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1 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ
VÝSTRAHY

3 MONTÁŽ

Výstrahy týkajúce sa bezpečnosti

Skôr ako začnete montovať, treba skontrolovať celistvosť komponentov výrobku,
vhodnosť vybraného modelu a prostredia určeného na montáž.

• POZOR! ‐ Tento návod obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti
osôb. Chybná inštalácia môže spôsobiť vážne zranenia. Pred začatím práce je
potrebné pozorne si prečítať celý návod. V prípade pochybností prerušte montáž
a požiadajte o radu technický servis Nice.
• POZOR! ‐ Podľa najnovšej európskej legislatívy realizácia automatických dverí
alebo brány musí rešpektovať normy vyplývajúce zo Smernice 2006/42ES
(bývalá 98/37/ES) (Smernica o strojoch), obzvlášť normy EN 12445, EN 12453,
EN 12635 a EN 13241‐1, ktoré umožňujú vyhlásiť zhodu automatického
zariadenia. Z toho vyplýva, že všetky úkony týkajúce sa montáže, zapojenia,
kolaudácie a údržby musia byť vykonaný výhradne kvalifikovaným a
kompetentným pracovníkom!
• POZOR! ‐ Odložte tento návod pre prípadnú údržbu alebo likvidáciu zariadenia v
budúcnosti.

Výstrahy týkajúce sa montáže
• Skôr ako začnete montovať, skontrolujte, či je tento výrobok vhodný na želaný
účel použitia (viď kapitolu 3 „Technické parametre výrobku“). Ak nie je vhodný,
NEMONTUJTE ho.
• Prívod elektrického napájania musí byť vybavený bezpečnostným vypínačom
spĺňajúcim kategóriu prepätia III.
• Všetky úkony týkajúce sa montáže a údržby sa musia robiť, len keď je
automatický systém odpojený od elektrického napájania. Ak zariadenie na
vypnutie napájania nie je viditeľné z miesta, kde sa nachádza automatický
systém, musíte k nemu umiestniť tabuľku s nápisom „POZOR! PREBIEHA
ÚDRŽBA.“.
• Počas montáže zaobchádzajte s výrobkom opatrne, vyhnite sa stlačeniu, nárazu,
pádu alebo kontaktu s tekutinami akéhokoľvek druhu. Výrobok nedávajte do
blízkosti zdrojov tepla, ani ho nevystavujte otvorenému plameňu. Takéto prípady
by ho mohli poškodiť a byť príčinou porúch či nebezpečných situácií. Ak sa
takéto niečo stane, ihneď zastavte montáž a obráťte sa na technický servis Nice.
• Na žiadnej časti výrobku nevykonávajte úpravy. Operácie tohto druhu môžu
spôsobiť len poruchy. Výrobca sa zrieka všetkej zodpovednosti za škody
spôsobené upravenými výrobkami.
• Ak je brána konštruovaná s pešími dverami, zariadenie treba vybaviť kontrolným
systémom, ktorý znefunkční motor, keď sú pešie dvere otvorené.
• Ovládacie nástenné tlačidlo musí byť umiestnené v dohľade automatického
zariadenia, ďaleko od jeho pohyblivých častí, v minimálnej výške 1,5 m nad
zemou a neprístupné verejnosti.
• Obalový materiál musí byť zlikvidovaný v plnom súlade s miestnymi predpismi.

2 POPIS VÝROBKU A ÚČEL POUŽITIA
Tento výrobok je určený na automatizovanie jedno ‐ alebo dvojkrídlovej brány alebo
vrát, na rezidenčné aj priemyselné použitie. POZOR! ‐ Akékoľvek iné použitie,
odlišné od tu popísaného a v prostredí odlišnom od tu uvedeného, je považované za
nevhodné a zakázané!
Výrobok je elektromechanický prevodový pohon s motorom na jednosmerné
napätie 24 V alebo striedavé napätie 230 V (podľa vybraného modelu) a so šnekovou
prevodovkou. Pohon je napájaný z externej riadiacej jednotky, na ktorú musí byť
zapojený. V prípade výpadku elektrického prúdu môžete krídlami hýbať ručne po
odblokovaní motora.
Na Obr. 1 sú znázornené všetky komponenty prítomné v balení (podľa vybraného
modelu):
[a] ‐ elektromechanický motor
[b] ‐ predná konzola (na upevnenie motora na bránové krídlo)
[c] ‐ zadná konzola (na upevnenie motora na múr)
[d] ‐ drobné kovové diely (skrutky, podložky a pod.)
[e] ‐ kľúče na ručné odblokovanie motora

3.1 ‐ Previerky pred montážou

DÔLEŽITÉ! ‐ Motor nemôže automatizovať manuálnu bránu, ktorá nemá pevnú a
bezpečnú mechanickú konštrukciu. Nemôže tiež riešiť chyby spôsobené nesprávnou
montážou alebo zlou údržbou samotnej brány.

3.2 ‐ Vhodnosť brány a okolitého prostredia na
automatizáciu
• Skontrolujte, či je mechanická konštrukcia brány vhodná na automatizovanie a
vyhovuje platným normám (prípadne sa riaďte údajmi uvedenými na etikete
brány).
• Ručne hýbte krídlami brány v oboch smeroch a uistite sa o hladkom pohybe v
každom bode dráhy (nesmú existovať body, ktoré si vyžadujú väčšiu či menšiu
námahu).
• Ručne postavte bránové krídla do želanej polohy, pustite ich a uistite sa, že sa
nehýbu.
• Skontrolujte, či priestor okolo výrobku umožňuje jednoduché a bezpečné ručné
používanie.
• Skontrolujte, či povrch vybraný na montáž je pevný a zaručuje stabilné
upevnenie.
• Presvedčte sa, že prostredie vybrané na montáž je kompatibilné s celkovými
rozmermi výrobku (Obr. 2). Správny pohyb pri otváraní brány a sila, ktorú motor
pri ňom vynakladá, záležia od polohy, v akej sa upevní zadná konzola. Pred
montážou je teda potrebné vychádzať z Grafu 2 na stanovenie uhlu maximálneho
otvorenia krídla a sily motora vhodnej pre vaše zariadenie.

3.3 ‐ Limity použitia výrobku
Skôr, ako začnete montovať výrobok, uistite sa, že bránové krídlo má rozmery a
váhu spadajúce do limitov uvedených v Grafe 1.

3.4 ‐ Prípravné práce pred montážou
Obr. 3 znázorňuje príklad typickej zostavy automatického systému zostaveného s
komponentami Nice. Tieto komponenty sú umiestnené podľa typickej a zaužívanej
schémy. V zmysle Obr. 3 si stanovte približnú polohu, v ktorej bude montovaný ten
ktorý komponent automatického systému.
Komponenty potrebné na zostavenie kompletného zariadenia (Obr. 3):
1 ‐ elektromechanické motory
2 ‐ pár fotobuniek
3 ‐ pár mechanických dorazov (pri otvorení)
4 ‐ stĺpiky na fotobunky
5 ‐ maják so zabudovanou anténou
6 ‐ kľúčový prepínač alebo digitálna klávesnica
7 ‐ vertikálny elektrozámok (len pre reverzné modely)
8 ‐ riadiaca jednotka

3.5 ‐ Montáž upevňovacích konzol a motora
3.5.1 ‐ Určenie zadnej upevňovacej konzoly
S použitím Grafu 2 vypočítajte polohu zadnej konzoly. Tento graf slúži na stanovenie
kót A a B a hodnoty uhla maximálneho otvorenia krídla. Dôležité ‐ hodnoty A a B
musia byť podobné, aby bol pohyb automatického systému lineárny.
01. Zmerajte na múre hodnotu kóty C (Obr. 4).
02. V Grafe 2 nájdite nameranú kótu C a naznačte si vodorovnú čiaru, ktorá
predstavuje hodnotu kóty B (*), ako vidno v príklade na Obr. 5. Bod stredu s
čiarou „d.i.l.“ (čiara odporúčanej montáže) určuje hodnotu uhla maximálneho
otvorenia. Z tohto bodu potiahnite zvislú čiaru, ako vidno v príklade na Obr. 5, na
stanovenie hodnoty kóty A.
Ak nájdený uhol nezodpovedá vašim potrebám, treba prispôsobiť kótu A a

prípade kótu B tak, aby boli podobné.
(*) Odporúča sa nepoužívať hodnoty kóty B pod čiarou „t“ (viď Graf 2).
03. Konzola sa musí najprv privariť k príslušnej upevňovacej platni (Obr. 7), až
potom upevniť na múr. Ak treba, konzola sa môže skrátiť a hodnoty kót A a B sa
primerane prispôsobia.
Poznámka ‐ Konzola dodávaná k motorom Toona série 4‐5 je dlhá 150 mm. Vo
zvláštnych prípadoch, napríklad ak sa brána otvára smerom von (Obr. 6),
môžete použiť konzolu model PLA6 (príslušenstvo).
POZOR! ‐ Pred upevnením zadnej konzoly skontrolujte, či miesto, kde bude
upevnená predná konzola, je v pevnej časti krídla, keďže táto konzola sa musí
upevniť v inej výške ako zadná konzola (Obr. 8).
04. Teraz prostredníctvom vhodných hmoždiniek, skrutiek a podložiek (nie sú
súčasťou dodávky) upevnite konzolu.

3.5.2 ‐ Montáž prednej upevňovacej konzoly
Predná konzola musí byť upevnená na bránové krídlo rešpektujúc hodnoty kót D a E
(Obr. 4).
Poznámka – Konzola dodávaná k motorom Toona série 4‐5 sa musí privariť priamo
na bránové krídlo. Ak to nie je možné, použite konzolu mod. PLA8 (príslušenstvo).
01. Stanovte hodnotu kóty E použitím Tabuľky 1.
02. Určite výšku, v ktorej upevníte prednú konzolu, v zmysle Obr. 8.
03. Teraz upevnite konzolu na pevnú časť bránového krídla.

3.6 ‐ Nastavenie mechanického koncového spínača
Mechanický koncový spínač umožňuje nastaviť polohu zastavenia bránového krídla.
Takto nie je potrebné použiť koncové dorazy a predíde sa tomu, aby krídlo na konci
manévru do nich narážalo.
• Toona série 4‐5 (24 V):
POZOR ‐ V prípade montáže na bránu, ktorá sa otvára smerom von (Obr. 6), je
potrebné prehodiť napájacie káble. Nastavte koncové spínače pri otvorení
nasledovne:
01. Odblokujte motor, ako znázorňuje Obr. 16.
02. Uvoľnite skrutku mechanického dorazu.
03. Ručne posuňte bránové krídlo do želanej polohy pri otvorení.
04. Posuňte mechanický doraz až po čap a zatiahnite skrutku (Obr. 11).
05. Ručne posuňte krídlo do polohy zatvorenia a zablokujte motor.
Poznámka ‐ Motory mod. TO4006 a TO5016 sa dodávajú s mechanickými
koncovými spínačmi aj pre zatvorenie. Ak máte jeden z týchto modelov, pri
nastavovaní
mechanického koncového spínača treba zopakovať horeuvedený proces so zmenou
v bode 03: v tomto prípade treba ručne posunúť bránové krídlo do želanej polohy pri
zatvorení.
• Toona série 4‐5 (230 V):
Motory Toona série 4‐5 na striedavé napätie 230 V sú vybavené mechanickým
dorazom s mikrospínačom, ktorý pri kontakte s čapom preruší elektrické napájanie.
POZOR ‐ V prípade montáže na bránu, ktorá sa otvára smerom von (Obr. 6), je
potrebné prehodiť napájacie káble.

3.5.3 ‐ Montáž motora na upevňovacie konzoly
• Namontujte motor na zadnú konzolu:
01. Upevnite motor na konzolu, ako vidno na Obr. 9, pomocou dodanej skrutky,
podložky a matice.
02. Maticu celkom zatiahnite a potom uvoľnite asi o 1/10 otáčky kvôli minimálnej
vôli.
• Namontujte motor na prednú konzolu:
01. Upevnite motor na konzolu, ako vidno na Obr. 10, pomocou dodanej skrutky a
podložky.
02. Maticu celkom zatiahnite.
03. V blízkosti motora upevnite trvalým spôsobom dodanú etiketu týkajúcu sa
ručného odblokovania a zablokovania motora.

• Toona série 6-7:
Nastavte koncové spínače pri otvorení a zatvorení nasledovne:
01. Odblokujte motor, ako znázorňuje Obr. 16.
02. Ručne posúvajte krídlo, pokiaľ je skrutka mechanického dorazu viditeľná, a
potom skrutku dotiahnite.
03. Ručne posuňte bránové krídlo do želanej polohy pri otvorení.
04. Posuňte mechanický doraz až po čap a zatiahnite skrutku (Obr. 12).
05. Zopakujte tento proces – posuňte krídlo do polohy maximálneho zatvorenia a
nastavte koncový spínač pri zatvorení.
06. Nakoniec zablokujte motor.

TABUĽKA 1
Toona 4
D (mm):
A (mm)
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280

Toona 5

TO4005

TO4006

TO4015

TO4605

TO4024

TO5015

TO5016

TO5605

730

695

730

730

880

845

630
620
610
600
590
580
570
560
550
540
530
520

595
585
575
565
555
545
535
525
515
505
495
485

730
E (mm)
630
620
610
600
590
580
570
560
550
540
530
520

630
620
610
600
590
580
570
560
550
540
530
520

630
620
610
600
590
580
570
560
550
540
530
520

780
770
760
750
740
730
720
710
700
690
680
670
660
650
640
630
620
610
600

745
735
725
715
705
695
685
675
665
655
645
635
625
615
605
595
585
575
565

880
E (mm)
780
770
760
750
740
730
720
710
700
690
680
670
660
650
640
630
620
610
600

Toona 6-7
TO5024
TO5024HS
880

TO5024I

780
770
760
750
740
730
720
710
700
690
680
670
660
650
640
630
620
610
600

780
770
760
750
740
730
720
710
700
690
680
670
660
650
640
630
620
610
600

880

TO7024
TO6024HS
1070
E (mm)

890
880
870
860
850
840
830
820
810
800
790

4 ELEKTRICKÉ ZAPOJENIA
POZOR!
• Chybné zapojenie môže vyvolať poruchy alebo nebezpečné situácie, preto prísne
dodržujte uvedené zapojenia.
• Zapojenie vykonajte pri vypnutom elektrickom napájaní.
Pri zapájaní motora na riadiacu jednotku postupujte nasledovne:
01. Zložte dole kryt motora, ako znázorňuje Obr. 13.
02. Uvoľnite káblovú prechodku motora a do jej otvoru zasuňte zapájacie káble
(Obr. 14).
03. Zapojte jednotlivé drôty a uzemňovací kábel presne tak, ako je uvedené v
elektrickej schéme na Obr. 15.
04. Založte späť kryt motora.
Na kontrolu zapojení, smeru otáčania motora, omeškania pohybu krídel a
nastavenia koncových spínačov postupujte podľa návodu na zapojenie riadiacej
jednotky.
DÔLEŽITÉ! ‐ Ak máte bránu, ktorá sa otvára smerom von, je potrebné prehodiť
napájacie káble opačne ako pri štandardnej montáži.

5 KOLAUDÁCIA A UVEDENIE DO
PREVÁDZKY
Toto je najdôležitejšia fáza v realizácii automatického systému, ktorej účelom je
zaručiť maximálnu bezpečnosť zariadenia. Kolaudácia sa môže použiť aj na
pravidelnú kontrolu zariadení, ktoré tvoria automatický systém.
Kolaudáciu a uvedenie zariadenia do prevádzky musí vykonať kvalifikovaný a
skúsený pracovník, ktorý rozhodne, aké skúšky sú potrebné, skontroluje prijaté
riešenia týkajúce sa prítomných rizík a preverí, či boli dodržané zákony, normy a
predpisy, hlavne náležitosti normy EN 12445, ktorá stanovuje skúšobné metódy pre
automatické bránové systémy.

ak sa ovládanie „sily motora“ používa ako pomocný systém na zníženie
nárazovej sily, hľadajte také nastavenie, ktoré ponúka najlepšie výsledky.
Poznámka ‐ Motor nemá zariadenie na reguláciu krútiaceho momentu, takéto
nastavenie môžete urobiť na riadiacej jednotke.

Uvedenie do prevádzky
Uvedenie do prevádzky môžete vykonať až potom, keď ste úspešne prešli všetkými
fázami kolaudácie motora a prítomných zariadení. Uvedenie do prevádzky vykonajte
v súlade s inštrukciami v návode k riadiacej jednotke.
DÔLEŽITÉ! ‐ Je zakázané čiastočné alebo „provizórne“ uvedenie do prevádzky.

6 ÚDRŽBA VÝROBKU
Na zaručenie konštantnej úrovne bezpečnosti a maximálnej životnosti celého
automatického systému je potrebná pravidelná údržba. Údržba sa musí vykonávať
pri plnom dodržiavaní bezpečnostných predpisov uvedených v tomto návode a v
súlade s platnou legislatívou. Motor si vyžaduje pravidelnú údržbu najneskôr po 6
mesiacoch.
Kroky pri údržbe:
01. Odpojte všetky zdroje elektrického napájania.
02. Skontrolujte stav opotrebenia všetkých materiálov, z ktorých je systém zložený.
Zvláštnu pozornosť venujte známkam poškodenia alebo oxidácie a vymeňte
diely, ktoré neposkytujú dostatočné záruky.
03. Skontrolujte, či zapojenia so skrutkami sú primerane zatiahnuté.
04. Skontrolujte, či sú šnek a šnekový závit primerane namazané.
05. Skontrolujte stav opotrebenia všetkých pohyblivých častí a prípadne vymeňte
tie opotrebované.
06. Znovu zapojte zdroje elektrického napájania a vykonajte všetky skúšky uvedené
v kapitole 5.
Ostatné zariadenia prítomné v systéme skontrolujte podľa príslušných návodov.

Kolaudácia

LIKVIDÁCIA VÝROBKU

Každý jednotlivý komponent automatického systému, napríklad citlivé hrany,
fotobunky, núdzový doraz atď., si vyžaduje špecifickú fázu kolaudácie. Pre tieto
zariadenia
vykonajte kolaudáciu v zmysle príslušných návodov. Pri kolaudácii motora vykonajte
tieto kroky:
01. Skontrolujte, či boli striktne dodržané pokyny uvedené v tomto návode, obzvlášť
v kapitole 1.
02. Odblokujte motory, ako je znázornené na Obr. 16.
03. Skontrolujte, či je možné ručne hýbať krídlom v smere otvárania aj zatvárania, a
to silou menšou ako 390 N (približne 40 kg).
04. Zablokujte motory a zapojte elektrické napájanie.
05. Pomocou ovládacích zariadení (vysielač, ovládacie tlačidlo alebo kľúčový
prepínač) preskúšajte otvorenie, zatvorenie a zastavenie brány a uistite sa, že
pohyb krídel zodpovedá očakávaniu.
06. Skontrolujte správne fungovanie všetkých bezpečnostných zariadení, jedného
po druhom, prítomných v systéme (fotobunky, citlivé hrany a pod.) a uistite sa,
že správanie brány zodpovedá očakávaniu.
07. Dajte príkaz na zatvorenie brány a skontrolujte nárazovú silu krídla o
mechanický doraz. Ak treba, skúste zmenšiť tlak nájdením takého nastavenia,
ktoré ponúka najlepšie výsledky.
08. Ak boli nebezpečné situácie, vyvolané pohybom krídel, vyriešené obmedzením
nárazovej sily, treba vykonať meranie sily v zmysle normy EN 12445 a prípadne,

Tento výrobok je neoddeliteľnou súčasťou automatického systému, preto musí byť
zlikvidovaný spolu s ním.
Tak ako pri montáži, aj pri konci životnosti tohto výrobu, likvidáciu musí vykonať
kvalifikovaný pracovník.
Tento výrobok je zložený z rôznych typov materiálov: niektoré môžu byť recyklované,
iné musia byť zlikvidované. Informujte sa o systéme recyklovania alebo likvidácie v
súlade s predpismi platnými pre túto kategóriu vo vašej krajine.
POZOR! ‐ Niektoré časti výrobku môžu obsahovať jedovaté alebo nebezpečné látky,
ktoré, ak by sa vyhodili do smetí, by mohli mať škodlivý vplyv na prostredie a ľudské
zdravie.
Ako označuje symbol naboku, je zakázané vyhodiť tento
výrobok do domového odpadu. Vykonajte preto „separáciu
odpadu“ v súlade s platnými
predpismi alebo vráťte výrobok predajcovi v momente kúpy
nového podobného výrobku.
POZOR! ‐ Zákony, platné vo vašej krajine, by mohli predpisovať tvrdé sankcie pre
prípad nelegálnej likvidácie odpadu.

TECHNICKÉ PARAMETRE VÝROBKU
UPOZORNENIA: • Všetky uvedené technické parametre sa vzťahujú na izbovú teplotu 20 °C (± 5 °C). • Nice S.p.A. si vyhradzuje právo upravovať svoje výrobky, kedykoľvek to
bude považovať za potrebné, so zachovaním funkčnosti a účelu použitia.

Toona rady 4
TO4005

TO4006

Typ

TO4015

TO4605

TO4024

elektromechanický pohon pre automatické krídlové brány a vráta

Napájanie

230 Vac / 50 Hz

Max. odber prúdu

24 Vdc

1,5 A

Nominálny odber prúdu

1,3 A

5A

1A

0,9 A

2A

Max. príkon

340 W

300 W

120 W

Nominálny príkon

180 W

160 W

48 W

Zabudov. kondenzátor

7 μF

-

Stupeň ochrany
Dráha

IP44
385 mm

350 mm

385 mm

Rýchlosť naprázdno

0,016 m/s

0,013 m/s

0,016 m/s

Rýchlosť pri záťaži

0,012 m/s

0,010 m/s

0,012 m/s

Max. sila

1800N

Nominálny výpad

600N
‐20 °C až +50 °C

Teplota fungovania
Tepelná poistka

140 °C

Cykly/h pri nomin. sile

-

58

Životnosť

54

50

95

Životnosť odhaduje sa medzi 80.000 a 250.0000 cyklov manévrov, v závislosti od podmienok uvedených v Tabuľke 2

Izolačná trieda

F

Rozmery (mm)

820 x 115 x 105 v.

Hmotnosť

6 kg

Toona rady 5
TO5015

TO5016

Typ

TO5605

Napájanie

TO5024I

230 Vac / 50 Hz

Max. odber prúdu

TO5024HS

24 Vdc

1,5 A

Nominálny odber prúdu

1,3 A

5A

1A

0,9 A

Max. príkon

340 W

300 W

Nominálny príkon

180 W

160 W

Zabudov. kondenzátor

2,2 A

2,5 A
120 W

48 W

7 μF

60 W
-

Stupeň ochrany
Dráha

TO5024

elektromechanický pohon pre automatické krídlové brány a vráta

IP44
540 mm

505 mm

540 mm

505 mm

Rýchlosť naprázdno

0,013 m/s

0,016 m/s

0,013 m/s

0,025 m/s

Rýchlosť pri záťaži

0,010 m/s

0,012 m/s

0,010 m/s

0,018 m/s

Max. sila

1800N

2200N

1800N

Nominálny výpad

600N

800N

600N

‐20 °C až +50 °C

Teplota fungovania
Tepelná poistka

140 °C

Cykly/h pri nomin. sile

54

Životnosť

50

75

75

Životnosť odhaduje sa medzi 80.000 a 250.0000 cyklov manévrov, v závislosti od podmienok uvedených v Tabuľke 2

Izolačná trieda

F

Rozmery (mm)
Hmotnosť

95

965 x 115 x 105 v.
7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

8 kg

7,5 kg

Toona rady 6-7
TO6024HS
Typ

TO7024

elektromechanický pohon pre automatické krídlové brány a vráta

Napájanie

24 Vdc

Max. odber prúdu

5A

Nominálny odber prúdu

2,5 A

Max. príkon

120 W

Nominálny príkon

60 W

Stupeň ochrany

IP44

Dráha

584 mm
0,016 m/s

0,013 m/s

Max. sila

Rýchlosť naprázdno

2200N

2700N

Nominálny výpad

1200N

1400N
‐20 °C až +50 °C

Teplota fungovania
Cykly/h pri nomin. sile

41

Životnosť

Životnosť odhaduje sa medzi 80.000 a 250.0000 cyklov manévrov, v závislosti od podmienok uvedených v Tabuľke 2

Izolačná trieda

F

Rozmery (mm)

1200 x 128 x 150 v.

Hmotnosť

15 kg

ŽIVOTNOSŤ VÝROBKU
Životnosť je priemerná ekonomická trvácnosť výrobku. Hodnota životnosti je silne ovplyvnená indexom záťaže manévrov vykonávaných automatickým zariadením, t.j.
súčtom všetkých faktorov, ktoré sa podieľajú na opotrebení výrobku (viď Tabuľku 2).
Na stanovenie pravdepodobnej životnosti vášho automatického systému postupujte nasledovne:
01. Vypočítajte index záťaže súčtom percentuálnych hodnôt položiek uvedených v Tabuľke 2.
02. Z tejto vypočítanej hodnoty v Grafe A potiahnite vertikálnu čiaru, ktorá pretne krivku. Z tohto bodu si naznačte horizontálnu čiaru smerom k čiare „cykly manévrov“.
Nájdená hodnota je odhadovaná životnosť vášho výrobku.
Odhad životnosti sa vykonáva na základe projektových výpočtov a výsledkov testov vykonaných na prototypoch. Keďže je to odhad, nepredstavuje žiadnu záruku efektívnej
životnosti výrobku.

TABUĽKA 2

GRAF A
Index záťaže

Dĺžka krídla

Toona 5

Toona 6

10 %

0%

0%

> 300 kg

20 %

10 %

0%

> 400 kg

30 %

20 %

10 %

> 500 kg

-

30 %

20 %

2-3 m

20 %

0%

0%

3-4 m

-

10 %

0%

4-5 m

-

20 %

10 %

5-6 m

-

-

20 %

6-7 m

-

-

30 %

Teplota prostredia vyššia ako 40
°C, alebo nižšia ako 0 °C, alebo
vlhkosť nad 80%

20 %

20 %

20 %

Plné krídlo

15 %

15 %

15 %

Veterné prostredie

15%

15%

15 %

Príklad výpočtu životnosti motora Toona série 5 (viď Tabuľku 2 a Graf A):
‐ hmotnosť krídla: 350 kg (index záťaže = 110 %)
‐ dĺžka krídla: 3,5 mm (index záťaže = 10 %)
‐ nie sú prítomné žiadne ďalšie záťažové prvky
Celkový index záťaže = 20 %
Odhadovaná životnosť = 160.000 cyklov manévrov

250.000

200.000

150.000
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VYHLÁSENIE ZHODY CE
a vyhlásenie o zabudovaní čiastočne skompletizovaných strojových zariadení
Vyhlásenie v súlade s týmito smernicami: 2004/108/EC (EMC); 2006/42/EC (MD) príloha II, časť B
Poznámka - Obsah tohto vyhlásenia zodpovedá obsahu uvedenému v úradnom dokumente uloženom v ústredí Nice S.p.A. a najmä najnovšiemu vydaniu, ktoré bolo
k dispozícii pred uverejnením tohto manuálu. Text tu uvedený bol upravené na redakčné účely. Kópiu pôvodného vyhlásenia si môžete vyžiadať od Nice S.p.A. (TV) I.
Číslo vyhlásenia: 288/TO

Revízia: 5

Jazyk: SK

Meno výrobcu: Nice s.p.a.
Adresa: Via Pezza Alta 13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Taliansko
Osoba oprávnená zostaviť technickú dokumentáciu: Nice s.p.a.
Druh výrobku: Elektromechanický prevodový motor v sérii „TOONA“
Model: TO4005, TO4006, TO4015, TO4016P, TO4024, TO4605, TO5015, TO5016, TO5024, TO5024I, TO5605, TO5624, TO7024, TO5024HS, TO6024HS
Príslušenstvo: Žiadne príslušenstvo.
Podpísaný Mauro Sordini ako generálny riaditeľ týmto vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že výrobok identifikovaný vyššie je v súlade s ustanoveniami
nasledujúcich smerníc:
• SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/108/EC z 15. decembra 2004 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej
kompatibility a ktorou sa zrušuje smernica 89/336/EEC, v súlade s nasledujúcimi harmonizovanými normami: EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007 + A1:2011.
Výrobok okrem toho vyhovuje nasledujúcej smernici v súlade s ustanoveniami platnými pre čiastočne dokončené strojné výrobky:
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/EC zo 17. mája 2006 o strojoch a doplnení smernice 95/16/EC (konsolidované znenie)
- Týmto sa vyhlasuje, že príslušná technická dokumentácia bola vypracovaná v súlade s prílohou VII B k smernici 2006/42/EC a že boli splnené tieto základné
požiadavky: 1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.2.1 - 1.2.6 – 1.5.1 – 1.5.2 – 1.5.5 – 1.5.6 – 1.5.7 – 1.5.8 – 1.5.10 – 1.5.11.
- Výrobca súhlasí s tým, že na požiadanie zašle vnútroštátnym orgánom všetky príslušné informácie o čiastočne skompletizovaných strojových zariadeniach na
motivovanú žiadosť bez toho, aby boli dotknuté jej práva duševného vlastníctva.
- Ak sa čiastočne skompletizované strojové zariadenie prevádzkuje v európskej krajine s iným úradným jazykom ako je používaný jazyk v tomto vyhlásení musí
dovozca priložiť k tomuto vyhláseniu preklad.
- Čiastočne dokončené strojové zariadenie sa nesmie prevádzkovať, kým nie je uvedený konečný stroj, v ktorom má byť zabudovaný vyhovuje prípadným
ustanoveniam smernice 2006/42/EC.
Výrobok tiež spĺňa nasledujúce normy:
EN 60335-1:2012; EN 60335-2-103:2003 + A11:2009.
Časti výrobku, ktoré podliehajú nasledujúcim normám, ich spĺňajú:
EN 13241-1:2003 + A1:2011; EN 12445:2002; EN 12453:2002; EN 12978:2003 + A1:2009.
Oderzo, 30. októbra 2014

Mauro Sordini
(Výkonný riaditeľ)
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SK - UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL
CZ - UŽÍVATELSKÝ MANUÁL
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NÁVOD NA POUŽÍVANIE MOTORA TOONA SÉRIE 4‐5‐6-7
Pred prvým použitím automatického systému si nechajte od inštalujúceho technika
vysvetliť pôvod pretrvávajúcich rizík a venujte trochu času čítaniu tohto návodu na
používanie. Návod si potom odložte, keby ste v budúcnosti mali akékoľvek
pochybnosti, a odovzdajte ho prípadnému novému majiteľovi automatického
systému.
POZOR! ‐ Váš automatický systém je stroj, ktorý verne plní vaše príkazy.
Ľahkovážnym alebo nesprávnym používaním sa môže stať nebezpečný:
‐ Neovládajte pohyb automatického systému, ak sa v jeho dosahu nachádzajú
osoby, zvieratá alebo veci.
‐ Je absolútne zakázané dotýkať sa častí automatického systému, keď je brána v
pohybe!
‐ Prejazd je povolený, iba ak je brána úplne otvorená a krídla stoja.
• Deti: automatické zariadenie zaručuje vysoký stupeň bezpečnosti vďaka
detekčnému systému, ktorý bráni pohybu brány v prítomnosti prekážok – osôb
či vecí. Napriek tomu buďte opatrní a nedovoľte deťom hrať sa v blízkosti
automatického zariadenia, ani nenechávajte diaľkové ovládanie v ich dosahu,
aby neprišlo k neočakávanej aktivácii systému. To nie je hra!
• Výrobok nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorých fyzické,
zmyslové alebo duševné schopnosti sú obmedzené, alebo ktorým chýbajú
skúsenosti a znalosti, ak tieto neboli poučené o používaní výrobku osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
• Anomálie: ak spozorujete akékoľvek anomálne správanie automatického
systému, vypnite elektrické napájanie zariadenia a ručne ho odblokujte. Nič
neopravujte, ale zavolajte svojho servisného technika – medzičasom môžete
zariadenie používať ako obyčajnú manuálnu bránu.
• Údržba: ako každý stroj, aj váš automatický systém potrebuje na udržanie
konštantnej úrovne bezpečnosti a zaručenie maximálnej životnosti

•
•

•
•

automatického zariadenia pravidelnú údržbu. Dohodnite si so svojím
inštalujúcim technikom plán údržby. Výrobca doporučuje prehliadku každých 6
mesiacov pri normálnom domácom používaní, ale tento interval môže byť aj
kratší v závislosti od intenzity používania. Akákoľvek kontrola, údržba alebo
oprava zariadenia musí byť vykonaná jedine kvalifikovaným technikom.
Aj keď si myslíte, že to zvládnete, na zariadení a programovacích parametroch
riadiacej jednotky nerobte žiadne úpravy: za to nesie zodpovednosť váš servisný
technik.
Kolaudácia, pravidelná údržba a prípadné opravy musia byť zadokumentované
technikom, ktorý takýto úkon vykonal. Doklady si musí odložiť majiteľ
zariadenia. Jediné zásahy, ktoré ako užívateľ môžete pravidelne vykonávať, je
čistenie sklíčok fotobuniek (používajte mäkkú, mierne navlhčenú handričku) a
zametanie prípadných listov alebo kamienkov, ktoré by mohli prekážať pohybu
brány. Dôležité – Skôr ako začnete s takouto činnosťou, odblokujte motor (viď
príslušný návod), aby nikto nemohol neohlásene aktivovať automatické
zariadenie.
Likvidácia: na konci života automatického systému sa uistite, že jeho likvidáciu
vykoná kvalifikovaný technik a materiály budú recyklované alebo zlikvidované v
súlade s platnou legislatívou.
Porucha alebo výpadok prúdu: zatiaľ, čo čakáte na príchod vášho servisného
technika alebo obnovenie elektrického prúdu v prípade, že zariadenie nie je
vybavené batériou, automatický systém môžete ďalej používať: treba vykonať
odblokovanie motora (viď „Ručné odblokovanie a zablokovanie motora“) a ručne
hýbať krídlom brány podľa želania.

RUČNÉ ODBLOKOVANIE A ZABLOKOVANIE MOTORA
Motor je vybavený mechanickým systémom, ktorý umožňuje ručné otvorenie a
zatvorenie brány. Tieto manuálne operácie sa vyžadujú v prípadoch výpadku
elektrického prúdu alebo porúch fungovania.
DÔLEŽITÉ! ‐ Odblokovanie a zablokovanie motora môže byť vykonané iba vtedy, keď
bránové krídlo nie je v pohybe.
U reverzných modelov Toona série 4‐5 nie je potrebné odblokovať motor, aby ste
mohli hýbať bránovým krídlom. Stačí na krídlo zatlačiť silou.
Ak je na bráne elektrický zámok, tento musí byť najprv odomknutý, až potom
môžete hýbať krídlom.

Ručné ODBLOKOVANIE motora (Obr. A):
01. Odsuňte ochrannú membránu.
02. Zasuňte kľúč a otočte ním v smere hodín.
03. Vytiahnite rukoväť smerom hore.
04. Teraz môžete ručne hýbať bránovým krídlom v želanom smere.
Ručné ZABLOKOVANIE motora:
05. Zatvorte rukoväť a otočte kľúčom proti smeru hodín.
06. Vytiahnite kľúč a zasuňte naspäť ochrannú membránu.
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Upozornenie:
! POZOR: Tento navod je urceny vyhradne kvalifikovanym technickym pracovnikom. Ziadna z informacii
tu uvedenych nie je pre konecneho uzivatela!
Riadiaca jednotka sluzi na ovladanie elektromechanickych pohonov na automatickej brane; kazde dalsie
pouzitie je nevhodne a zakazane platnymi predpismi.
Precitajte si pozorne vsetky instrukcie este pred montazou jednotky.
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1) Popis vyrobku:
Tato riadiaca jednotka na automatizaciu bran a dveri umoznuje
riadit dva prevodove motory na jednofazove striedave napatie.
Jednotka je vybavena radou Dip-switchov (mini switche), ktore
umoznuju vyber roznych funkcii, ako aj trimrami pouzivanymi
na nastavenia.

Pridavna LED blizko mikroprocesora indikuje, ci vnutorna
logika funguje spravne.

SK

Na ulahcenie identifikacie dielov - obr.1 dolu znazornuje
najdolezitejsie komponenty.

Stav vstupov signalizuju LED umiestnene blizko vstupov.

1

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Transformator
Poistka nizkeho napatia (500 mA F)
Trimer pre nastavenie sily (F)
Trimer pre nastavenie casu pauzy (TP)
Trimer pre nastavenie casu omeskania pri otvarani (TRA)
Trimer pre nastavenie casu prace motora 1 (TL1)
Trimer pre nastavenie casu prace motora 2 (TL2)
Trimer pre nastavenie casu omeskania pri zatvarani (TRC)
Svorkovnica pre antenu
LED OK
Konektor radioveho prijimaca
Tlacitko krok-za-krokom
Dip-Switche na vyber funkcii
Mikroprocesor

O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Rele elektrickeho zamku
Rele spolocnika motora
Rele osvetlenia
Rele smeru pohybu Otvor / Zatvor
Rele fototestu
Triak motor 2
Triak motor 1
Poistka napajania (5A F)
Svorkovnica pre riadiace vstupy / vystupy
Svorkovnica pre vystupy motora
Svorkovnica pre vystupy majaka a osvetlenia
Svorkovnica pre zdroj napajania

Vystraha:
POZOR: Ak potrebujete vymenit poistku, davajte pozor, aby ste pouzili rovnaky typ s identickymi
vlastnostami: rozmery 5x20; hodnota prudu (napr. 5A); typ (T = pomala F = rychla); max. napatie
a moznost prerusenia.
!
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2) Instalacia:
POZOR: Automaticke branove a dverove systemy mozu byt instalovane vylucne kvalifikovanymi technikmi
v sulade s platnymi normami. Dodrzujte pokyny uvedene v odseku “Vystraha pre instalujuceho”.

2.1) Typicke zapojenie
Aby sme vysvetlili urcite pojmy a aspekty automatickych branovych systemov, znazornujeme tu typicke zapojenie systemu.

2

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Elektromechanicke pohony
Majak
Riadiaca jednotka
Klucovy selektor
Par fotobuniek (FOTO)
Par fotobuniek (FOTO1)
Bezpecnostny profil

Obzvlast si prosim vsimnite:
•
Vsetky fotobunky od NICE disponuju synchronizovanym systemom, ktory eliminuje problem interferencie medzi dvomi parmi fotobuniek
(detaily najdete v navode na zapojenie fotobuniek).
•
Par fotobuniek “FOTO” nema ziaden efekt, ked sa brana otvara, zatial co pri zatvarani vyvola spatny chod.
•
Par fotobuniek “FOTO1” sposobi docasne zastavenie, ked sa brana otvara a spatny chod, ked sa brana zatvara.
•
Zasah bezpecnostneho profilu zapojeneho na vstup “STOP” sposobi okazmite zastavenie a kratky spatny chod.
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2.2) Elektricke zapojenia:

SK
POZOR: Aby ste chranili pohon a predisli poskodeniu dielov, ubezpecte sa, ze pocas kablovania alebo vkladania
roznych kariet je riadiaca jednotka vypnuta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na pripojenie riadiacej jednotky pouzite kabel 3 x 1.5 mm2; ak by vzdialenost medzi jednotkou a uzemnenim presahovala 30 m,
instalujte v blizkosti jednotky zemniacu platnu.
Pre nizko-napatove okruhy pouzivajte kable s prierezom min. 0.25 mm2.
Ak dlzka presahuje 30 m, pouzite tienene kable a zapojte uzemnenie len k boku riadiacej jednotky.
Kable nikdy nezapajajte v podzemnych krabiciach, aj ked su uplne vodotesne.
Ak su vstupy kontaktov Normalne Zatvorene (NC) nepouzite, musia byt premostene so svorkou “24V spolocnik” okrem vstupov
pre fotobunky, ak je aktivna funkcia fototest. Dalsie informacie najdete v odseku “Fototest”.
Ak je na jednom vstupe viac kontaktov (NC), musia byt zapojene SERIOVO.
Ak su vstupy kontaktov Normalne Otvorene (NO) nepouzite, musia sa nechat volne.
Ak je na jednom vstupe viac kontaktov (NO), musia byt zapojene PARALELNE.
Kontakty musia byt mechanicke bezpotencialove; nie su dovolene zapojenia typu "PNP", "NPN", "Open Collector" atd.

2.2.1) Elektricka schema

24

25

26

FOTO

FOTO1

KROK ZA KROKOM

OTVOR

27

23

KONTROLKA BRANA OTVOR.

SPOLOCNIK

STOP

FOTOTEST

22

20

21

19

24 V
200mA

M2
ZATVOR

ELEKTRICKY ZAMOK
12 Vcc MAX 25 W

MOTOR 2 ZATVOR

MOTOR 2 SPOLOCNIK

MOTOR 2 OTVOR

MOTOR 1 ZATVOR

MOTOR 1 SPOLOCNIK

NAPAJANIE

MOTOR 1 OTVOR

OSVETLENIE

MAJAK
Max 40W

N

ZEM
P

18

17

16

15

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

1

2

M1

2.2.2) Popis zapojeni
Nasledujuca tabulka obsahuje strucny popis moznych zapojeni vystupov riadiacej jednotky.
Funkcie svoriek
1-2-3
:
4–5
:
6–7
:
8-9-10
:
11-12-13 :
15 -16
:
17 – 18
:
19
:
20
:
21
:
22
:
23
:
24
:
25
:
26
:
27
:
:

Popis
Napajanie
= Napajanie zo siete
Majak
= Vystup pre zapojenie majaka na sietove napatie (Max. 100W)
Osvetlenie
= Vystup cisteho kontaktu pre zapojenie osvetlenia (Max. 5A)
Motor1
= Vystup ovladania motora 1, max. sila motora 1/2 KS
Motor2
= Vystup ovladania motora 2, max. sila motora 1/2 KS
Elektricky zamok
= Vystup 12 Vdc pre aktivaciu elektrickeho zamku, max. prikon 25W
24 Vac
= Napajanie 24Vac prislusenstva (Max. 150 mA)
Fototest
= Vystup fototestu - napajanie prijimaca fotobuniek (Max. 75 mA)
Spolocnik
= Spolocnik pre vsetky vstupy
Kontr. brana otvor. = Vystup 24 Vac kontrolky brana otvorena (Max. 2W)
Stop
= Vstup s funkciou “Stop” (Stop a kratky spatny chod)
Foto
= Vstup bezpecnostnych zariadeni
Foto1
= Vstup pridavnych bezpecnostnych zariadeni
Krok za krokom (PP)= Vstup pre krokove ovladanie (“Otvor” – “Stop” – “Zatvor” – “Stop”)
Otvor
= Vstup s funkciou otvorenia
Zatvor
= Vstup s funkciou zatvorenia
Antena
= Vstup anteny radioveho prijimaca
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2.2.3) Fototest
Funkcia “Fototest” zvysuje spolahlivost bezpecnostnych zariadeni a
zaraduje riadiacu jednotku a bezpecnostne fotobunky do “kategorie 2" v sulade s normou EN 954-1 (vyd. 12/1998).
Pri kazdom zacatom manevri sa preveruje prislusne bezpecnostne
zariadenie a manever zacne jedine, ak je vsetko v poriadku. Ak by
bol test neuspesny (napr. fotobunky su oslepene slnkom, kable su
skratovane a pod.), chyba je identifikovana a manever sa nevykona.

Fotobunky su testovane nasledovne: vzdy pred zacatim pohybu
brany su skontrolovane prijimace FOTO a FOTO1 (kontroluje sa, ci
su kontakty NC zatvorene). Potom sa odpoji napajanie
vysielacov - fotobunky na seba nevidia - a opatovne sa kontroluju
prijimace (teraz musia byt kontakty NC otvorene); nakoniec sa vysielace prijpoja a este raz sa skontroluju prijimace. Iba vtedy, ak bol
cely test uspesny, moze zacat pohyb brany.

Na aktivaciu funkcie Fototest:
•
Nastavte Dip Switch 10 do polohy ON.
•
Zapojte bezpecnostne zariadenie ako vidno na obr.4a (ked
pouzivate len vystup FOTO), alebo ako vidno na obr.4b (ked
pouzivate aj FOTO1).
Vysielace fotobuniek nie su napajane priamo zo servisneho vystupu,
ale prostrednictvom vystupu FOTOTEST. Maximalny prud
mozny na vystupe FOTOTEST je 75mA
(3 pary fotobuniek).
•
Napojte prijimace priamo zo servisneho vystupu riadiacej
jednotky (svorky 17-18).

Vzdy je dobre aktivovat funkciu synchronizacie odrezanim mostika
na vysielacoch. Je to jediny sposob, ako sa uistit, ze dva pary
fotobuniek sa medzi sebou nebudu rusit. Prestudujte si tiez
instrukcie pre “SYNCHRONIZOVANE” operacie v navode
k fotobunkam.
Ak sa vstup prideleny FOTOTESTU nepouzije (vid FOTO1),
ale funkcia fototestu je ziadana, zapojte nepouzity vstup na
vystup FOTOTEST (svorky 19-24) pomocou mostika;
vid obr. 4a.

Ak neskor nie je viac ziadana funkcia Fototest, nastavte
Dip-Switch 10 do polohy OFF.

FOTO

FOTO

4

a

“FOTO” s fototestom

FOTO

FOTO

4

b

“FOTO” a “FOTO1”
s fototestom
FOTO1
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FOTO1

2.2.4) Previerka zapojenia
Nasledujuce operacie si vyzaduju pracu na zivych obvodoch; vacsina z nich su na nizkom - bezpecnom napati; no
niektore su na sietovom napati, preto su NEBEZPECNE!

-

Davajte velky pozor na to, co robite a NIKDY NEPRACUJTE
SAMI!
•
•
•

•

•

•

Zapojte riadiacu jednotku a skontrolujte, ci napatie medzi
svorkami 17-18 je pribl. 24Vac.
Overte si, ze LED “OK” najprv chvilku rychlo blika, a potom
blika v pravidelnych intervaloch.
Teraz skontrolujte, ze LED priradene ku kontaktom N.C.
(Normalne Zatvorene) su rozsvietene (vsetky bezpecnostne
prvky aktivne) a ze LED od kontaktov N.O. (Normalne Otvorene) su zhasnute (ziaden prikaz); ak to tak nie je, skontrolujte
zapojenia a spolahlivost jednotlivych zariadenie. Vstup STOP
vypne aj FCA aj FCC.
Odblokujte kridla brany, nastavte ich do polovice drahy, a
potom ich znovu zablokujte; takto budu mat volu pohybu tak
v smere otvarania ako zatvarania.
Teraz sa ubezpecte, ze pohyb prebieha spravnym smerom,
t.j., ci pohyb nastaveny na jednotke suhlasi s tym, ktory robia
kridla. Tato previerka je mimoriadne dolezita, ak je smer
nespravny, v niektorych pripadoch (napr. pri “poloautomatickom" sposobe) by “automaticky” system mohol fungovat
naoko spravne; v skutocnosti je cyklus OTVOR podobny cyklu
ZATVOR, ale s jednym zakladnym rozdielom: bezpecnostne
prvky su ignorovane pri zatvarcom manevri, ktory je normalne
ten nebezpecnejsi, a zasahuju pri otvaracom manevri,
cim sposobia, ze sa brana zavre proti prekazke (auto) so znicujucim vysledkom!
Aby ste videli, ci je smer rotacie spravny, dajte kratky impulz
na vstup Otvor a presvedcte sa, ze sa automaticky system
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hybe v smere otvarania; ak je tento pohyb nespravny,
postupujte nasledovne:
Vypnite prud.
Invertujte kable na motori/roch (v pripade motora M1 prehodte
zapojenie svoriek 8-10; pre motor M2 prehodte zapojenie
svoriek 11–13).
Ked je toto urobene, skontrolujte, ci je smer rotacie
spravny - zopakujte posledny bod.

LED “OK” umiestnena v strede dosky blizko mikroprocesora
ma za ulohu signalizovat stav vnutornej logiky: pravidelne blikanie v 1-sekundovych intervaloch znamena, ze vnutorny mikroprocesor je
aktivny a caka na prikazy.

Ak mikroprocesor rozozna zmenu

stavu vstupu (ci je to prikaz alebo vstup funkcii Dip-Switch), vyvola rychle
dvojite blikanie, aj keby zmena nemala mat okamzity efekt. Extremne rychle
blikanie pocas 3
§ sekund znamena, ze riadiaca jednotka bola prave zapojena na prud alebo vykonava vnutorne testovanie. Nakoniec, nepravidelne
blikanie znamena, ze test bol neuspesny a teda, ze sa zistila porucha.

3) Nastavenia:
Nastavenia sa mozu robit cez trimre, ktore upravuju nasledovne
parametre:

• CAS PRACE (TL1 TL2 ):
Tieto trimre nastavuju max. trvanie otvaracieho alebo zatvaracieho manevru motora 1 (TL1) a motora 2 (TL2).
Aby ste nastavili cas prace TL, vyberte si “poloautomaticky” sposob fungovania nastavenim Dip-Switcha 1 na ON, potom nastavte
trimre TL do stredovej polohy. Teraz nechajte prebehnut otvaraci
a zatvaraci cyklus a ak treba, prestavte trimmery TL tak, aby ste
nechali dostatocny cas na cely manever plus rezerva priblizne 2 - 3
sekundy.
Ak su trimre TL na maxime a este stale nie je dostatocny cas na
vykonanie celeho manevru, odrezte mostik TLM1 na zvysenie

casu prace motora 1 a mostik TLM2 odrezte na zvysenie casu
prace mo tora 2. Tieto mostiky su umiestnene vedla prislusnych
trimrov.
.
Ak si zelate pouzit funkciu SPOMALENIA (Dip-Switch 8 On),
nastavte trimrr casu prace tak, aby motory zacinali spoma-lovat priblizne 50 - 70cm predtym, ako dosiahnu koncove
spinace.

• CAS OMESKANIA PRI OTVORENI (TRA) A CAS OMESKANIA
PRI ZATVORENI (TRC):
Ak ma brana dve kridla, ktore by sa mohli stlacit, keby zacali
pohyb sucasne, alebo by sa mohli prekrizit pri zatvarani, potrebujete
nastavit trimer Cas omeskania pri otvarani (TRA) alebo Cas omeskania
pri zatvarani (TRC), aby ste predisli spominanym problemom.
Trimer TRA musi byt nastaveny tak, aby zabezpecoval, ze kridlo
s druhym motorom je v momente, ked zacina svoj pohyb, mimo
dosahu kridla, na ktorom je prvy motor.
Trimer TRC musi byt nastaveny tak, aby zabezpecoval, ze pocas
zatvaracie manevru pride kridlo s druhym motorom na koniec svojej
drahy az potom, ako prvy motor dokoncil zatvaraci manever.
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• CAS PAUZY (TP):
Pri “automatickom” sposobe, takto sa nastavuje cas, ktory uplynie
medzi koncom otvaracieho a zaciatkom zatvaracieho manevru.
Na nastavenie Casu pauzy TP si zvolte “automatic” sposob fungovania nastavenim Dip-Switcha 2 na ON, potom nastavte trimer TP
ako treba. Vysledok skontrolujte - vykonajte otvaraci manever a
preverte cas, kym sa brana zacne automaticky zatvarat.

• SILA (F):
Nastaveniu trimra SILA (F) venujte mimoriadnu pozornost, pretoze
moze mat vplyv na stupen bezpecnosti automatickeho systemu. Je
potrebne vykonat niekolko skusobnych nastaveni, zakazdym zmerat silu
kridla a porovnat ju s normovanymi hodnotami.

4) Testovanie:
Po vykonani horeuvedenych previerok a nastaveni moze byt system testovany.

POZOR: Automaticky system musi byt testovany kvalifikovanym a skusenym personalom, ktory musi rozhodnut, ktore
testy treba vykonat vzhladom na mozne rizika.
Testovanie je najdolezitejsou castou celeho procesu automatizacie. Kazdy jednotlivy komponent, t.j. motor, nudzovy stop, fotobunky atd.,
si vyzaduje specificku fazu testovania; postupujte prosim podla instrukcii platnych pre ten ktory komponent.

Na testovanie riadiacej jednotky vykonajte nasledovne operacie:

1
•
2
•
•
•
3
•
•
•
4
•
•
•
5
•
•
•
6
•
•
•
7
•
•
•
•
8

Volba funkcie:
Nastavte Dip Switch 1 na ON (polo-automaticke fungovanie) a zvysne na OFF
Stlacte tlacitko Otvor a skontrolujte, ci:
je aktivovany majak
zacina otvaraci manever
sa pohyb zastavi, ked je dosiahnuty koncovy spinac otvorenia.
Stlacte tlacitko Zatvor a skontrolujte, ci:
je aktivovany majak
zacina zatvaraci manever
sa pohyb zastavi, ked je dosiahnuty koncovy spinac zatvorenia.
Zacnite otvaraci manever a pocas neho sa ubezpecte, ze zasah prislusenstva:
zapojeneho na vstup “Stop” vyvola okamzite zastavenie a kratky spatny chod
zapojeneho na vstup “Foto” nema ziaden efekt
zapojeneho na vstup “Foto1” vyvola docasne zastavenie a nasledny rozbeh v rovnakom smere po uvolneni Foto 1.
Zacnite zatvaraci manever a pocas neho sa ubezpecte, ze zasah prislusenstva:
zapojeneho na vstup “Stop” vyvola okamzite zastavenie a kratky spatny chod
zapojeneho na vstup “Foto” vyvola zastavenie a nasledne spatny chod
zapojeneho na vstup “Foto1” vyvola zastavenie a nasledne spatny chod.
Presvedcte sa, ze pri aktivacii zapojenych vstupov nastanu nasledovne krokove sekvencie:
Vstup Krok-za-krokom:
Sekvencia = Otvor – Stop – Zatvor –Stop
Vstup Otvor:
Sekvencia = Otvor – Stop – Otvor – Stop
Vstup Zatvor:
Sekvencia = Zatvor – Stop - Zatvor – Stop
Ak pouzivate funkciu “Fototest”, skontrolujte spolahlivost testu:
Preruste fotobunku “Foto”, potom zacnite manever a uistite sa, ze tento nie je vykonany
Preruste fotobunku “Foto1”, potom zacnite manever a uistite sa, ze tento nie je vykonany
Skratujte kontakt fotobunky “Foto”, potom zacnite manever a uistite sa, ze tento nie je vykonany
Skratujte kontakt fotobunky “Foto1”, potom zacnite manever a uistite sa, ze tento nie je vykonany
Vykonajte testy merania impaktnej sily podla normy EN 12445.

Ak su po kompletnom procese testovania aktivovane pridavne funkcie, ktore mozu mat vplyv na bezpecnost systemu, musia byt vykonane
specificke testy tychto funkcii.
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5) Sposoby fungovania
Pri manualnom sposobe fungovania vstup OTVOR umoznuje otvaraci pohyb, zatial co vstup ZATVOR umoznuje zatvaraci pohyb. Vstup
KROK-ZA-KROKOM umoznuje alternativne otvaraci alebo zatvaraci pohyb.
Pohyb sa zastavi akonahle skonci prikaz na vstupe. Pocas otvaracieho alebo zatvaracieho manevru sa pohyb zastavi aj vtedy, ak
chyba vstupny prikaz alebo suhlas bezpecnostnych prvkov. Pocas
otvaracieho aj zatvaracieho manevru aktivacia prikazu STOP sposobi okamzite zastavenie pohybu. Ked je pohyb zastaveny, je
potrebne zastavit prikaz na vstupe predtym, ako zadate prikaz
na zacatie noveho pohybu.
Ked je navoleny jeden z automatickych sposobov (“poloautomaticky”,
"automaticky" alebo “automaticky + vzdy zatvor”), ovladaci impulz
na vstup OTVOR vyvola otvaraci manever. Ovladaci impulz
na vstup KROK-ZA-KROKOM zacne alternativne otvaraci alebo
zatvaraci manever. Dalsi impulz na vstup KROK-ZA-KROKOM
alebo na ten isty vstup, ktory zacal pohyb, sposobi, ze sa pohyb
zastavi.
Tak vo faze otvorenia ako aj zatvorenia aktivacia prikazu STOP
vyvola okamzite zastavenie pohybu a kratky spatny pohyb.

Ak je na ovladacom vstupe namiesto impulzu trvaly signal, nastava
stav "prevahy", pri ktorom su znemoznene dalsie prikazy (toto
sa da vyuzit na zapojenie hodin alebo selektora Noc/Den).
Ked ste zvolili automaticky sposob fungovania, po otvaracom manevri nasleduje pauza, a potom zatvaraci manever. Ak pocas pauzy
zasiahne FOTO, casovac sa resetuje s novym casom pauzy; na
druhej strane, ak je pocas pauzy aktivovany STOP, funkcia
zatvorenia sa anuluje a system sa prepne do sposobu STOP.
Nic sa nestane, ak zasiahne FOTO pocas otvaracieho manevru, ale
FOTO1 sposobi docasne zastavenie pohybu. Ak je FOTO spustena pocas zatvaracieho manevru, tato reverzuje smer pohybu, nasleduje pauza a potom zatvaraci manever.

6) Programovatelne funkcie
Jednotka disponuje radou dip-switchov, ktore sa pouzivaju na aktivaciu roznych funkcii, aby bol system co najvhodnejsie prisposobeny potrebam uzivatela a co najbezpecnejsi v rozmanitych podmienkach fungovania. Tieto funkcie mozu byt aktivovane nastavenim prislusneho
dip-switcha do plohy "On" a deaktivovane nastavenim dip-switcha na “Off”.

POZOR: Niektore z programovatelnych funkcii maju vplyv na bezpecnost; starostlivo zhodnote efekt funkcie
a zvazte, ktora funkcia zarucuje najvyssi mozny stupen bezpecnosti.
Dip-switche FUNKCIE umoznuju vybrat rozne sposoby fungovania a aktivovat zelane funkcie podla nasledovnej tabulky:

Switch 1-2:

Switch
Switch
Switch
Switch
Switch
Switch
Switch
Switch
Switch
Switch

3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:

Off-Off
On-Off
Off-On
On-On
On
On
On
On
On
On
On
On
On
On

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

“Manualny” pohyb, t.j. osoba pritomna
“Poloautomaticky” pohyb
“Automaticky” pohyb, t.j. automaticke zatvorenie
“Automaticky" pohyb + "vzdy zatvor”
Kondominiove fungovanie < nemozne pri manualnom sposobe >
Vystrazne blikanie
Zatvor 5” po Foto < v automatickom sposobe > alebo Zatvor po Foto < v poloautomatickom sposobe >
“Foto1” bezpecna aj pocas otvaracieho manevru
Tlakovy raz
Spomalenie
Udrziavanie tlaku
Fototest
Impulzny sposob osvetlenia
Zatvor sa stane Otvor pre pesich

POZNAMKA: Niektore funkcie su mozne len za urcitych podmienok; tieto su vysvetlene poznamkou v zatvorke “<...>”.
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6.1) Popis funkcii
Tu je strucny popis funkcii, ktore mozu byt pridane nastavenim prislusneho dip-switcha do polohy “ON”.

Switch 1-2:

Off-Off
On-Off
Off-On
On-On

=
=
=
=

“Manualny” pohyb (osoba pritomna)
“Poloautomaticky” pohyb
“Automaticky” pohyb (automaticke zatvorenie)
“Automaticky" pohyb + "vzdy zatvor”

Pri “manualnom” sposobe fungovanie sa brana hybe iba dovtedy, pokym je stlacane ovladacie tlacitko.
Pri “poloautomatickom”sposobe, ovladaci impulz vykona cely pohyb az do vycerpania casu prace alebo dosiahnutia koncoveho spinaca.
Pri “automatickom” sposobe za otvaracim manevrom nasleduje pauza, po ktorej sa brana automaticky zatvori.
Funkcia “vzdy zatvor” vstupuje do hry po vypadku elektrickej energie, po navrate prudu sa automaticky aktivuje zatvaraci manever, ktoremu
predchadza 5-sekundove blikanie majaka.

Switch 3:
On
= Kondominiove fungovanie (nemozne pri manualnom sposobe)
U kondominioveho sposobu fungovania ked raz zacal otvaraci manever, nemoze byt preruseny dalsimi ovladacimi impulzmi ako KROK-ZAKROKOM alebo OTVOR, az kym brana nedokoncila otvaranie.
Pocas zatvaracieho manevru novy impulz zastavi branu a reverzuje smer pohybu, cize brana sa otvori.
Switch 4:
On
= Vystrazne blikanie
Ovladaci impulz aktivuje majak, ktory 5 sekund blika, az potom nasleduje pohyb (2 sekundy v manualnom rezime).
Switch 5:
On
= Zatvor 5” po Foto < v automatickom sposobe > alebo Zatvor po Foto < v poloautomatickom sposobe >
Pri automatickom sposobe tato funkcia umoznuje brane zostat otvorena len na cas potrebny k prejazdu; ked je FOTO uvolnena, manever
sa zastavi. Po 5 sekundach automaticky zacina zatvaraci manever. Ak FOTO zasiahne v “poloautomatickom” rezime pocas zatvaracieho
manevru, aktivuje sa automaticky zatvaraci manever s nastavenym casom pauzy.
Switch 6:
On
= Bezpecnost (Foto1) aj pocas otvaracieho manevru
Bezpecnostne zariadenie “Foto1” je normalne aktivne len pocas zatvaracieho manevru; ak je dip-switch 6 v polohe "On", zariadenie sposobi zastavenie pohybu aj pocas otvaracieho manevru.
Pri poloautomatickom alebo automatickom rezime zacne otvaraci manever znovu hned po uvolneni fotobunky.
Switch 7:
On
= Tlakovy raz
Ked pouzivate reverzne pohony, takze brana nezostane zatvorena vdaka tlaku samotnych motorov, je potrebne instalovat elektricky zamok
(vid navod na montaz pohonov).
Elektricky zamok prida brane prirodzeny tlak, ktory moze sposobit, ze kridla zostanu mierne pootvorene; casom tento tlak je taky silny, ze
by mohol poskodit zamykaci mechanizmus.
S funkciou tlakoveho razu sa pred zacatim otvaracieho manevru aktivuje kratky zatvaraci cyklus. Tento nevyvola ziaden skutocny pohyb,
nakolko kridla su uz v polohe na koncovych spinacoch. Takymto sposobom ked je aktivovany elektricky zamok, nebudu mat nanho vplyv ziadne nezelane sily a bude pripraveny "odskocit".
Switch 8:
On
= Spomalenie
Spomalenie redukuje rychlost do 30% nominalnej rychlosti, cim obmedzuje silu narazu v otvaracom a zatvaracom priestore brany.
Tak ako znizuje rychlost manevru, spomalovacia funkcia tiez znizuje krutiaci moment o 70%. U systemov, ktore vyzaduju vysoky krutiaci moment,
moze toto zapricinit, ze sa motor okamzite zastavi.

Ked je raz aktivovana funkcia spomalenia, je potrebne nastavit trimer Casu pracu (TL), nakolko zaciatok spomalenia je spojeny
s nastavenym casom prace.
Nastavte preto Cas prace tak, aby ste zaistili, ze spomalenie zacne priblizne 50-70 cm pred koncovym dorazom.

Switch 9:
On
= Udrzovanie tlaku
U hydraulickych pohonov tlak potrebny na udrzanie brany zatvorenej je vyvolavany hydraulickym obvodom, ktory je stale pod tlakom. Avsak
vekom a pouzivanim sa opotrebuva tesnenie hydraulickeho obvodu. Nasledne, po niekolkych hodinach pauzy moze klesnut vnutorny tlak a
kridla sa mierne pootvoria.
Ked je aktivna funkcia udrzovania tlaku, kazde 4 hodiny, ked brana zostane zatvorena, aktivuje sa kratky zatvaraci manever, aby sa obnovil
tlak hydraulickeho obvodu.
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Switch 10:

On

= Fototest

Tato funkcia preveruje spolahlivost fotobuniek na zaciatku kazdeho manevru. Vid kapitolu FOTOTEST.

SK

Switch 11:
On
= Impulzny sposob osvetlenia
Pri tomto sposobe cisty kontakt vystupu osvetlenia zostane zatvoreny na 1 sekundu na zaciatku kazdeho otvaracieho a zatvaracieho manevru,
cim umozni poslat ovladaci impulz na pripadny externy casovac.
Switch 12:
On
= ZATVOR sa stane OTVOR pre pesich
Pri tomto sposobe straca vstup ZATVOR svoju zakladnu funkciu a stava sa vstupom Pesi krok-za-krokom, ktory umoznuje kridlu brany, na
ktorom je motor 2, otvorit sa len pre prechod chodcov.
Pesi otvaraci cyklus moze byt aktivovany, len ked je brana zatvorena, pretoze ak je brana v pohybe alebo otvorena, impulz nema ziaden efekt
na vstup.

7) Volitelne prislusenstvo
Karta RADIO
Riadiaca jednotka je vybavena konektorom na zastrcenie karty radioveho prijimaca SM, ktora aktivvuje vstupy “Krok-za-krokom” a “Stop”
a umoznuje ovladat dialkovo riadiacu jednotku pomocou vysielaca.
vystup
vystup
vystup
vystup

1
2
3
4

KROK-ZA-KROKOM
STOP
nepouzivany
nepouzivany

8) Udrzba
Riadiaca jednotka, ako elektronika, nepotrebuje ziadnu specialnu udrzbu. Napriek tomu sa obcas uistite (najmenej kazdych 6 mesiacov),
ze zariadenie regulujuce silu motora pracuje perfektne; ak treba, nastavte ju pomocou trimra. Vykonajte znovu cely testovaci proces, aby
ste si boli isti, ze bezpecnostne prvky (fotobunky, pneumaticke rebra atd.) a majak su v poriadku.

9) Likvidacia
Tento vyrobok je zlozeny z roznych druhov materialov, z ktorych niektore mozu byt recyklovane. Recyklujte alebo zlikvidujte vyrobok v sulade
so zakonom a platnymi miestnymi normami.

Niektore elektricke komponenty mozu obsahovat znecistujuce latky; neodhadzujte na smetisko.

10) Co robit ked...
Tato cast pomoze instalujucim vyriesit niektore z najcastejsich problemov, ktore by sa mohli pocas instalacie vyskytnut.

Ziadna LED nesvieti:
•
Skontrolujte, ci je riadiaca jednotka pod prudom (na svorkach 1-3 ma byt sietove napatie a na svorkach 17-18 napatie priblizne
24 Vac).
•
Skontrolujte, ci su 2 sietove poistky neporusene; ak sa ani potom ziadna LED nerozsvieti, znamena to, ze ide pravdepodobne o vaznu
chybu a jednotku treba vymenit.
LED OK pravidelne blika, ale VSTUP LED neukazuje stav jednotlivych vstupov
•
Pozorne skontrolujte zapojenia na vstupnych svorkach 20÷27
Manever nezacina
•
Skontrolujte, ci su rozsvietene LED bezpecnostnych prvkov STOP, FOTO a FOTO1, a ci LED aktivovaneho prikazu (KROK-ZAKROKOM, OTVOR alebo ZATVOR) zostava rozsvietena pocas celeho trvania prikazu.
Brana zmeni smer pocas manevru
Inverzia pohybu je sposobena:
•
Zasahom fotobuniek (FOTO a FOTO1 ); v takomto pripade skontrolujte zapojenie fotobuniek a ak treba skontrolujte LED vstupov.
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11) Technicka charakteristika
Napajanie

A60
A60/V1
Max. prud pre 24 V prislusenstvo
Max. prikon pohonu
Vystup majaka
Vystup “SCA” kontrolka "brana otvorena"
Pracovna teplota
Cas prace (TL1) a (TL2)
Cas pauzy (TP)
Cas omeskania pri otvarani (TRA)
Cas omeskania pri zatvarani (TRC)
Rozmery
Stupen ochrany
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: 230 Vac 50/60 Hz
: 120 Vac 50/60 Hz
: 200mA (tolerancia ± 25%)
: dva 400 VA motory (2A) pribl. 1/2 KS
: pre majaky s napajanim zo siete, max. vykon 40 W
: pre 24 Vac svetielka, max. vykon 2 W
: -20 ÷70 °C
: nastavitelny od 2.5 do >40 s, alebo od <40 do >80 s s TLM
: nastavitelny od 5 do >80 sec.
: 0 alebo 2.5 az 12 s
: 0 alebo 2.5 az 12 s
: 280 x 220 x 110
: IP 55

smxi

radiovy prijimac

Popis vyrobku
Zvlastnostou tohto typu radioveho prijimaca je, ze rozoznavaci
kod je rozdielny pre kazdy vysielac (taktiez sa meni pri kazdom
pouziti).
Z tohto dovodu, aby sa umoznilo prijimacu rozoznat prislusny vysielac, rozoznavaci kod musi byt ulozeny do pamate. Tuto operaciu
je nutne opakovat pre kazdy vysielac, ktory ma komunikovat s riadiacou jednotkou.
Pamat prijimaca ma kapacitu max. 256 vysielacov. Ziaden vysielac nemoze byt vymazany; musia sa vynulovat vsetky kody.

Vo faze ukladania vysielaca do pamate si mozete zvolit jeden
z tychto sposobov:

Sposob I. Kazde tlacitko vysielaca aktivuje prislusny vystup na prijimaci, cize tlacitko 1 aktivuje vystup 1, tlacitko 2 aktivuje vystup 2 atd.
V tomto pripade nezalezi na tom, ktore tlacitko stlacite, obsadi sa iba
jedno miesto v pamati.
Sposob II. Kazde tlacitko vysielaca sa moze priradit k zvolenemu
vystupu na prijimaci, t.j., tlacitko 1 aktivuje vystup 2, tlacitko 2
aktivuje vystup 1, atd. V tomto pripade musi byt vysielac ulozeny
do pamate stlacenim zelaneho tlacitka pre kazdy vystup, ktory sa ma
aktivovat. Prirodzene, kazde tlacitko moze aktivovat len jeden vystup,
zatial co rovnaky vystup moze byt aktivovany viacerymi tlacitkami.
Kazde tlacitko obsadi jedno miesto v pamati.

Instalacia anteny
Na dosiahnutie dobreho fungovania si prijmac vyzaduje antenu typu
ABF alebo ABFKIT; bez anteny je dosah obmedzeny na par metrov.
Antena musi byt instalovana co najvyssie; ak su v blizkosti kovove
alebo zelezobetonove konstrukcie, mozete instalovat antenu na ne.
Ak je kabel dodavany s antenou prilis kratky, pouzite koaxialny kabel
s impedanciou 50-Ohm (napr. RG58). Kabel nesmie byt dlhsi ako
10 m.

Ak je antena instalovana na mieste, ktore nie je spojene so zemou (murovane konstrukcie), je mozne uzemnit svorku tienenia, cim
sa dosiahne vacsi dosah. Uzemnovaci bod musi byt, samozrejme,
blizko a dobrej kvality. Ak sa nemoze instalovat antena ABF alebo
ABFKIT, celkom dobre vysledky dosiahnete, ak namiesto anteny pouzijete drot dodavany s prijimacom, ktory nechate rovny.
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Ukladanie vysielaca do pamate
Ked je aktivovana faza ukladania do pamate,
hociktory vysielac, spravne rozoznany v prijimacom
dosahu radia, bude ulozeny do pamate. Starostlivo zhodnotte tento fakt a ak treba, odstrante antenu na znizenie dosahu prijimaca.
Procedura ulozenia vysielaca do pamate musi byt vykonana
do urciteho casoveho limitu; precitajte si, prosim, navod tak, aby ste
pochopili cely proces este predtym, ako zacnete.
Pri vykonavani nasledovnej operacie je nevyhnutne pouzivat tlacitko
umiestnene na krabicke radioveho prijimaca (referencia A, obr. 1b),
a prislusnu LED (referencia B, obr. 1b) umiestnenu vlavo od tlacitka.

1b

Tabulka “B1”

Sposob I ukladania do pamate
(kazde tlacitko aktivuje prislusny vystup na prijimaci)

1.

Stlacte a podrzte stlacene tlacitko na prijimaci aspon na 3 sekundy

2.

Tlacitko uvolnite, ked sa LED rozsvieti

Priklad

3s

RX

RX

3.

Mate 10 sekund na to, aby ste stlacili na vysielaci prve tlacitko, ktore ma byt ulozene
do pamate a podrzali ho aspon 2 sekundy
N.B.: Ak proces prebehol spravne, LED na prijimaci 3-krat blikne
Ak mate dalsie vysielace na ulozenie do pamate, v priebehu dalsich 10 sekund zopakujte krok 3
Faza ukladania do pamate sa skonci, ked pocas 10 sekund nebudu prijate ziadne nove kody

Tabulka “B2”

2s

TX

x3

Sposob II ukladania do pamate
(kazde tlacko moze byt priradene k zvlastnemu vystupu)

Priklad

1.

Stlacte a uvolnite tlacitko na prijimaci tolkokrat, ake cislo ma zelany vystup
(dvakrat pre vystup c. 2)
2.
Presvedcte sa, ze LED blikne tolkokrat, ake cislo ma zelany vystup
(2 bliknutia pre vystup c. 2).
3.
Mate 10 sekund na to, aby ste stlacili na vysielaci zelane tlacitko, ktore ma byt ulozene
do pamate a podrzali ho aspon 2 sekundy.
N.B.: Ak proces prebehol spravne, LED na prijmaci 3-krat blikne
Ak mate dalsie vysielace na ulozenie do pamate, v priebehu dalsich 10 sekund zopakujte krok 3
Faza ukladania do pamate sa skonci, ked pocas 10 sekund nebudu prijate ziadne nove kody

RX

2s

TX

x3

Ukladanie do pamate na dialku
Novy vysielac sa da ulozit do pamate prijimaca aj bez pouzitia
tlacitka na prijimaci. Musi byt k dispozicii dialkove ovladanie, ktoreho kod je uz v pamati a ktore je funkcne. Novy vysielac “zdedi”
vlastnosti toho, ktory uz je kodovany. To znamena, ze ak prvy vysielac bol ulozeny sposobom I, novy bude tiez kodovany sposobom I
a mozete stlacit hociktore tlacitko vysielaca. Ak bol prvy vysielac
kodovany sposobom II, novy sa tiez ulozi do pamate sposobom II,
ale musi sa stlacit na prvom vysielaci tlacitko, ktore aktivuje zelany

vystup a na druhom vysielaci tlacitko, ktore ma byt ulozene do pamate.
Je potrebne, aby ste si precitali vsetky instrukcie vopred, aby ste dokazali vykonat jednotlive operacie jednu za druhou bez prerusenia.
Teraz sa postavte s oboma vysielacmi (NOVY, ktory treba nakodovat a STARY, ktory uz je v pamati) na take miesto, ktore je v dosahu
prijimaca a postupujte podla instrukcii uvedenych v tabulke.

Tabulka “B3”

Ukladanie do pamate

1.

Stlacte a podrzte aspon 5 sekund tlacitko na NOVOM vysielaci, potom ho uvolnite

2.

Stlacte pomaly 3-krat tlacitko na STAROM vysielaci

3.

Stlacte pomaly 1-krat tlacitko na NOVOM vysielaci, potom ho uvolnite

Priklad
x5s

TX

TX

1s

TX

TX

N.B.: Ak mate dalsie vysielace na ulozenie do pamate, zopakujte vsetky kroky pre kazdy novy vysielac

14

1s

TX

TX

1s
x1

Vymazanie vsetkych vysielacov
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Nasledovnym procesom je mozne vymazat vsetky kody, ktore su v pamati:

Tabulka “B4”

Vymazanie vsetkych vysielacov

Priklad

1.

Stlacte tlacitko na prijimaci a podrzte ho

2.

Pockajte, kym sa LED rozsvieti, potom cakajte, kym zhasne, a teraz
pockajte, kym 3-krat blikne
Pocas tretieho bliknutia uvolnite tlacitko prijimaca

RX

3.

x3
3°

RX

N.B.: Ak proces prebehol spravne, o chvilku LED 5-krat blikne

x5

Technicka charakteristika
Prijimace
SMXI
Plavajuci kod
52 bit FLOR

Dekodovanie

SMXIS
Plavajuci kod
64 bit SMILO
433.92MHz
52ohm
4 (na konektori SMXI)
lepsia ako 0.5µV
-10°C ÷ + 55°CC

Frekvencia
Vstupna impedancia
Vystupy
Citlivost
Pracovna teplota

SMXIF
1024 FLO-kombinacii

Vysielace
Tlacitka
Napajanie
Spotreba
Frekvencia
Pracovna teplota
Vysielaci vykon

FLOR
1–2- 4
12Vdc bateria 23A
10mA

VERY VR
2
6Vdc litiova bateria
10mA

FLO
1–2- 4
12Vdc bateria 23°
15mA
433.92MHz
-40°C ÷ + 85°C
100µW

VERY VE
2
6Vdc litiova bateria
10mA

SMILO
2-4
12Vdc bateria 23A
25mA

Dichiarazione CE di conformità / EC declaration of conformity
(secondo Direttiva 98/37/EC, Allegato II, parte B) (according to 98/37/EC Directive, Enclosure II, part B)

Numero / Number : 151/ SMXI

Data / Date: 5/ 2002

Revisione / Revision: 0

Il sottoscritto Lauro Buoro, Amministratore Delegato, dichiara che il prodotto:
The undersigned Lauro Buoro, General Manager, declares that the product:
Nome produttore / Producer name:
Indirizzo / Address:
Tipo / Type:
Modello / Model:
Risulta conforme
Riferimento n°
Reference n°
1999/5/CE
ETS300683
EN300220-3

EN60950 2nd ed.

NICE s.p.a.
Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rustignè –ODERZO- ITALY
Ricevitore radio 433MHz / Radio receiver 433MHz
SMXI, SMXIS, SMXIF

a quanto previsto dalle seguenti Norme armonizzate / Complies with the following Harmonised standards
Edizione
Titolo
Livello di valutazione
Issue
Title
Assessment level
1999
DIRETTIVA R&TTE/R&TTE Directive
1997
Radio Equipment and Systems (RES);Electromagnetic Compatibility (EMC)
standard for Short Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9KHz and 25GHz
2000
APPARATI RADIO E SISTEMI - CARATTERISTICHE TECNICHE E METODI DI MISURA
PER APPARATI RADIO TRA 25MHz A 1000MHz
Radio Equipment and Sistems- Short Range Devices-Technical characteristics and test
methods for radio equipment between 25MHz and 1000MHz
REGOLAZIONE ALL’USO DEI DISPOSITIVI A CORTO RAGGIO
Regolating to the use of short range devices (SRD)
1992
APPARECCHIATURE PERLA TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE. SICUREZZA.
+A1: 1993 + A2: 1993 + A3: 1995 + A4: 1997 + A11: 1997 + EN41003/1993.

Classe
Class
II
I (LPD)

Inoltre dichiara che non è consentita la messa in servizio del prodotto suindicato finché la macchina, in cui il prodotto stesso è incorporato,
non sia identificata e dichiarata conforme alla direttiva 98/ 37/ CEE/ He declares, moreover, that it is not allowed to use the above mentioned product until
the machine, in which this product is incorporated, has been identified and declared in conformity with the regulation 98/37/CEE.
Il prodotto suindicato si intende parte integrante di una delle configurazioni di installazione tipiche, come riportato nei nostri cataloghi generali
The above mentioned product is meant integral part of the of one of the installation configuration as shown on our general catalogues
Oderzo, li 13 Maggio 2002

(Amministratore Delegato)
(General Manager)
Lauro Buoro
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Dichiarazione CE di conformità / EC declaration of conformity
(secondo Direttiva 98/37/EC, Allegato II, parte B) (according to 98/37/EC Directive, Enclosure II, part B)

Numero / Number : 152/ A60

Data / Date: 7/ 2002

Revisione / Revision: 0

Il sottoscritto Lauro Buoro, Amministratore Delegato, dichiara che il prodotto:
The undersigned Lauro Buoro, General Manager, declares that the product:
Nome produttore / Producer name: NICE s.p.a.
Indirizzo / Address:
Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rustignè - ODERZO - ITALY
Tipo / Type:
Centrale di comando a 2 motori 230Va.c./Control Unit for 2 motors 230Va.c.
Modello / Model:
A60
Accessori / Accessories:
Ricevente radio SMXI/Radio receiver SMXI
Risulta conforme a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie / Complies with the following community directives
Riferimento n°
Titolo
Reference n°
Title
73/23/CEE
DIRETTIVA BASSA TENSIONE/ Low Voltage Directive
89/336/CEE
DIRETTIVA COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA (EMC) / EMC Electromagnetic Compatibility Directive
98/37/CE (EX 89/392/CEE)
DIRETTIVA MACCHINE/Machinery Directive
Risulta conforme
Riferimento n°
Reference n°
EN60335-1
EN60204-1
EN55022

ENV50204
EN61000-3-2-3

EN61000-4-2
EN61000-4-3
EN61000-4-4
EN61000-4-5
EN61000-4-6
EN61000-4-8
EN61000-4-11

a quanto previsto dalle seguenti Norme armonizzate / Complies with the following Harmonised standards
Edizione
Titolo
Livello di valutazione
Issue
Title
Assessment level
04/1998
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare – Norme generali.
Safety of household and electrical appliances – General requirements
09/1993
Sicurezza del macchinario-Equipag. elettrico delle macchine-Parte 1:Reg.generali
Safety of machinery-Electrical equipment of machines-Part 1:General requirements
09/1998
Apparecchi per la tecnologia dell’informazione.
Caratteristiche di radiodisturbo. Limiti e metodi di misura
Information technology equipment – Radio disturbance characteristics
Limits and methods of measurement
04/1996
Campo elettromagnetico irradiato dai radiotelefoni numerici - Prova di immunità.
10V/m
Radiated electromagnetic fields from digital radio telephones - Immunity test
03/1995
Parti 2-3: Armoniche/Flicker
Parts 2-3: Harmonic/Flicker
Compatibilità elettromagnetica (EMC) / Electromagnetic compatibility (EMC)
Parte 4: Tecniche di prova e di misura / Part 4: Testing and measurement techniques
09/1996
Parte 2: Prove di immunità a scarica elettrostatica
6KV, 8KV
Part 2: Electrostatic discharge immunity test
11/1997
Parte 3: Prova d’immunità sui campi irradiati a radiofrequenza
10V/m,
Part 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test
09/1996
Parte 4: Test sui transienti veloci/ immunità ai burst
2KV, 1KV
Part 4: Electrical fast transient/burst immunity test.
06/1997
Parte 5: Prova di immunità ad impulsi
4KV, 2KV
Part 5: Surge immunity test
11/1997
Parte 6: Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza
10V
Part 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields.
06/1997
Parte 8: Prova di immunità a campi magnetici a frequenza di rete
30A/m
Part 8: Power frequency magnetic field immunity test.
09/1996
Parte 11: Prove di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione
Part 11: Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

Classe
Class

B

A
A

B
A
B
B
A
A
B-C

Risulta conforme a quanto previsto dalle altre norme e/ o specifiche tecniche di prodotto / Complies with the other standards and/or product
technical specifications
Riferimento n°
Edizione
Titolo
Livello di valutazione Classe
Reference n°
Issue
Title
Assessment level
Class
EN 12445
11/2000
Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of power
operated doors - Test methods
EN 12453
11/2000
Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of power
operated doors - Requirements
Inoltre dichiara che non è consentita la messa in servizio del prodotto suindicato finché la macchina, in cui il prodotto stesso è
incorporato, non sia identificata e dichiarata conforme alla direttiva 98/ 37/ CE/ He declares, moreover, that it is not allowed to use the above
mentioned product until the machine, in which this product is incorporated, has been identified and declared in conformity with the regulation 98/37/CE.
P.S.: Il prodotto suindicato si intende parte integrante di una delle configurazioni di installazione tipiche, come riportato nei nostri
cataloghi generali / The above mentioned product is meant integral part of the of one of the installation configuration as shown on our general catalogues
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