ANDORRA

Instal.lar SCLAK
Segueix els passos que es detallen a continuació per
a instal·lar correctament el teu dispositiu SCLAK.

ABANS DE COMENÇAR
Realitza la connexió dels
cables i els passos posteriors
amb el sistema elèctric
desconnectat de la xarxa.

Assegura’t que el dispositiu
SCLAK estigui alimentat a
baix voltatge d’acord amb
les especificacions tècniques
AC-DC 12-24V.

No connectis el dispositiu
SCLAK directament a la
xarxa d’alta tensió.

Contacta amb un tècnic
especialitzat per a la
instal·lació en un sistema
d’intercomunicació.

Per a la instal·lació d’un
sistema de bloqueig de pany
motoritzat, sempre s’ha de
consultar els diagrames de
connexió del pany.

SCLAK no assumeix
cap responsabilitat en
les instal·lacions que no
siguin portades a terme
adequadament per personal
no qualificat.

1. POSICIONAMENT DEL DISPOSITIU SCLAK

Troba la posició correcta per instal·lar el dispositiu, et
recomanem que estigui pels voltants del pany per
obtenir el millor rendiment o, alternativament, a prop
de les tecles de retorn / comanda.

2. INSERTAR ELS CABLES

La font d’alimentació i els cables de connexió es poden
inserir en la base utilitzant els orificis a la banda inferior
(Fig.A) o bé a la part posterior (Fig.B). Utilitza el mètode
que consideris més apropiat.
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3.1. DIAGRAMA DE CONNEXIONS - SCLAK

1. CONNEXIÓ ESTÀNDAR

2. CONNEXIÓ DE BLOQUEIG
ELECTROMECÀNIC

3. CONNEXIÓ DE BLOQUEIG
ESTÀNDARD MOTORITZAT

* Contacte normalment obert

Utilitza el contacte del relé com si fos
paral·lel al botó (és aconsellable posar-se
en contacte amb un tècnic especialitzat).

Si el pany no està configurat amb cap
ordre externa (per exemple, sistemes
d’obertura de porta), utilitza els
diagrames 2 i 3.

3.2. CONFIGURACIÓ DEL RELÉ - VERSIÓ SCLAK 1C

Depenent de com s’insereixi el jumper
en els connectors de la placa, és possible
configurar el dispositiu en mode Tancat
(NC) (figura A) o bé Obert (NO) (fig B).

Utilitza aquests diagrames quan SCLAK sigui l’únic
comandament per bloquejar/desbloquejar el pany. És
possible configurar altres ordres externes, però per a
aquesta operació és aconsellable contactar amb un tècnic.
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3.3. DIAGRAMES DE CONNEXIÓ DE BLOQUEIG - VERSIÓ SCLAK 1C
1. CONNEXIÓ ESTÀNDAR

2. CONNEXIÓ DE BLOQUEIG
ELECTROMECÀNIC

Utilitza el contacte del relé com si fos paral·lel al botó
(és aconsellable posar-se en contacte amb un tècnic
especialitzat).
Les abraçadores centrals (indicades amb “IN” al diagrama)
només es troben a l’entrada i s’utilitzen per connectar
sensors (per exemple, obert - tancat)

3.4. ENTRADA PEL SENSOR D’ESTAT - SCLAK VERSIÓ 1C
Les següents connexions s’han d’utilitzar quan cal informar de l’estat del bloqueig (obert - tancat).
1. SENYAL AMB FONT D’ALIMENTACIÓ

2. SENYAL AMB TANCAMENT
EN FONT D’ALIMENTACIÓ

3. SENYAL AMB TANCAMENT
A MASS
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Activar SCLAK
Per activar SCLAK necessites tenir un telèfon intel·ligent
(smartphone) compatible i el codi d’activació inclòs en el paquet del
producte.

1. DESCARREGA’T L’APLICACIÓ

2. INSERTA EL CODI

Introdueix el codi d’activació de 12 dígits
que es troba a l’interior del paquet.
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3. CREA UN COMPTE

4. IDENTIFICA EL TEU DISPOSITIU SCLAK

Introdueix les dades requerides.

Selecciona el dispositiu SCLAK que apareix actiu a la
llista i prem el botó INSTAL·LAR per continuar amb el
procés d’instal·lació.
Si el teu dispositiu SCLAK no apareix a la llista,
comprova que estigui correctament alimentat per
corrent.

5. CONFIGURA EL CILINDRE

6. ESTABLEIX UN ADMINISTRADOR

PANY DE PROVA

CREA UN NOU USUARI

Estableix les preferències del dispositiu i prova
l’operació correcta.
Configura nom i posició.

Crea un contacte a la llibreta d’adreces amb
les dades de l’administrador.

AFEGEIX EL CONTACTE
Selecciona el contacte de la llibreta d’adreces.
Estableix-lo com a administrador i propietari.

INSEREIX UN NOM I UNA UBICACIÓ
Estableix el nom, la descripció del dispositiu i
l’ubicació.

ESTABLEIX-TE COM A PROPIETARI
Crea i administra Propietaris com
administrador i utilitza SCLAK com propietari.

CONTACTA’NS
El teu mòbil és la teva càmera de fotos, el teu navegador GPS, la teva targeta de crèdit... i ara amb SCLAK, serà també
la clau per a poder obrir totes les portes.

