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Základní informace
Výrobce odmítá odpovědnost za následky vzniklé nevhodnou, nedbalou nebo nesprávnou
instalací nebo nesprávným připojením.
Obsah tohoto manuálu v době jeho vzniku odpovídá skutečnosti. Výrobce si vyhrazuje právo
změnit technické podmínky výrobku nebo jeho vlastnosti, eventuálně obsah manuálu, bez
písemného upozornění.
Všechna práva jsou vyhrazena. Žádnou část této publikace nelze reprodukovat nebo přenášet
jakýmkoli způsobem nebo prostředky bez písemného svolení vydavatele.
V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte společnost STROJON – výtahy s.r.o.

Bezpečnost při práci
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem – obecné informace
Napětí vyskytující se v rozvaděči může způsobit úraz elektrickým proudem i se smrtelnými
následky. Proto je nutno při práci na zařízení udržovat velkou pozornost. Instalace systému
a způsob, jakým je provozován a udržován, musí odpovídat příslušným bezpečnostním
předpisům a normám.
Před započetím jakékoli servisní práce musí být odpojeno napájecí napětí a nebezpečná napětí
přivedená na svorky řídicí jednotky. Po odpojení napájení je třeba vyčkat 60 sekund na vybití
kondenzátorů uvnitř jednotky.
Pracovní podmínky
Pokyny uvedené v tomto manuálu týkající se skladování, instalace a použití musí být dodrženy,
a to včetně dodržení uvedených pracovních podmínek. Výrobek nesmí být vystaven nadměrnému
mechanickému namáhání.
Shoda s předpisy
V případě instalace a připojování jednotky k výtahové technologii je zkušební technik servisní
firmy odpovědný za to, že připojovaná elektroinstalace splňuje příslušné směrnice a normy.
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2.

Úvod

Program FM Setup slouží ke konfiguraci a diagnostice stavu řídicí jednotky výtahových
dveří. Pomocí programu FM Setup lze provádět následující úkony:
●

nastavení parametrů řídicí jednotky

●

uložení všech parametrů v řídicí jednotce do konfiguračního souboru

●

načtení parametrů z konfiguračního souboru a jejich uložení zpět do řídicí jednotky

●

zobrazení historie chyb a jejich uložení do souboru

●

zobrazení statistických údajů oprovozu a jejich uložení do souboru

●

vymazání historie chyb

●

vymazání statistických údajů
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Volba sériového portu

FM Setup komunikuje s jednotkou přes sériový port (COM). Na jednotce je pro tyto účely
sériové rozhraní RS485. Zapojení konektoru viz uživatelský a instalační manuál k řídicí jednotce
VTA-DOOR. Pro připojení k PC je nutný převodník RS485 / RS232 – testováno s převodníkem
PL01 (lokální echo posílá v závislosti na nastavení), případně převodník RS485 / USB, který se
hlásí jako COM – testováno s převodníkem ELO E216 (neposílá lokální echo).
Než propojíme jednotku s PC, nejprve ji vypneme. Po propojení s PC ji opět zapneme.
Spustíme program FM Setup. Po spuštění programu se automaticky zobrazí hlavní okno aplikace
s aktivní záložkou Program. Pro správnou komunikaci je nutné nejprve nastavit příslušný sériový
port (COM), ke kterému je jednotka připojena a typ (případně nastavení) RS485 převodníku, jestli
posílá nebo neposílá lokální echo. (Obr. 1)
Jedna z voleb při výběru sériového portu je položka „odpojen“. Pokud je tato volba aktivní,
lze procházet a měnit jednotlivé karty nastavení bez fyzického připojení k jednotce. V tomto režimu
tedy nelze načítat ani ukládat parametry z / do jednotky.

Obr. 1: Sériový port
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4.

Nastavení parametrů motoru
Po zvolení záložky Motor se zobrazí formulář pro nastavení parametrů motoru. (Obr. 2)

Obr. 2: Motor
Tlačítko

Akce
Uloží hodnoty parametrů motoru v editačních polích do řídicí jednotky.
Načte parametry motoru z řídicí jednotky.
Toto tlačítko je výchozí, tj. po stisku klávesy Enter se provede tato akce.
Zapíše do editačních polí předdefinované hodnoty nastavené v programu
FMSetup (tyto hodnoty nemusí být vhodné pro všechny typy dveří), k jejich
případnému uložení do řídicí jednotky je třeba stisknout tlačítko Uložit.
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Tab. 1 Nastavení parametrů motoru
Parametr

Popis parametru

Typ motoru (MT) (1)

Volba typu motoru. Tato volba není podporována starším typem jednotek.
K dispozici jsou 2 nastavení:
1 – Synchronní EC motor (dále v textu EC )
2 – Asynchronní motor ( dále v textu As )

Jmenovité napětí [V]

Jmenovité napětí motoru dané typem motoru.
Doporučená hodnota: EC As jmenovité napětí uvedené na štítku motoru

Jmenovitá frekvence [Hz]

Jmenovitá frekvence motoru daná typem motoru.
Doporučená hodnota: EC As jmenovitá frekvence uvedená na štítku mo
toru

Jmenovitý proud [A]

Jmenovitý proud motoru daný typem motoru.
Doporučená hodnota: EC nepoužito As jmenovitý proud uvedený na štít
ku motoru

Jmenovitý výkon [W]

Jmenovitý výkon motoru daný typem motoru.
Doporučená hodnota: EC nepužito As jmenovitý výkon uvedený na štítku
motoru

Jmenovitý účiník

Jmenovitý účiník (cos ϕ) motoru daný typem motoru.
Doporučená hodnota: EC nepoužito As jmenovitý účiník uvedený na štít
ku motoru

Počet pólů

Počet pólů motoru daný typem motoru.
Doporučená hodnota: EC 16 pólů As počet pólů uvedený na štítku motoru
(obvykle 6)

Při frekvenci f1 = [Hz]
Výstupní napětí V1= [V]

EC Frekvence f1 nepoužita. V1 udává maximální budicí napětí (konstantní
pro všechny frekvence).
Doporučená hodnota: 180 V
As Tyto dva parametry slouží k nastavení napětí na výstupu motoru
v závislosti na budící frekvenci.
Doporučená hodnota: nastavit dle odporu vinutí statoru, požadovaného
momentu při nízkých otáčkách a oteplení motoru

Počáteční napětí V0
(EC) Brzdné napětí [V]

EC Napětí, které se použije při aktivním brždění motorem.
Doporučená hodnota: 25 V
As Napětí na výstupu motoru při nulové budící frekvenci.
Doporučená hodnota: nastavit dle odporu vinutí statoru, požadovaného
momentu při nízkých otáčkách a oteplení motoru
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Parametr
Čidlo teploty motoru

1:

Popis parametru
Určuje, zda bude řídicí jednotka vyhodnocovat teplotu motoru.
Při volbě „K řídicí jednotce je připojeno čidlo teploty motoru“ bude řídicí
jednotka vyhodnocovat teplotu motoru a v případě přehřátí bude motor
vypnut. Při volbě „K řídicí jednotce není připojeno čidlo teploty motoru“
nebude řídicí jednotka vyhodnocovat teplotu motoru.
Doporučená hodnota:
„K řídicí jednotce je připojeno čidlo teploty motoru“, pokud je připojený
motor vybaven čidlem teploty.
„K řídicí jednotce není připojeno čidlo teploty motoru“, pokud připojený
motor není vybaven čidlem teploty.

Toto nastavení je možné změnit i pomocí klávesnice v řídicí jednotce. Zkratka v závorce za
popisem položky odpovídá identifikátoru položky, zobrazeném na displeji jednotky.
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Nastavení ramp

Po zvolení záložky Rampy se zobrazí formulář pro nastavení akceleračních a deceleračních
ramp (Obr. 4, 5, 6, 7). V tomto formuláři lze nastavit parametry jedné ze čtyř zvolených ramp, které
řídí zrychlování a zpomalování dveří při otevírání a uzavírání.
Tlačítko

Akce
Uloží hodnoty parametrů zvolené rampy do řídicí jednotky.
Načte hodnoty parametrů zvolené rampy z řídicí jednotky.
Toto tlačítko je výchozí, tj. po stisku klávesy Enter se provede tato akce.
Zapíše do editačních polí předdefinované hodnoty nastavené v programu
FMSetup. Tyto hodnoty nemusí být vhodné pro všechny typy dveří. K jejich
případnému uložení do řídicí jednotky je třeba stisknout tlačítko Uložit.

Graf v dolní části formuláře zobrazuje průběh rychlosti dveří v závislosti na poloze dveří pro
zvolenou rampu.

5.1. Ochrana ramp při automatickém nastavení
Tab. 2 Ochrana ramp při automatickém nastavení
Parametr

Popis parametru

Ochrana ramp při automatickém nastavení

Tento parametr je společný pro všechny rampy. Určuje, zda
budou rampy při automatickém nastavení přepsány rampami
vypočítanými adaptabilním procesem.
Pokud je zvoleno „Rampy budou přepsány automatickým
nastavením“, dveře se po zvolení funkce automatického
nastavení nejprve zcela uzavřou, poté se pomalu otevírají apo
dosažení otevřené polohy se začnou znovu zavírat. Po
skončení tohoto procesu jsou vypočítány auloženy nové
hodnoty akceleračních adeceleračních ramp.
Pokud je zvoleno „Rampy nebudou přepsány
automatickým nastavením“, jednotka po zvolení funkce
automatického nastavení pouze změří šířku dveří. Dveře se
nejprve zcela otevřou apoté znovu uzavřou. Nastavení ramp
není přepsáno.
Doporučené nastavení:
„Rampy budou přepsány automatickým nastavením“ pokud
je požadována funkce automatického nastavení ramp.
„Rampy nebudou přepsány automatickým nastavením“
pokud není požadována funkce automatického nastavení.
V tomto případě nemůže dojít kpřepsání uložených ramp při
aktivaci funkce automatického nastavení.
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5.2. Otevírání dveří
Zrychlování a zpomalování dveří při otevírání nastavují rampy Otevírání akcelerace
a Otevírání decelerace. (Obr. 3)

Otevírání akcelerace

Otevírání dveří

Otevírání decelerace

Konečná
rychlost
(akcelerace)

Rychlost dveří

P očáteční
rychlost
(decelerace)

Konečná
rychlost
(decelerace)

P očáteční
rychlost
(akcelerace)
Počátek
rampy
(akcelerace)

Doba trvání
(akcelerace)

Poloha dveří
Počátek rampy
(decelerace)

Doba trvání
(decelerace)

100%

100%
Otevřeno

0%
Zavřeno
Obr. 3: Zrychlování a zpomalování dveří
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5.2.1. Otevírání akcelerace
Rampa Otevírání akcelerace nastavuje, jak budou dveře zrychlovat při otevírání. (Obr. 4)

Obr. 4: Rampy, Otevírání akcelerace
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Tab. 3 Rampa Otevírání akcelerace
Parametr

Popis parametru

Typ rampy

Určuje typ rampy. Při volbě Žádná nebude rampa použita, při volbě Lineární
bude použita lineární rampa a při volbě S-Rampa bude použita tzv. S-Rampa
s lineárním nárůstem a poklesem zrychlení.
Doporučené nastavení: Lineární

Počáteční rychlost

Určuje počáteční rychlost dveří v procentech z jejich maximální rychlosti. Na
počáteční rychlost dveří nemá vliv nastavení parametru Rychlost otevírání.
Doporučené nastavení: Dle typu dveří. Pokud je počáteční rychlost dveří
příliš vysoká, je třeba hodnotu parametru snížit. Pokud je počáteční rychlost
dveří příliš nízká, nebo se dveře vůbec neotevřou, je třeba hodnotu parametru
zvýšit.

Konečná rychlost

Určuje rychlost dveří na konci zrychlování v procentech z nastavené rychlosti
parametrem Rychlost otevírání.
Doporučené nastavení: 100%

Počátek rampy

Určuje počátek zrychlování dveří v procentech z celkové dráhy dveří.
Doporučené nastavení: Dle typu dveří. Pokud dveře začínají zrychlovat příliš
pozdě, je třeba hodnotu parametru snížit. Pokud dveře začínají zrychlovat
příliš brzy, je třeba hodnotu parametru zvýšit.

Doba trvání

Určuje dobu trvání zrychlování dveří v procentech zcelkové dráhy dveří.
Doporučené nastavení: Dle typu dveří. Pokud je dráha, na které dveře
zrychlují, příliš dlouhá, je třeba hodnotu parametru snížit. Pokud je dráha, na
které dveře zrychlují, příliš krátká, je třeba hodnotu parametru snížit.

Doba S části

Určuje dobu lineárního nárůstu a poklesu zrychlení při volbě S-Rampy.
Doporučené nastavení: Pro výtahové dveře není vhodné S-Rampy používat.
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5.2.2. Otevírání decelerace
Rampa Otevírání decelerace nastavuje, jak budou dveře zpomalovat při otevírání. (Obr. 5)

Obr. 5: Rampy, Otevírání decelerace
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Tab. 4 Rampa Otevírání decelerace
Parametr

Popis parametru

Typ rampy

Určuje typ rampy. Při volbě Žádná nebude rampa použita, při volbě Lineární
bude použita lineární rampa a při volbě S-Rampa bude použita tzv. S-Rampa
s lineárním nárůstem a poklesem zrychlení.
Doporučené nastavení: Lineární

Počáteční rychlost

Určuje rychlost dveří na počátku zpomalování v procentech z nastavené
rychlosti parametrem Rychlost otevírání.
Doporučené nastavení: 100%

Konečná rychlost

Určuje konečnou rychlost dveří před úplným otevřením v procentech
z maximální rychlosti dveří. Na konečnou rychlost dveří nemá vliv nastavení
parametru Rychlost otevírání.
Doporučené nastavení: Dle typu dveří. Pokud je konečná rychlost dveří před
jejich úplným otevřením příliš vysoká, je třeba hodnotu parametru snížit.
Pokud je konečná rychlost dveří před jejich úplným otevřením příliš nízká,
nebo se dveře zcela neotevřou, je třeba hodnotu parametru zvýšit.

Počátek rampy

Určuje počátek zpomalování dveří v procentech z celkové dráhy dveří.
Doporučené nastavení: Dle typu dveří. Pokud dveře začínají zpomalovat
příliš pozdě, je třeba hodnotu parametru snížit. Pokud dveře začínají
zpomalovat příliš brzy, je třeba hodnotu parametru zvýšit.

Doba trvání

Určuje dobu trvání zpomalování dveří v procentech z celkové dráhy dveří.
Doporučené nastavení: Dle typu dveří. Pokud je dráha, na které dveře
zpomalují, příliš dlouhá, je třeba hodnotu parametru snížit. Pokud je dráha, na
které dveře zpomalují, příliš krátká, je třeba hodnotu parametru snížit.

Doba S části

Určuje dobu lineárního nárůstu a poklesu zrychlení při volbě S-Rampy.
Doporučené nastavení: Pro výtahové dveře není vhodné S-Rampy používat.

KAPITOLA 5
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5.3. Uzavírání dveří
Zrychlování a zpomalování dveří při uzavírání nastavují rampy Uzavírání akcelerace
a Uzavírání decelerace.

5.3.1. Uzavírání akcelerace
Rampa Uzavírání akcelerace nastavuje, jak budou dveře zrychlovat při uzavírání. (Obr. 6)

Obr. 6: Rampy, Zavírání akcelerace
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Tab. 5 Rampa Uzavírání akcelerace
Parametr

Popis parametru

Typ rampy

Určuje typ rampy. Při volbě Žádná nebude rampa použita, při volbě Lineární
bude použita lineární rampa a při volbě S-Rampa bude použita tzv. S-rampa
s lineárním nárůstem a poklesem zrychlení.
Doporučené nastavení: Lineární

Počáteční rychlost

Určuje počáteční rychlost dveří v procentech z jejich maximální rychlosti. Na
počáteční rychlost dveří nemá vliv nastavení parametru Rychlost uzavírání.
Doporučené nastavení: Dle typu dveří. Pokud je počáteční rychlost dveří
příliš vysoká, je třeba hodnotu parametru snížit. Pokud je počáteční rychlost
dveří příliš nízká, je třeba hodnotu parametru zvýšit.

Konečná rychlost

Určuje rychlost dveří na konci zrychlování vprocentech znastavené rychlosti
parametrem Rychlost uzavírání.
Doporučené nastavení: 100%

Počátek rampy

Určuje počátek zrychlování dveří v procentech z celkové dráhy dveří.
Doporučené nastavení: Dle typu dveří. Pokud dveře začínají zrychlovat příliš
pozdě, je třeba hodnotu parametru snížit. Pokud dveře začínají zrychlovat
příliš brzy, je třeba hodnotu parametru zvýšit.

Doba trvání

Určuje dobu trvání zrychlování dveří v procentech z celkové dráhy dveří.
Doporučené nastavení: Dle typu dveří. Pokud je dráha, na které dveře
zrychlují, příliš dlouhá, je třeba hodnotu parametru snížit. Pokud je dráha, na
které dveře zrychlují, příliš krátká, je třeba hodnotu parametru snížit.

Doba S části

Určuje dobu lineárního nárůstu a poklesu zrychlení při volbě S-Rampy.
Doporučené nastavení: Pro výtahové dveře není vhodné S-Rampy používat.
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5.3.2. Uzavírání decelerace
Rampa Uzavírání decelerace nastavuje, jak budou dveře zpomalovat při uzavírání. (Obr. 7)

Obr. 7: Rampy, Zavírání decelerace
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Tab. 6 Rampa Uzavírání decelerace
Parametr

Popis parametru

Typ rampy

Určuje typ rampy. Při volbě Žádná nebude rampa použita, při volbě Lineární
bude použita lineární rampa a při volbě S-Rampa bude použita tzv. S-rampa
s lineárním nárůstem a poklesem zrychlení.
Doporučené nastavení: Lineární

Počáteční rychlost

Určuje rychlost dveří na počátku zpomalování v procentech z nastavené
rychlosti parametrem Rychlost uzavírání.
Doporučené nastavení: 100%

Konečná rychlost

Určuje konečnou rychlost dveří před úplným uzavřením v procentech z
maximální rychlosti dveří. Na konečnou rychlost dveří před úplným
uzavřením nemá vliv nastavení parametru Rychlost uzavírání.
Doporučené nastavení: Dle typu dveří. Pokud je konečná rychlost dveří před
jejich úplným uzavřením příliš vysoká, je třeba hodnotu parametru snížit.
Pokud je konečná rychlost dveří před jejich úplným uzavřením příliš nízká,
nebo se dveře zcela neuzavřou, je třeba hodnotu parametru zvýšit.

Počátek rampy

Určuje počátek zpomalování dveří v procentech z celkové dráhy dveří.
Doporučené nastavení: Dle typu dveří. Pokud dveře začínají zpomalovat
příliš pozdě, je třeba hodnotu parametru snížit. Pokud dveře začínají
zpomalovat příliš brzy, je třeba hodnotu parametru zvýšit.

Doba trvání

Určuje dobu trvání zpomalování dveří v procentech z celkové dráhy dveří.
Doporučené nastavení: Dle typu dveří. Pokud je dráha, na které dveře
zpomalují, příliš dlouhá, je třeba hodnotu parametru snížit. Pokud je dráha, na
které dveře zpomalují, příliš krátká, je třeba hodnotu parametru snížit.

Doba S části

Určuje dobu lineárního nárůstu a poklesu zrychlení přivolbě S-Rampy.
Doporučené nastavení: Pro výtahové dveře není vhodné S-Rampy používat.

KAPITOLA 6
Nastavení modulace

6.

Nastavení modulace

Po zvolení záložky Modulace se zobrazí formulář pro nastavení modulace výstupního
napětí motoru. (Obr. 8)

Obr. 8: Modulace
Tlačítko

Akce
Uloží hodnoty parametrů modulace do řídicí jednotky.
Načte parametry modulace z řídicí jednotky.
Toto tlačítko je výchozí, tj. po stisku klávesy Enter se provede tato akce.
Zapíše do editačních polí předdefinované hodnoty nastavené v programu
FMSetup, k jejich případnému uložení do řídicí jednotky je třeba stisknout
tlačítko Uložit.
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Tab. 7 Nastavení modulace
Parametr

Popis parametru

Typ modulace

Určuje typ modulace výstupního napětí motoru.
Doporučené nastavení: Prostorový vektor.

Modulační frekvence

Určuje modulační frekvenci výstupního napětí motoru.
Doporučené nastavení: 16 kHz

KAPITOLA 7
Nastavení řídicích parametrů

7.
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Nastavení řídicích parametrů

Po zvolení záložky Řídicí parametry se zobrazí formulář pro nastavení řídicích parametrů.
(Obr. 9)

Obr. 9: Řídicí parametry
Tlačítko

Akce
Uloží hodnoty řídicích parametrů do řídicí jednotky.
Načte hodnoty řídicích parametrů z řídicí jednotky.
Toto tlačítko je výchozí, tj. po stisku klávesy Enter se provede tato akce.
Zapíše do editačních polí předdefinované hodnoty nastavené v programu
FMSetup (tyto hodnoty nemusí být vhodné pro všechny typy dveří), k jejich
případnému uložení do řídicí jednotky je třeba stisknout tlačítko Uložit.
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Tab. 8 Nastavení řídicích parametrů
Parametr

Popis parametru

Rychlost uzavírání (SC) (1)

Určuje rychlost uzavírání dveří.
Doporučená hodnota: Dle typu dveří. Pokud je rychlost uzavírání dveří příliš
vysoká, je třeba hodnotu parametru snížit. Pokud je rychlost uzavírání dveří
příliš nízká, je třeba hodnotu parametru zvýšit.

Rychlost otevírání (SO) (1)

Určuje rychlost otevírání dveří.
Doporučená hodnota: Dle typu dveří. Pokud je rychlost otevírání dveří příliš
vysoká, je třeba hodnotu parametru snížit. Pokud je rychlost otevírání dveří
příliš nízká, je třeba hodnotu parametru zvýšit.

Síla dveří (DF) (1)

Určuje sílu sevření dveří, při které je detekována překážka.
Doporučená hodnota: Dle typu dveří. Pokud je síla sevření příliš vysoká, je
třeba hodnotu parametru snížit. Pokud je síla sevření příliš nízká, nebo
dochází k detekování překážky i za běžného provozu, je třeba hodnotu
parametru zvýšit.

Přídržná síla
Uzavřené dveře

Určuje přídržnou sílu při uzavřených dveřích.
EC Podporuje pouze volbu Nastavit ručně.
Doporučená hodnota: Dle typu dveří. Nastavit ručně takovou sílu, aby dveře
bezpečně držely v dané poloze.
As Pokud je zvoleno Podle rampy, je přídržná síla přímo úměrná konečné
frekvenci rampy Uzavírání decelerace a nelze ji nastavit ručně.
Doporučená hodnota: Podle rampy
Poznámka: Při nastavení příliš velké přídržné síly může dojít k přehřívání
motoru.

Přídržná síla
Otevřené dveře

Určuje přídržnou sílu při otevřených dveřích.
EC Podporuje pouze volbu Nastavit ručně.
Doporučená hodnota: Dle typu dveří. Nastavit ručně takovou sílu, aby dveře
bezpečně držely v dané poloze.
As Pokud je zvoleno Podle rampy, je přídržná síla přímo úměrná konečné
frekvenci rampy Otevírání decelerace a nelze ji nastavit ručně.
Doporučená hodnota: Podle rampy
Poznámka: Při nastavení příliš velké přídržné síly může dojít k přehřívání
motoru.

Typ dveří (DT) (1)

Definuje hmotnost dveří, která určuje chování regulace rychlosti.
Tato volba není podporována starším typem jednotek.
EC Doporučená hodnota: Dle typu dveří. SW řídicí jednotky verze 4.10 a
novější toto nastavení ignoruje.
As Nastavení se ignoruje.

KAPITOLA 7
Nastavení řídicích parametrů

Parametr
Konfigurace křídel
Hmotnost křídla [kg]

1:
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Popis parametru
Tyto dva parametry slouží k hrubému výpočtu energie dveřních křídel pro
povolený rozsah rychlostí a k určení maximální přípustné rychlosti při
zavírání dveří (parametr Rychlost uzavírání) s ohledem na maximální
přípostnou energii dveří.
Tato volba není podporována starším typem jednotek.
EC As Doporučená hodnota: Dle typu dveří.

Toto nastavení je možné změnit i pomocí klávesnice v řídicí jednotce. Zkratka v závorce za
popisem položky odpovídá identifikátoru položky, zobrazeném na displeji jednotky.
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8.

Nastavení optické závory

Po zvolení záložky Optická závora se zobrazí formulář pro nastavení parametrů optické
závory. (Obr. 10)

Obr. 10: Optická závora
Tlačítko

Akce
Uloží hodnoty parametrů optické závory do řídicí jednotky.
Načte parametry optické závory z řídicí jednotky.
Toto tlačítko je výchozí, tj. po stisku klávesy Enter se provede tato akce.
Zapíše do editačních polí předdefinované hodnoty nastavené v programu
FMSetup, k jejich případnému uložení do řídicí jednotky je třeba stisknout
tlačítko Uložit.

KAPITOLA 8
Nastavení optické závory
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Tab. 9 Nastavení optické závory
Parametr
Připojení optické závory

Popis parametru
Určuje, zda je k řídicí jednotce připojena optická závora.
Pokud je volba „Fotobuňka / optozávora připojena“ aktivní, jednotka bude
vyhodnocovat vstup optické závory.
Pokud je volba „Fotobuňka / optozávora připojena“ neaktivní, jednotka
nebude vyhodnocovat vstup optické závory. Toto nastavení je vhodné např.
pokud není optická závora použita nebo je optická závora připojena přímo k
nadřazenému řídicímu systému.
Doporučená hodnota: Dle připojení optické závory
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9.

CAN

Záložka CAN slouží k nastavení parametrů komunikace jednotky po sběrnici CAN.
(Obr. 11)

Obr. 11: CAN
Tlačítko

Akce
Uloží hodnoty parametrů komunikace CAN do řídicí jednotky.
Načte parametry komunikace CAN z řídicí jednotky.
Toto tlačítko je výchozí, tj. po stisku klávesy Enter se provede tato akce.
Zapíše do editačních polí předdefinované hodnoty nastavené v programu
FMSetup, k jejich případnému uložení do řídicí jednotky je třeba stisknout
tlačítko Uložit.

KAPITOLA 9
CAN

Tab. 10 Parametry komunikace CAN
Parametr

Popis parametru

CAN Rozhraní

Určuje, zda bude CAN rozhraní zakázáno nebo povoleno. Pokud je CAN
rozhraní povoleno a ke komunikaci přesto nedochází, řídicí jednotka hlásí
chybu 36 (viz kapitola 10.1 Seznam událostí a chyb).

CAN bitová rychlost

Zde se nastavuje rychlost, jakou se bude komunikovat na sběrnici.

CANOpen adresa

Nastavení adresy řídicí jednotky.
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10. Události
Po zvolení záložky Události a Chyby se zobrazí formulář událostí a chyb. (Obr. 12)

Obr. 12: Události a Chyby
Tlačítko

Akce
Uloží události a chyby zobrazené v tabulce na formuláři do zvoleného souboru.
Načte události a chyby z řídicí jednotky.
Toto tlačítko je výchozí, tj. po stisku klávesy Enter se provede tato akce.
Vymaže všechny události a chyby v řídicí jednotce.

KAPITOLA 10
Události
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V tabulce na formuláři je zobrazena historie až 32 událostí nebo chyb, které nastaly během
provozu řídicí jednotky. Význam jednotlivých sloupců v tabulce je následující:
Tab. 11 Význam sloupců Událostí a Chyb
Číslo události

jednoznačné číslo identifikující událost nebo chybu

Čas provozu

doba od začátku provozu řídicí jednotky, kdy událost nebo chyba nastala;
formát zobrazení je následující: ROK/DEN HODINA:MINUTA:SEKUNDA

Popis události

slovní popis události nebo chyby.

10.1. Seznam událostí a chyb
Tab. 12 Seznam událostí a chyb
Číslo události

Popis události

0

připojení k napájení (reset)

1

watchdog reset

2

nefunkční data FLASH v procesoru

3

napětí na DC bus větší než 400 V

4

napětí na DC bus menší než 50 V

5

napětí na DC bus menší než 200 V

6

chybné nebo nenastavené parametry motoru

7

chybné nebo nenastavené rampy

8

chybné nebo nenastavené parametry modulace

9

chybné nebo nenastavené řídicí parametry

10

nefunkční enkodér

11

zkrat na výstupu motoru

12

zjištěna překážka při uzavírání

13

zjištěna překážka při otevírání

14

doba otevírání/zavírání dveří byla delší než 30 sekund

15

optická závora zacloněna na dobu delší než 1 minuta
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Číslo události

Popis události

16

chyba masteru - nepřišel příkaz na otevření dveří při zjištění překážky při
uzavírání v režimu slave

17

nefunkční power down detekce

18

nefunkční zesilovač měření proudu

19

přehřátí koncového stupně buzení motoru

20

přehřátí motoru

21

interní chyba SW

22

nefukční PIC

23

nefunkční čidlo teploty koncového stupně

24

zkratované nebo odpojené čidlo teploty motoru

25

nefunkční mechanika pohonu dveří (dveře stojí)

26

uvolněný řemen pohonu dveří (došlo kjeho přeskočení)

27

nouzové otevírání dveří ze záložního zdroje

28

aktivováno automatické nastavení jednotky

29

chybné nebo nenastavené parametry optické závory

30

chybné nebo nenastavené parametry CAN

31

nenačteny DIP přepínače (porucha I/O desky)

32

porucha komunikace s I/O deskou

33

CANOpen adresa mimo rozsah

34

přetečení přijímacího CAN bufferu

35

přetečení vysílacího CAN bufferu

36

porucha CANOpen řídicího systému (nekomunikuje)

37

porucha fotobuňky (nebyl detekován pohyb)

KAPITOLA 11
Verze a statistiky
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11. Verze a statistiky
Po zvolení záložky Verze a Statistiky se zobrazí formulář verze SW a statistických údajů
o provozu. (Obr. 13)

Obr. 13: Verze a Statistiky
Tlačítko

Akce
Uloží verze a statistiky zobrazené na formuláři do zvoleného souboru.
Načte verze a statistiky z řídicí jednotky.
Toto tlačítko je výchozí, tj. po stisku klávesy Enter se provede tato akce.
Vymaže statistky v řídicí jednotce.
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12. Konfigurační soubory
Jednotku můžeme přenastavit pomocí souboru s koncovkou *.INI obsahující data pro VTADOOR. Stejně tak můžeme data z jednotky uložit do souboru. Menu Konfigurační soubory
obsahuje dvě nabídky: Načíst parametry z řídicí jednotky do souboru a Uložit parametry
zkonfiguračního souboru do řídicí jednotky. (Obr. 14)

Obr. 14: Konfigurační soubory

KAPITOLA 12
Konfigurační soubory
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12.1. Načíst parametry z řídicí jednotky do souboru
Tato nabídka umožňuje uložit všechny parametry řídicí jednotky do konfiguračního
souboru. Po jejím zvolení je třeba vybrat soubor, do kterého budou parametry uloženy a potvrdit
uložení parametrů do souboru tlačítkem Uložit.

12.2. Uložit parametry ze souboru do řídicí jednotky
Tato nabídka umožňuje načíst parametry z konfiguračního souboru a uložit je zpět do řídicí
jednotky. Po jejím zvolení je třeba vybrat soubor, ze kterého budou parametry načteny a potvrdit
načtení parametrů ze souboru a jejich uložení do řídicí jednotky tlačítkem Otevřít. Následně se
vypíše hlášení: ,,Prosím počkejte. Probíhá ukládání parametrů do řídicí jednotky“. Jakmile toto
hlášení zmizí, je přenastavení jednotky dokončeno.
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13. Chybová hlášení programu FM Setup
13.1. Chyba: Není lokální echo od RS-485 převodníku
Popis:

nebylo přijato lokální echo odeslané zprávy od RS-485 převodníku

Možné příčiny:

• RS-485 převodník není napájen
• ke zvolenému COM portu není připojen RS-485 převodník
• nesprávně nastavené lokální echo převodníku
• nefunkční převodník

Řešení:

Je-li převodník externě napájen, zkontrolujte jeho napájení. Zkontrolujte
nastavení parametru RS-485 Lokální echo.

13.2. Chyba: Řídicí jednotka neodpovídá
Popis:

řídicí jednotka neodpověděla na odeslanou zprávu

Možné příčiny:

• řídicí jednotka není napájena
• řídicí jednotka je připojena kjinému než zvolenému COM portu
• vadný komunikační kabel
• nefunkční převodník

Řešení:

Zkontrolujte připojení jednotky k PC, zkontrolujte zapnutí jednotky, nastavte
v programu správné číslo sériového portu. Zkontrolujte propojovací kabel.
Nastavte v programu správný typ převodníku, je-li převodník externě
napájen, zkontrolujte jeho napájení.

13.3. Chyba: Nesprávná odpověď z řídicí jednotky
Popis:

byla přijata neočekávaná odpověď od řídicí jednotky.

Možné příčiny:

Nesprávně nastavený typ převodníku.

Řešení:

Nastavte v programu správný typ převodníku (zkontrolujte nastavení RS-485
lokální echo).

13.4. Chyba: Nelze otevřít COM port
Popis:

program nemůže najít nastavený port

Možné příčiny:

• nastavený port s daným číslem neexistuje

Řešení:

Nastavte v programu správné číslo sériového portu.

KAPITOLA 13
Chybová hlášení programu FM Setup
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