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QK-CE24V 
Styrbox för 24V motorer 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Plint Tip Beskrivning    TRIMMER T1 
Trimmer POWER justerar vridmoment och känslighet under rörelse 

TRIMMER T2 
Trimmer POWER SLOW justerar vridmoment och känslighet under SLOW DOWN fasen 

- +  Öka vridmomentet med att skruva trimmern medurs. 

 
 

 
KNAPP P1  RADIO PROG för programmera fjärrkontroller 
KNAPP P2  PROG TIME programmering av bommen 

 

   KNAPP P3, P4 
Under programmeringsfasen arbetar knapparna P3 (close) / P4 (open) för att "hålla" 
knappen. Släpps de, så avbryts rörelsen. Under normala förhållanden fungerar P3-knappen 
som en stängningspuls och  P4 som öppningsimpuls 

   Det helautomatiserade systemet utför hela momentet. 

1-2 24V Input MOTOR 

3-4-5  Input ENCODER (3 minus, 4signal, 5 plus) 

6-7  FLASH (ledig kontakt, max spänning 230V) 

8-9  COURTESY LIGHT (ledig kontakt, max spänning 230V) 

10-11neg 24Vdc Power service / tillbehör (output 24V 250mA) (10 plus, 11 minus) 

13-12com NC STÄNGNING FOTOCELLER (skall vara byglad om inte används) 

14-12com NC SÄKERHETSBAND / ÖPPNING FOTOCELLER (se DIP3) 

15-17com NC GRÄNSLÄGESBRYTARE ÖPPNING 

16-17com NC GRÄNSLÄGESBRYTARE STÄNGNING 

19-18com NC STOPP KONTAKT (skall vara byglad om inte används) 

20-21com NO FOTGÄNGARE KONTAKT / ENDAST STÄNGNING KONTAKT (se DIP1) 

22-21com NO START KONTAKT / ENDAST ÖPPNA KONTAKT (se DIP1) 

23-24 24V ~ Input SPÄNNING 24V BACK-UP BATTERIER  
Inkoppling av reservbatterier görs på plint 25-26, kontrollpanelen drivs på 24Vdc 7Ah 
MAX, placera ett batteri 24Vdc eller 2 batterier 12Vdc kopplade i serie. 
Vid strömavbrott kommer batteriet att användas automatiskt. 

25-26 24Vdc INPUT BACK UP BATTERI (25 plus, 26 minus) 

27-28  INPUT ANTENN (28 SIGNAL) 

L1 Led RADIO  Lyser i programmeringsläge 

L2 Led PROG.TIME Blinkar vid programmering 

L3 Led FOTOCELLS Lyser när fotoceller är inkopplade 

L4 L.S. OPENING Lyser när brytare i öppning är i NC 

L5 L.S. CLOSING Lyser när brytare i öppning är i NC 

L4+L5 Led STOP Båda lyser när stop är i NC 

L6 Led PEDESTRIAN Lyser när pedestrian får impuls 

L7 Led START Lyser när man ger en impuls 

Exempel koppling av 
selector 
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Our products if installed by qualified personnel capable to evaluate 
risks, comply with norms UNI EN 12453, EN 12445 

The CE mark complies with EEC European directive 89/336 

+ 93/68 D.L.04/12/1992 n.476 
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 General 

DIP-SWITCHAR: 
FUNKTIONER 
Styrenheten är QK-CE24V-styrkort för skjutgrindar och automatisk bommar med 24V strömförsörjning. 
Denna panel kan hantera motorer med eller utan gränslägesbrytare, encoder och encoder + gränslägesbrytare. 
QK-CE24Vs särdrag är att den har separat vridmomentreglering genom trimmer T1 och T2 (T1 reglerar vridmomentet medan det körs i 
normal hastighet, T2 justerar vridmomentet under SLOW DOWN ).  
Programmeringen av gränslägesbrytarna och fjärrkontrollerna är självlärande, vilket gör installationen enklare. 
Vid installation med ENCODER (DIP 8 ON), så garanteras säkerheten av fotoceller eller genom vridmomentkontroll: om 
Bommen upptäcker ett hinder kommer den att öppnas eller stanna. Med ENCODER inte aktiv (OFF DIP 8) har du inte omvänd funktion 
utan bara kontroll av vridmoment genom trimmer T1 och T2. 
 
PROGRAMMERING AV FJÄRRKONTROLL 
Styrenheten kan hantera radiokod och rullande kod. De två systemen kan inte hanteras samtidigt, men med den första fjärrkontrollen 
kommer det att programmeras kodningssystem. 
QK-CE24V kan hantera sändare med 254 ROLLING CODE. 
Programmeringen av fjärrkontroller görs genom att trycka på P1 i 2 sekunder, lysdioden L1 tänds och tryck sedan på fjärrkontrollens 
knapp. LED L1 blinkar två gånger för att indikera att den är lagrad i minnet. Efter 6 sekunder lämnar styrkortet automatiskt 
programmeringsfunktionen. 
 

PROGRAMMERING FOTGÄNGARE (med fjärrkontroll) 
För att programmera den här funktionen trycker du på P1-knappen i 2sek, släpper den och trycker på den igen i 1 sek, LED L1 börjar 
blinka och varje tryck på knappen på en fjärrkontroll kommer att bli en snabb dubbelblinkning av LED L1. Efter 6 sekunder lämnar 
styrkortet automatiskt programmeringsfunktionen.. Driftstiden för fotgängarläget är 8 sek. 
 
RADERA ALLA FJÄRKONTROLLER 
Håll P1 intryckt i 6 sekunder när den släpps lyser LED-lampan L1 snabbt och därefter släcks efter 6 sekunder. 

 
PROGRAMMERING AV BOMMEN 
Vid programmeringen av bommen SKA den vara stängd. När du trycker på knappen ska bommen öppnas, annars vänder du riktningen 
med DIP switch 4. 
 
PROGRAMMERING med SLOW DOWN funktion (DIP 7 ON) 
Tryck på P2-knappen i 2 sekunder, LED2 blinkar. Ge en FÖRSTA PULS med START-knappen (plint 1 och 2) eller med fjärrkontroll som 
redan har programmerats. 
Bommen öppnas. Tryck på knappen igen där du vill att bommen ska börja sakta ner öppningen. 
Motorn slutför slaglängden och stannar vid gränslägesbrytaren (om du installerar utan gränslägesbrytare, måste du trycka en tredje gång 
för att bestämma stopppunkten för slaglängden). 
 
AUTOMATISKA STÄNGNING (DIP 2 ON) kommer stängningstiden att beräknas från det ögonblick då bommen når gränslägesbrytaren, 
tills du ger en TREDJE IMPULS på fjärrkontrollen och den påbörjar stängning. I stängningsläget så trycker du en FJÄRDE gång på 
fjärrkontrollen där du vill att SLOW DOWN ska påbörjas. Programmering avslutas när bommen möter gränslägesbrytaren och LED2 
släcks.  
Om bommen inte ska stannas av gränslägesbrytaren måste du ge en sista impuls med fjärrkontrollen, där du vill stoppa. 
 
PROGRAMMERING utan SLOW DOWN-funktion (DIP 7 OFF) 
Ställ DIP 7 på OFF. Följ proceduren som anges ovan (programmering med SLOW DOWN) UTAN att ge impulsen i öppning och den fjärde 
under stängningen. Då kommer bommen vid öppning och stängning  stanna vid gränslägesbrytarna. 

 
SÄKERHETSLOGIK 

 
 
 

 

SAFETY BAND PLINT    
(12-14) 

 

 
FOTOCELLER PLINT    
(13-12) 

Säkerhet vid både öppning och stängning. 
DIP 5 ON: Vid öppning och det finns ett hinder, så stannar motorn och backar i 2 sek . 
DIP 5 OFF: Vid öppning och det finns ett hinder, så stannar motorn 
I båda fallen så stannar bommen I stängning om det finns ett hinder. 

För säkerhet endast vid stängning. Bommen stannar vid upptäckt av hinder

 

DIP 1 ENDAST ÖPPNA / STÄNG FUNKTION 

ON - START input (22-21) = ÖPPNAS 
PEDESTRIAN input (20-21) = STÄNGER  

OFF - START input = START. PEDESTRIAN input = PEDESTRIAN 

DIP 2 AUTOMATISK STÄNGNING 
ON – Automatisk stängning aktiverad 

OFF - Automatisk stängning ej aktiverad 

DIP 3 SÄKERHETSFUNKTIONER (fotoceller/band) 
ON -   Säkerhetsfunktioner input (14-12) aktiverad 

 
 

OFF - Säkerhetsfunktioner input (14-12) ej aktiverad 

DIP 4 ÄNDRING AV RIKTNING  
ON - Omvänd motorriktning och gränsläge 

OFF - Standard motorriktning och gränsläge 

DIP 5 INSTÄLLNING SÄKERHETSBRYTARE VID ÖPPNING 
ON – Vid öppning stannar bommen och reverserar i  2 sek 

OFF - Vid öppning stannar bommen 

DIP 6 VARNINGSLAMPA 
ON - Intermittent ljus 

OFF – Fast ljus 

DIP 7 SLOW DOWN 
ON - Aktiverat 

OFF – Ej aktiverat 

DIP 8 ENCODER 
ON - Encoder aktiverad 

OFF - Encoder ej aktiverad 

VARNINGS LAMPA 
VID ÖPPNING: Blinkar sakta 

 VID STÄNGNING: Blinkar 
snabbt 
 VID PAUS: Fast ljus 
FOTOCELLER PÅVERKADE: Släckt ljus 

 

ENCODER FUNKTIONER 

AKTIVERAD MED DIP 8 ON 

ÄNDRING AV KÄNSLIGHET OCH MOMENT 

Högre moment = mindre känslig 

Mindre moment = mer känslig 

Parameterna ändras med trimmer T1 och T2. 
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