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1) Upozornìní
Tento návod obsahuje dùležité bezpeènostní informace. Pøed tím,
než zaènete s instalací jednotlivých komponentù, je dùležité, aby
jste si pøeèetli všechny informace uvedené v návodu. Peèlivì si
tento návod uschovejte pro jeho další používání.
Z dùvodu zajištìní maximální bezpeènosti a zabránìní vzniku
nebezpeèí, které se mùže vyskytnout bìhem instalace nebo pøi
používání pohonné jednotky ROBUS, je potøebné realizovat
instalaci v úplném souladu s platnými zákony, ustanoveními
a pravidly. V této kapitole jsou uvedena všeobecná upozornìní.
Další specifická upozornìní jsou uvedená v kapitole 3.1 "Úvodní
kontrola" a v kapitole 5 "Testování a pøejímka".
Podle platných evropských právních norem je
automatizace vrat a bran upravená ustanoveními, která jsou
uvedená ve Smìrnici è. 98/37/CE (Smìrnice o bezpeènosti
strojù) a v ustanoveních: EN 13241-1 (harmonizovaná norma);
EN 12445; EN 12453 a EN 12635, které umožòují vydat
prohlášení o shodì se smìrnicí o bezpeènosti strojù.
Další informace a instrukce pro analýzu rizik a vytváøení technické
dokumentace najdete na stránce www.niceforyou.com
Tento návod je urèen speciálnì pro kvalifikované instalaèní
techniky. Kromì pøiložených "Instrukcí a bezpeènostních
upozornìní pro uživatele pøevodového motoru ROBUS", které
má instalaèní technik oddìlit, nejsou žádné informace v tomto
návodu urèené pro koneèného uživatele.
Použití systému ROBUS 1000 jiným zpùsobem, než
pøedpokládá tento návod, není povoleno. Nesprávné použití
mùže vést k poškození zaøízení a zranìní obsluhy.
Pøed instalací se musí provést analýza rizik podle Pøílohy I
Pøedpisu o strojích, která uvádí možná øešení jednotlivých
rizikových situací. Pozn.: Analýza rizik je jedním z dokumentù
obsažených v "Technické dokumentaci" tohoto zaøízení.
Ovìøte si podle konkrétních požadavkù a možných nebezpeèí,
zda k provedení instalace zaøízení ROBUS 1000 nejsou
potøeba další zaøízení. Mezi možná nebezpeèí patøí zejména:
náraz, rozmáèknutí, øez, tažení, atd. a další všeobecná
nebezpeèí.
Neupravujte žádné souèásti tohoto zaøízení, pokud to tento
návod výslovnì nepožaduje. Zásahy podobného typu mohou
vést k poškození zaøízení. Spoleènost NICE nepøebírá
odpovìdnost za škody vzniklé v souvislosti s neoprávnìnými
úpravami zaøízení.
V prùbìhu instalace a použití zajistìte, aby do øídící jednotky
a dalších otevøených souèástí nepronikly pevné pøedmìty nebo
tekutiny. V pøípadì potøeby se obratte na oddìlení
zákaznického servisu spoleènosti NICE. Použití systému
ROBUS 1000 za takových okolností mùže být nebezpeèné.
Automatický systém se nesmí používat, dokud neprobìhla
jeho pøejímka podle popisu v kap. 5 "Testování a uvedení do
provozu".
Obalový materiál systému ROBUS 1000 se musí zlikvidovat
v souladu s místními pøedpisy.

Pokud se objeví závada, kterou nedokážete vyøešit pomocí
informací, uvedených v tomto návodu, obratte se na oddìlení
zákaznického servisu spoleènosti NICE.
V pøípadì zásahu automatických spínaèù nebo výpadkù
pojistek je tøeba pøed zmìnou nastavení spínaèù èi výmìnou
pojistek zjistit pøíèinu závady a odstranit ji.
Pøed manipulací se svorkami, umístìnými pod krytem systému
ROBUS 1000, odpojte veškeré napájecí okruhy pøíslušných
souèástí. Není-li možné najít odpojovací zaøízení, umístìte na
zaøízení výstražný nápis: "POZOR, PROBÍHÁ ÚDRŽBA".
Pøíslušná upozornìní týkající se pøimìøeného používání tohoto
výrobku podle "Smìrnice o bezpeènosti strojù"
è. 98/37CE (podle 89/392//EEC):
Tento výrobek vstupuje na trh jako "komponent zaøízení". Je
vyrobený za úèelem pøipojení k jinému zaøízení nebo
smontování s jinými zaøízeními, èímž vytvoøí "stroj" (jak je
definované ve Smìrnici è. 98/37/EC), v kombinaci s jinými
komponenty a zpùsobem popsaném v pøedloženém návodu.
Podle ustanovení této smìrnice není povolené používat tento
výrobek dokud výrobce zaøízení, do kterého je tento výrobek
nainstalovaný, neoznaèí a neprohlásí zaøízení za vyhovující
podle podmínek Smìrnice è. 98/37/CE.
Pøíslušná upozornìní týkající se pøimìøeného používání tohoto
výrobku podle "Smìrnice o nízkém napìtí" radu è. 73/23/EEC a ve
znìní Smìrnice è. 93/68/EEC:
Pokud se tento výrobek používá v provedeních, která jsou
uvedená v tomto návodu a v jednotlivých èláncích výrobního
katalogu spoleènosti Nice S.p.A., odpovídá podmínkám
stanoveným ve "Smìrnici o nízkém napìtí". Pokud se výrobek
nepoužívá v uvedených provedeních nebo se používá s jinými,
než uvedenými zaøízeními, není možné zaruèit požadavky.
V tomto pøípadì není povolené používat tento výrobek , dokud
montážní technici neovìøí shodu se stanovenými požadavky
smìrnice.
Pøíslušná upozornìní týkající se pøimìøeného používání tohoto
výrobku podle "Smìrnice o elektromagnetické kompatibilitì"
è. 89/336/EEC a ve znìní smìrnic è. 92/31/EEC a è. 93/68/EEC:
Výrobek v provedeních stanovených v tomto návodu
a v jednotlivých èláncích výrobního katalogu spoleènosti Nice
S.p.A. byl podrobený testùm na elektromagnetickou
kompatibilitu v nejkritiètìjších podmínkách. Pokud se výrobek
nepoužívá v uvedených provedeních nebo se používá s jinými,
než uvedenými zaøízeními, není
možné zaruèit
elektromagnetickou kompatibilitu. V tomto pøípadì není
povolené používat tento výrobek , dokud montážní technici
provádìjící instalaci neovìøí shodu se stanovenými požadavky
smìrnice.
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2) Popis výrobku a jeho použití
ROBUS je elektronický pøevodový motor, který uživatelé objektù
používají k automatické manipulaci s posuvnými vraty. Pohonná
jednotka je vybavená elektronickou øídící jednotkou a konektorem
pøijímaèe rádiového signálu typu SMXI nebo SMXIS (podle
vašeho výbìru). Díky metodì "BlueBUS" se pøipojení externích
zaøízení zjednodušilo, protože je možné více zaøízení zapojit

pomocí 2 vodièù. ROBUS je elektrické zaøízení. V pøípadì
výpadku proudu mùže být pohonná jednotka spuštìna pomocí
speciálního klíèe, kterým se zabezpeèí manuální pohyb
brány.Alternativou pøi výpadku proudu mùže být zálohovací
baterie (volitelné pøíslušenství).

Souèástí øady ROBUS jsou další výrobky, rozdíly mezi jednotlivými výrobky jsou uvedené v tabulce 1.
Tabulka 1: Porovnání hlavních vlastností pohonných jednotek øady ROBUS
Typ pohonné jednotky
Typ koncového spínaèe
Maximální délka køídla
Maximální hmotnost køídla
Kroutící moment
Síla
Motor a transformátor

RB600
elektromechanický

RB600P
indukèní

RB1000
elektromechanický

8m
600Kg
18Nm
(600N)
Motor 24 V DC O 77 mm
Transformátor

RB1000P
indukèní

12m
1000Kg
27Nm
(900N)
Motor 24 V DC O 77 mm
Transformátor s toroidním jádrem

92m m

303m m

Poznámka: 1 kg = 9,81 N, napøíklad 600 N = 61 kg

330m m

210m m

1

2.1) Provozní možnosti
Kapitola 8 "Technický popis" uvádí údaje, které jsou potøebné
k zjištìní, zda je systém ROBUS 1000 vhodný pro pøedpokládaný
úèel.
Konstrukèní vlastnosti jednotky ROBUS umožòují vhodnì využít
jednotku pøi posuvných køídlech. Je potøebné, aby technické
parametry posuvných køídel odpovídaly hodnotám uvedeným v
tabulce 2, 3 a 4.

(doporuèuje se síla maximálnì 50% momentu, protože nepøíznivé
klimatické podmínky mohou zapøíèinit zvýšení tøení). Pokud
chcete nastavit poèet cyklù za hodinu, poèet za sebou jdoucích
cyklù a maximální povolenou rychlost, je nutné vzít do úvahy
údaje uvedené v tabulce 2 a 3.

Efektivní schopnost jednotky automaticky ovládat posuvné brány
je závislá na tøení a na jiných faktorech, jako je napøíklad led, který
mùže pøekážet pøi pohybu køídla.
Za úèelem efektivního øízení je absolutnì nevyhnutelné bìhem
celého provozu mìøit sílu potøebnou pro pohyb køídla. Je potøebné
zajistit, aby tato síla byla menší než polovina nominálního
momentu, který je uvedený v kapitole 8 "Technické vlastnosti"

Tabulka 2: Hodnoty pro délku køídla
Délka køídla (m)
Do 4
4÷6
6÷8
8 ÷ 10
10 ÷ 12

4

RB600, RB600P
Max. poèet cyklù/hod.
Max. poèet po sobì jdoucích cyklù
40
20
25
13
20
10
---------

RB1000, RB1000P
Max. poèet cyklù/hod.
Max. poèet po sobì nasl.cyklù
50
25
33
16
25
12
20
10
16
8
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Tabulka 3: Hodnoty pro hmotnost køídla
Hmotnost køídla (kg)

% cyklù

max. 200
200 ÷ 400
400 ÷ 500
500 ÷ 600
600 ÷ 800
800 ÷ 900
900 ÷ 1000

RB600, RB600P
Max. povolená rychlost

100%
80
60
50
-------

V6 = extrémnì rychlá
V5 = velmi rychlá
V4 = rychlát
V3 = støední
-------

% cyklù
100%
90
75
60
50
45
40

RB1000, RB1000P
Max. povolená rychlost
V6 = extrémnì rychlá
V5 = velmi rychlá
V4 = rychlá
V4 = rychlá
V3 = støední
V3 = støední
V3 = støední

Délka køídla umožòuje stanovit maximální poèet cyklù za hodinu a poèet po sobì jdoucích cyklù, zatímco hmotnost køídla umožòuje
procentuálnì vyjádøit snížení poètu cyklù a maximální povolené rychlosti. Pokud je napøíklad jednotka ROBUS 1000 namontovaná ke
køídlu s délkou 5 m, je možné dosáhnout 33 cyklù/hod. a 16 po sobì jdoucích cyklù. Pokud má køídlo hmotnost 700 kg, je potøebné snížit
poèet cyklù na 50%, t.j. 16 cyklù/hod. a 8 po sobì jdoucích cyklù pøi maximální povolené rychlosti V4: rychlá. Øídící jednotka je vybavená
omezovacím zaøízením, které zabraòuje vzniku pøehøátí zpùsobeného zátìží motoru a délkou trvání cyklù. Pokud jsou maximální
povolené hodnoty pøekroèené, toto zaøízení vypne pohonnou jednotku. Zaøízení také reaguje na teplotu okolí a v pøípadì pøekroèení
urèité hodnoty jednotku vypne.
Odhad "životnosti" je uvedený v kapitole 8 "Technické vlastnosti"; je to prùmìrná praktická životnost výrobku. Tuto hodnotu velmi
ovlivòuje koeficient námahy, který je výsledkem všech faktorù pøispívajících k opotøebování. Za úèelem vypracování takovéhoto odhadu
životnosti je potøebné seèíst všechny koeficienty námahy uvedené v tabulce 4 a potom porovnat koneèný výsledek s odhadovanou
životností v grafu.
Napøíklad pokud je jednotka ROBUS 1000 namontovaná k bránì s hmotností 650 kg a délkou 5 m, vybavená fotobuòkami a bez dalších
ovlivòujících faktorù, výsledný koeficient námahy je 50% (30+10+10) a výsledná odhadovaná životnost na základì grafu vychází 80.000
cyklù.
Tabulka 4: Odhad životnosti v závislosti na koeficientu námahy

Hmotnost køídla (kg)
max. 200
200 ÷ 400
400 ÷ 600
600 ÷ 700
700 ÷ 800
800 ÷ 900
900 ÷ 1000
Délka køídla (m)
max. 4
4÷6
6÷8
8 ÷ 10
10 ÷ 12
Jiné ovlivòující faktory
(pokud je možnost,
že se vyskytnou, vìtší než 10%)
Okolní teplota vyšší než 40°C nebo nižší
než 0°C nebo vlhkost vyšší než 80%
Výskyt prachu a písku
Výskyt solí
Pøerušení manévru fotobuòkou
Pøerušení stop manévrem
Rychlost vyšší než "L4 rychlá"
Tlak aktivní
Celkový koeficient námahy %:

Robus
600
1000
10
30
50
---------

5
10
20
30
40
50
60

10
20
35
-----

5
10
20
35
50

10

10

15
20
15
25
20
25

15
20
10
20
15
20

z
ivotnost v cyklech

Koeficient námahy (%)

Koeficient námahy %

Poznámka: Pokud koeficient námahy pøesahuje hodnotu 100%, znamená to, že podmínky nejsou v rozsahu pøípustných hodnot; je nutné použít
vìtší model.
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2.2) Typické uspoøádání systému
Obrázek 2 znázoròuje typické uspoøádání automatického ovládání posuvné brány pomocí jednotky ROBUS.

1

4

3

5

3

8

9

7

2

12

11

6

13
D

2

E

C

F

10

F

B

A

C

2
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Klíèový spínaè
Fotobuòky na sloupku
Fotobuòky
Hlavní pevná hrana (volitelná)
Hlavní pohyblivá hrana
Zarážka otevírání
Høeben

Sekundární pevná hrana (volitelná)
Maják se zabudovanou anténou
ROBUS
Zarážka zavírání
Sekundární pohyblivá hrana (volitelná)
Dálkový ovladaè

2.3) Seznam kabelù
Obrázek 2 znázoròuje klasický zpùsob pøipojení zaøízení pomocí kabelù; v tabulce 5 jsou uvedené vlastnosti kabelù.

! Použité kabely musí být vhodné pro daný typ instalace. Napø. pro vnitøní instalaci se doporuèuje kabel typu H03VV-F, zatímco pro
venkovní instalaci kabel typu H07RN-F.

Tabulka 5: Seznam kabelù
Pøipojení
A: Pøívod el. proudu
B: Majáèek s anténou
C: Fotobuòky
D: Klíèový spínaè
E: Pevné hrany
F: Pohyblivé hrany

Typ kabelu
1 ks 3x1,5 mm2
1 ks 2x0,5 mm2
1 ks stínìný kabel RG58
1 ks 2x0,5 mm2
2 ks 2x0,5 mm2 (poznámka 3)
1 ks 2x0,5 mm2 (poznámka 4)
1 ks 2x0,5 mm2 (poznámka 5))

Maximální povolená délka
30 m (poznámka 1)
20 m
20 m (doporuèuje se ménì než 5 m))
30 m (poznámka 2)
50 m
30 m
30 m (poznámka 5)

Pozn. 1: Mohou se používat i napájecí kabely, které jsou delší než 30 m za pøedpokladu, že mají vìtší prùøez, tj. 3x2.5mm2 a poblíž
zaøízení je nainstalováno bezpeènostní uzemnìní.
Pozn. 2: Pokud je délka kabelu BlueBUS v rozsahu 30 - 50 m, je nutné použít kabel 2x1mm2.
Pozn. 3: Místo dvou kabelù 2x0,5mm2 se mùže použít jeden kabel 4x0,5mm2.
Pozn. 4: Informace o typu zapojení, doporuèených výrobci, v pøípadech použití více než jedné hrany najdete v kap. "7.3.2 Zadání STOP".
Pozn. 5: K pøipojení pohyblivých hran k posuvným køídlùm se musí používat speciální zaøízení, která umožòují spojení i v prùbìhu
pohybu køídla.
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3) Instalace
! Instalaci zaøízení ROBUS smí provádìt výhradnì kvalifikovaný personál v souladu s platnou legislativou, normami a pøedpisy
a instrukcemi, uvedenými v tomto návodu.

3.1) Úvodní kontrola
Pøed samotnou instalací zaøízení je nutné provést následující
kontroly:
• Zkontrolujte, zda jsou všechny materiály v perfektním stavu,
vhodné k použití a zda vyhovují aktuálnì platným normám.
• Ovìøte si, zda je zda je konstrukce vrat vhodná pro automatické
ovládání.
• Zkontrolujte, zda hmotnost a rozmìry vrat spadají do rozsahu,
uvedeného v kap. "2.1 Limity použití výrobku".
• Zkontrolujte, zda je statické tøení(tj. síla potøebná k uvedení
køídla do pohybu) nižší než polovina "max. momentu"
a dynamické tøení (tj. síla potøebná k udržení køídla v pohybu)
nižší než polovina "nominálního momentu". Porovnejte výsledné
hodnoty s hodnotami, uvedenými v kap. 8 "Technické údaje".
Výrobci doporuèují 50% rezervu u momentu, protože nepøíznivé
klimatické podmínky mohou zpùsobit zvýšení tøení.
• Zkontrolujte, zda na dráze otevírání nebo zavírání køídel nejsou
body s vyšším tøením¨.
• Ovìøte si, zda vrata nejsou vystavena nebezpeèí vykolejení.
• Zkontrolujte, zda jsou mechanické zarážky dostateènì pevné
a zda zde není riziko deformace i když køídlo do zarážky silnì
narazí.
• Zkontrolujte, zda jsou vrata dobøe vyvážená. Musí se pohybovat
sama v jakékoli poloze.
• Ovìøte si, zda nemùže dojít k zaplavení oblasti pøevodového
motoru. V pøípadì potøeby nainstalujte pøevodový motor tak, aby
neležel na zemi.

3.2) Instalace pohonné jednotky
Pøevodový motor se musí upevnit pøímo na stávající podstavec
vhodnými prostøedky, napø. expanzními kotevními šrouby. Dále musí
technik, který instaluje motor, provést následující:
1. Vyhloubit základovou díru s rozmìry podle obr. 3.
2. Pøipravit jednu nebo více trubek pro elektrické kabely podle obr.
4.
3. Nainstalovat dva úchyty na základovou desku tak, že umístí
jednu matku pod desku a jednu na ní. Matka, umístìná pod
deskou, se musí zašroubovat na konec závitu tak, aby èást se
závitem pøesahovala desku asi o 25 až 35 mm.

• Dbejte na to, aby v oblasti instalace bylo možné pøevodový
motor uvolnit a aby jeho uvolnìní bylo možné provádìt snadno.
• Zajistìte, aby poloha rùzných zaøízení zajištovala jejich ochranu
pøed nárazy a aby místa jejich instalace byla dostateènì pevná.
• Nikdy neponoøujte souèásti systému do vody nebo jiných kapalin.
• Chraòte ROBUS 1000 pøed zdroji tepla, otevøeným plamenem
a kyselým, slaným nebo potenciálnì výbušným prostøedím.
V takových situacích by mohlo dojít k poškození systému
ROBUS 1000, mohly by se objevit závady, popø. by mohly
nastat i nebezpeèné situace.
• Pokud jsou v køídle vrat nebo v rozmezí jejich pohybu dveøe,
zajistìte, aby nebránily normálnímu pohybu vrat. V pøípadì
potøeby nainstalujte vhodný blokovací systém.
• Ovládací jednotku zapojujte jen do takové sítové zásuvky, která
je vybavena bezpeènostním uzemnìním.
• Pøívod el. energie musí být chránìn vhodným magnetotermálním a diferenciálním spínaèem.
• Pøívod el. energie musí být vybaven jistièem (vzdálenost mezi
kontakty musí být alespoò 3,5 mm pøi kategorii pøepìtí III) nebo
ekvivalentním systémem, napø. vývodem a relativní zásuvkou.
Pokud není jistiè nainstalován poblíž zaøízení, musí mít pojistný
systém, bránící neoprávnìné manipulaci.

4. Nalít beton a než zaène tvrdnout, upravit základovou desku na
hodnoty uvedené na obr. 3. Je tøeba zkontrolovat, zda je
základová deska rovnobìžná s køídlem vrat a dokonale rovná.
Poèkejte, až beton zatvrdne úplnì.
5. Odmontovat 2 horní matky základové desky a umístit motor na
nì. Je tøeba zkontrolovat, zda je motor dokonale rovnobìžný
s køídlem a potom zašroubovat dvì dodávané matky
s podložkami podle obr. 7.
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Pokud je ozubnice již nainstalovaná, po upevnìní motoru
použijte nastavovací kolíèky (podle obr. 8) k nastavení pastorku
motoru ROBUS do správné výšky tak, aby mezi ním
a ozubnicí byla vùle 1 až 2 mm. Pokud nainstalovaná není,
musí ji technik nainstalovat podle návodu k jejímu upevnìní:
6. Uvolnìte motor podle odstavce "Uvolnìní a manuální pohyb"
v kapitole "Instrukce a bezpeènostní upozornìní pro uživatele

pøevodového motoru ROBUS".
7. Úplnì otevøete køídlo a položte první èást ozubnice na
pastorek. Zkontrolujte, zda zaèátek ozubnice odpovídá zaèátku
køídla podle obr. 9. Mezi pastorkem a ozubnicí nechte asi 1 až
2 mm vùle a potom upevnìte ozubnici ke køídlu vhodnými
prostøedky.

1÷2
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! Aby hmotnost køídla nemìla vliv na motor je dùležité, aby mezi
pastorkem a ozubnicí zùstala vùle 1 až 2 mm, jak je vidìt na obr. 10.
8. Posuòte køídlo a použijte pastorek jako referenèní bod pro
upevnìní dalších èástí ozubnice.
9. Odøíznìte pøípadnou pøesahující èást ozubnice.
10. Otevøete a zavøete vrata nìkolikrát a zkontrolujte, zda je ozubnice
srovnaná s pastorkem s max. tolerancí 5 mm. Navíc zkontrolujte,
zda je po celé délce mezi pastorkem a ozubnicí zachovaná vùle
1 až 2 mm.
11. Dùkladnì utáhnìte dvì upevòovací matky pøevodového motoru,
aby byl motor pevnì uchycený k podložce. Zakryjte upevòovací
matky odpovídajícími kryty podle obr. 11.
12. Upevnìte konzoly koncového spínaèe "otevírání" a "zavírání"

pomocí pøíslušných hmoždinek k vnìjším stranám ozubnice podle
obr. 12. Vezmìte v úvahu, že køídlo se budou pohybovat ještì asi
2 - 3 cm po zásahu koncového spínaèe. Konzoly by mìly být
nainstalovány v dostateèné vzdálenosti od mechanických
zarážek.
13. Zajistìte pøevodový motor podle odstavce "Uvolnìní a manuální
pohyb" v kapitole "Instrukce a upozornìní pro uživatele
pøevodového motoru ROBUS".

3.3) Upevnìní konzoly koncového spínaèe v provedení s indukèním koncovým spínaèem
Pøi provedení RB600P a RB1000P, které využívají indukèní
koncový spínaè, je nutné upevnit konzolu koncového spínaèe
následovnì:
1. Manuálnì umístìte køídlo v otevøené poloze 2 - 3 cm od
mechanického dorazu.
2. Posouvejte konzolu ve smìru otevírání, dokud nezhasne
pøíslušná kontrolka, jak je znázornìné na obrázku 13. Potom
posuòte konzolu zpìt minimálnì o 2 cm a upevnìte ji na høeben
3. Manuálnì umístìte køídlo v zavøené poloze 2 - 3 cm od
mechanického dorazu.
4. Posouvejte konzolu ve smìru zavírání, dokud nezhasne
pøíslušná kontrolka. Potom posuòte konzolu zpìt minimálnì o 2
cm a upevnìte ji na høeben.

13

3÷8

! Ideální vzdálenost mezi pohonnou jednotkou a konzolou
koncových spínaèù je 3 až 8 mm, jak je uvedené na obrázku
14.

14
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3.4) Instalace dalších zaøízení
Pokud je potøeba nainstalovat další zaøízení, nainstalujte je podle pøíslušného návodu. Informace o možnosti pøipojení dalších zaøízení
k motoru ROBUS najdete v kap. "3.6 Popis elektrických zapojení" a na obr. 2.

3. 5) Elektrické pøipojení
! Zapojování elektrických zaøízení provádìjte vždy až po
vypnutí pøívodu el. energie. Odpojte rovnìž všechny
zálohovací baterie.
1. Odmontujte ochranný kryt elektronické øídící jednotky motoru ROBUS
1000. Pøitom je tøeba odstranit postranní šroub a zvednout kryt smìrem
nahoru.
2. Sejmìte gumovou membránu, která uzavírá otvor pro prùchod kabelù
a vložte propojovací kabely rùzných zaøízení, pøièemž nechte asi
20 - 30 cm délkové rezervy. Tab. 5 uvádí informace o typech
potøebných kabelù a obr. 2 uvádí zapojení.
3. Zajistìte a spojte kabely, které vstupují do pøevodového motoru
kabelovou svorkou. Svorku umístìte pod otvor, kterým kabely vstupují.

V gumové membránì udìlejte otvor, který je o nìco menší než prùmìr
kabelù, které byly sepnuté dohromady a natáhnìte membránu na
kabely až ke svorce. Potom nasaïte membránu zpìt na otvor, kterým
kabely procházejí. Nad membránou sepnìte kabely druhou kabelovou
svorkou.
4. Zapojte sítový kabel do pøíslušné svorky podle obr. 15, potom zajistìte
kabel na prvním pojistném kroužku kabelového svazku pomocí svorky.
5. Zapojte ostatní kabely podle schématu na obr. 17. Za úèelem
usnadnìní práce mùžete svorky vyjmout..
6. Po zapojení zajistìte kabely, shromáždìné v druhém kabelovém svazku,
pomocí svorek. Pøesah anténního kabelu musí být pøipevnìn k ostatním
kabelùm další svorkou podle obr. 16.

15

16

LUCYB

S.C.A.

MOFB

OPEN CLOSE

OTEV ˝T

ZAV ˝T

MOSE

17
Informace o zapojení 2 pohonù na opaèných køídlech jsou uvedené v odstavci 7.3.5 "ROBUS v režimu podøízené jednotky".
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3.6) Popis elektrických pøipojení
V této kapitole najdete pouze struèný popis elektrických
pøipojení; další informace jsou uvedené v kapitole 7.3 Pøipojení
a odpojení zaøízení.
FLASH - výstup pro jeden nebo dva majáky typu "LUCY B" nebo
jiného typu se žárovkou 12V/max.21W.
S.C.A. - výstup pro kontrolku "Otevøená brána". Mùžete sem
pøipojit indikaèní svìtlo (24V/max. 4W). Výstup mùže být
naprogramovaný i pro jiné funkce; viz odstavec 7.2.3 "Funkce
úrovnì 2".
BLUEBUS - k tìmto svorkám lze pøipojit kompatibilní zaøízení.
Tato zaøízení jsou zapojena paralelnì pomocí 2 vodièù, kterými
prochází elektrický proud a komunikaèní signály. Více informací
o technologii BlueBUS najdete v odstavci 7.3.1 "BlueBUS".
STOP
STOP - vstup pro zaøízení, která blokují nebo zastavují probíhající
èinnost. Pomocí speciálních procedur na tomto vstupu lze pøipojit
kontakty, jako jsou napøíklad "normálnì sepnuté" kontakty,
"normálnì rozepnuté" kontakty nebo zaøízení s konstantním

odporem. Více užiteèných informací o vstupu STOP najdete
v odstavci 7.3.2 "Vstup STOP".
STEP-BY-STEP
STEP-BY-STEP - vstup pro zaøízení, která øídí postupný pohyb.
K tomuto vstupu se pøipojují zaøízení, které jsou v normálním stavu
rozepnutá.
OPEN - vstup pro zaøízení, které øídí pouze otevírání. K tomuto
vstupu lze pøipojit zaøízení, které jsou v normálním stavu
rozepnutá.
CLOSE - vstup pro zaøízení, které øídí pouze zavírání. K tomuto
vstupu lze pøipojit zaøízení, která jsou v normálním stavu
rozepnutá.
AERIAL - vstup pro anténu pro pøíjem rádiového signálu (anténa
zabudovaná v majáku typu "LUCY B")

4) Závìreèné kontroly a uvedení do chodu
Výrobce doporuèuje, abyste pøed provádìním závìreèné kontroly a uvedením zaøízení do chodu umístili køídlo asi do poloviny jeho
dráhy. Díky tomu bude mít køídlo možnost volného otevírání i zavírání.

4.1) Volba smìru
Smìr otevírání je tøeba zvolit podle polohy motoru vzhledem ke
køídlu vrat. Pokud se køídlo pøi otevírání musí pohybovat vlevo,
pøepínaè se musí posunout doleva, viz obr. 18. Naopak pokud se
køídlo musí pohybovat doprava, je tøeba pøepínaè posunout
doprava podle obr. 19.

18

19

4.2) Zapojení pøívodu el. energie
! Pøipojení motoru ROBUS k síti musí provádìt
kvalifikovaný a zkušený personál, který splòuje všechny
potøebné pøedpoklady, plnì v souladu s aktuálnì platnými
zákony, pøedpisy a normami a pokyny uvedenými v tomto
návodu.
Jakmile budete mít motor ROBUS zapojený, proveïte následující
kontroly:
1. Zkontrolujte, zda kontrola (dioda) "BLUEBUS" bliká pravidelnì
asi jednou za vteøinu
2. Zkontrolujte, zda blikají diody na fotobuòkách (TX i RX); typ
blikání není dùležitý, závisí na jiných faktorech.

3. Zkontrolujte, zda jsou majáèek, pøipojený k výstupu FLASH
a indikátor "otevøených vrat", zhasnuté.
Nejsou-li výše uvedené podmínky splnìny, okamžitì vypnìte
pøívod el. proudu a peèlivì zkontrolujte elektrická zapojení.
Další informace o analýze závad najdete v kap. "7.6 Problémy
a øešení".

4.3) Rozpoznání zaøízení
Po pøipojení pøívodu energie se musí zajistit, aby øídící jednotka rozpoznala zaøízení, pøipojená pomocí sbìrnice BLUEBUS a vstupù
STOP. Pøed touto fází budou kontrolky (diody) L1 a L2 blikat na znamení, že øídící jednotka musí rozpoznat zaøízení.
1.
2.
3.
4.

Stisknìte tlaèítka
a [Set] a podržte je stisknutá.
Uvolnìte tlaèítka a kontrolky L1 a L2 zaènou blikat rychle (asi po 3 vteøinách).
Poèkejte nìkolik vteøin, až øídící jednotka dokonèí rozpoznávání zaøízení.
Po dokonèení fáze rozpoznání musí kontrolka STOP zùstat rozsvícená, zatímco kontrolky L1 a L2
zhasnou (kontrolky L3 a L4 eventuelnì zaènou blikat).

20
Fázi rozpoznání pøipojených zaøízení mùžete zopakovat kdykoli i po instalaci napø. když pøidáváte nové zaøízení. Informace
o rozpoznávání jiných zaøízení najdete v kap. "7.3.6 Rozpoznávání dalších zaøízení".
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4.4) Rozpoznání délky køídla
Po rozpoznání zaøízení zaènou blikat kontrolky L3 a L4. To znamená, že øídící jednotka musí rozpoznat délku køídla. Bìhem této fáze se
mìøí délka køídla od koncového spínaèe zavírání ke koncovému spínaèi otevírání. Toto mìøení je nutné k výpoètu bodu zpomalení a bodu
èásteèného otevøení.
1. Stisknìte tlaèítka
a [Set] a podržte je stisknuté.
2. Když se brána zaène pohybovat, uvolnìte tlaèítka (asi po 3 vt.).
3. Zkontrolujte, zda se brána pohybuje ve smìru otevírání. Pokud ne, stisknìte tlaèítko [Stop] a nastavte
smìr podle odstavce "4.1 Volba smìru", potom zopakujte postup od bodu 1.
4. Poèkejte, až øídící jednotka otevøe bránu až ke koncovému spínaèi. Okamžitì potom se brána zaène
zavírat.
5. Poèkejte, až øídící jednotka zavøe bránu.

21
Nejsou-li výše uvedené podmínky splnìny, okamžitì vypnìte pøívod el. proudu a peèlivì zkontrolujte elektrická zapojení.
Další informace o analýze závad najdete v kap. "7.6 Problémy a øešení".

4.5) Kontrola pohybu brány
Pro dùkladnou kontrolu dráhy brány se doporuèuje po dokonèení fáze
rozpoznání délky køídla nìkolikrát bránu otevøít a zavøít.Po rozpoznání
délky køídla se doporuèuje provést nìkolik manévrù, aby se
zkontrolovalo, zda se brána otevírá správnì.

1. Otevøete bránu pomocí tlaèítka [Open]. Zkontrolujte, zda je
otevírání brány rovnomìrné, bez kolísání rychlosti. Køídlo musí
zaèít zpomalovat a zastavovat ve vzdálenosti 70 až 50 cm od
mechanické zarážky otevírání. Potom asi 2 - 3 cm od
mechanické zarážky otevírání bránu zabrzdí koncový spínaè.
2. Zavøete bránu pomocí tlaèítka [Close]. Zkontrolujte, zda je
zavírání brány rovnomìrné, bez kolísání rychlosti. Køídlo musí
zaèít zpomalovat a zastavovat ve vzdálenosti 70 až 50 cm od
mechanické zarážky zavírání. Potom asi 2 - 3 cm od

mechanické zarážky zavírání bránu zabrzdí koncový spínaè.
3. Zkontrolujte, zda bìhem pohybu brány majáèek bliká tak, že asi
0,5 vt. svítí a 0,5 vt. nesvítí. Pokud máte nainstalovaný
indikátor pøipojený ke svorce S.C.S., zkontrolujte, zda bliká
pomalu bìhem otevírání a rychle bìhem zavírání.
4. Bránu nìkolikrát otevøete a zavøete, abyste se pøesvìdèili, zda
nikde nedochází k nadmìrnému tøení a zda se nìkde
nevyskytují chyby montáže nebo nastavení.
5. Zkontrolujte, zda jsou motor ROBUS , høeben a konzoly koncových spínaèù dobøe a stabilnì upevnìné a vhodnì zajištìné,
i když brána dobøe zrychluje i zpomaluje.

4.6) Pøedprogramované funkce
Systém ROBUS má nìkolik programovatelných funkcí. Tyto
funkce jsou nastaveny tak, aby vyhovovaly vìtšinì požadavkù na
automatické otevírání a zavírání. Toto nastavení mùžete nicménì
zmìnit kdykoli pomocí speciální programovací procedury. Další

informace o tomto
Programování".

programování

najdete

v

kap.

"7.2

4.7) Ukládání rádiových vysílaèù do pamìti
Pro øízení pohonu ROBUS na dálku se uživateli poskytuje možnost použít konektor "SM" pro pøijímaè rádiového signálu typu SMXI nebo
SMXIS (podle výbìru). Další informace najdete v návodu k obsluze pøijímaèe rádiového signálu. Vztah mezi výstupem pøijímaèe
rádiového signálu a povelem provedeným jednotkou ROBUS je popsaný v tabulce 6:
Tabulka 6: Povely dálkového ovladaèe
Výstup è. 1
Výstup è. 2
Výstup è. 3
Výstup è. 4

Povel "Krokování"
Povel "Èásteèné otevøení"
Povel "Otevøení"
Povel "Zavøení"

22

5) Testování a pøejímka
Tato èást instalace automatizaèního systému je nejdùležitìjší pro
zajištìní maximální úrovnì bezpeènosti. Testování lze také
pøijmout jako metodu pravidelných kontrol správného fungování
všech rùzných zaøízení v systému.

! Testování systému musí provádìt kvalifikovaný a zkušený
personál, který musí urèit, jaké testy je tøeba provádìt vzhledem
k možným rizikùm a ovìøit, zda systém odpovídá platným
pøedpisùm, zákonùm a normám, obzvláštì všem ustanovením
normy EN 12445, která zavádí testovací metody systémù
automatického otevírání vrat.
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5.1) Testování
Každá souèást systému, tj. bezpeènostní hrany, fotobuòky, nouzové
zarážky, atd., vyžaduje specifický test. Proto doporuèujeme, aby jste
postupovali podle instrukcí v pøíslušných návodech.
Pøi testování motoru ROBUS postupujte následovnì:

1. Ujistìte se, že jste dodrželi pokyny uvedené v tomto návodu,
hlavnì v kapitole 1 "Upozornìní";
2. Odblokujte pohonnou jednotku podle pokynù uvedených
v kapitole "Pokyny a upozornìní pro uživatele pohonné
jednotky ROBUS", odstavec "Odblokování a manuální pohyb".
3. Pøesvìdète se, zda je možné manuálnì otevírat a zavírat bránu
silou maximálnì 390 N (pøibližnì 40 kg).
4. Uzamknìte pohonnou jednotku.
5. Odzkoušejte otevøení, zavøení a zastavení brány pomocí
øídících zaøízení a zaøízení, která blokují probíhající èinnost
(klíèový spínaè, ovládací tlaèítka nebo dálkový ovladaè).
Zkontrolujte, zda se køídla pohybují v požadovaném smìru.

5.2) Pøejímka
Systém se mùže uvést do provozu až po úspìšném dokonèení
všech fází testování motoru ROBUS a dalších zaøízení. Není
možné systém uvádìt do provozu postupnì nebo umožnit jeho
používání v provizorních podmínkách.
1. Zajistìte a alespoò na 10 let uschovejte technickou dokumentaci
pro automatický systém. Tato dokumentace musí obsahovat
aspoò: montážní výkres systému, schéma zapojení, analýzu rizik
a pøijatá øešení, prohlášení výrobcù všech zaøízení o shodì (pro
ROBUS používejte pøiložené prohlášení o shodì s oznaèením
CE), kopii návodu k použití a plán údržby systému.
2. Na vrata umístìte štítek minimálnì s následujícími údaji: typ
automatického systému, jméno a adresa výrobce (osoby
odpovìdné za uvedení do provozu), výrobní èíslo, rok výroby
a oznaèení "CE".

6. Postupnì zkontrolujte správnou funkci všech bezpeènostních
zaøízení (fotobuòky, bezpeènostní lišty, nouzové vypnutí
a podobnì). Zkontrolujte také správnou funkci brány. Vždy, když
je zaøízení aktivované, kontrolka "BlueBUS" na øídící jednotce
2-krát rychle zabliká, èímž potvrdí daný jev.
7. Pokud se chce uživatel vyhnout nebezpeèným situacím
vyvolaným pohybem køídla tak, že usmìròuje sílu nárazu, je
nutné, aby mìøil tuto sílu v souladu s normou EN 12445. Když
se k omezení síly nárazu používá nastavení "rychlosti" a "síly
motoru", zkuste najít nastavení, které dává nejlepší výsledky.

3. Poblíž vrat nainstalujte trvalý štítek s informacemi o uvolnìní
a manuální manipulaci.
4. Pøipravte prohlášení o shodì automatického systému a doruète
je vlastníkovi.
5. Pøipravte pro vlastníka "Návod k instalaci a bezpeènostní
upozornìní" a doruète mu jej.
6. Pøipravte plán údržby automatického systému a doruète jej
vlastníkovi.. Musí obsahovat veškeré instrukce, týkající se
údržby automatického systému
7. Pøed uvedením systému do provozu informujte vlastníka
písemnì o nebezpeèích spojených s provozem zaøízení (napø.
v "Návodu k instalaci a v bezpeènostních upozornìních".

6) Údržba a likvidace
Tato kapitola popisuje, jak sestavit plán údržby a jak provést likvidaci motoru ROBUS

6.1) Údržba
Aby nedošlo ke ztrátì záruky, je nutné v systému automatického
ovládání provádìt pravidelnou údržbu. K tomuto úèelu je
jednotka ROBUS vybavená poèítadlem manévrù a výstražným
systémem, který upozoròuje na potøebu provedení údržby, jak je
uvedené v odstavci 7.4.3 "Upozoròování údržby".

! Údržba se musí provádìt pøísnì v souladu
s bezpeènostními instrukcemi, uvedenými v tomto návodu
a podle platných relevantních pøedpisù a norem.
V pøípadì pøítomnosti jiných zaøízení, postupujte podle naøízení
uvedených v pøíslušných plánech údržby.

6.2) Likvidace
ROBUS je vyroben z rùzných typù materiálu, z nichž nìkteré lze
recyklovat: ocel, hliník, plast, elektrické kabely, zatímco ostatní se
musí zlikvidovat (baterie a elektronické desky)

! Nìkteré elektronické souèástky a baterie mohou
obsahovat zneèištující látky; nezneèištujte životní prostøedí.
Zjistìte si informace o dostupných systémech recyklace
a likvidace, které vyhovují platným místním pøedpisùm.
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1. Motor ROBUS1000 vyžaduje plánovanou údržbu jednou za
6 mìsícù nebo 10 000 pohybù od provedení poslední údržby:
2. Odpojte pøívod el. energie a baterie (jsou-li nainstalované).
3. Zkontrolujte, zda nedošlo k zhoršení stavu nìkterých dílù, které
tvoøí souèást automatického systému. Pravidelnì sledujte
pøípadnou korozi nebo oxidaci konstrukèních souèástí.
Vymìòte veškeré díly, jejichž stav se zhoršil pod bìžný
standard.
4. Zkontrolujte pøípadné opotøebení pohyblivých èástí: pastorku,
ozubnice a souèástí køídla vrat. V pøípadì potøeby je vymìòte.
5. Znovu zapojte pøívod el. energie a proveïte testy a kontroly,
uvedené v odstavci "5.1 Testování".

1. Odpojte pøívod el. energie k systému a baterie (jsou-li nainstalované)
2. Demontujte veškerá zaøízení a pøíslušenství. Postupujte opaènì, než
je uvedeno v kap. 3 "Instalace".
3. Kde je to možné, oddìlte díly, které se mohou nebo musí recyklovat
nebo likvidovat odlišným zpùsobem, napø. kovové díly se musí
likvidovat oddìlenì od plastových a totéž platí pro elektronické desky,
baterie, atd.
4. Tøiïte rùzné materiály a odevzdávejte je místním licencovaným
firmám, které se zabývají recyklací a likvidací.
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7) Další informace
Tato kapitola se zabývá programováním a pøizpùsobení systému, pøístupem k chybám a jejich øešením.

7.1) Programovací tlaèítka
Øídící jednotka ROBUS 1000 má tøi tlaèítka, která se
mohou používat k zadávání pøíkazù pro øídící jednotku
bìhem testù i programování.
Open Tlaèítko "OPEN" (otevøít) umožòuje uživateli øídit otevírání
vrat nebo pohybovat programovacím bodem nahoru.
Stop

Set

Close

Tlaèítko "STOP" umožòuje uživateli zastavit pohyb vrat.
Když toto tlaèítko podržíte déle než 5 vteøin, dostanete se
do programovacího režimu.
Tlaèítko "CLOSE" (zavøít) umožòuje uživateli øídit zavírání
vrat nebo pohybovat programovacím bodem dolù
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7.2) Programování
Øídící jednotka ROBUS 1000 disponuje nìkolika programovacími
funkcemi. Tyto funkce se ovládají pomocí 3 tlaèítek na øídící
jednotce:
[Set]
a využívají 8 kontrolek: L1….L8.

Programovací funkce systému ROBUS 1000 se nastavují na dvou
úrovních

Úroveò 1: Funkci lze nastavovat v režimech zapnuto - vypnuto
(aktivní - neaktivní). V tomto pøípadì každá kontrolka L1….L8
oznaèuje funkci. Když kontrolka svítí, funkce je aktivní, když
nesvítí, funkce není aktivní. Viz tab. 7.
Úroveò 2: Parametry se nastavují pomocí škály hodnot(1 až 8).
V tomto pøípadì kontrolky L1….L8 oznaèují nastavenou hodnotu
(8 možných nastavení). Viz tabulku 9.

7.2.1) Funkce úrovnì 1 (zapnuto - vypnuto)
Tabulka 7: Seznam programovatelných funkcí: úroveò
Led
L1

Funkce
Automatické zavírání

L2

Zavøít po fotobuòce

L3

Vždy zavøít

L4

Stand-By

L5

Špièka

L6

Pøedbìžné blikání

L7

"Èásteèné otevøení"

L8

"Podøízená jednotka"

Popis
Tato funkce umožòuje automatické zavøení vrat po uplynutí naprogramované doby.Výchozí nastavení
od výrobce je 30 sekund, ale lze je nastavit na 5, 15, 30, 45, 60,80,120 nebo 180 sekund.
Když je tato funkce vypnutá, fungování bude "poloautomatické".
Tato funkce ponechává bránu otevøenou na dobu potøebnou pouze pro prùjezd.Ve
skuteènosti fotobuòka vždy po uplynutí 5 sekund automaticky zavøe bránu (bez ohledu na
pøednastavenou hodnotu). Zmìny v pohybu brány závisí na tom, zda je funkce zapnutá nebo
vypnutá.
Pokud je tato funkce vypnutá: Brána se vždy otevøe na maximum (i když se nejdøíve deaktivuje
fotobuòka). Po 5 sekundách po deaktivovaní fotobuòky se brána automaticky zavøe.
Pokud je tato funkce zapnutá: Manévr otevírání se zastaví ihned po deaktivaci fotobunìk. Po 5
sekundách se brána zaène automaticky zavírat. Funkce "Zavøení po deaktivaci fotobuòky" je vždy
zablokovaná pøi manévru, který byl pøerušený povelem STOP. Pokud je funkce "Zavøení po
deaktivaci fotobuòky" vypnutá, èas pauzy je stejný jako pøednastavený èas. Pokud je funkce vypnutá,
nenastane automatické zavøení brány.
Pokud senzor zjistí, že je brána po výpadku proudu otevøená spustí se funkce "Vždy zavøít" a brána
se zavøe. Pokud funkce není zapnutá, bìhem obnovení dodávky proudu, zùstane brána otevøená.
Tato funkce umožòuje uživateli snížit spotøebu energie na samé minimum. Je obzvláštì užiteèná v
situacích, kdy se používá zálohová baterie. Když je tato funkce aktivní, øídící jednotka vypne výstup
BLUEBUS (a v dùsledku toho všechna zaøízení, která jsou k nìmu pøipojena) a všechny kontrolky
jednu minutu po skonèení pohybu. Jediná kontrolka, která bude funkèní, bude kontrolka BLUEBUS,
která bude jednoduše blikat pomaleji. Když pøijde pøíkaz, øídící jednotka obnoví normální fungování.
Když nebude tato funkce aktivní, nedojde ke snížení spotøeby.
Když je tato funkce aktivovaná, bude vypnuté postupné zrychlování na zaèátku každého pohybu.
Umožòuje špièkový tlak v pøípadech, kdy vysoké statické tøení, zpùsobené napø. snìhem nebo ledem,
blokuje pohyb vrat. Když tato funkce není aktivní, zaène pohyb vrat postupným zrychlováním.
Když je funkce pøedbìžného blikání aktivní, pøidává se 3 s pauza mezi zapnutí blikání majáèku a
zaèátek pohybu, aby byl uživatel informován o potenciálnì nebezpeèné situaci. Když tato funkce není
aktivní, zaène majáèek blikat pøi zaèátku pohybu.
Zapnutím této funkce všechny povely pro zavøení (vstup "CLOSE" nebo rádiový povel "CLOSE")
aktivují manévr èásteèného otevøení (jak je uvedené v tabulce 9, kontrolka L6).
Zapnutím této funkce se z jednotky ROBUS stane "podøízená jednotka": tímto zpùsobem je možné
synchronizovat èinnost dvou motorù na opaèných køídlech, jeden motor pracuje jako "nadøízená
jednotka" a druhý jako "podøízená jednotka". Další informace najdete v odstavci 7.3.5 "ROBUS v
režimu podøízené jednotky"

Bìhem normální èinnosti jednotky ROBUS se kontrolky L1 až L8 budou rozsvìcet nebo zhasínat v závislosti na stavu funkce, kterou
pøedstavují. Napøíklad pokud bude funkce "Automatické zavøení" zapnutá, kontrolka L1 bude svítit.
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7.2.2) Programování úrovnì 1 (zapnutí/vypnutí funkcí)
Funkce úrovnì 1 jsou výrobcem pøednastavené na "VYPNUTÉ", ale jejich stav lze zmìnit, podle tabulky 8. Dùkladnì dodržujte postup,
protože mezi stisknutím jednoho a druhého tlaèítka je vyhrazený èas maximálnì 10 sekund. Pokud tento vyhrazený èas uplyne, postup
bude automaticky zastavený a do pamìti budou uložené úpravy v nedokonèeném stavu.
Tabulka 8: Zapnutí/vypnutí funkcí

Ukázka

1.

Stisknìte tlaèítko [Set] a podržte je stisknuté (asi 3 sekundy)

2.

Když zaène kontrolka L1 blikat, tlaèítko [Set] uvolnìte.

3.

Pomocí tlaèítek
nebo
pøesuòte blikání na kontrolku, která pøedstavuje
funkci, již chcete zmìnit.
Zmìòte nastavení funkce pomocí tlaèítka [Set] (krátké blikání=vypnuto,
dlouhé blikání=zapnuto)
Pøed opuštìním programu poèkejte 10 sekund, aby ubìhla max. èasová prodleva.

3s
L1

4.
5.

or

10s
Pozn.: Chcete-li bìhem téže programovací fáze nastavovat další funkce, opakujte bod 3 a 4.

7.2.3 Programování úrovnì 2 (nastavitelné parametry)
Tabulka 9: Funkce úrovnì 2 (nastavitelné parametry)
Kontrolka
Parametr
LED úroveò

L1

Pauza

L2

Krokování

L3

L4

L5
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Rychlost
motoru

Výstup indikátoru "Otevøená
brána"

Síla
motoru

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8

Hodnota

5 sekund
15 sekund
30 sekund
45 sekund
60 sekund
80 sekund
120 sekund
180 sekund
Otevøít - zastavit - zavøít - zastavit
Otevøít - zastavit - zavøít - otevøít
Otevøít - zavøít - otevøít - zavøít
Kondominium (spoleèný provoz)
Kondominium 2 (více než 2s zpùsobí zastavení)
"Krokování 2" (ménì než 2s zpùsobí èásteèné otevøení)
Dead Man
"Poloautomatické" otevírání, zavírání "dead
man"
Velmi pomalá
Pomalá
Støední
Rychlá
Velmi rychlá
Extrémnì rychlá
Otevírá "rychle"; zavírá "pomalu"
Otevírá "extrémnì rychle"; zavírá "rychle"
Funkce "Indikátor otevøené brány"
Svítí, pokud je køídlo zavøené
Svítí, pokud je køídlo otevøené
Aktivní pomocí 2. rádiového výstupu
Aktivní pomocí 3. rádiového výstupu
Aktivní pomocí 4. rádiového výstupu
Indikátor údržby
Elektrický zámek
Pro super lehkou bránu
Pro velmi lehkou bránu
Pro lehkou bránu
Pro prùmìrnou bránu
Pro prùmìrnì tìžkou bránu
Pro tìžkou bránu
Pro velmi tìžkou bránu
Pro super tìžkou bránu

Popis

Nastavuje pauzu, tj. èas, který uplyne
pøed automatickým zavøením. Toto
nastavení je možné provést pouze tehdy,
pokud je funkce automatického zavøení
zapnutá.

Nastavuje sekvence øízení pøiøazených
vstupu krokování nebo 1. kanálu
rádiového signálu.

Nastavuje rychlost motoru za normálního
chodu.

Nastavuje funkci pøiøazenou výstupu
S.C.A. (lze pøiøadit libovolnou funkci, na
výstupu je napìtí 24V - 30 +50%
s maximálním výkonem 4W).

Nastavuje systém, který øídí sílu motoru
za úèelem pøizpùsobení síly hmotnosti
brány. Systém øízení síly zároveò mìøí
okolní teplotu, v pøípadì velmi nízké
teploty automatický zvýší sílu motoru.
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Kontrolka

L6

Parametr

Èásteèné
otevøení

L7

Upozornìní
údržby

L8

Seznam
poruch

Led úroveò
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8

Hodnota
0,5 m
1m
1,5 m
2m
2,5 m
3m
3,4 m
4m
Automatické (závisí na nároènosti
manévrù)
1000
2000
4000
7000
10000
15000
20000
Výsledek 1. manévru
Výsledek 2. manévru
Výsledek 3. manévru
Výsledek 4. manévru
Výsledek 5. manévru
Výsledek 6. manévru
Výsledek 7. manévru
Výsledek 8. manévru

Popis
Nastavuje vzdálenost èásteèného otevøení.
Èásteèné otevøení mùže být øízené pomocí
2. rádiového kanálu nebo pomocí funkce
"Zavøení". Pokud je funkce "Zavøení"
zapnutá, pøejde do funkce "Èásteèné
otevøení".

Nastavuje poèet manévrù, po kterém
je nutné provést údržbu systému
automatického ovládání (viz odstavec 7.4.3
"Upozoròování údržby").

Lze uchovat 8 posledních provedených
manévrù, bìhem kterých se vyskytla
porucha (viz odstavec 7.6.1 Zálohování
poruch).

Poznámka: Øádek oznaèený šedivou barvou pøedstavuje pøednastavení výrobce.
Všechny parametry lze nastavit bez vedlejších úèinkù; zvýšenou pozornost vìnujte nastavení parametru "síla motoru":
• Pro kompenzaci tøení køídla nepoužívejte pøíliš vysoké hodnoty "síly motoru". Neúmìrná síla mùže narušit èinnost bezpeènostního
systému a mùže zpùsobit poškození køídla.
• Pokud použijete "sílu motoru" za úèelem napomoci systému redukovat sílu nárazu, po každém nastavení sílu znovu zmìøte v souladu
s normou EN 12445.
• Opotøebování a povìtrnostní podmínky ovlivòují pohyb brány a proto je nutné provádìt opakované nastavení síly.

7.2.4) Programování na úrovni 2 (nastavitelné parametry)
Nastavitelné parametry jsou od výrobce nastavené na hodnoty, oznaèené v tabulce šedou barvou. Lze je ovšem kdykoli zmìnit podle
tab. 9. Peèlivì si pøeètìte následující instrukce, protože mezi stisknutím jednoho a druhého tlaèítka je max. doba 10 vteøin. Když ubìhne
delší doba, programovací proces se automaticky ukonèí a uloží se zmìny, provedené do té doby.
Tabulka 10: Zmìna nastavitelných parametrù
1.

Stisknìte tlaèítko [Set] a podržte je stisknuté (asi 3 sekundy).

2.

Když zaène kontrolka L1 blikat, tlaèítko [Set] uvolnìte.

3.

Pomocí tlaèítek
nebo
pøesuòte blikání na vstupní kontrolku,
která pøedstavuje parametr, jenž chcete mìnit
Stisknìte tlaèítko [Set] a podržte je bìhem kroku 5 a 6

3s
L1

4.
5.
6.

Poèkejte asi 3 sekundy, po této dobì se rozsvítí kontrolka, oznaèující aktuální
nastavení pøíslušného parametru.
Pomocí tlaèítek
nebo
pøesuòte blikání na kontrolku, která pøedstavuje požadovanou hodnotu.

7.

Uvolnìte tlaèítko [Set]

8.

Pøed opuštìním programu poèkejte 10 sekund, aby ubìhla max. èasová prodleva.

or

or

10s
Pozn.: Pokud chcete nastavit další funkce bìhem téže programovací fáze, opakujte kroky 3 až 7.
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7.2.5) Pøíklad programování na úrovni 1 (funkce zapnuto - vypnuto)
Následující pøíklad uvádí postup pøi aktivaci funkcí "automatické zavírání" (L1) a "vždy zavøít" (L3).

Tabulka 11: Pøíklad programování na úrovni 1

Ukázka

1.

Stisknìte tlaèítko [Set] a podržte je (asi 3 s)

2.

Když zaène blikat kontrolka L1, uvolnìte tlaèítko [Set]

3.

Stav funkce, pøirazené kontrolce L1 (automatické zavírání),zmìníte jedním stisknutím
tlaèítka [Set]. Kontrolka L1 zaène blikat s dlouhými intervaly.
Dvakrát stisknìte tlaèítko
aby zaèala blikat kontrolka L3.

3s
L1

4.

L1
L3

5.
6.

Jedním stisknutím tlaèítka [Set] zmìòte stav funkce, pøirazené kontrolce L3
ävždy zavírat). Kontrolka L3 zaène blikat s dlouhými intervaly.
Pøed opušìním programu poèkejte 10 sekund, aby ubìhla max. èasová prodleva.

L3
10s

Po dokonèení naprogramování zùstanou kontrolky L1 a L3 rozsvícené, èímž Vás informují o tom, že jsou funkce "automatické
zavírání" a "vždy zavírat" aktivní.

7.2.6) Pøíklad programování na úrovni 2 (nastavitelné parametry)

Následující pøíklad uvádí postup pøi zmìnì výchozího

nastavení "pauzy" na 60 vteøin a snížení "síly motoru" na lehkou bránu .Zvýšit hodnotu parametru "Pauza" na 60 sekund (vstup pomocí kontrolky L1 a úroveò pomocí
kontrolky L5 a snížit hodnoty parametru "Síla motoru" pro lehké brány (vstup pomocí kontrolky L5 a úroveò pomocí kontrolky L2)

Tabulka 12: Pøíklad programování na úrovni 2

Ukázka

1.

Stisknìte tlaèítko [Set] a podržte je (asi 3 sekundy).

2.

Když zaène blikat kontrolka L1, uvolnìte tlaèítko [Set].

3.

Stisknìte tlaèítko [Set] a podržte je bìhem kroku 4 a 5.

4.

6.

Poèkejte asi 3 sekundy, až se rozsvítí kontrolka L3, která pøedstavuje souèasnou
úroveò zvoleného parametru “pauza”.
Dvakrát stisknìte tlaèítko
, aby se rozsvítila kontrolka L5,která pøedstavuje novou
hodnotu nastavení pauzy.
Uvolnìte tlaèítko [Set]

7.

Stisknìte ètyøikrát tlaèítko

8.

Stisknìte tlaèítko [Set] a podržte je bìhem kroku 9 a 10.

9.

11.

Poèkejte asi 3 sekundy, až se rozsvítí kontrolka L5, která pøedstavuje souèasnou
úroveò zvoleného parametru “síla motoru”.
Tøikrát stisknìte tlaèítko
, aby se rozsvítila kontrolka L2, která pøedstavuje nové
nastavení “síly motoru”
Uvolnìte tlaèítko [Set]

12.

Pøed opuštìním programu poèkejte 10 sekund, aby ubìhla max. èasová prodleva.

3s
L1

5.

L3

3s
L5

,aby se blikání pøesunulo na kontrolku L5.
L5

10.

3s

L5
L2

10s

7.3) Pøidávání a odebírání zaøízení
K systému automatického ovládání ROBUS je možné kdykoliv
pøidat nebo odebrat rùzná zaøízení. Zaøízení lze pøipojit ke vstupu
BlueBus a vstupu STOP, podle popisu v následujících odstavcích.

Vždy, když pøipojíte nebo odpojíte nìkteré zaøízení, je nutné,
aby systém automatického ovládání provedl fázi rozpoznání
zaøízení podle pokynù uvedených v odstavci 7.3.6
"Rozpoznání dalších zaøízení".

7.3.1) Technologie BlueBUS
Technologie BlueBUS Vám umožòuje pøipojovat kompatibilní
zaøízení pouze pomocí dvou vodièù, které pøenášejí elektrickou
energii a komunikaèní signály. Veškerá zaøízení jsou pøipojena
paralelnì pomocí dvou vodièù vlastní sbìrnice BLUEBUS. Není
potøeba kontrolovat polaritu, každé zaøízení je rozpoznáno
individuálnì, protože je mu bìhem instalace pøidìlena
jednoznaèná adresa. Ke sbìrnici BlueBUS je možné pøipojit
fotobuòky, bezpeènostní zaøízení, ovládací tlaèítka, signalizaèní
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svìtla, atd. Øídící jednotka ROBUS rozpoznává veškerá pøipojená
zaøízení individuálnì prostøednictvím vhodného rozpoznávacího
procesu a dokáže zjistit veškeré odchylky s absolutní pøesností.
Z tohoto dùvodu musí øídící jednotka po každém pøidání èi
odebrání zaøízení projít procesem rozpoznání, viz odstavec 7.3.6
"Rozpoznání dalších zaøízení".

http://www.azpohony.cz
7.3.2) Vstup STOP
STOP je vstup, který zpùsobuje okamžité pøerušení pohybu
(s krátkým zpìtným pohybem). K tomuto vstupu se pøipojují
zaøízení s normálnì otevøenými kontakty "NO", zaøízení
s normálnì zavøenými kontakty "NC" a zaøízení s výstupem
s konstantním odporem 8,2 kOhm, jako jsou citlivé hrany.
Bìhem fáze rozpoznávání øídící jednotka rozpozná typ zaøízení,
pøipojeného ke vstupu STOP (viz odstavec 7.3.6 "Rozpoznávání
dalších zaøízení"); následnì vždy vydá pøíkaz k zastavení pohybu,
když dojde ke zmìnì zjištìného stavu. K vstupu STOP lze pøipojit
více zaøízení za pøedpokladu, že podniknete pøíslušná opatøení:
• Jakýkoli poèet zaøízení typu NO mùžete pøipojit k sobì
paralelnì.
• Jakýkoli poèet zaøízení typu NC mùžete k sobì pøipojit sériovì.
• Dvì zaøízení s konstantním odporem 8,2 kOhm mùžete zapojit
paralelnì; v pøípadì potøeby mùžete zapojit více zaøízení
"do kaskády" s jedním ukonèovacím odporem 8,2 kOhm.

• Je možné kombinovat normálnì otevøená a normálnì zavøená
zaøízení paralelním zapojením dvou kontaktù s tím, že je tøeba
zapojit zaøízení s konstantním odporem 8,2 kOhm do série
s normálnì zavøeným kontaktem (takto mùžete kombinovat
3 zaøízení: normálnì otevøené, normálnì zavøené a 8,2 kOhm).

!

Pokud je vstup STOP použitý pro pøipojení dvou
bezpeènostních zaøízení, lze pøipojovat pouze zaøízení
s konstantním výstupním odporem 8,2 kOhm, který je v
souladu s kategorií 3 (kategorie vlastní bezpeènosti pøi
poruše) podle normy EN 954-1.

7.3.3) Fotobuòky
Pomocí adresování za použití speciálních spojek umožòuje
systém "BlueBUS", aby øídící jednotka rozpoznávala fotobuòky
a je možné jim pøiøadit správnou detekèní funkci. Adresování se
musí provádìt na TX i na RX (nastavení spojek stejným
zpùsobem), pøièemž je tøeba zajistit, aby se nevyskytovaly žádné
jiné dvojice fotobunìk se stejnou adresou. Pøi použití motoru
ROBUS k pohonu posuvných vrat mùžete nainstalovat fotobuòky
podle obr. 24. Po instalaci nebo demontáži fotobunìk musí øídící
jednotka projít fází rozpoznávání podle popisu v odstavci "7.3.6
Rozpoznání dalších zaøízení".
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Tabulka 13: Pøiøazení adres fotobuòkám
Fotobuòka

Konektor

FOTO
Vnìjší fotobuòka h = 50
aktivuje se pøi zavøení brány
FOTO II
Vnìjší fotobuòka h = 100
aktivuje se pøi zavøení brány
FOTO 1
Vnìjší fotobuòka h = 50
aktivuje se pøi zavøení brány
FOTO 1 II
Vnitøní fotobuòka h = 100
aktivuje se pøi zavøení brány

Fotobuòka

Konektor

FOTO 2
Vnìjší fotobuòka se aktivuje
pøi otevøení brány
FOTO 2 II
Vnitøní fotobuòka se aktivuje
pøi otevøení brány
FOTO 3
Nezávislé fotobuòky pro celý
systém automatického ovládání.

! Pokud instalujete fotobuòky FOTO 3 a FOTO II dohromady,
pozice prvkù fotobunìk (TX-RX) musí být v souladu s pokyny uvedenými v pøíslušném návodu pro fotobuòku.

7.3.4) Optický snímaè FT210B
Optický snímaè FT210B v sobì spojuje zaøízení, které usmìròuje
sílu (typ C v souladu s normou EN 1245) a detektor, který
odhaluje pøekážku v optické ose mezi vysílaèem TX a pøijímaèem
RX (typ D v souladu s normou EN 12453). Signál stavu snímací
hrany na optickém snímaèi FT210B je pøenášený pomocí paprsku
fotobuòky a spojuje 2 systémy do jednoho zaøízení. Vysílací èást
je umístìná na pohyblivém køídle a je napájená z baterie.
Spotøeba baterie je redukovaná pomocí speciálních obvodù, které
zaruèují životnost baterie až na 15 let (viz podrobnosti odhadu
životnosti v návodu výrobku).
Slouèením zaøízení FT210B se snímací hranou (napøíklad TCB65)
je možné dosáhnout úroveò bezpeènosti "hlavní hrany", kterou
vyžaduje norma EN 12453 pro "všechny zpùsoby používání" a pro
všechny "zpùsoby aktivace".

Pokud je optický snímaè FT210B slouèený se snímací hranou
"odporového typu" (8,2 kOhm), je chránìný pøed vlastními
poruchami. Je vybavený speciálním protikolizním obvodem, který
zabraòuje interferenci s ostatními detektory, i když není slouèený
s jiným zaøízením, a umožòuje pøipojení dodateèných fotobunìk,
napøíklad v pøípadech, kdy bránou projíždí tìžký dopravní
prostøedek a druhá fotobuòka je normálnì umístìná 1 m od zemì.
Další informace o pøipojení a zpùsobech adresování najdete
v návodu na obsluhu optického snímaèe FT210B.
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7.3.5) ROBUS v režimu "podøízené jednotky"
Pomocí správného naprogramování a pøipojení mùže jednotka
ROBUS pracovat v režimu "podøízené jednotky". Tato funkce
se používá, pokud je potøebné synchronizovat pohyb dvou køídel.
V tomto režimu jedna jednotka ROBUS pracuje jako nadøízená,
která øídí pohyb a druhá jednotka pracuje jako podøízená, která
provádí povely pøenášené nadøízenou jednotkou (všechny
jednotky ROBUS jsou výrobcem pøednastavené do režimu
nadøízené jednotky).
Pokud chcete jednotku ROBUS nastavit do režimu podøízené
jednotky, je nutné zapnout funkci úrovnì 1 "Režim podøízené
jednotky" (viz tabulka 7).
Propojení mezi nadøízenou a podøízenou jednotkou
je zabezpeèené prostøednictvím vstupu BlueBUS.

! V tomto pøípadì je nutné dodržet polaritu dvou jednotek
ROBUS, podle obrázku 26 (u ostatních zaøízení není nutné
dodržovat polaritu).
Pokud chcete nainstalovat 2 jednotky ROBUS do režimu
nadøízené a podøízené jednotky, postupujte podle uvedených
pokynù:
• Nainstalujte 2 motory podle obrázku 26. Není dùležité stanovit,
který motor bude nadøízený a který podøízený. Pøi výbìru je
nutné zvážit možnosti pøipojení a skuteènost, že povel
"Krokování" zadaný podøízené jednotce umožní úplnì otevøít
køídlo pouze podøízené jednotce.
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• Zapojte 2 motory podle obrázku 26.
• Pro oba motory vyberte smìr otevírání, podle obrázku 25 (také
viz odstavec 4.1 "Výbìr smìru").
• Zapojte oba motory do sítì.
• Na podøízené jednotce ROBUS naprogramujte funkci "Režim
podøízené jednotky" (viz tabulka 7).
• Na podøízené jednotce ROBUS proveïte vyhodnocení zaøízení
(viz odstavec 4.3 "Rozpoznání zaøízení").
• Na nadøízené jednotce ROBUS proveïte rozpoznání zaøízení
(viz odstavec 4.3 "Rozpoznání zaøízení").
• Na nadøízené jednotce ROBUS proveïte vyhodnocení délky
køídla (viz odstavec 4.4 "Vyhodnocení délky køídla").

LUCYB

LUCYB

S.C.A.

MOFB

OPEN CLOSE

MOSE

S.C.A.

STOP

PP

26

Pøi zapojení dvou motorù o režimu nadøízené/podøízené jednotky zvýšenou pozornost následujícím skuteènostem:
• Všechna zaøízení, vèetnì pøijímaèe rádiového signálu musí být pøipojená k nadøízené jednotce ROBUS.
• Pokud používáte baterie, každý motor musí mít svojí vlastní.
• Všechna programování uskuteènìná na podøízené jednotce ROBUS jsou anulovaná (jsou nahrazená programováními nadøízené jednotky),
kromì programovaní, která jsou uvedená v tabulce 14.
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Tabulka 14: Programování jednotky v podøízeném režimu nezávisle na jednotce v nadøízeném režimu
Funkce úrovnì 1 (zapnutí/vypnutí funkcí)
Pohotovostní režim
Tlak
Režim podøízené jednotky

Funkce úrovnì 2 (nastavitelné parametry)
Rychlost motoru
Výstup indikátoru "Otevøená brána"
Síla motoru
Chybový výpis

K podøízené jednotce je možné pøipojit:
• maják (výstup FLASH)
• kontrolka "Otevøená brána"(výstup S.C.A)
• citlivá hrana (vstup STOP)
• povelové zaøízení (vstup STEP-BY-STEP), které øídí úplné otevírání køídla pouze na podøízené jednotce.
• vstupy OPEN a CLOSE se na podøízené jednotce nepoužívají

7.3.6) Rozpoznání dalších zaøízení
Normálnì se rozpoznání zaøízení, která jsou pøipojená ke vstupùm BlueBUS a STOP provádí bìhem instalace
Pokud pøipojíte nové zaøízení nebo odpojíte staré zaøízení, je nutné provést fázi rozpoznání zaøízení podle jednotlivých krokù uvedených
v tabulce 15.
Tabulka 15: Rozpoznání dalších zaøízení
1.
Stisknìte tlaèítko
a tlaèítko [Set] a podržte je.

Pøíklad

2.

Tlaèítka uvolnìte, jakmile zaènou velmi rychle blikat kontrolky L1 a L2.

3.

Poèkejte nìkolik sekund, dokud øídící jednotka nedokonèí rozpoznání zaøízení.

4.

Po skonèení fáze rozpoznání zhasnou kontrolky L1 a L2, kontrolka STOP musí zùstat svítit, kontrolky
L1 až L8 svítí podle stavu pøíslušné funkce (ON- zapnutá, OFF- vypnutá funkce).

L1

L1

L2

L2

! Pokud pøipojíte nebo odpojíte zaøízení, je nutné, aby byl systém automatického ovládání podrobený testùm podle pokynù
uvedených v odstavci 5.1 "Testování".

7.4) Speciální funkce
7.4.1) Funkce "Stále otevøeno"
Øídící jednotka vybavená funkcí "Vždy otevøeno" umožòuje uživateli
øídit manévr otevírání, pokud povel "Krokování" trvá déle než
2 sekundy. Tato funkce se využívá napøíklad pro pøidržení otevøené
brány na urèitý èas, pokud je kontakt èasovaèe pøipojený ke svorce

STEP-BY-STEP. Tato funkce je platná pro všechna naprogramování
na STEP-BY-STEP, kromì povelu "CLOSE (zavøít)". Více informací
najdete v tabulce 9, "Programování funkcí úrovnì 2", parametr
"Krokování".

7.4.2) Funkce "Manuální ovládání"
I tehdy, když nìkteré z bezpeènostních zaøízení øádnì nepracuje
nebo je mimo provoz, je možné øídit a pohybovat bránou v režimu
"Provoz øízený obsluhou". Více informací najdete v pøíloze

"Pokyny a upozornìní pro uživatele pohonné jednotky ROBUS",
v odstavci "Øízení pohybu brány pøi bezpeènostních zaøízeních
mimo provoz".

7.4.3) Upozornìní údržby
Jednotka ROBUS upozoròuje uživatele na potøebu provedení údržby
systému automatického ovládání. Pomocí nastavení programovatelného
parametru "Upozornìní údržby" (viz tabulka 9) je možné vybrat poèet
manévrù z 8 úrovní.
Nastavení funkcí úrovnì 1 je "automatické" a zohledòuje nároènost
manévrù, zejména sílu a trvání manévru. Další nastavení závisí na poètu
manévrù. Maják (FLASH) nebo kontrolka pøipojená k výstupu S.C.A.

signalizuje potøebu údržby v pøípadì, že jsou naprogramované jako funkce
úrovnì 2, parametr "Upozornìní údržby" (viz tabulka 9). Maják a kontrolka
údržby vyšlou signál, podle tabulky 16, který závisí na poètu vykonaných
manévrù a pøednastavených hodnot pro parametry.

Tabulka 16: Upozornìní údržby pomocí majáku a signálu kontrolky údržby
Poèet manévrù
Signál majáku
Ménì než 80% pøednastavené hodnoty
Mezi 81 až 100 % pøednastavené hodnoty
Více než 100% pøednastavené hodnoty

Normální (zapne a vypne v 0,5 sekundových intervalech)
Zùstane zapnuté na 2 sekundy na zaèátku
manévru, potom svítí normálnì
Zùstane zapnuté na 2sekundy na zaèátku a
konci manévru, potom svítí normálnì

Signál kontrolky údržby
Zapne na 2 sekundy, se zaèátkem
otevírání
Bìhem manévru bliká
Vždy bliká
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Kontrola poètu provedených manévrù
Procentuální vyjádøení poètu provedených manévrù je možné ovìøit prostøednictvím funkce "Upozornìní údržby". Postupujte podle
jednotlivých krokù uvedených v tabulce 17.
Tabulka 17: Kontrola poètu provedených manévrù

Ukázka

1.

Stisknìte tlaèítko [Set] a podržte ho (pøibližnì 3 sekundy).

2.

Tlaèítko[Set] uvolnìte, jakmile zaène blikat kontrolka L1.

3.

Stisknìte tlaèítko
nebo
pro nastavení blikání na kontrolku L7 onto the input LED L7
která pøedstavuje parametr "Upozornìní údržby".
Stisknìte tlaèítko [Set] a podržte bìhem kroku 5, 6 a 7

3s
L1

4.
5.
6.

or

L7

Poèkejte pøibližnì 3 sekundy, po kterých se rozsvítí kontrolka, která pøedstavuje
aktuální hodnotu parametru "Upozornìní údržby".
Stisknìte a okamžitì uvolnìte tlaèítko
a

3s

and
7.

8.

Kontrolka, která pøedstavuje vybranou hodnotu, bliká. Poèet bliknutí vyjadøuje procento manévrù
provedených v závislosti na pøednastavené hodnotì (násobek 10%).Napøíklad: pøi nastavení
parametru "Upozornìní údržby" na hodnotu L6 = 10000, 10% pøedstavuje 1000 manévrù:
pokud zabliká kontrolka 4-krát, znamená to, že bylo provedených 40% manévrù (v rozsahu 4000 - 4999).
Kontrolka nebliká, pokud bylo provedeno ménì než 10% manévrù.
Uvolnìte tlaèítko [Set].

....

n=?

Vynulování poèítadla manévrù
Po provedení údržby je nutné vynulovat poèítadlo manévrù. Postupujte podle jednotlivých krokù uvedených
v tabulce 18.
Tabulka 18: Vynulování poèítadla manévrù

Ukázka

1.

Stisknìte tlaèítko [Set] a podržte ho (pøibližnì 3 sekundy).

2.

Tlaèítko[Set] uvolnìte, jakmile zaène blikat kontrolka L1.

3.

Stisknìte tlaèítko
nebo
, pro nastavení blikání na kontrolku L7, která pøedstavuje
parametr "Upozornìní údržby".
Stisknìte tlaèítko [Set] a podržte bìhem kroku 5 a 6.

3s
L1

4.
5.
6.

7.

L7

Poèkejte pøibližnì 3 sekundy, po kterých se rozsvítí kontrolka, která pøedstavuje
aktuální hodnotu parametru "Upozornìní údržby".
Stisknìte tlaèítko
a tlaèítko
, podržte je minimálnì 5 sekund a potom
je uvolnìte.Kontrolka pøedstavující vybranou hodnotu rychle bliká, to znamená,
že poèítadlo manévru bylo vynulované.
Uvolnìte tlaèítko [Set]

3s

and

7.5) Napájení jiných zaøízení
Pokud uživatel potøebuje napájet externí zaøízení, jako jsou
napøíklad ètecí snímaè pro karty nebo osvìtlení klíèového
spínaèe, je možné použít napájení podle na obrázku 27. Napìtí
napájecího zdroje je 24V DC -30% - +50% s maximálním proudem
100 mA.

27

20

-

+

24Vcc
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7.6) Øešení problémù
Tabulka 19 obsahuje pokyny pro øešení poruch a chyb, které se
mohou vyskytnout bìhem instalace nebo výpadku proudu.

F2
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Tabulka 19: Øešení problémù
Pøíznaky
Vysílaè rádiového signálu neøídí bránu a kontrolka na vysílaèi nesvítí
Vysílaè rádiového signálu neøídí bránu, ale
kontrolka na vysílaèi svítí
Nespustil se žádný manévr a kontrolka
BlueBUS nebliká
Nespustil se žádný manévr a maják nesvítí

Nespustil se žádný manévr a maják nìkolikrát
zablikal
Manévr se spustil, ale hned nastal zpìtný chod
Manévr se provádí, ale nefunguje maják

Manévr se provádí, ale nefunguje indikátor
"Otevøená brána"

F1

Doporuèené kontroly
Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie vysílaèe. V pøípadì potøeby je vymìòte.
Zkontrolujte, zda byl vysílaè správnì zapsaný do pamìti pøijímaèe rádiového
signálu.
Zkontrolujte, zda je jednotka ROBUS napájená napìtím 230 V. Zkontrolujte, zda
nejsou vypálené pojistky. Zjistìte, co je pøíèinou výpadku pojistek a v pøípadì
potøeby nahraïte pojistky novými, se stejnými vlastnostmi a proudovým zatížením.
Ujistìte se, že povel byl pøijatý. Pokud byl povel pøijatý na vstupu STEP-BY-STEP,
musí zasvítit pøíslušná kontrolka STEP-BY-STEP. Pokud používáte vysílaè
rádiového signálu, kontrolka BlueBUS musí rychle 2-krát zablikat.
Spoèítejte poèet bliknutí a výsledek porovnejte s hodnotami v tabulce 21.
Síla, kterou jste vybrali, je pravdìpodobnì pøíliš malá pro tento typ brány.
Zkontrolujte pøekážky, v pøípadì potøeby zvyšte sílu.
Ujistìte se, že na svorkách majáku FLASH je bìhem manévru napìtí (hodnota
napìtí není podstatná, pøibližnì 10 až 30 V DC).Pokud je na svorkách napìtí,
problém je v žárovce, v pøípadì potøeby ji nahraïte novou, se stejnými vlastnostmi.
Pokud na svorkách není napìtí, mohlo dojít k pøetížení na výstupu FLASH.
Zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu kabelu.
Zkontrolujte typ funkce naprogramované na výstupu S.C.A.(tabulka 9). V dobì, kdy
by mìlo svìtlo zasvítit, zkontrolujte napìtí na svorkách S.C.A.(pøibližnì 24 V DC)
Pokud je na svorkách napìtí, problém byl zpùsobený kontrolkou, v pøípadì potøeby
ji nahraïte novou, se stejnými vlastnostmi. Pokud na svorkách není napìtí, mohlo
dojít k pøetížení na výstupu S.C.A. Zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu kabelu

7.6.1) Zálohování poruch
Jednotka ROBUS umožòuje zobrazit pøehled poruch, které se vyskytli bìhem posledních 8 manévrù, napøíklad pøerušení manévru fotobuòkou nebo snímací hranou. Pokud chcete zkontrolovat seznam poruch, postupujte podle jednotlivých krokù uvedených v tabulce 20.
Tabulka 20: Zálohování poruch
1.

Stisknìte tlaèítko [Set] a podržte ho (pøibližnì 3 sekundy).

2.

Tlaèítko [Set] uvolnìte, jakmile zaène blikat kontrolka L1.

3.

Stisknìte tlaèítko
nebo tlaèítko
,pro nastavení blikání na kontrolku L7, která
pøedstavuje parametr "Seznam poruch"
Stisknìte tlaèítko [Set] a podržte bìhem kroku 5 a 6.

Ukázka
3s
L1

4.
5.

6.

7.

Poèkejte pøibližnì 3 sekundy, po kterých se rozsvítí kontrolka, která pøedstavuje manévr, ve kterém
se vyskytla porucha. Kontrolka L1 zobrazuje výsledek posledního manévru a kontrolka L8 zobrazuje
výsledek osmého manévru. Pokud kontrolka svítí, znamená to, že bìhem tohoto manévru se
vyskytla chyba. Pokud kontrolka nesvítí, bìhem tohoto manévru nebyla zaznamenána porucha.
Stisknìte tlaèítko
a tlaèítko
aby ste vybrali požadovaný manévr:
Pøíslušná kontrolka zabliká tolikrát, kolikrát zablikal maják pøi zjištìní poruchy.
(viz. tabulka 21)
Uvolnìte tlaèítko [Set]

or

L8

3s

and

7.7) Rozpoznání poruch a signály
Nìkterá zaøízení vysílají speciální signály, které uživateli
umožòují rozeznat stav provozu nebo možné poruchy.

21
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7.7.1) Signalizace majáku
Bìhem manévru bliká maják 1-krát každou sekundu. V pøípadì poruchy bliká èastìji, dvakrát a se sekundovou pauzou mezi jednotlivými
bliknutími.
Tabulka 21: Signalizace majáku
Rychlé bliknutí
Pøíèina

Øešení

1 bliknutí
1-sekundová pauza
1 bliknutí

Chyba na vstupu BlueBUS

Pøi spuštìní manévru se zaøízení pøipojené k vstupu BlueBUS neshodují s tìmi, které byli
vyhodnocené bìhem fáze rozpoznání. Jedno nebo více zaøízení mùže být poruchové.
Zkontrolujte zaøízení a v pøípadì potøeby j vymìòte. Pokud provedete výmìnu, je nutné
zopakovat fázi rozpoznávání podle odstavce 7.3.4 "Rozpoznávání zaøízení".

2 bliknutí
1-sekundová pauza
2 bliknutí

Spuštìní fotobuòky

Pøi spuštìní manévru se nespouští jedna nebo více fotobunìk. Zkontrolujte,
zda se v optické ose nenacházejí pøekážky.

3 bliknutí
1-sekundová pauza
3 bliknutí

Aktivace zaøízení
usmìròujícího sílu motoru

Bìhem pohybu brána zaznamenala zvýšené tøení, zjistìte pøíèinu.

4 bliknutí
1-sekundová pauza
4 bliknutí

Aktivace vstupu STOP

Pøi spuštìní manévru nebo bìhem pohybu byl aktivovaný vstup STOP,
zjistìte pøíèinu.

5 bliknutí
1-sekundová pauza
5 bliknutí

Chyba v interních parametrech elektronické øídící jednotky

Poèkejte 30 sekund, potom se pokuste zadat povel. Pokud jev pøetrvává,
znamená to, že se vyskytla porucha a je potøebné vymìnit elektronický
plošný spoj.

6 bliknutí
1-sekundová pauza
6 bliknutí

Pøekroèený maximální
poèet manévrù/hod.

Poèkejte pár minut, dokud zøízní pøerušující manévr klesne pod maximální
pøednastavenou hodnotu.

7 bliknutí
1-sekundová pauza
7 bliknutí

Chyba ve vnitøních elektrických obvodech

Na pár sekund odpojte všechny obvody a potom se pokuste znova zadat
povel. Pokud jev pøetrvává, znamená to, že se vyskytla závažná porucha a
je potøebné vymìnit elektronický plošný spoj.

8 bliknutí
1-sekundová pauza
8 bliknutí

Byl vyslán povel, který nedovoluje provedení jiných
povelù.

Zkontrolujte typ povelu, který byl vyslaný. Mùže to být napøíklad povel
zadaný èasovaèem na vstup "OPEN".

7.7.2) Signalizaèní kontrolky na øídící jednotce
Na jednotce ROBUS se nachází nìkolik kontrolek, které signalizují
stav provozu nebo možné poruchy.
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Tabulka 22: Signalizaèní kontrolky na svorkách øídící jednotky
Kontrolka BlueBUS
Pøíèina
Øešení
Porucha

Svítí

Závažná porucha

Jedno bliknutí každou sek.

Všechno OK

Vyskytla se závažná porucha. Na nìkolik sekund vypnìte øídící jednotku. Pokud jev pøetrvává, znamená to, že se vyskytla porucha a je potøebné vymìnit elektronický plošný spoj.
Normální èinnost øídící jednotky.

2 rychlá bliknutí

Zmìnil se stav na vstupech

Tento jev se bìžnì vyskytuje, když na vstupech: STEP-BY-STEP, OPEN, CLOSE dojde k
zmìnì. Také, pokud se spustí fotobuòka nebo pokud je použitý vysílaè rádiového signálu.

Série bliknutí oddìlené sekunRùzné
dovou pauzou
Kontrolka STOP
Pøíèina
Nesvítí
Aktivace vstupu STOP
Svítí
Kontrolka STEP-BY-STEP
Nesvítí
Svítí
Kontrolka OPEN
Nesvítí
Svítí
Kontrolka CLOSE
Svítí
On
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Ujistìte se, že je na vstupu napájení. Zkontrolujte, zda nejsou vypálené pojistky. Zjistìte, co je pøíèinou výpadku
pojistek a v pøípadì potøeby nahraïte pojistky novými, se stejnými vlastnostmi.

Zhasnutá

Všechno OK
Pøíèina
Všechno OK
Aktivace vstupu STEP-BY-STEP
Pøíèina
Všechno OK
Aktivace vstupu OPEN
Pøíèina
Všechno OK
Aktivace vstupu CLOSE

Zpùsob bliknutí odpovídá signálu majáku podle tabulky 21.
Øešení
Zkontrolujte zaøízení pøipojené k vstupu STOP.
Vstup STOP je aktivní.
Øešení
Vstup STEP-BY-STEP není aktivní.
Je to v poøádku v pøípadì, že zaøízení pøipojené ke vstupu STEP-BY-STEP je zapnuté.

Øešení
Vstup OPEN není aktivní.
Je to v poøádku v pøípadì, že zaøízení pøipojené ke vstupu OPEN je zapnuté.

Øešení
Vstup CLOSE není aktivní.
Je to v poøádku v pøípadì, že zaøízení pøipojené ke vstupu CLOSE je zapnuté
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Tabulka 23: Kontrolky na tlaèítkách øídící jednotky
Kontrolka L1
Popis
Nesvítí
Bìhem normální èinnosti zaøízení naznaèuje, že funkce "Automatické zavøení" je vypnutá.
Bìhem normální èinnosti zaøízení naznaèuje, že funkce "Automatické zavøení" je zapnutá.
Svítí
• Probíhá programování funkce
Bliká
• Pokud bliká spoleènì s kontrolkou L2, znamená to, že uživatel musí zabezpeèit fázi rozpoznání
zaøízení, podle odstavce 4.3 "Rozpoznání zaøízení".
Kontrolka L2
Popis
Nesvítí
Bìhem normální èinnosti zaøízení naznaèuje, že funkce "Zavøení po deaktivaci fotobuòky" je vypnutá.
Bìhem normální èinnosti zaøízení naznaèuje, že funkce "Zavøení po deaktivaci fotobuòky" je zapnutá.
Svítí
• Probíhá programování funkce
Bliká
• Pokud bliká spoleènì s kontrolkou L2, znamená to, že uživatel musí zabezpeèit fázi rozpoznání
zaøízení, podle odstavce 4.3 "Rozpoznání zaøízení".
Led L3
Nesvítí
Svítí
Bliká
Led L4
Nesvítí
Svítí
Bliká
Led L5
Nesvítí
Svítí
Bliká
Led L6
Nesvítí
Svítí
Bliká
Led L7
Nesvítí
Svítí
Bliká
Led L8
Nesvítí
Svítí
Bliká

Popis
Bìhem normální èinnosti zaøízení naznaèuje, že funkce "Vždy zavøeno" je vypnutá.
Bìhem normální èinnosti zaøízení naznaèuje, že funkce "Vždy zavøeno" je zapnutá.
• Probíhá programování funkce
• Pokud bliká spoleènì s kontrolkou L4, znamená to, že uživatel musí zabezpeèit fázi vyhodnocení
délky køídla podle odstavce 4.4 "Vyhodnocení délky køídla".
Popis
Bìhem normální èinnosti zaøízení naznaèuje, že funkce "Pohotovostní režim" je vypnutá.
Bìhem normální èinnosti zaøízení naznaèuje, že funkce "Pohotovostní režim" je zapnutá.
• Probíhá programování funkce
• Pokud bliká spoleènì s kontrolkou L3, znamená to, že uživatel musí zabezpeèit fázi vyhodnocení
délky køídla podle odstavce 4.4 "Vyhodnocení délky køídla".
Popis
Bìhem normální èinnosti zaøízení naznaèuje, že funkce "Maximální tlak" je vypnutá.
Bìhem normální èinnosti zaøízení naznaèuje, že funkce "Maximální tlak" je zapnutá.
Probíhá programování funkce.
Popis
Bìhem normální èinnosti zaøízení naznaèuje, že funkce "Výstražné zablikání" je vypnutá.
Bìhem normální èinnosti zaøízení naznaèuje, že funkce "Výstražné zablikání" je zapnutá.
Probíhá programování funkce.
Popis
Bìhem normální èinnosti zaøízení naznaèuje, že vstup CLOSE spouští manévr zavírání.
Bìhem normální èinnosti zaøízení naznaèuje, že vstup CLOSE spouští manévr èásteèného otevírání.
Probíhá programování funkce.
Popis
Bìhem normální èinnosti zaøízení naznaèuje, že jednotka ROBUS je nastavená jako nadøízená.
Bìhem normální èinnosti zaøízení naznaèuje, že jednotka ROBUS je nastavená jako podøízená.
Probíhá programování funkce.

7.8) Pøíslušenství
Pro systém ROBUS je k dispozici následující pøíslušenství (podle
výbìru):
• 24 V/1,2 Ah zálohovací baterie typu PS124 se zabudovanou
nabíjeèkou

30

• 433,92 Hz pøijímaè rádiového signálu typu SMXI nebo SMXIS
s digitálním plovoucím kódem
Více informací o kompletní nabídce pøíslušenství najdete
v katalogu výrobkù spoleènosti Nice S. p. A.

31
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8) Technické vlastnosti
Spoleènost Nice S. p. A. si za úèelem zkvalitnìní svých výrobkù vyhrazuje právo kdykoliv upravovat technické vlastnosti výrobkù bez
pøedcházejícího upozornìní. Výrobce však v každém pøípadì zaruèuje funkènost výrobkù a vhodnost pro daný úèel.
Všechny technické vlastnosti se vztahují k okolní teplotì 20 °C (± 5 %)
Technické vlastnosti: jednotka ROBUS
Model
Typ
Pastorek

RB600 – RB600P
RB1000 – RB1000P
Elektromechanická pohonná jednotka pro øízení automatického pohybu posuvných
bran, vybavená elektronickou øídící jednotkou.
Z:15, Modul: 4; Rozestup:12,6 mm; Prùmìr : 60 mm

Maximální tlak (odpovídající vyvinutí síly
schopné pohybovat køídlem)

18Nm
[600N]

27Nm
[900N]

Nominální moment(odpovídající vyvinutí síly
schopné udržet pohyb køídla)

9Nm
[300N]

15Nm
[500N]

Rychlost nominálního momentu

0,15m/s

0,14m/s

0,31m/s

0,28m/s

Maximální frekvence operaèních cyklù
(nominální moment)

100 cyklù/den (øídící jednotka umožòuje
maximální nastavení podle tabulky 2 a 3)

150 cyklù/den (øídící jednotka umožòuje
maximální nastavení podle tabulky 2 a 3)

Maximální doba nepøetržitého provozu

7 minut (øídící jednotka ohranièuje nepøetržitý
provoz podle údajù uvedených v tabulce
2 a 3).

5 minut (øídící jednotka ohranièuje nepøetržitý
provoz podle údajù uvedených v tabulce
2 a 3).

Rychlost volnobìhu (øídící jednotka umožòuje
naprogramovat 6 rychlostí, které odpovídají pøibližnì:100, 85, 70, 55, 45, 30 %) 70,500, 45, 30 %)

Možnosti provozu
Životnost
ROBUS 600 – 1000 Napájení - jednotka
ROBUS 600 – 1000/V1 Napájení - jednotka

Jednotka ROBUS je vhodná k automatickému ovládání bran, jejichž hmotnost a délka
køídla odpovídají hodnotám uvedeným v tabulce 2,3,4).
Odhadovaná životnost je v rozsahu 20 000 - 250 000 cyklù za pøedpokladu, že jsou
splnìné podmínky uvedené v tabulce 4.
230Vac (+10% -15%) 50/60Hz.
120Vac (+10% -15%) 50/60Hz.

Maximální pøíkon
Izolaèní tøída
Nouzové napájení
Výstup majáku
Výstup indikátoru "Otevøená brána"
Výstup BlueBUS
Vstup STOP

515W [2,5A] [4,8A provedení /V1]

450W [2,3A] [4,4A provedení /V1]

1 (uzemnìní požadované)
Pomocí baterie typu PS124 (volitelné pøíslušenství)
Pro 2 výstražná svìtla typu "LUCY B" (žárovka 12 V/21 W)
Pro 1 žárovku 24 V/max. 4 W ( výstupní napìtí mùže být v rozmezí -30 až +50 % a
mùže také øídit relé).
Jeden výstup s maximální zátìží 15 jednotek BlueBUS
Pro "normálnì otevøené" kontakty, pro konstantní odpor 8,2 kOhm "normálnì zavøené" kontakty; se
samo- vyhodnocením (každá odchylka od stavu uloženého do pamìti spustí povel "Zastavení")

Vstup STEP-BY-STEP
Vstup OPEN
Vstup CLOSE
Rádiový konektor

Pro "normálnì otevøené" kontakty (sepnutí kontaktu spustí povel "Krokování").
Pro "normálnì otevøené" kontakty (sepnutí kontaktu spustí povel "Otevøení").
Pro "normálnì otevøené" kontakty (sepnutí kontaktu spustí povel "Zavøení").
Konektor "SM" pro pøijímaèe typu SMXI a SMXIS
Vstup pro anténu pøijímaèe rádiového signálu Pro kabel typu RG58 a kabely podobného typu 52 Ohm
Programovatelné funkce
8 funkcí Zapnutí/Vypnutí a 8 nastavitelných funkcí (viz tabulku 7 a 9)
Funkce samovyhodnocení

Provozní teplota
Použití v kyselém, slaném potenciálnì
výbušném prostøedí
Stupeò krytí
Rozmìry a hmotnost

24

Samovyhodnocení zaøízení "STOP" ("normálnì otevøené" kontakty, normálnì zavøené"
kontakty a 8,2 kOhm) Samovyhodnocení délky brány a výpoèet brzdícího bodu a bodu
pro èásteèné otevøení brány
-20°C ÷ 50°C
Ne
IP 44
330 x 210 h 303; 11Kg

330 x 210 h 303; 13Kg
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Pøíloha: Pokyny a upozornìní pro uživatele pohonné jednotky ROBUS
Dìkujeme Vám, že jste si pro svùj systém automatizace pohybu vrat zvolili výrobek firmy Nice. Nice
S.p.A. vyrábí díly pro automatizaci vrat, dveøí,
shrnovací vrata, shrnovací rolety a markýzy: motory,
øídící jednotky, dálková ovládání, majáèky, fotobuòky
a rùzná pøíslušenství. Nice používá jen nejkvalitnìjší
materiály a zaruèuje kvalitu zpracování. Zamìøuje se
na vývoj inovovaných øešení, která mají za cíl
zjednodušení použití systémù, pøièemž vìnuje
úzkostlivou péèi technickým, estetickým a ergonomickým vlastnostem výrobkù: Z široké nabídky produktù Nice Váš instalaèní technik jistì vybral takový,
který nejlépe vyhovuje Vašim specifickým požadavkùm. Nicménì spoleènost Nice není výrobcem
Vašeho automatizaèního systému, který je spíše
výsledkem kombinace èinností Vašeho instalaèního
technika, totiž analýzy, hodnocení, výbìru materiálù
a instalace systému. Každé automatizaèní øešení je
jedineèné. Váš instalaèní technik je jediný èlovìk,
který má zkušenosti a profesionalitu, potøebné k
zavedení systému, jenž bude vyhovovat Vašim požadavkùm a bude spolehlivý, trvanlivý a bude odpovídat platným pøedpisùm. Automatický systém je nejen
pohodlný, ale také zvyšuje úroveò bezpeènosti Vašeho bydlení. Navíc má velmi dlouhou životnost s malými nároky na údržbu. Aèkoliv Váš systém vyhovuje
bezpeènostním požadavkùm platných pøedpisù, neznamená to, že by s jeho použitím nebylo spojeno
"zbytkové riziko", tj. možnost vzniku nebezpeèných
situací, obzvláštì v dùsledku nesprávného nebo
nevhodného použití. Pøipravili jsme pro Vás následující seznam pravidel, abyste vìdìli co máte a nemáte
dìlat, aby nedošlo k žádným nehodám:
• Pøed prvním použitím automatického systému
požádejte instalaèního technika, aby Vás informoval
o možných rizicích. Vìnujte svùj èas pøeètení návodu pro uživatele, který Vám poskytne instalaèní
technik. Návod uschovejte pro budoucí použití a
pøedejte jej pøípadnému dalšímu uživateli, který
bude používat systém po Vás.

podle níže uvedeného popisu používejte systém
jako neautomatický.
• Údržba: Jako každý stroj potøebuje Váš systém
pravidelnou údržbu, aby byla zajištìna jeho dlouhá
životnost a celková bezpeènost. Dohodnìte
s instalaèním technikem plán pravidelné údržby.
Spoleènost Nice doporuèuje provádìní pravidelné
údržby jednou za 6 mìsícù pøi bìžném domácím
používání, ale tento interval se mùže mìnit podle
intenzity používání. Kontroly, údržbu a opravy smí
provádìt jen kvalifikovaný personál.
• Do systému ani do jeho naprogramovaných
parametrù nijak nezasahujte, i když si myslíte, že to
zvládnete: za systém odpovídá Váš instalaèní
technik.
• Závìreèný test: Pravidelnou údržbu a pøípadné
opravy musí zdokumentovat pracovník, který je
provedl; tyto dokumenty musí zùstat v úschovì
u vlastníka systému. Jedinou pravidelnou údržbou,
kterou si mùže provádìt uživatel sám, je èištìní skel
fotobunìk a odstraòování listí a neèistot, které
mohou
bránit
pohybu
systému.
Uvolnìte
automatický systém (podle popisu níže), aby nikdo
neoprávnìný nemohl vrata aktivovat. K èištìní
používejte lehce navlhèený hadr.
• Likvidace: Na konci životnosti systému jej musí
demontovat kvalifikovaný personál a materiály se
musí recyklovat nebo zlikvidovat v souladu
s aktuálnì platnou legislativou.
• V pøípadì závad nebo výpadkù energie.Bìhem
èekání na opraváøe (nebo na obnovení dodávky
energie, pokud není systém vybaven bateriemi)
mùžete celý systém používat jako neautomatická
vrata. Abyste mohli systém takto používat, uvolnìte
pøevodový motor manuálnì (toto je jediná akce,
kterou je uživatel oprávnìn dìlat): spoleènost Nice
zajistila, aby tento postup byl velice jednoduchý bez
potøeby nástrojù nebo fyzické námahy.

• Váš automatický systém je stroj, který bude pøesnì
plnit Vaše pøíkazy: Nesprávné nebo nevhodné
použití mùže být zdrojem nebezpeèných situací:
neuvádìjte systém do pohybu, když jsou v jeho
operaèním prostoru lidé, zvíøata nebo pøedmìty.
• Dìti: Automatické systémy jsou zkonstruovány tak,
aby zaruèovaly vysokou úroveò bezpeènosti. Jsou
vybaveny detekèními pøístroji, která brání systému v
pohybu, když mu stojí v cestì lidé nebo pøedmìty a
zaruèují tak bezpeènou a spolehlivou aktivaci.
Nicménì dìti by si nemìly hrát v blízkosti automatických systémù a aby nedošlo k jejich náhodné aktivaci, chraòte pøed dìtmi veškeré dálkové ovladaèe:
nejsou to hraèky!
• Závady: Když zjistíte, že Váš automatický systém
nefunguje správnì, odpojte pøívod elektrické
energie a použijte zaøízení na manuální uvolnìní.
Nepokoušejte se systém opravovat, zavolejte instalaèního technika a mezitím po uvolnìní motoru
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Manuální pohyb a uvolnìní: Pøed provádìní této èinnosti je tøeba vzít v úvahu, že manuální uvolnìní se mùže
provádìt jen, když køídlo stojí.

1 Posuòte kryt zámku

2 Vložte klíè a odemknìte zámek ve smìru
pohybu hodinových ruèièek

3 Vytáhnìte uvolòovací páèku

Zamknutí: postupujte
v opaèném poøadí.

stejným

zpùsobem,

4 Manuálnì posuòte køídlo

ale

Ovládání
pøi
porouchaných
bezpeènostních
zaøízeních: I v pøípadì poruchy bezpeènostních
zaøízení mùžete vrata ovládat.
• Aktivujte ovládací prvek vrat (dálkové ovládání
nebo klíèkem zajištìný voliè, atd.). Když
bezpeènostní zaøízení umožòují danou akci, vrata
se otevøou a zavøou normálnì, jinak majáèek pøed
zaèátkem pohybu nìkolikrát zabliká (poèet bliknutí
závisí na dùvodu blokování pohybu).
•

V tomto pøípadì aktivujte do 3 sekund ovládací
prvek znovu a držte jej v aktivované poloze.

• Asi po 3 sekundách se vrata zaènou pohybovat
v režimu "obsluha pøítomná", tj. vrata se budou
pohybovat jen dokud bude ovládací prvek
aktivovaný. Když jej uvolníte, pohyb se zastaví.
!

Pokud jsou bezpeènostní zaøízení vyøazena
z èinnosti, je nutné ihned opravit systém
automatického ovládání.
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Výmìna baterie v dálkovém ovládání: Když Váš
dálkový ovladaè (rádiový vysílaè) po urèité dobì
nefunguje dobøe nebo nefunguje vùbec, mùže to být
jednoduše tím, že je vybitá baterie (podle typu
používání to mùže trvat nìkolik mìsícù až jeden rok
a více). V tomto pøípadì bude kontrolka, potvrzující
vysílání, velmi slabá, vùbec se nerozsvítí nebo se
rozsvítí jen krátce. Než zavoláte instalaèního
technika, zkuste vymìnit baterii za jinou z jiného
vysílaèe. Pokud je problém zpùsobem vybitou baterií,
nahraïte ji jinou, stejného typu.
Baterie obsahují zneèištující látky: neodhazujte je
spoleènì s jiným odpadem, ale likvidujte se
v souladu s místními pøedpisy.
Jste spokojeni? Pokud chcete u Vás doma
nainstalovat další automatický systém, obratte se na
svého instalaèního technika a používejte výrobky
Nice. Dostane se Vám služeb od odborníka
a získáte nejmodernìjší výrobky na trhu, skvìlý
výkon a maximálnì kompatibilní systém.
Dìkujeme Vám, že jste si pøeèetli tento návod. Jsme
si jisti, že budete s novým systémem spokojeni.
Se souèasnými nebo budoucími požadavky se
obracejte na svého spolehlivého instalaèního
technika.

