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WSTÊP

SK£AD SYSTEMU

Dziêkujemy za okazane zaufanie i zakupienie Profesjonalnego Systemu Zawieszania Te³
Ventis.

Dok³adamy wszelkich starañ by nasze produkty by³y jak najwy¿szej jakoœci, bezpieczne,
nowoczesne i proste w obs³udze.

Niniejsza instrukcja zawiera niezbêdne wskazówki dotycz¹ce bezpiecznej i efektywnej
eksploatacji zawieszeñ te³ w wersji Pro i Standard. Ze wzglêdu na ró¿nice funkcjonalne obu
wersji, niektóre opisy dotycz¹ tylko jednej z nich, co zaznaczono.

Zaawansowane sterowanie prac¹ do 10 te³
Mo¿liwoœæ zaprogramowania poziomów zatrzymywania te³ (górnego oraz dolnego
niezale¿nie dla ka¿dego z te³ ) - wersja Pro
Rêczny tryb pracy pozwalaj¹cy na zwijanie lub rozwijanie te³ niezale¿nie od
zaprogramowanych poziomów
Automatyczne zwijanie wszystkich rozwiniêtych te³ - wersja Pro
Zdalne sterowanie pilotem na podczerwieñ
Uk³ad szybkiego hamowania t³a
Zaawansowane uk³ady zabezpieczaj¹ce silniki i sterownik: przeciw-przeci¹¿eniowy,
przeciw-przepiêciowy, przeciw-zwarciowy, anty-elektrostatyczny, wy³¹cznik termiczny
Akustyczne potwierdzenie wykonania wybranych funkcji
Mo¿liwoœæ uaktualnienia oprogramowania sterownika przez gniazdo PC

wyraŸnie

Podstawowe zalety systemu to:
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Sterownik  na 10 te³ z pilotem na podczerwieñ i uchwytem
Instrukcja obs³ugi
Komplet napêdów Pro lub Standard (napêd czynny i bierny) - jedna lub wiêcej par
Komplet uchwytów - jedna lub wiêcej par
Przewód zasilaj¹cy

3

Rys. 1  Sk³ad systemu

MONTA¯

Monta¿ uchwytów
Odleg³oœæ pomiêdzy uchwytami zale¿y od szerokoœci t³a nawiniêtego na oœ  i powinna
wynosiæ 12 cm + szerokoœæ osi z t³em. Uchwyty powinny byæ  zamocowane na tym samym
poziomie, gdy¿ niewielkie odchylenie mo¿e powodowaæ nierówne zwijanie siê t³a,
co w efekcie mo¿e prowadziæ do jego uszkodzenia.

Zawsze u¿ywaæ ko³ków monta¿owych odpowiednich dla danej œciany lub sufitu.
Upewniæ siê czy ko³ki wytrzymuj¹ odpowiednie obci¹¿enie.
Absolutnie nie wolno przekraczaæ maksymalnego dopuszczalnego obci¹¿enia,

które zale¿y od typu uchwytu i sposobu jego zamocowania (patrz. Rys. 3).

MAX.

70 KG

MAX.

140 KG

MAX.

70 KG

MAX.

100 KG

MAX. 180 KG MAX 180 KG

Rys. 3  Max. obci¹¿enie uchwytów w zale¿noœci od zamocowania (dla pary uchwytów)

2

Rys. 2  Monta¿

Para napêdów

Para uchwytów

Kabel zasilaj¹cySterownik BLS 2.0
(zaw. pilot, uchwyt, instrukcja)

Szero
koœæ osi z

t³e
m + 12 cm

Zabezpieczenie
anty-elektrostatyczne

KONTAKT
Z OSI¥ !
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Eksploatacja systemu

Sterownik i pilot

Z³¹cza sterownika

Sterownik wraz z pilotem stanowi centralny element systemu. Steruje prac¹ wszystkich
napêdów, oraz wyœwietla numer aktywnego t³a.

Gniazda napêdów czynnych!

!

!

24V DC 4A max. - pozwalaj¹ na pod³¹czenie do 10 napêdów

Z³¹cze RS232 - pozwala na zmianê oprogramowania przez komputer PC

Z³¹cze komunikacyjne - pozwala na po³¹czenie 2 sterowników

: Wy³¹czyæ sterownik. Pod³¹czyæ ka¿dy z napêdów do sterownika. Upewniæ  siê
czy wtyczka napêdu (6,3 mm Jack) jest ca³kowicie w³o¿ona do gniazda sterownika.
Po pod³¹czeniu napêdy s¹ natychmiast gotowe do pracy.

Pod³¹czenie napêdów do sterownika
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Wyœwietlacz

Czujnik IR

Bezpiecznik
niskiego napiêcia

Gniazdo
zasilaj¹ce

Bezpiecznik
g³ówny

Przycisk On/Off

Z³¹cze RS-232

Z³¹cze komunikacyjne

Naklejka
identyfikacyjna

Gniazda dla
napêdów
czynnych

Rys. 4  Sterownik

Instalacja napêdu z t³em

W³o¿yæ czêœæ rozporow¹ napêdu do osi t³a i dokrêciæ pokrêt³o, jak pokazano na rysunku
powy¿ej. Zawiesiæ napêd z t³em na uchwycie (rys. 2).

Nie przekraczaæ max. obci¹¿enia uchwytów (rys. 3) .
Napêdy musz¹ byæ zamocowane na tej samej stronie co skrzynka steruj¹ca.

: System wyposa¿ony jest w uk³ad anty-elektrostatyczny, który dzia³a jedynie jeœli
jest poprawnie zainstalowany - blaszka znajduj¹ca siê przy napêdzie czynnym musi dotykaæ
osi z t³em (rys.2). W przeciwnym razie t³a mog¹ generowaæ ³adunki elektrostatyczne nawet
rzêdu 60.000 V, które mog¹ doprowadziæ do nieprawid³owego funkcjonowania sterownika
a nawet jego uszkodzenia.

UWAGA

Monta¿ sterownika

Przed monta¿em sterownika, od³¹czyæ go od sieci zasilaj¹cej.
Sterownik powinny byæ zamocowany na œcianie, lub bezpoœrednio na jednym z pary
uchwytów, za pomoc¹ dostarczonego uchwytu.

1) W³¹czyæ sterownik

2) W³o¿yæ baterie do pilota zgodnie z rysunkiem umieszczonym wewn¹trz pilota

3) Sprawdziæ kierunek obrotowy napêdów czynnych (z silnikiem)
Jeœli napêdy czynne znajduj¹ siê po prawej stronie, system bêdzie dzia³a³ poprawnie.
W przeciwnym razie nale¿y zmieniæ kierunek ich obrotów: nacisn¹æ równoczeœnie na pilocie
przyciski “PROG” i “5” - trzymaæ a¿ us³yszymy d³ugi sygna³ dŸwiêkowy. Cyfry na
wyœwietlaczu zaczn¹ migaæ.  Kierunek obrotowy napêdów zostanie zmieniony.

4) Zaprogramowaæ po³o¿enia krañcowe te³ (patrz Programowanie górnego/dolnego
poziomu zatrzymywania t³a) - tylko wersja Pro

Pierwsze uruchomienie systemu
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Obs³uga

Prze³¹czanie sterownika w stan czuwania

W³¹czanie i wy³¹czanie sterownika

Wybór t³a

Zwijanie / rozwijanie te³

UWAGA:

Rozwijanie lub zwijanie te³ w trybie automatycznym (Wersja Pro)

UWAGA:

Nacisn¹æ przycisk ON/OFF na pilocie. Cyfry na wyœwietlaczu znikn¹, ale dioda LED w
wy³¹cznikach zasilania nadal bêdzie œwieci³a.

Sterownik powinien byæ ca³kowicie wy³¹czony, je¿eli nie jest u¿ywany przez d³u¿szy czas.

Prze³¹czyæ prze³¹cznik ON/OFF w celu w³¹czenia lub wy³¹czenia sterownika. Je¿eli
sterownik jest w³¹czony, lub w stanie czuwania, dioda w prze³¹czniku jest zapalona.

Wyboru t³a dokonuje siê za pomoc¹ jednego z przycisków oznaczonym numerem od 1 do
10. Za pomoc¹ przycisków  +/-  mo¿na zwiêkszaæ lub zmniejszaæ numer wybranego t³a.

Sterownik wyposa¿ony jest w zaawansowane uk³ady zabezpieczaj¹ce silniki i elektronikê:
anty-przepiêciowy, anty-elektrostatyczny, przeciw-zwarciowy, przeciw-temperaturowy.

Jeœli podczas zwijania t³a na wyœwietlaczu pojawi siê “OL” (over load -
przeci¹¿enie) oznacza to za du¿y pr¹d p³yn¹cy przez silnik i system siê zatrzyma³ w
celu unikniêcia uszkodzenia. Powodem tego mo¿e byæ zbyt du¿y ciê¿ar t³a lub Ÿle
zamocowane uchwyty.

Aby zwin¹æ wybrane t³o w trybie automatycznym naciœnij przycisk . Po us³yszeniu
krótkiego sygna³u dŸwiêkowego, zwolnij przycisk - t³o zostanie zwiniête do wczeœniej
zaprogramowanego poziomu. Aby rozwin¹æ t³o, wykonaj te same czynnoœci naciskaj¹c
przycisk .

Bez poprawnego zaprogramowania krañcowych po³o¿eñ te³ funkcje
automatycznego zwijania i rozwijania te³ nie bêd¹ dzia³a³y poprawnie!

Naciœniêcie jakiegokolwiek przycisku na pilocie podczas automatycznego
zwijania/rozwijania t³a, spowoduje natychmiastowe przerwanie ruchu t³a.

Wymiana bezpieczników

UWAGA:

Pilot bezprzewodowy na podczerwieñ

Wymiana baterii

Przed wymian¹ bezpieczników wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazda sieciowego.
Bezpieczniki wymieniaæ na bezpieczniki tego samego typu i o tych samych
wartoœciach nominalnych. Typ i wartoœæ bezpiecznika g³ównego podana jest na

tabliczce znamionowej. Typ i wartoœæ bezpiecznika niskiego napiêcia podana jest obok
gniazda bezpiecznikowego.

Sygna³  wysy³any przez pilota odbierany jest przez czujniki podczerwieni.
W prawym dolnym rogu ka¿dej z cyfr wyœwietlacza znajduje siê dioda sygnalizuj¹ca odbiór
sygna³u z pilota.

Sterownik powinien byæ zamocowany w takim miejscu, aby czujnik podczerwieni nie by³
zas³oniêty przez inny sprzêt. Zwróciæ uwagê, aby na czujnik nie by³o skierowane silne
Ÿród³o œwiat³a - mo¿e to powodowaæ znaczne obni¿enie czu³oœci odbiornika.

Zu¿ycie baterii objawia siê ograniczeniem odleg³oœci, z której mo¿na sterowaæ prac¹
sterownika.

Zalecamy u¿ywaæ tylko baterii alkaicznych typu AAA/LR06. Baterie wk³adaæ zgodnie z
rysunkiem wewn¹trz pilota.

Rys. 5 Pilot na podczerwieñ
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BLS 2.0

BACKGROUND  LIFT  SYSTEM  2.0

PROG

ON/OFF

Przyciski wyboru te³ \
(PROG) + ‘5’ zmiana kierunku

obrotów
Zwijanie wszystkich te³ (Pro)

Automatyczne podnoszenie t³a(Pro)
Wolne zwijanie t³a (Standard)

Automatyczne opuszczanie t³a (Pro)
Wolne rozwijanie  t³a (Standard)

Opuszczanie t³a \
(PROG) Wolne opuszczanie t³a

Zwijanie t³a \
(PROG) wolne zwijanie t³a

Numer t³a “-” Numer t³a  “+”

Program

7
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Opuszczanie t³a \
(PROG) Wolne opuszczanie t³a

Zwijanie t³a \
(PROG) wolne zwijanie t³a

Numer t³a “-” Numer t³a  “+”

Program
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Problemy eksploatacyjne

Napêdy nie dzia³aj¹, ale wyœwietlacz jest w³¹czony i nie mo¿na zmieniæ numeru t³a

Jeden z napêdów nie dzia³a

Podczas zwijania t³o siê zatrzymuje i wyœwietla sie “OL”
Podczas zwijania t³o siê zatrzymuje i cichy dŸwiêk dochodzi ze sterownika

Cichy dŸwiêk dochodzi ze sterownika podczas próby zwiniêcia t³a

T³a zwijaj¹/rozwijaj¹ siê w przeciwnym kierunku ni¿ naciskane przyciski na pilocie

Podczas zwijania t³a w trybie automatycznym, t³o zatrzymuje siê i na wyœwietlaczu
pojawia siê “E1”, ale w trybie “rêcznym” to samo t³o dzia³a (wersja Pro)

Pilot nie dzia³a

Bezpiecznik niskiego napiêcia jest przepalony. Wymieniæ bezpiecznik w sterowniku.

Sprawdziæ czy wtyk napêdu jest prawid³owo w³o¿ony do sterownika.
Sprawdziæ czy inne napêdy poprawnie dzia³aj¹ na tym samym kanale - jeœli tak to zepsuty
jest napêd - skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹ w celu naprawy.
Jeœli ten sam silnik dzia³a na innym kanale - uszkodzony jest sterownik -  skontaktowaæ siê
ze sprzedawc¹ w celu naprawy.

Sprawdziæ pod³¹czenia  napêdów do sterownika.
Sprawdziæ czy nie u¿ywa siê za ciê¿kiego t³a.
Sprawdziæ czy napêdy i uchwyty s¹ prawid³owo zamocowane.
Sprawdziæ czy zabezpieczenia anty-elektrostatyczne s¹ prawid³owo zainstalowane (patrz
monta¿ te³).

Czujnik temperatury wy³¹czy³ zasilanie napêdu. Odczekaæ ok.1 minutê. Przyczyn¹
przegrzania najprawdopodobniej jest za ciê¿kie t³o - sprawdziæ czy nie przekroczono
podanego max. ciê¿aru.

Zmieniæ kierunek obrotowy napêdów.

Sprawdziæ czy prawid³owo w³o¿ony jest wtyk do sterownika.

Sprawdziæ baterie. Jeœli baterie s¹ dobre, inn¹ przyczyn¹ problemu mo¿e byæ przypadkowa
zmiana kana³u, na którym nadaje pilot. W celu wyzerowania ustawieñ pilota nale¿y:
wyci¹gn¹æ baterie, nacisn¹æ na chwilê jakikolwiek przycisk, po zwolnieniu przycisku
nacisn¹æ równoczeœnie “PROG” + “7”, nie zwalniaæ przycisków,  w³o¿yæ baterie I trzymaæ
naciœniête przyciski  przez ok. 5 sek. po w³o¿eniu baterii. Po zwolnieniu przycisków
ustawienia pilota zostan¹ wyzerowane. Jeœli pilot w dalszym ci¹gu nie dzia³a, nale¿y
skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹.
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Programowanie górnego poziomu zatrzymywania t³a (wersja Pro)

UWAGA:

Programowanie dolnego poziomu zatrzymywania t³a (wersja Pro)

UWAGA:

Rozwijanie lub zwijanie te³ w trybie “rêcznym”

Automatyczne zwiniêcie wszystkich te³ (wersja Pro)

UWAGA:

Zmiana kierunku obrotowego napêdów czynnych (silników)

Aby zaprogramowaæ górny poziom zatrzymywania t³a nale¿y u¿ywaj¹c przycisków lub
ustawiæ t³o w ¿¹danej górnej pozycji zatrzymania. Nastêpnie nacisn¹æ równoczeœnie
przycisk PROG i . Trzymaæ tak d³ugo, a¿ s³ychaæ bêdzie d³ugi sygna³ dŸwiêkowy, a cyfry
na wyœwietlaczu bêd¹ migaæ. Pozycja górna zatrzymania t³a zostanie zaprogramowana.

Powtórzyæ powy¿sz¹ czynnoœæ dla ka¿dego z te³ podczas pierwszego
uruchomienia sterownika.

Aby zaprogramowaæ dolny poziom zatrzymywania t³a nale¿y u¿ywaj¹c przycisków lub
ustawiæ t³o w ¿¹danej dolnej pozycji zatrzymania. Nastêpnie nacisn¹æ równoczeœnie
przycisk PROG i . Trzymaæ tak d³ugo, a¿ s³ychaæ bêdzie d³ugi sygna³ dŸwiêkowy, a cyfry
na wyœwietlaczu bêd¹ migaæ. Pozycja dolna zatrzymania t³a zostanie zaprogramowana.

Powtórzyæ powy¿sz¹ czynnoœæ dla ka¿dego z te³ podczas pierwszego
uruchomienia sterownika.

Jeœli podczas zwijania b¹dŸ rozwijania t³a, wyst¹pi zanik napiêcia w sieci zasilaj¹cej
sterownik, mo¿e to spowodowaæ rozprogramowanie aktualnie zwijanego t³a. W takim
przypadku, nale¿y powtórnie zaprogramowaæ t³o.

Aby rozwin¹æ lub zwin¹æ t³o w trybie rêcznym nale¿y nacisn¹æ przycisk rozwijania i
lub zwijania te³. T³o bêdzie siê rozwijaæ lub zwijaæ tak d³ugo, jak naciœniêty jest przycisk.
Jeœli chcemy zwijaæ t³o powoli (np. w celu precyzyjnego ustawienia t³a), postêpujemy tak
samo, ale z przyciœniêtym przyciskiem “PROG”. W przypadku systemu wersji Standard, aby
odpowiednio powoli zwijaæ lub rozwijaæ t³o, mo¿na równie¿ u¿ywaæ przycisków: i .

Aby móc korzystaæ z funkcji automatycznego zwijania wszystkich te³ nale¿y
poprawnie zaprogramowaæ górny poziom zatrzymania te³.

Nacisn¹æ na pilocie przycisk w celu zwiniêcia wszystkich te³ do wczeœniej ustawionych
poziomów górnych.

W zale¿noœci od po³o¿enia napêdów z prawej lub lewej strony nale¿y ustawiæ kierunek
obrotowy. W przeciwnym razie napêdy bêd¹ zwijaæ t³a w przeciwnym kierunku ni¿
naciskane przyciski na pilocie.

Aby zmieniæ kierunek obrotowy napêdów czynnych nale¿y nacisn¹æ jednoczeœnie “PROG”
i “5”. Trzymaæ tak d³ugo, a¿ us³yszymy d³ugi sygna³ dŸwiêkowy. Cyfry na wyœwietlaczu
zaczn¹ migaæ sygnalizuj¹c zmianê obrotów. Operacja powinna byæ wykonana tylko raz po
zamontowaniu systemu.
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Uwagi bezpieczeñstwa

Dane techniczne

Uwagi koñcowe

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Przed rozpoczêciem u¿ytkowania zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi

Stosowaæ siê do wszelkich ostrze¿eñ i etykiet informacyjnych umieszczonych na
urz¹dzeniu

Chroniæ urz¹dzenie przed Ÿród³ami promieniowania cieplnego: grzejniki, kaloryfery oraz
przed bezpoœrednim dzia³aniem promieni œwiat³a s³onecznego

Nale¿y upewniæ siê, ¿e zasilanie jest zgodne z opisem na tabliczce znamionowej

Gniazdo zasilania, z którego zasilany jest system, powinno przez ca³y czas byæ ³atwo
dostêpne

Nie wykonywaæ samodzielnie jakichkolwiek czynnoœci serwisowych

Nie u¿ywaæ podzespo³ów np. napêdów, przed³u¿aczy, które nie s¹ czêœci¹
Profesjonalnego systemu zawieszania te³ Ventis BLS 2.0

Zawsze wy³¹czaæ system, je¿eli jest nieu¿ywany przez d³u¿szy czas - nie zostawiaæ go
w trybie czuwania

System zasilaæ tylko z gniazd posiadaj¹cych uziemienie!

Pobor pr¹du (w stanie czuwania) 0,65 W max
Pobór pr¹du (bez pracy te³) 3 W max
Pobór pr¹du (podczas pracy te³) 100 W max
Temp. zakres pracy 0°C do 40°C
Wilgotnoœæ powietrza 80% max.
Max. ciê¿ar podnoszenia t³a (*) 7 kg
Max. Ca³kowity ciê¿ar  t³a (**) 20 kg
Zasiêg pilota bezprzewodowego 10 m

RS-232  specyfikacja 19200 N-8-1

Napiêcie zasilania  - zobacz naklejkê identyfikacyjn¹ na sterowniku
Zabezpieczenie g³ówne - zobacz specyfikacjê przy bezpieczniku
Zabezpieczenie silników - zobacz specyfikacjê przy bezpieczniku

(*) “Waga podnoszenia t³a” - czêœæ t³a, która jest zwijana wraz z obci¹¿nikiem.
(**) ca³kowita waga t³a wraz z obci¹¿nikiem i osi¹.

Treœæ tego dokumentu mo¿e ulec zmianie bez jakiegokolwiek zawiadomienia.
Ventis nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy zawarte w tym materiale.
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DEKLARACJA ZGODNOŒCI

Producent: Ventis s.c.

Adres siedziby: Ul. Sienkiewicza 48
42-600 Tarnowskie Góry
Polska

Deklaruje, ¿e produkt:

Nazwa produktu: System zawieszania te³ BLS 2.0

Symbol produktu: 220E, 220S, 223E, 223S, 240E,
240S, 241E, 241S

Jest zgodny z wymaganiami dyrektywy EMC 89/336/EEC  oraz “Niskonapiêciowe wyroby
elektryczne” 73/23/EEC i oznaczony znakiem “CE”.

Ten produkt zosta³ przetestowany pod wzglêdem zgodnoœci z nastêpuj¹cymi normami
zharmonizowanymi:

Bezpieczeñstwo: EN-PN 60950-1:2000

EMC: EN-PN 61000-3-2:2002
EN-PN 61000-3-3:1997+A1:2002
EN-PN 55022:2000+A1:2002 (Class B)
EN-PN 61000-4-2:1999/A2:2002 (ESD 4kV CD, 8kV AD)
EN-PN 61000-4-3:2002 (3V/m)
EN-PN 61000-4-4:1998+A1+A2:2002
EN-PN 61000-4-5:1998+A1:2002 (2kV)
EN-PN 61000-4-6:1999+A1:2002 (3V 80% AM)
EN-PN 61000-4-8:1998+A1:2002

Tarnowskie Góry, 01.05.2004 Tomasz Bochenek
...............................................
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