Star 224 - řídící jednotka pro 24 V pohony
Star 224 =

CZ

Řídicí jednotka pro 1 nebo 2 motory s napájecím stejnosměrným napětím 24 V

NÁVOD K OBSLUZE

1- POPIS VÝROBKU
1A - ZÁKLADNÍ POPIS
Signalizační diody
(Odstavec 9)

Programovací tlačítka

Nastavení funkcí pomocí
přepínače DIP
(Odstavec 4A-5)

Nastavení regulátorů
(Odstavec 4b-8)

Vyjímatelná
náhradní pojistka
Pojistka příslušenství 2 A

Přijímač rádiových
kódů RX Star
868,5 MHz
(Odstavec 13B)

Vyjímatelná paměť
„MEMO“ (Odstavec 13A)

Pojistková skříňka
pro přívod napájení
Síťová pojistka
3,15 A

1B - ZPŮSOB SPUŠTĚNÍ
Řídicí jednotka je určena pro ovládání 1 nebo 2 motorů s napájecím stejnosměrným napětím 24 V, které jsou používány pro
automatické brány.
Chcete-li spustit systém, musíte:
1- Podle pokynů ve druhém odstavci připojit napájení, motory a příslušenství.
2- Nastavit přepínače DIP (odstavec 4A) a regulátory (odstavec 4B) podle požadovaných funkcí a provedení systému.
3-	Provést standardní programovací proces (odstavec 6B) nebo profesionální programovací proces (odstavec 6D), aby byl stanoven
bod zahájení a bod ukončení pohybu.
4- Provést kontroly uvedené v odstavci 6C (varování před spuštěním systému).
! Přetrvávají-li problémy řídicí jednotky i po provedení těchto kroků, postupujte podle odstavce 9 - „Signalizační diody“,
abyste mohli určit možnou příčinu problému a podle odstavce 14 - „Poruchy a jejich odstranění“, abyste tyto problémy mohli
odstranit.

1C - POPIS A VLASTNOSTI
- Řízení a ovládání 1 nebo 2 motorů s napájecím stejnosměrným napětím 24 V (svorky 24, 25, 26, 27).
- Dvojitý vstup koncového spínače pro otevírání a zavírání (svorky 3, 4, 5, 6, 7).
- Zabudovaný přijímač rádiových kódů 868,5 MHz (kód: RX STAR, viz odstavec 1A - 13B).
- Vyjímatelná paměť (kód: MEMO) může obsahovat až 180 rádiových kódů (odstavec 1A - 13A).
- 6 signalizačních diod (odstavec 1A - 9).
- Úprava pro připojení karty (12 V) pro ovládání elektrického zámku (maximálně 15 W, volitelné příslušenství) (viz odstavec 12D).
-	Úprava pro připojení karty pro nabíjení baterie a baterie s napájecím stejnosměrným napětím 24 V s kapacitou až 7 Ah (volitelné
příslušenství) (viz odstavec 12E).
- Úprava pro připojení karty (230 V) pro ovládání osvětlení (maximálně 500 W, volitelné příslušenství) (viz odstavec 12F).
-	Nastavitelné a rozlišitelné zpomalení při otevírání a zavírání, které je určeno při profesionálním programovacím procesu (viz
odstavec 6D).
-	Řídicí jednotka Star M 224 je vybavena funkcí „zpětného odskoku“ (impuls do motoru při ukončení otevírání a zavírání, který
způsobuje uvolnění mechanismu a usnadňuje ruční uvolnění).
- Zabudovaný ovladač přerušovaného světla (viz odstavec 12A).
- Programovací proces pro nastavení otevírání pro chodce prováděné chodcem (viz odstavec 7).
- Zpoždění křídel brány při zavírání nastavitelné pomocí regulátoru v rozmezí od 0 do 15 sekund (viz odstavec 4B).
-	Doba přestávky před automatickým opětovným zavíráním nastavitelná pomocí regulátoru v rozmezí od 0 do 90 sekund
(viz odstavec 4B).
- Citlivost systému detekce překážky nastavitelná pomocí regulátoru v rozmezí od 0,1 do 3 sekund (viz odstavec 4B).
- Výkon / otáčky motoru nastavitelné pomocí regulátoru v rozsahu od 50 do 100 % (viz odstavec 4B).
- Vstup pro ovládání elektrickým vodičem pro řízení spouštění, zastavení a otevírání pro chodce.
- Dvojité bezpečnostní vstupy: zavírání (svorka 16) a otevírání a zavírání (svorka 17).
- Vstup pro výstražné světlo signalizující polohu křídel brány (viz odstavec 12C).

1D - TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájení řídicí jednotky
Výkon motoru
Primární transformátor
Sekundární transformátor 1
Sekundární transformátor 2
Výkon transformátoru
Výstup pro fotobuňky
Výstup pro výstražné světlo (svorky 8, 9)
Výstup výstražného světla pro otevírání brány (svorky 18, 20)
Provozní teplota

230 V - střídavý proud
24 V - stejnosměrný proud - maximálně 60 W na motor
230 V - střídavý proud
12 V - stejnosměrný proud
24 V - stejnosměrný proud
150 VA
12 V - stejnosměrný proud - maximálně 15 W, ochrana pojistkou
24 V - stejnosměrný proud - maximálně 15 W, ochrana pojistkou
12 V - stejnosměrný proud - maximálně 3 W, ochrana pojistkou
-20 ÷ +55 °C

1E - PŘEDNASTAVENÍ
Provádíte-li standardní programovací proces (viz odstavec 6B) a neprovedete-li žádné úpravy nastavení regulátorů (viz odstavec 4B)
a přepínačů DIP (viz odstavec 4A), řídicí jednotka se bude chovat následovně:
-	Bezpečnostní zařízení pro zavírání, která jsou připojena ke kontaktu „PHO1“ (svorka 16), budou zasahovat pouze při zavírání, a to
změnou směru pohybu.
-	Bezpečnostní zařízení pro otevírání, která jsou připojena ke kontaktu „PHO2“ (svorka 17), budou zasahovat při zavírání i při
otevírání, a zajistí pokračování v pohybu, jakmile bude zaregistrováno odstranění překážky (nastavení pomocí přepínače DIP 4 pro
„PHO2“).
-	Aktivace řízení elektrických koncových spínačů (svorky 3, 4, 5, 6, 7) pouze v případě, jsou-li připojeny. Nejsou-li připojeny žádné
elektrické koncové spínače, svorky musí být volné.
- Doba přestávky před automatickým opětovným zavíráním odpovídající 45 sekundám.
- Nastavení provozního režimu pro rychlé provádění úkonů (způsob nastavení pomocí přepínače DIP MODE).
-	Otevírání pro chodce ovládáno elektrickým vodičem a dálkovým ovladačem (byl-li dálkový ovladač naprogramován podle postupu,
který popsán v odstavci 3b) a úplné otevírání křídla brány pomocí motoru 1 (MOT1) (svorky 24, 25).
- Zpomalení jsou nastavena tak, aby probíhala během posledních 15 % pohybu.

2 - ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ
2A - PRŮŘEZY VODIČŮ
-	Řídicí jednotka musí být napájena (přes vnější pojistkovou skříňku pro napájení) pomocí kabelu, jehož vodiče musí mít průřez
alespoň 3 x 1,5 mm². Je-li vzdálenost mezi řídicí jednotkou a uzemňovacím systémem větší než 30 m, v blízkosti řídicí jednotky musí
být nainstalováno jiskřiště.
- Vodiče, které budou použity pro nízká napětí musí mít průřez minimálně 0,25 mm².
-	Je-li délka mezi řídicí jednotkou a uzemňovacím systémem větší než 30 m, musí být použity stíněné kabely. Je-li tato vzdálenost
větší, musí být zvětšen také minimální průřez vodičů, aby bylo zabráněno proudovým ztrátám.
- Nespojujte kabely v podzemních vedeních nebo uvnitř trubek.
- Pro připojení vnějších antén používejte pouze vodiče RG58 (jsou k dispozici jako příslušenství dodávané s napájecími kabely).

2B - SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ
NAPÁJENÍ 230 V střídavý proud

21. 22.23. TRANSFORMÁTOR
POJISTKA 3,15 A

PŘIPOJENÍ FOTOBUŇKY
PRO ZAVÍRÁNÍ

24. 25. MOTOR 1

PŘIPOJENÍ FOTOBUŇKY
PRO OTEVÍRÁN

26. 27. MOTOR 2

SVORKA 2 JE SPOLEČNÁ PRO PŘIPOJENÍ MECHANICKÉ ZÁBRANY

ANTÉNA
(viz odstavec 12B)
KONCOVÝ SPÍNAČ
(viz níže uvedené
poznámky)

1. Anténa, signál
2. Anténa, stínění
3. Koncový spínač otevírání - motor 1
4. Koncový spínač zavírání - motor 1
5. Společné svorky 3, 4, 6, 7 (koncové spínače)
6. Koncový spínač otevírání - motor 2
7. Koncový spínač zavírání - motor 2

VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO (viz odstavec 12A)
ELEKTRICKÝ
ZÁMEK
(viz odstavec 12D)

9. VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO - kladný pól (+24
V stejnosměrný proud - maximálně 15 W)

NÍZKONAPĚŤOVÁ
POJISTKA 2 A

10. Ovládání elektrického zámku - kladný pól
11. Ovládání elektrického zámku - záporný pól
12. Kontakt START
13. Svorka 12 - 14 - 15 - COMMON
14. Kontakt STOP
15. Otevírání pro chodce - kontakt PED
16. Bezpečnostní zařízení pro zavírání - kontakt PHO1

19. FOTOBUŇKY + (12 V stejnosměrný proud)

PAMĚŤ

KONTROLKA FOTO- 17. Bezpečnostní zařízení pro otevírání - kontakt PHO2
BUNĚK (viz odstavce
18. Svorky 19 a 20 - COMMON (0V)
11 - 12c)

SVORKOVNICE

PŘÍKAZY
(viz odstavec 10)

8. VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO - záporný pól (0 V)

ULOŽENÍ RÁDIOVÉHO
PŘIJÍMAČE

ULOŽENÍ
PAMĚŤOVÉ
KARTY

20. VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO + (12 V stejnosměrný proud
- maximálně 3 W)

POZNÁMKA:
- Každý kontakt, který bude připojen k řídicí jednotce, musí být neobsazený kontakt.
-	Nejsou-li použity koncové spínače (svorky 3, 4, 5, 6, 7), musí být neobsazeny (nesmí být přemostěny). Řídicí jednotka bude aktivovat kontakt pouze v případě, obdrží-li signály z připojených kontaktů.
-	Nejsou-li připojena žádná zařízení na svorku 16 (normálně zapojený vstup PHO1), na svorku 17 (normálně zapojený vstup PHO2) a na svorku 14
(STOP), příslušné vstupy musí být přemostěny.
-	Jsou-li na svorku 16 (normálně zapojený vstup PHO1), na svorku 17 (normálně zapojený vstup PHO2) a na svorku 14 (STOP) připojena zařízení, příslušné vstupy nesmí být přemostěny.
-	Jestliže první křídlo naráží do druhého křídla brány, motor „MOT1“ (svorka 24, 25) musí být spuštěn jako první. Potom bude muset být provedena úprava
zpoždění křídel brány pomocí regulátoru „DEL“ (viz odstavec 4B).
-	Je-li připojen pouze jeden motor, musí být připojen na kontakt „MOT1“ (svorky 24, 25) a regulátor „DEL“ (odstavec 4B) musí být nastaven na minimum.
-	Je-li k normálně zapojeným vstupům PHO1 (svorka 16), PHO2 (svorka 17) a STOP (svorka 14) připojeno více než 1 zařízení, musí být zapojena do série
(viz odstavce 10C, 11A a 11B).
-	Je-li k normálně rozpojeným vstupům STR (svorka 12) a PED (svorka 15) připojeno více než 1 zařízení, musí být zapojena paralelně (viz odstavce 10A a 10B).
- Je-li připojena vnější anténa, musí být odstraněn vsazený vodič ve svorce 1.

3 - PROGRAMOVACÍ PROCES DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ
3A - PROGRAMOVACÍ PROCES PRO TLAČÍTKO START
Zapněte řídicí jednotku
a nastavte přepínač
DIP 8 (RADIO) do
polohy ZAPNUTO.

Stiskněte na 2 sekundy
tlačítko P2/RAD.
(Rozsvítí se červená
dioda.)

Stisknutím
požadovaného tlačítka
na dálkovém ovladači
proveďte přenos dat.

Po ukončení tohoto
úkonu stiskněte znovu
tlačítko P2/RAD, abyste
ukončili tento proces.
(červená dioda zhasne)

Pomocí požadovaného
tlačítka uložte do paměti
kódy u všech dálkových
ovladačů.

Během záznamu bliká
červená dioda a jakmile
bude kód uložen, dioda
bude nepřerušovaně
svítit.

! K ukončení programovacího procesu dojde automaticky 10 sekund po posledním přenosu dat.

3B - PROGRAMOVACÍ PROCES PRO TLAČÍTKO PRO ZAHÁJENÍ OTEVÍRÁNÍ PRO CHODCE
Zapněte řídicí jednotku
a nastavte přepínač
DIP 8 (RADIO) do
polohy VYPNUTO.

Stiskněte na 2 sekundy
tlačítko P2/RAD.
(Rozsvítí se červená
dioda.)

Proveďte přenos dat
stisknutím požadovaného tlačítka na dálkovém
ovladači (mimo tlačítko
START).

Po ukončení tohoto
úkonu stiskněte znovu
tlačítko P2/RAD, abyste
ukončili tento proces.
(červená dioda zhasne)

Pomocí požadovaného
tlačítka uložte do paměti
kódy u všech dálkových
ovladačů.

Během záznamu
bliká červená dioda
a jakmile bude kód
uložen, dioda bude
nepřerušovaně svítit.

! Jakékoli stisknutí dříve naprogramovaného tlačítka pro funkci START nahrazuje původní použití tohoto tlačítka.
! K ukončení programovacího procesu dojde automaticky 10 sekund po posledním přenosu dat.

3C - VYMAZÁNÍ VŠECH KÓDŮ
Pomocí tohoto postupu může uživatel vymazat všechny dříve naprogramované dálkové ovladače z paměti.

Stiskněte a 3 sekundy držte tlačítko P2/RAD
(červená dioda začne rychle blikat).

Do 6 sekund stiskněte tlačítko P2/RAD znovu,
abyste potvrdili požadavek na zrušení (zrušení
je potvrzeno rychlejším blikáním).

4 - NASTAVENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY
4A - NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ DIP
! Změna polohy přepínače DIP 1 „MODE“ vyžaduje zopakování programovacího procesu.

PŘEPÍNAČ
DIP

POPIS

1

SLOW

2

STEP

3

AUTO

4

PHO 2

5

LAMP

6

ENC

7

FAST

8

RADIO

POLOHA
FUNKCE
PŘEPÍNAČE
ZAPNUTO Pomalý režim
VYPNUTO Rychlý režim
ZAPNUTO Otevřít / Zastavit / Zavřít / Zastavit (postupný režim)
Otevírání / Přestávka / Zavírání (přijímá pouze příkazy
VYPNUTO
týkající otevírání)
Ano, automatické opětovné zavírání (nastaveno regulátorem
ZAPNUTO
PAU)
VYPNUTO Žádné automatické opětovné zavírání
Zastavení a pokračování v otevírání po odstranění překážky
ZAPNUTO
při otevírání (PHO2 , pracuje jako fotobuňka)
Zastavení a opětovné zavírání v trvání 2 sekund při otevírání
VYPNUTO
(PHO2, pracuje jako pneumatická hrana)
ZAPNUTO Výstražné světlo
VYPNUTO Nepřerušované světlo
ZAPNUTO Zpětný odskok umožněn
VYPNUTO Zpětný ráz zablokován
ZAPNUTO Rychlé automatické opětovné zavírání - Ano
VYPNUTO Rychlé automatické opětovné zavírání - Ne
Programovací proces tlačítka na dálkovém ovladači pro
ZAPNUTO
funkci START (viz odstavec 3A)
Programovací proces tlačítka na dálkovém ovladači pro
VYPNUTO
funkci otevírání pro chodce (viz odstavec 3B)

4B - NASTAVENÍ REGULÁTORŮ
! Úprava nastavení regulátoru „FOR“ (výkon / otáčky) vyžaduje opakování programovacího procesu (bod 2) z důvodu změny

doby prováděného pohybu. Zpomalování jsou automaticky nastavena na posledních 15 % pohybu.

Výkon / otáčky (POWER):
Regulace výkonu motorů od 50 do 100 %.
Tento parametr bude také ovlivňovat rychlost pohybu.

Citlivost na překážku (OBSTACLE):
Regulace doby aktivace od 0,1 do 3 sekund.
Nastavení regulátoru na nižší hodnotu znamená, že řídicí jednotka provede rychlejší
zastavení křídla brány v případě nárazu do překážky.

Doba přestávky (PAUSE):
Regulace doby přestávky po ukončení pohybu před automatickým opětovným
zavíráním od 0 do 90 sekund. Přepínač DIP AUTO musí být v poloze ZAPNUTO.

Zpoždění mezi křídly brány při zavírání (DELAY):

Regulace pohybu křídel brány během zavírání nastavitelná od 0 do 15 sekund.

5 - POPIS PŘEPÍNAČŮ DIP
5A - PŘEPÍNAČ DIP 1 - MODE
Je-li přepínač DIP MODE nastaven do polohy ZAPNUTO, řídicí jednotka je nastavena na pomalý režim.
Tento režim je vhodný pro křídla brány delší než 2 m.
Je-li přepínač DIP MODE nastaven do polohy VYPNUTO, řídicí jednotka je nastavena na běžný režim. V každém případě je
doporučeno věnovat pozornost křídlům brány, aby nenarazily do mechanických dorazů příliš prudce. Nebude-li dodržen tento pokyn,
mohlo by dojít k poškození brány a jejího mechanického systému.

5B - PŘEPÍNAČ DIP 2 - STEP
Je-li přepínač DIP STEP nastaven do polohy ZAPNUTO, je umožněna postupná funkce. Vždy, když řídicí jednotka přijme vstupní
signál, provede požadovanou akci. Je-li brána zastavena, spustí motor a je-li brána v pohybu, zastaví motor.
Je-li přepínač DIP STEP nastaven do polohy VYPNUTO, je umožněna funkce OTEVŘÍT / ZASTAVIT / ZAVŘÍT. Řídicí jednotka přijímá
pouze příkazy při otevírání (příkazy elektrickým vodičem nebo z dálkového ovladače). Je-li brána zavřena, otevře se. Dochází-li
k otevírání brány, bude pokračovat v otevírání a dochází-li k zavírání brány, bude znovu zcela otevřena.
Je-li přepínač DIP AUTO nastaven do polohy ZAPNUTO, opětovné zavírání probíhá po uplynutí doby, která je nastavena regulátorem
„PAU“.
Jinak musí být vydán příkaz START (přenášený elektrickým vodičem nebo dálkovým ovladačem).

5C - PŘEPÍNAČ DIP 3 - AUTO
Je-li přepínač DIP AUTO nastaven do polohy ZAPNUTO, je umožněna funkce automatické opětovné zavírání. Řídicí jednotka
automaticky zavírá křídla brány po uplynutí doby, která je nastavena regulátorem „PAU“ (viz odstavec 4B).
Je-li přepínač DIP AUTO nastaven do polohy VYPNUTO, funkce automatické opětovné zavírání je zablokována. Musí být vydán příkaz
pro zavírání brány (přenášeny elektrickým vodičem nebo dálkovým ovladačem).

5D - PŘEPÍNAČ DIP 4 - PHO2 (viz také odstavec 11B)
Je-li přepínač DIP PHO2 nastaven do polohy ZAPNUTO, bezpečnostní zařízení během otevírání a zavírání při svém zásahu zastaví
pohyb křídel brány, která se po odstranění překážky opět otevřou (typická funkce fotobuněk).
Je-li přepínač DIP PHO2 nastaven do polohy VYPNUTO, bezpečnostní zařízení během otevírání při svém zásahu změní na 2 sekundy
směr pohybu a potom dojde k zastavení pohybu brány. Proto musí být vydán příkaz (přenášený elektrickým vodičem nebo dálkovým
ovladačem) pro dokončení pohybu a zavření křídel brány (typická funkce bezpečnostní hrany). Při tomto nastavení tato bezpečnostní
zařízení neprovádí zásah během zavírání.

5E - PŘEPÍNAČ DIP 5 - LAMP (viz také odstavec 12A)
Je-li přepínač DIP LAMP nastaven do polohy ZAPNUTO, napájení světla (svorky 8, 9) je přerušeno (viz odstavec 12A).
Je-li přepínač DIP LAMP nastaven do polohy VYPNUTO, napájení světla (svorky 8, 9) je přímé (viz odstavec 12A).

5F - PŘEPÍNAČ DIP 6 - STRIKE (viz také odstavec 12D)
Je-li přepínač DIP STRIKE nastaven do polohy ZAPNUTO, je umožněn zpětný odskok (viz odstavec 12D). V tomto případě řídicí
jednotka vydá napěťový impuls při zahájení otevíracího cyklu a při ukončení zavíracího cyklu.
Je-li přepínač DIP STRIKE nastaven do polohy VYPNUTO, funkce zpětného odskoku je zablokována.

5F - PŘEPÍNAČ DIP 7 - FAST
Je-li přepínač DIP FAST nastaven do polohy ZAPNUTO, je umožněna funkce rychlé opětovné zavírání. Tato funkce umožňuje
opětovné zavření brány, jakmile řídicí jednotka zaznamená, že došlo k aktivaci fotobuněk a k odstranění překážky. To znamená, že po
průchodu bránou bude umožněno automatické opětovné zavírání, aniž by probíhala doba přestávky.
Je-li přepínač DIP FAST nastaven do polohy VYPNUTO, funkce rychlé opětovné zavírání je zablokována.

5F - PŘEPÍNAČ DIP 8 - RADIO
Je-li přepínač DIP RADIO nastaven do polohy ZAPNUTO, během programovacího procesu dálkového ovladače je uloženo do paměti
tlačítko START (viz odstavec 3).
Je-li přepínač DIP RADIO nastaven do polohy VYPNUTO, během programovacího procesu dálkového ovladače je uloženo do paměti
tlačítko otevírání pro chodce (viz odstavec 3).

6 - PROGRAMOVACÍ PROCES POHYBŮ
U tohoto systému musí být proveden programovací proces, který zajistí naprogramování pohybu křídel brány
(viz odstavec 6B, kde je popsán standardní proces nebo odstavec 6D, kde je popsán profesionální proces).
Zde je také programovací proces pro otevírání pro chodce (viz odstavec 6E, není nezbytný).
Řídicí jednotka je programována pomocí tlačítek a stav řídicí jednotky je během programovacího procesu
indikován žlutou diodou „SET“. Při zahájení programovacího procesu řídicí jednotky dojde k rozsvícení
žluté diody „SET“. Dioda zůstane svítit až do ukončení programovacího procesu nebo do situace, kdy je
předpokládáno ukončení (současným stisknutím tlačítek P1/SET a P2/RAD), což ukončí programovací proces
a zastaví motory.

6A - PROGRAMOVACÍ VÝSTRAHY
-	Nejsou-li použity elektrické koncové spínače nebo chcete-li získat lepší regulaci pohybu, stisknutím tlačítka
P1/SET pro křídlo brány 1 a tlačítka P2/RAD pro křídlo brány 2 proveďte zásah do programovacího procesu
při ukončení otevíracího a zavíracího cyklu (body 6, 7, 8 pro standardní programovací proces a body 6, 9B,
12B pro profesionální programovací proces), aby došlo k jejich zastavení po ukončení otevírání a zavírání.
-	Je-li použit pouze jeden motor, musí být připojen ke vstupu MOT1 (svorky 24, 25) a zpoždění mezi křídly
brány (regulátor „DEL“) musí být nastaveno na 0.
! Během programovacího procesu jsou vypnuta všechna bezpečnostní zařízení, aby uživatel mohl
provádět pohyb v celém rozsahu.

6B - STANDARDNÍ PROGRAMOVACÍ PROCES
Tímto procesem uživatel provede nastavení doby pohybu a výkonu motorů.

1. Nastavte křídla brány do
středové polohy.

2. NOVÉ NASTAVENÍ:
Stiskněte na 2 sekundy
tlačítko P1/SET.

3. Žlutá dioda bliká.

6. Zavírá první křídlo brány
a potom zavírá druhé křídlo
brány. Zásah mechanického
dorazu nebo elektrického
koncového spínače. Ukončení
zavírání.

5. Řídicí jednotka provádí malý
otevírací cyklus pomalou rychlostí (otáčí-li se motory v opačném směru, zaměňte zapojení
fází motoru a eventuálně fází
koncových spínačů).

4. Do 5 sekund stiskněte na
1 sekundu tlačítko P1/SET
(rozsvítí se žlutá dioda).

7. Brána se otevírá. Zásah
mechanického dorazu nebo
elektrického koncového spínače.
Ukončení otevírání.

8. Brána se zavírá. Zásah
mechanického dorazu nebo
elektrického koncového
spínače.
Ukončení zavírání.

Konec programovacího
procesu

6C - VAROVÁNÍ PŘED SPUŠTĚNÍM
Po programovacím procesu ověřte, zda:
- Došlo k vypnutí motorů několik sekund po ukončení programovacího procesu.
-	Řídicí jednotka reaguje na příkazy přenášené elektrickým vodičem: START (svorka 12), otevírání pro chodce
(svorka 15) a STOP (svorka 14).
- Řídicí jednotka reaguje na příkazy z dálkového ovladače.
-	Bezpečnostní zařízení připojená na vstup PHO1 (svorka 16) provedou zásah při zavírání brány a zda
zabrání zavírání brány, je-li brána otevřena.
-	Bezpečnostní zařízení připojená na vstup PHO2 (svorka 17) provedou zásah, je-li brána otevřena a zda
zabrání otevírání brány, je-li brána zavřena. Je-li přepínač DIP PHO2 nastaven do polohy ZAPNUTO,
dochází k zásahu při zavírání brány a zabraňuje zavírání brány, je-li brána otevřena.

6D - PROFESIONÁLNÍ PROGRAMOVACÍ PROCES
Pomocí tohoto procesu může uživatel nastavit okamžik zahájení zpomalování. Okamžik zahájení zpomalování lze nastavit pro otevírání
i zavírání.
! V bodech 9a a 12a programovacího procesu je prvním křídlem brány to křídlo, které se otevírá jako první a zavírá jako
druhé (připojení na svorky 24, 25 vstupu MOT1).
Druhé křídlo brány je to, které se otevírá jako druhé a zavírá jako první (připojení na svorky 26, 27 vstupu MOT2).

1. Nastavte křídla brány do
středové polohy.

2. NOVÉ NASTAVENÍ:
Stiskněte na 2 sekundy
tlačítko P1/SET.

3. Žlutá dioda bliká.

6. Zavírá první křídlo brány
a potom zavírá druhé křídlo
brány. Zásah mechanického
dorazu nebo elektrického
koncového spínače. Ukončení
zavírání.

5. Řídicí jednotka provádí malý
otevírací cyklus pomalou rychlostí
(otáčí-li se motory v opačném
směru, zaměňte zapojení fází motoru a eventuálně fází koncových
spínačů).

4. Do 5 sekund stiskněte na
1 sekundu tlačítko P2/RAD
(rozsvítí se žlutá dioda).

7. Stiskněte tlačítko P1/SET
nebo tlačítko na dálkovém
ovladači.
Řídicí jednotka provede
otevírání.

8. Přejete si zpomalování
během otevírání?

NE

ANO
9a. Zvolte okamžik zahájení zpomalování pomocí tlačítka P1/SET nebo
pomocí tlačítka 1 na dálkovém ovladači
pro první křídlo brány a pomocí tlačítka
P2/RAD2 nebo pomocí tlačítka 2 na dálkovém ovladači pro druhé křídlo brány.

KONEC programování (žlutá
dioda zhasne)

NE

11. Přejete si zpomalování
během zavírání?

ANO

12b. Zásah mechanického
dorazu nebo elektrického
koncového spínače.
Ukončení zavírání.

9b. Zásah mechanického
dorazu nebo elektrického
koncového spínače.
Ukončení otevírání.

12a. Zvolte okamžik zahájení zpomalování pomocí tlačítka P1/SET nebo
pomocí tlačítka 1 na dálkovém ovladači
pro první křídlo brány a pomocí tlačítka
P2/RAD2 nebo pomocí tlačítka 2 na dálkovém ovladači pro druhé křídlo brány.

! Po programování zkontrolujte také odstavec 6C, kde jsou uvedeny pokyny pro spuštění.

10. Stiskněte tlačítko P1/SET
nebo tlačítko na dálkovém
ovladači.
Řídicí jednotka provede
zavírání.

7 - PROGRAMOVACÍ PROCES PRO ČÁSTEČNÉ OTEVÍRÁNÍ
Otevírání pro chodce je částečné otevírání (nebo úplné otevírání - dle přání uživatele) křídla brány, které je otevíráno motorem MOT1
(svorky 24, 25). Chcete-li ovládat otevírání pro chodce, musíte naprogramovat tlačítko na dálkovém ovladači (viz odstavec 3B) nebo
musíte připojit elektrické vodiče na svorky 14, 15 (viz odstavec 10B).

7A - PROGRAMOVACÍ PROCES PRO OTEVÍRÁNÍ PRO CHODCE
Pomocí tohoto procesu může uživatel nastavit otevírání pro chodce.

1. Nastavte křídla brány do
zavřené polohy.

2. NOVÉ NASTAVENÍ:  
Stiskněte na 2 sekundy
tlačítko P1/SET (žlutá dioda
bliká).

3. Stiskněte tlačítko START
(žlutá dioda zůstane svítit).

6. Stiskněte tlačítko START nebo
tlačítko na dálkovém ovladači, aby
mohla být nastavena šířka průchodu
pro chodce.

5. Brána se začne otevírat.

4. Do pěti sekund stiskněte
tlačítko START nebo tlačítko na
dálkovém ovladači.

7. Brána se zastaví a začne se
znovu zavírat.
KONEC programovacího procesu.

7B - ZRUŠENÍ FUNKCE OTEVÍRÁNÍ PRO CHODCE
Pomocí tohoto procesu může uživatel zrušit funkci otevírání pro chodce.

1. Nastavte křídla brány do
zavřené polohy.

2. NOVÉ NASTAVENÍ:
Stiskněte na 2 sekundy
tlačítko P1/SET (žlutá dioda
bliká).

3. Stiskněte tlačítko START
(žlutá dioda zůstane svítit).

5. KONEC rušení funkce.
Žlutá dioda zhasne..

4. Stiskněte tlačítko P1/SET
(žlutá dioda začne rychle
blikat).

Po zrušení funkce bude možná aktivace funkce otevírání pro chodce pouze pomocí příkazu přenášeného elektrickým vodičem a šířka
průchodu bude dána úplným otevřením křídla brány pomocí motoru MOT1 (svorky 24,25).

8 - REGULÁTORY
8A - Regulátor „FOR“ - Výkon / otáčky motoru
Používejte regulátor „FOR“ pro nastavení napájecího napětí motoru během provozu, což ovlivní jeho provozní otáčky. Tato hodnota je
nastavitelná v rozsahu od 50 do 100 % maximálního výkonu a může být zvyšována otáčením regulátoru ve směru pohybu hodinových
ručiček. To znamená, že v případě, kdy je regulátor nastaven na minimální hodnotu, výkon motoru bude dosahovat zhruba 50 %
maximálního výkonu. Je-li regulátor ve střední poloze, výkon motoru bude dosahovat zhruba 75 % maximálního výkonu. Je-li regulátor
nastaven na maximální hodnotu, výkon motoru bude nejvyšší.
! Úprava nastavení regulátoru „FOR“ vyžaduje zopakování programovacího procesu, protože dojde ke změně prováděcích

dob pohybů a v důsledku toho i ke změně okamžiku, kdy je zahájeno zpomalování.

8B - Regulátor „PAU“ - Doba přestávky
Regulátor „PAU“ je používán pro nastavení doby přestávky řídicí jednotky, je-li pomocí přepínače DIP 3 AUTO umožněno automatické
zavírání. Doba přestávky může být nastavena od 3 do 90 sekund a je prodlužována otáčením regulátoru ve směru pohybu hodinových
ručiček. To znamená, že v případě, kdy je regulátor nastaven na minimální hodnotu, doba přestávky bude odpovídat zhruba 3
sekundám. Je-li regulátor ve střední poloze, doba přestávky bude zhruba 28 sekund. Je-li regulátor nastaven na maximální hodnotu,
doba přestávky bude zhruba 90 sekund.

8C -  Regulátor „OBS“ - Detekce překážky
Regulátor „OBS“ je používán pro nastavení zpoždění zásahu po detekci překážky a pro nastavení protisměrné síly, která bude použita
mechanismem brány. Tato funkce je užitečná pro překonání kritických bodů mechanismu brány v situaci, kdy u motoru krátkodobě
dochází ke zvýšení spotřeby energie. Hodnoty zpoždění zásahu i protisměrné síly se zvyšují otáčením regulátoru ve směru pohybu
hodinových ručiček. Zpoždění zásahu může být pomocí tohoto regulátoru nastaveno v rozsahu od 0,1 do 3 sekund. To znamená,
že v případě, kdy je regulátor nastaven na minimální hodnotu, zpoždění zásahu bude odpovídat zhruba 0,1 sekundy. Je-li regulátor
ve střední poloze, zpoždění zásahu bude zhruba 1,5 sekundy. Je-li regulátor nastaven na maximální hodnotu, doba přestávky bude
zhruba 3 sekundy. Viz také odstavec 11D.

8D - Regulátor „DEL“ - Zpoždění pohybu křídel brány
Regulátor „DEL“ je používán pro nastavení zpoždění zapínání motorů při otevírání a zavírání brány. Je-li regulátor nastaven na
minimální hodnotu, není nastaveno žádné zpoždění a křídla brány se budou otevírat i zavírat současně. V ostatních pozicích je
zpoždění otevírání nastaveno na hodnotu 3 sekundy a zpoždění při zavírání může být nastaveno v rozsahu od 0 do 15 sekund,
v závislosti na poloze regulátoru.

9 - DIODY
Diody indikují stav řídicí jednotky a některých připojených příslušenství. Při normálním provozu, je-li řídící jednotka napájena
a v provozním stavu, by měly svítit červená dioda PH a červená dioda ST. Není-li tomu tak, zkontrolujte připojené příslušenství nebo
přemostění, která je nahrazují.

9A - LED KONTROLKY
ŽLUTÁ DIODA „SET“:
-	Po zapnutí bliká po dobu 5 sekund, což indikuje stav, kdy je umožněno zvolení profesionálního programovacího režimu,
zjednodušeného programovacího režimu a programovacího režimu pro chodce.
- Během zjednodušeného nebo profesionálního programování svítí nepřerušovaným světlem.
- Pracuje-li řídicí jednotka normálně, tato kontrolka nesvítí.
ČERVENÁ DIODA „RAD“:
- Bliká, je-li přijímán rádiový kód na frekvenci 868,5 MHz.
- Svítí nepřerušovaně, jsou-li do paměti ukládány rádiové kódy.
- Je-li řídicí jednotka zapnuta a je-li poškozena paměť rádiových kódů, rychle bliká.
- Rychle bliká také během rušení rádiových kódů.
- Bliká pomalu v situaci, kdy se pokoušíte do plné paměti vkládat další kódy.
- Tato dioda nesvítí, pracuje-li řídicí jednotka normálně a čeká-li na obdržení příkazu z dálkového ovladače.
ČERVENÁ DIODA „PH“:
- Tato dioda svítí, je-li správně nainstalována fotobuňka.
- Tato dioda nesvítí v případě, kdy fotobuňka nepracuje (přerušené napájení nebo špatné srovnání)
ZELENÁ DIODA „START“:
- Tato dioda svítí, je-li kontakt (STR) zapojen (řídicí jednotka přijímá signál).
- Tato dioda nesvítí, je-li kontakt (STR) rozpojen (řídicí jednotka nepřijímá signál).
ČERVENÁ DIODA „ST“:
- Tato dioda svítí, je-li vstup STOP (STOP) zapojen.
- Tato dioda nesvítí, je-li vstup STOP (STOP) rozpojen.
ČERVENÁ DIODA „ER“:
- Pracuje-li řídicí jednotka normálně, tato kontrolka nesvítí.
- Tato dioda svítí, došlo-li k poruše bezpečnostního testu (viz odstavec 11C).
- Tato dioda svítí, došlo-li k poruše řídicí jednotky (zkuste řídicí jednotku znovu naprogramovat).

10 - PŘÍKAZY PŘENÁŠENÉ ELEKTRICKÝMI VODIČI
10A - PŘÍKAZ PRO SPUŠTĚNÍ
Na vstup START (svorky 12, 13) může být připojen běžný spínací kontakt (například tlačítka na panelu nebo spínače), které budou
ovládat bránu. Příkazy mohou být nastaveny pomocí přepínačů DIP 2, 3 a 7 (viz odstavec 4A, 5). Ve voličích jsou 2 mikrospínače.
Každý má svou vlastní funkci.
Obrázek 1 zobrazuje svorky, na které může být připojen mikrospínač pro spouštěcí příkaz.
Volič může také vydat spouštěcí příkaz pomocí obou paralelně zapojených kontaktů (viz obrázek 2).

! Je-li v systému více než jeden spínací kontakt, musí být provedeno jejich paralelní zapojení (viz obrázek 2).
! Je-li spínací kontakt udržován zapojen (svorka STR například pomocí relé), řídicí jednotka provádí otevírání a ovládací
systém brány nepřijímá příkazy pro zavírání (ani automatické ani přenášené elektrickým vodičem), a to tak dlouho, dokud
nedojde k opětovnému rozpojení spínacího kontaktu.

10B - PŘÍKAZ PRO OTEVÍRÁNÍ PRO CHODCE
Otevírání pro chodce je částečné otevírání (nebo úplné otevírání - dle přání uživatele) křídla brány, které je otevíráno motorem MOT1
(svorky 24, 25). Chcete-li aktivovat funkci otevírání pro chodce, musíte provést programovací proces pro otevírání pro chodce (viz
odstavec 7). Otevírání pro chodce může být ovládáno tlačítkem na dálkovém ovladači (viz odstavec 3B) nebo elektrickým vodičem,
který je připojen k běžnému spínacímu kontaktu na vstup PED (svorky 13,15).
Obrázek 1 zobrazuje svorky, na které může být připojen mikrospínač pro příkaz otevírání pro chodce.
! Je-li v systému více než jeden spínací kontakt funkce otevírání pro chodce , musí být provedeno jejich paralelní zapojení

(viz obrázek 2).

10C - PŘÍKAZ STOP
Na vstup STOP (svorky 13, 14) může být připojen běžný vypínací kontakt, který provede okamžité zastavení každé funkce. Obrázek
1 zobrazuje svorky, ke kterým může být připojeno tlačítko STOP. Chcete-li zastavené funkce obnovit, musíte deaktivovat příkaz
k zastavení STOP.

! Je-li v systému více než jeden vypínací kontakt, musí být provedeno jejich sériové zapojení (viz obrázek 2).

11 - PROVOZ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ
11A - BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZAVÍRÁNÍ
Na vstup PHO1 (svorky 16, 18) mohou být připojena zařízení s běžným vypínacím kontaktem. Tato zařízení pracují během zavíracího
cyklu.
A to zejména:
- Během zavírací fáze, okamžitá změna směru pohybu.
- Během otevírací fáze nemají žádný vliv.
- Je-li brána zavřena, nemají žádný vliv.
- Je-li brána otevřena, zablokují příkazy pro zavírání.
! Je-li v systému na tomto kontaktu (PHO1) více než jedno zařízení, musí být
provedeno jejich sériové zapojení.
! Je-li v systému více než jedna fotobuňka, přijímače a vysílače musí být zaměněny

(viz obrázek 1).

11B - BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OTEVÍRÁNÍ
Na vstup PHO2 (svorky 17,18) mohou být připojena zařízení s běžným vypínacím kontaktem. Tato zařízení pracují během otevíracích
a zavíracích cyklů v závislosti na nastavení přepínače DIP 4 PHO2 (viz odstavec 4A).
PŘEPÍNAČ DIP 4 NASTAVEN DO POLOHY ZAPNUTO (vnitřní
fotobuňka):
-	Během zavírací fáze zajistí pokračování v pohybu, jakmile
zařízení zaregistruje odstranění překážky.
-	Během otevírací fáze zajistí pokračování v pohybu, jakmile
zařízení zaregistruje odstranění překážky.
- Je-li brána zavřena, zablokují příkazy pro otevírání.
- Je-li brána otevřena, zablokují příkazy pro zavírání.

PŘEPÍNAČ DIP 4 NASTAVEN DO POLOHY VYPNUTO
(bezpečnostní hrana při otevírání):
- Během zavírací fáze nemají žádný vliv.
-	Během otevírací fáze zajistí okamžité provedení změny
směru pohybu v trvání 2 sekund.
- Je-li brána zavřena, zablokují příkazy pro otevírání.
- Je-li brána otevřena, nemají žádný vliv.

! Je-li v systému na tomto kontaktu (PHO2) více než jedno zařízení, musí být provedeno jejich sériové zapojení.
! Je-li v systému více než jedna fotobuňka, přijímače musí být zaměněny (viz obrázek 1).

11C - AUTOMATICKÝ TEST BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ
Řídicí jednotka je vybavena automatickou testovací funkcí pro bezpečnostní zařízení, která jsou připojena na vstupy PHO1 a PHO2.
Tato funkce vypíná dálkový ovladač, aby byla umožněna kontrola přepínání odpovídajícího kontaktu přijímače před provedením
každého pohybu. Chcete-li aktivovat tuto automatickou testovací funkci, postupujte následovně:
- Připojte kladný vodič napájení vysílače fotobuňky ke svorce +TX (svorka 20) namísto svorky +VA (svorka 19).
- Proveďte následující programování.

AKTIVACE
Stiskněte na 2 sekundy
tlačítko P2/RAD (svítí
červená dioda RAD).

Stiskněte tlačítko
P1/SET (rozsvítí se žlutá
dioda SET).

Stiskněte tlačítko
P2/RAD (žlutá dioda
i červená dioda
zhasnou, což znamená,
že je funkce aktivována).

Stiskněte tlačítko
P1/SET (žlutá dioda
SET zhasne).

Stiskněte tlačítko
P2/RAD (červená dioda
zhasne, což znamená,
že je funkce aktivována).

DEAKTIVACE
Stiskněte na 2 sekundy
tlačítko P2/RAD
(červená dioda RAD
a žlutá dioda SET svítí).

! Aktivace automatické testovací funkce, aniž by došlo k řádnému připojení fotobuněk k řídicí jednotce, způsobí poruchu
systému.
! Stiskněte na 2 sekundy tlačítko P2/RAD, abyste si ověřili stav funkce (aktivována nebo deaktivována): Dojde-li k rozsvícení
červené diody RAD, znamená to, že je automatická testovací funkce zablokována. Dojde-li k rozsvícení červené diody RAD
a žluté diody SET, znamená to, že je automatická testovací funkce aktivována.

11D - DETEKCE PŘEKÁŽKY
V závislosti na nastavení regulátoru „OBS“ (viz odstavce 4B, 8) může být nastavena vyšší citlivost řídicí jednotky (která tak může snáze
směnit směr pohybu) v případě nárazu křídla brány do překážky. Nastavení příliš velké citlivosti společně s celkovým opotřebováním
systému by mohlo ovšem způsobit neočekávané zásahy řídicí jednotky v bodech, kdy motory spotřebovávají více energie.

12 - OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
12 A - VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO
Na vstup LAMP (svorky 8, 9) může být připojeno výstražné světlo. Toto zařízení se zapne 1 sekundu před zahájením pohybu. Je-li
přepínač DIP 5 LAMP nastaven do polohy ZAPNUTO, napájení je přerušeno. Proto může být připojeno i normální světlo. Je-li přepínač
DIP 5 LAMP nastaven do polohy VYPNUTO, napájení je přímé. Proto musí být na svorky připojeno výstražné světlo se zabudovaným
oscilačním obvodem.
! Světlo musí být napájeno stejnosměrným napětím 24 V a jeho výkon nesmí být vyšší než 15 W.

12B - ANTÉNA
Na vstup ANT (svorky 1, 2) může být připojena vysokofrekvenční anténa. Řídicí jednotka je vybavena připojeným kabelem. Ve
speciálních provozních podmínkách je vhodné, aby byla připojena venkovní anténa, která zvýší dosah vysílače.
! Jsou-li připojeny venkovní antény, musí být provedeno odstranění výše uvedeného připojeného kabelu.

12C - VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO PRO OTEVŘENOU BRÁNU
Není-li použito bezpečnostní zařízení s automatickou testovací funkcí (viz odstavec 11C), výstup +TX (svorka 20) působí jako
výstražné světlo pro otevřenou bránu.
Provozní stav světla je následující:
- Je-li brána zavřena, světlo nesvítí.
- Je-li brána otevřena, světlo svítí nepřerušovaně.
- Dochází-li k otevírání brány, světlo bliká.
- Dochází-li k zavírání brány, světlo bliká rychle
! Výstražné světlo musí být napájeno stejnosměrným napětím 12 V a jeho výkon nesmí být vyšší než 3 W.

12D - ELEKTRICKÝ ZÁMEK (VOLITELNÁ KARTA)
Ovládání elektrického zámku (maximální výkon 15 W) je umožněno pomocí karty příslušenství (kód: Selc12). Je-li elektrický zámek
napájen stejnosměrným napětím 12 V, je možné přivádět jeho napájení přímo z řídicí jednotky (další informace v návodu pro kartu
Selc12). Je-li elektrický zámek napájen stejnosměrným napětím 24 V, musí být zajištěn přívod externího napájení.
! Je-li k systému připojen elektrický zámek, musíte nastavit přepínač DIP 6 STRIKE do polohy
ZAPNUTO, abyste získali vratný napěťový impuls při zahájení otevírání a při ukončení zavírání.

12E - VYROVNÁVACÍ BATERIE (VOLITELNÁ KARTA)
Je umožněno připojení dvou baterií s napájecím stejnosměrným napětím 12 V (nebo jedné s napájecím stejnosměrným napětím 24 V)
s maximální kapacitou 7 Ah pomocí karty pro nabíjení baterie (kód: Bat K2).
! Množství pracovních cyklů dosažených s bateriemi závisí na výkonu motorů a na kapacitě baterií.

12E - OSVĚTLENÍ (VOLITELNÁ KARTA)
Pomocí volitelné karty (Selc 12) je umožněno ovládání osvětlení (230 V, střídavý proud - maximálně 500 W). Výstupní kontakt je volný
a je umožněno nastavení doby svícení před zahájením každého pohybu v rozsahu od 0 do 120 sekund.

13 - ZABUDOVANÉ MODULY
13A - MEMO-MODUL
Modul MEMO je paměťová karta (viz odstavec 1A), do kterého jsou ukládány rádiové kódy (viz odstavce 3A a 3B).

13B - MODUL RX STAR
Modul RX STAR je nezbytný pro příjem rádiových frekvencí (868,5 MHz).
Neobsahuje rádiové kódy.

14 - ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ
14A - NEDOJDE K ZAHÁJENÍ POHYBU BRÁNY
- Zkontrolujte přívod napájecího napětí na svorkách venkovní pojistkové skříňky.
- Zkontrolujte pojistku (viz odstavec 1A).
-	Vypínací kontakt STOP rozpojen (červená dioda ST zhasnutá): Zkontrolujte zapojení pro příkaz STOP (svorka 14). Není-li
provedeno zapojení, propojte vstup se svorkou 14.

14B - BRÁNA PROVÁDÍ POUZE OTEVÍRACÍ CYKLUS
- Před fotobuňkou je překážka (červená dioda PHO je zhasnutá): Zkontrolujte správnou polohu fotobuněk a jejich pracovní dosah.
- Fotobuňka není použita (červená dioda PHO je zhasnutá): Na svorku 16 není připojeno žádné zařízení. Propojte vstup.
- Na vstup START (svorka 12 - zelená dioda START svítí nepřerušovaně) je připojen běžný vypínací kontakt nebo poškozený kontakt.

14C - BRÁNA SE POHYBUJE POUZE PO PŘÍKAZECH PŘENÁŠENÝCH ELEKTRICKÝM VODIČEM
- Dálkový ovladač nebyl správně naprogramován (viz odstavec 3).
- Baterie dálkového ovladače jsou vybity. Vyměňte je.

14D - BRÁNA SE ZAVÍRÁ, ANIŽ BY BYL VYDÁN PŘÍKAZ
-	Přepínač pro automatické opětovné zavírání DIP AUTO je v poloze ZAPNUTO. Nastavte přepínač DIP do polohy VYPNUTO
(viz odstavec 4A).
- Přepínač pro rychlé opětovné zavírání DIP FAST je v poloze ZAPNUTO. Nastavte přepínač DIP do polohy VYPNUTO (viz odstavec 4A).

14E - BRÁNA SE ZAČNE POHYBOVAT, ALE V URČITÉM BODU ZMĚNÍ SMĚR POHYBU
- Příliš vysoká citlivost systému detekce překážky. Upravte pomocí regulátoru „OBS“ (viz odstavec 4B).
-	Zkontrolujte motory: Několik sekund po nárazu by mělo dojít k jejich vypnutí. V tomto případě proveďte úpravu pomocí regulátoru
„OBS“ (viz odstavec 4B) a znovu proveďte programovací proces.
-	Zásah bezpečnostních zařízení. Jsou-li použity dva páry fotobuněk, měly by být umístěny proti sobě. Zaměňte přijímač s vysílačem
(viz odstavec 11A).

14F - BRÁNA SE ZAČNE POHYBOVAT, ALE V URČITÉM BODU SE ZASTAVÍ
-	příliš nízké nastavení síly. Nastavte Poti „FOR“ na maximum a proveďte nové naprogramování dráhy pohybu (viz odstavec 4B).
Popř. proveďte rozšířený postup a nastavte dobu trvání fází mírného pohybu na minimum resp. vymažte fáze mírného pohybu.

14G - OMEZENÝ PŘÍJEM SIGNÁLU
- Venkovní anténa byla připojena, ale nebyl odstraněn standardní kabel nainstalovaný v řídicí jednotce. Odstraňte kabel.
- Baterie dálkového ovladače jsou vybity. Vyměňte je.
- Dochází k vnějšímu rušení. Nainstalujte venkovní anténu.

14H - KŘÍDLA BRÁNY V ZAVŘENÉ POLOZE NEJSOU DOSTATEČNĚ BLOKOVÁNA
-	Pomocí regulátoru „OBS“ proveďte takovou úpravu nastavení (vyšší hodnota), aby byla křídla brány tlačena proti mechanickým
dorazům větší silou a proveďte znovu programovací proces.

14I - RUČNÍ UVOLNĚNÍ JE PŘÍLIŠ NÁROČNÉ
-	V zavřené poloze je na bránu vyvíjen příliš velký tlak. Proveďte úpravu pomocí regulátoru „OBS“ (nižší hodnota) a proveďte znovu
programovací proces

14L - ROZSVÍTÍ SE ČERVENÁ DIODA „ERR“ A ŘÍDICÍ JEDNOTKA NEREAGUJE NA PŘÍKAZY
- Proveďte programovací proces (viz odstavec 6B nebo 6D). Potom proveďte další pokus.

