als de eerste een Rolling-code is, zijn ook alle andere codes Rolling). Als de te 
registreren codes afkomstig zijn uit een zender met DIP-Switch, dan hoeft men slechts één 
afstandsbediening te programmeren. 
 
WISSEN VAN HET GEHEUGEN: als men alle codes volledig wil uitwissen moet men op knop 
P1 drukken (de rode let gaat aan), en op de knop blijven drukken totdat de led opnieuw uitgaat. 
Als men de knop loslaat knippert de led (dit geeft aan dat het geheugen leeg is) en gaat vervolgens 
weer volledig branden om aan te geven dat het systeem gereed is om opnieuw een 
afstandsbediening in te lezen (onafhankelijk of deze DIP of Rolling- code zendt). 
 
PROGRAMMERING AFSTANDSBEDIENINGEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE 
BESTURINGSEENHEID    
 
Nadat het systeem op handmatige wijze, (door P1 in te toetsen) een afstandsbediening heeft 
geprogrammeerd, is het mogelijk de zelfprogrammering van andere afstandsbedieningen van 
dezelfde familie te laten starten door gelijktijdig knop 1 en 2  van de reeds afgestelde zender in te 
drukken, voor 2 seconden. Als men hierna een toets van een nieuwe afstandsbediening indrukt 
programmeert deze zichzelf. 
Als de deuren van poort zich bewegen betekent dit dat de zelfprogrammering is gelukt.  
 
REGELING CODES MET COPY ROLLY 
 
Om deze functie te kunnen gebruiken moet men  met Copy-Rolly zijn uitgerust, waarmee 
men, door middel van een toetsbord en door zich te verbinden aan de zender met een 
geschikte ingang, een persoonlijke code aan de afstandsbediening kan geven. 
Door de geschikte DIP op ON te zetten op het bedieningspaneel of door HCS invariabel te 
selecteren op de ontvanger, kunnen de afstandsbedieningen de poort openen door alleen een het 
invariabele deel van de code herkennen. Dit vaste deel wordt door de installateur ingegeven (zoals 
met de DIPs maar dan een code die alleen de installateur kent)       
Aangezien de code voor alle geprogrammeerde afstandsbedieningen gelijk is, voldoet het slechts 
de codes van slechts één afstandsbediening door de ontvanger/aandrijfunit te laten registreren. 
Hierdoor kunnen we in een configuratie van een poort + garagedeuren op de poort een code te 
bevestigen die gelijk is voor alle gebruikers en een verschillende code geven en een rolling-code 
voor diegenen die een kanteldeur hebben. 
 
VOORBEELD VOOR INGAVE  VAN CODES 
 
Flatgebouw 100 gebruikers 200 tx tweekanaals  code  1-2-3-4 
Meneer Rossi 1 garagedeur 3tx tweekanaal                         code 1-1-1-1 
Meneer Bianchi 2 garagedeuren 5tx vierkanaals  code 1-2-1-2 
In de besturingseenheid zet men DIP5 op On  en de 3 codes worden ingeven door op CH1 te 
drukken en op knop 1 van één van de afstandsbedieningen van een gebruiker, van één van 
afstandsbedieningen van Meneer Rossi, en één van de afstandsbedieningen van Meneer Bianchi 

 
PHOTOCELL CONTROL DURING OPENING  
 
The control unit has a dip switch in order to also intervene during opening passing in front of the 
photocell.  
 
Setting the relevant dip switch to ON, the following is obtained: 
PROGRAM OPENING 

PHOTOCELL 
PAUSE 
PHOTOCELL 

CLOSING 
PHOTOCELL 

CONDOMINIUM 
(does not accept 
commands during 
opening and recloses 
after  pause time) 

Stops and after being 
freed continues 
opening  

Reloads the pause 
time 

Reopens without 
waiting to be freed 

STEP-BY-STEP OFF 
(recloses after pause 
time also after stopping 
the opening movement 
with a START) open-
stop-close-open…… 

Stops and after being 
freed continues 
opening 

Uninfluential Reopens without 
waiting to be freed 

STEP-BY-STEP ON 
Open-stop-close-stop-
open…... 

Stops and after being 
freed continues 
opening 

Uninfluential Stops and after being 
freed reopens 

 
Setting the relevant dip switch to OFF, the following is obtained:  
PROGRAM OPENING 

PHOTOCELL 
PAUSE 
PHOTOCELL 

CLOSING 
PHOTOCELL 

CONDOMINIUM 
(does not accept 
commands during 
opening and recloses 
after  pause time) 

Uninfluential Reloads the pause 
time  

Reopens without 
waiting to be freed 

STEP-BY-STEP OFF 
(recloses after pause 
time also after stopping 
the opening movement 
with a START) open-
stop-close-open…… 

Uninfluential Uninfluential Reopens without 
waiting to be freed 

STEP-BY-STEP ON 
Open-stop-close-stop-
open…... 

Uninfluential Uninfluential Reopens without 
waiting to be freed 

 
PRE-FLASHING 
 
Pre-flashing is fixed at 3 seconds before the start of each operation. During this time the safety 
switches are checked. If any safety switches are disabled, pre-flashing will be reduced to one 
second.  



 
START and PEDESTRIAN PROGRAMMING  
 
GATE CLOSED 
By setting DIP 10 to ON time self-learning is enabled. 
Pressing START or the first channel of a remote control learned, the gate starts opening (if not, 
invert the wires of terminals 1 and 3). From this moment the microprocessor starts counting the 
times. 
The gate starts opening; when it arrives in the desired position, give another START command to 
lock it; the flash light goes off and from this moment on the pause time is counted. 
When the pause time elapsed is considered sufficient, press START and the gate starts closing. 
From this moment the system does not accept any more commands until the gate is completely 
closed (the control unit independently calculates the closing times on the basis of the opening 
times). 
At this point reset DIP 10 to the OFF position and everything is ready for the gate to restart 
opening.  
The control unit can also manage partial opening (pedestrian) through the 2nd channel of the 
remote control, already stored previously, or a PEDESTRIAN START input.  
To program the pedestrian time, operate as above using the PEDESTRIAN START input.  
 
Dead man’s function: after self-learning the times and resetting DIP 10 to OFF, reset DIP 10 to 
ON, and short-circuit the START AND PEDESTRIAN START inputs. The LED DL1 will flash 
twice for 5 seconds to indicate that the function is enabled.  
At this point, when holding the START button pressed down the gate will open, while when 
holding the PEDESTRIAN START button down the gate will close.  
To disable this function, set DIP 10 to ON and short-circuit the START AND PEDESTRIAN 
START inputs. The LED DL1 will flash once for 5 seconds to indicate that the function is 
disabled.  
 
Fast reclosing function: this function allows reducing the pause time to 3 seconds from 
intervention and freeing of the photocells. 
To enable this function, proceed as follows during time programming: when the gate is in 
pause, engage the photocells for at least two seconds. At the end of the programming 
procedure, the function is enabled. To disable it, repeat the programming procedure.  
 
WARNING LIGHT/FLASH LIGHT CONTROL using terminals 28-29 
The control unit has a warning light output which gives a warning on the state of the gate: 
GATE CLOSED Warning light off 
GATE OPENING Fast flashing 
GATE CLOSING Slow flashing 
GATE IN PAUSE Warning light off (when used as flash light) 

If you want the WARNING LIGHT to be on 
during the pause, press the pedestrian key 
during time programming while the gate is in 
pause. 

 

 
§ In de rx van de garagedeur van Mr. Rossi laat men het draadbruggetje JP1 open en drukt men 

op CH1 en laat men alle drie de afstandsbedieningen programmeren door knop 2 van deze 
laatste drie in te drukken  

§ In de rx van  garagedeur 1 van Mr. Bianchi laat men het bruggetje JP1 open en drukt men op 
CH1 en laat men alle 5 de afstandsbedieningen programmeren door knop 2 van deze laatste 
vijf in te drukken 

§ In de rx van garagedeur 2 van Mr. Bianchi laat men het bruggetje JP1 open en laat men alle 5 
de afstandsbedieningen programmeren door knop 3 van deze laatste vijf  in te drukken 

 
Nu kunnen alle gebruikers door knop 1 in te drukken op de afstandsbediening de poort openen. 
Mr. Rossi opent met knop 1 de poort en met knop 2 zijn garagedeur. 
Mr. Bianchi opent met knop 1 de poort, met knop 2 de eerste garagedeur en met knop 3 de tweede 
garagedeur. 
 
OPSPOREN VAN STORINGEN 
Maak zeker dat voor elke installatie of onderhoudsvoorziening voeding naar de apparatuur 
is uitgeschakeld!! 
STORING MOGELIJKE OORZAKEN EN OPLOSSINGEN 
Als er een impuls wordt 
gegeven gaat de poort 
niet open of dicht 

Kijk of de rode leds branden (m.u.v. de led van de eindschakelaars die in 
werking is in dat moment) en de gele leds uit zijn. 

Het knipperlicht brandt 
maar de poort beweegt 
niet 

Men heeft een START-commando gegeven met de fotocellen in 
gebruik. Controleer of de fotocellen in werking zijn, nadat de baan vrij 
is, moet opnieuw start worden gegeven 

Rode Leds FCA-FCC 
branden niet  

Controleer of de respectieve ingangen en veiligheidsapparatuur zijn 
verbonden (FCA-FCC) of wel moet de DIP in kwestie op ON worden 
gezet 
Controleer de zekering F2 (van 0, 16 A)    

Rode Led Stop is uit Controleer of ingang STOP verbonden is aan een in normale stand 
gesloten knop, of dat de draadbrug  tussen de klemmen 23 en 25 is 
gemaakt (ATTENTIE de tussenkomst van STOP heeft een functionele 
stilstand tot gevolg, maar GEEN stilstand door de 
veiligheidsapparatuur).  

Gele Leds branden 
altijd 

Controleer of de ingangen START en VOETGANGER aan knoppen die 
normaal open staan 

Als men op knop 2 van 
de afstandsbediening 
drukt, start de 
voetgangersfunctie niet. 

Controleer of het kanaal van de tx is afgesteld. 

De zender werkt alleen 
op korte afstand 

Controleer of de antenne in de juiste positie staat(kous klem 26, kern 
klem 27 als we boordradio of een ontvanger AU01630N gebruiken) (als 
we een aan te sluiten ontvanger AU01710-AU01720 gebruiken moet de 
antenne worden verbonden aan de klemmen op de ontvanger)     
Controleer of er in de omgeving geen andere  apparatuur aanwezig is die 
de ontvangst kan verstoren                                                                      

Met een olie-
dynamisch impuls start 
de poort niet 

Controleer of de dips van het controle-set (11-12) op OFF staan (100%)  

 



 
 
WAARSCHUWINGEN 
Bij het aanleggen van de bedrading of het monteren van de Radiomodule, mag de apparatuur niet 
worden gevoed. 
Voor het gebruik van deze apparatuur moet men zich strikt aan de voorgeschreven technische normen 
houden. De installatie en/of het onderhoud mag alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd met 
inachtneming van de huiding wettelijk geldende richtlijnen. 
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortkomt uit oneigenlijk 
of onredelijk gebruik. 

DIP SWITCH SETTINGS 
 
Dip switch reading (with gate closed) 

DIP ON OFF 
DIP1 Controls the photocells during opening Does not control the photocells during 

opening 
DIP2 Condominium (after the first START no 

others are accepted during opening) 
Uninfluential 

DIP3 Step-by-step (open-stop-close-stop-open….) Residential (open-stop-close-open 
and after stop or pause from START 
or TX recloses automatically after 
pause time) 

DIP4 Executes water hammer (for 2 sec.) and 
locking (for 4 sec.) before opening 

Does not execute water hammer 
 

DIP5 Flash light on terminals 7-8 Courtesy light (run time + 3 minutes) 
on terminals 7-8 

DIP 6 Fixed rolling-code (functions by recognising 
the code assigned with COPY-ROLLY) 

Normal rolling-code  

DIP7 Deceleration for 5 sec. during both opening 
and closing  

No deceleration neither during 
opening nor closing 

DIP8 Overrides the opening limit switch input  Opening limit switch input free 
DIP9 Overrides the closing limit switch input  Closing limit switch input free 

DIP10 Time learning Normal operation 

 
TORQUE ADJUSTMENT   
 
DIP 11 OFF OFF ON ON 
DIP 12 OFF ON OFF ON 
% TORQUE 100% 65% 80% 50% 

 
If the two limit switch inputs are used, the operating mode can be selected through the jumper J1. 
 
J1 closed = sliding gate programming; J1 open = overhead door programming 

 
Sliding gate programming: when the limit switches trip the gate locks. Deceleration occurs with 
a fixed time before they trip (automatically self-learned during the programming phase). 
Overhead door programming:  when the limit switches trip, the overhead door starts 
deceleration for 3 seconds thus allowing complete closure of the door.  
 
WARNING 
In the event of a power failure during the opening and closing movement and during pause, when 
the power is restored the system executes a closing operation in order to always guarantee that the 
gate is closed after moving away from it.  
Via the PHOTOCELL input the control unit checks functioning of all the inputs, which must 
change state both at first power on and at every restart.  
If using deceleration, program with these on. 
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