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VŠEOBECNÉ BEZPE NOSTÍ VÝSTRAHY A PREVENTIVNÍ OPAT ENÍ
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1.3 -

IŠT NÍ

1.2 - INSTALACE A BEZPE NOST
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o Zkratkou Systém WT v tomto návodu je mín na celá skupiny výrobk , které tvo í automatický systém.
o V tomto manuálu je popsáno kompletní nastavení systému, jak je vid t na obr. 4. N která z t chto za ízení a
íslušenství jsou volitelnými díly a nemusí být sou ástí sady. Pro jejich kompletní popis viz produktový katalog
Mhouse nebo navštivte stránky www.mhouse.biz.
o V první ásti návodu (do kapitoly 10) jsou jednotlivé ásti azeny v po adí, ve kterém by m ly být provád ny. Nejprve
se provede instalace a programování. Z d vodu bezpe nosti si nejprve prostudujte celý tento návod tak, abyste
porozum li všem úkon m, které je nutno provést. Potom m žete zapo ít s prací dle uvedených pokyn .

SEZNÁMENÍ S VÝROBKEM A P ÍPRAVA K INSTALACI

––– KROK 2 –––

1

2.1 - POPIS VÝROBKU A JEHO POUŽITÍ
Systém WT a jeho p íslušenství (n které volitelné ásti zde nejsou
neobsažené) je ur en pro automatizaci dvouk ídlých oto ných
bran. Jakékoli jiné, zde nepopisované využití nebo použití za jiných
než zde specifikovaných okolních podmínek a vn jších vliv , je
považováno za nevhodné a není dovoleno.
Hlavní ástí systému jsou – jeden nebo dva (v závislosti na po tu
ídel brány) servopohony s motory pro DC nap tí s mechanickou
evodovkou. Servomotory mají nastavitelná ramena. Délku ramen je
možné upravit b hem instalace podle pot eby a vyhnout se tak
zným p ekážkám (jako nap . st
, plotu, atd.) a tím dosáhnout co
nejv tší úhel otev ení.
Systémy WT1SC jsou vybaveny ídicími jednotkami, které umož ují
Systém WT1SC
je vybaven
ÍDÍCÍmi jednotkami
equipped
with a
napájení
a provoz
všech p ipojených
za ízení. Pro
komunikaci
control unit
that powers
and ECS,
manages
connected
jednotky
využívají
sb rnici
která operation
umož ujeof pallipojení
a
devices. The
control
unitízeními
implements
“ECSBus” dvoudrátového
technology, which
komunikaci
mezi
více za
p i použití
jednoho
enables connection
and communication
multiple
devices,
kabelu.
ídicí jednotka
má radiový pbetween
ijíma pro
p íjem
p íkazusing
a single bus
kabel em
withGTX4.
2 internal
wires.
The con-mtrol
vyslaných
ovlada
V pam
ti systému
že unit
být incorporates
uloženo až a
radiodálkovýc
receiver for
the commands
sent vbyrežimu
the user
means
256
h reception
ovlada of(pokud
jsou uloženy
I) abyaž
6
of thefotobun
GTX4 ktransmitter.
The system can memorise up to 256
dvojic
PH100.
transmitters
memorised
in sít
“Mode
I”) andnebo
up toze6solární
pairs of
PH100
Systém
m že(ifbýt
napájen ze
(230VAC)
baterie
photocells.
PF.
P i napájení ze sít je vhodné instalovat záložní baterii (typ PR2 The automation
can bepro
powered
the
mains
V) or sít
alternatively
volitelné
p íslušenství)
provozbyza
ízení
p i (230
výpadku
. Krom by
the PF
If powered uvoln
by thenímains,
a backup
toho
je photovoltaic
možné bránusystem.
po mechanickém
servomotoru
klí battery
em
(mod.
accessory) can be installed in the control unit to
otev
ít iPR2,
ru optional
.
enable a number of emergency manoeuvres following a power failure
(black-out). During the power failure, or at any other time, the gate leafs
can be moved manually if required, by first releasing the gearmotor using
2.2 - ZA ÍZENÍ A P ÍSLUŠENSTVÍ TVO ÍCÍ
the relative key.

[b]

[e]

[a]

[c]

[d]

KOMPLETNÍ SESTAVU SYSTÉMU

[f]

2.2 - DEVICES AND ACCESSORIES REQUIRED TO SET

Na obr. 1 jsou zobrazena za ízení a p íslušenství kompletního systému dle
obr. 4. UP A COMPLETE SYSTEM

[a]
- Elektromechanický
servomotor
WT1SC required
s ídicí jednotkou
Obr.
1 illustrates all devices
and accessories
to set up a complete
[b]
- Elektromechanický
servomotor
WT1SK bez ídicí jednotky
system,
such as that shown
in obr. 4.
[c] - Zahnutá ramena a ramena s drážkou
[a] -- P
Elektromech.
s ÍDÍCÍkjednotkou
[d]
ední nosníkyservomotor
(pro upevnWT1SC
ní servomotoru
brán )
[b] -- Zadní
Elektromech.
bez ÍDÍCÍ
[e]
podp ryservomotor
(pro upevn WT1SK
ní servomotoru
ke stjednotky
)
[c]
Curved
arms
+
slotted
arms
[f] - Klí e pro manuální uvoln ní servomotoru
[d] -- Dvojice
Front brackets
fixture of
gearmotor
to st
thenu)
gate)
[g]
fotobun(for
k PH100
(pro
montáž na
[e] -- Klí
Rearem
supports
(forp fixture
gearmotor
to wall) na st nu)
[h]
ovládaný
epína ofKS100
(pro montáž
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Poznámky k tomuto návodu

Ujist te se, že jsou instalovány mechanické dorazy (není sou ástí
dodávky) pro otev ení a zav ení brány.

3.1 - POSOUZENÍ VHODNOSTI BRÁNY PRO
AUTOMATIZACI

3.2 - ROZSAH POUŽITÍ VÝROBKU
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GRAF 1 (viz odstavec 3.2)
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1 - Vhodnost výrobku pro automatizaci brány. Pro tuto kontrolu
prove te s použitím grafu 1:
a) - Zm te délku ídla brány a jeho váhu.
b) - Na p íslušné k ivce v grafu 1 najd te bod, kde se tyto hodnoty
protínají:
• Pokud se pr se ík nachází na ploše ozna ené "A”, znamená to,
že bránu je možné automatizovat pomocí ramen se standardní
délkou nebo pomocí ramen se zkrácenou délkou (délka ramen musí
být b hem instalace upravena podle odstavce 3.4).
• Pokud se pr se ík nachází na ploše ozna ené “B”, znamená to, že
bránu je možné automatizovat pomocí ramen se standardní délkou.
• Pokud se pr se ík nachází na ploše ozna ené “C”, není možné
tuto bránu automatizovat.
2 - Maximální výška k ídla: Systémem WT lze automatizovat brány s
ídly o výšce do 200cm.
3 - Maximální délka k ídla: Systémem WT lze automatizovat brány s
ídly o délce do 160cm (viz graf 1).
4 - Maximální váha k ídla: Maximální váha k ídla pro automatizaci je
závislá na jeho délce. Pro výpo et maximální p ípustné váhy pro
použití systému WT postupujte následovn :
a) Zm te délku k ídla brány a tuto hodnotu vyzna te do grafu 1
(na vodorovnou osu ozna enou "délka"). Z tohoto bodu narýsujte
kolmici, která protne ob k ivky grafu.
b) Z obou pr se ík narýsujte vodorovné p ímky, které protnou
kolmou osu grafu (ozna enou "váha"). V pr se íku p ímky
osou VÁHA je pak možné ode íst použitelné hodnoty váhy pro
standardní i zkrácené rameno: Pro ramena o standardní délce
(vycházejí hodnoty od 110 do 180kg), pro ramena se
zkrácenou délkou (vycházejí hodnoty od 100 do 150kg).
5 - Rozm ry servopohonu: Podle rozm rového výkresu na obr. 2,
si ov te, zda je na míst plánované instalace dostatek prostoru pro
servopohon, zejména ov te tyto body:
• Ší ka základny servomotoru musí být v tší než 80mm (obr. 2).
Pozor, p i menší ší ce není instalace servomotoru možná.
• Vzdálenost mezi okrajem základny servomotoru (strana bližší k
záv snému kloubu) a jakoukoli pevnou p ekážkou musí být v tší než
120mm (obr. 2).
6 - Umíst ní servomotoru: Nikdy servomotor neinstalujte v obrácené
poloze (viz obr. 3).
7 - Maximální úhel otev ení k ídla: P i standardní délce ramene
servomotoru je možné dosáhnout úhlu otev ení až 110°. P i použití
zkrácené délky ramene je úhel snížen na 90°. Délka ramene se
nastavuje p ed fází instalace - viz odstavec 3.4.
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3.3 - KONTROLA P ED INSTALACÍ ZA ÍZENÍ
3.3.1 - Ujist te se, že máte p ipraven veškerý materiál a sou ásti.
ed zapo etím prací se ujist te, že máte p ipraven veškerý materiál a
sou ásti. Všechny díly musí být v dobrém technickém stavu a musí
vyhovovat platným bezpe nostním p edpis m.

3.3.2 -Umíst ní komponent za ízení
Pro umíst ní jednotlivých komponent systému viz obr. 4. Zde je
ilustrace jejich rozmíst ní. Obrázek ukazuje ideální zp sob rozmíst ní
níže uvedených komponent :
a - Elektromech. servomotor s ÍDÍCÍ jednotkou WT1SC
b - Elektromech. servomotor bez ÍDÍCÍ jednotky WT1SK
c - Dvojice fotobun k PH100 (montáž na st nu)
d - Výstražná lampa FL100
e - Klí em ovládaný p epína KS100 (montáž na st nu)
f - Dvojice podstavc PT50 pro fotobu ky PT50 (h = 50cm) / PT100
(h = 100cm)
g - Dorazy pro otev ení (nejsou sou ástí dodávky Mhouse. Pro tuto
funkci je n kdy možné použít p irozené p ekážky, jako nap . okraje
st n, atd.)
h - Dorazy pro zav ení (nejsou sou ástí dodávky Mhouse)
i výb ru umíst ní každého z komponent m jte zejména na pam ti:
• Servomotory – servomotor s ÍDÍCÍ jednotkou musí být umíst n na
ídle brány co nejblíže u zdroje napájení.
• Fotobu ky PH100 – Ob fotobu ky (TX a RX) musí být umíst ny:
a) ve výšce 40-60cm nad zemí; b) na stranách chrán né zóny, c) mimo
bránu, tj. na stran cesty, d) instalujte poblíž brány; e) vysílací fotobu ka
TX musí být nasm rována na p ijímací fotobu ku RX, s maximální
tolerancí 5°.
• Výstražná lampa FL100 – Musí být umíst na v blízkosti brány a musí
být dob e viditelná ze všech p ístupových míst. M že být umíst na
vertikáln nebo horizontáln .
• Klí em ovládaný p epína KS100 – Musí být umíst n po stran brány
ve výšce cca 80cm nad zemí, aby se dal pohodln ovládat.
• Ostatní ovládací prvky brány – Musí být umíst ny na viditelném míst ,
mimo dosah pohyblivých ást systému v minimální výšce 1,5m nad zemí.
Ovládací prvky nesmí být p ístupné osobám, kterým není dovoleno s
bránou manipulovat.

3.3.3 - Ur ení tras pro p ipojovací kabeláž
ed instalací je nutné stanovit místo a zp sob uložení kabeláže. Proto je
nutné vzít v úvahu:
a) Umíst ní jednotlivých komponent systému (viz odstavec 3.3.2);
b) Propojení mezi jednotlivými komponenty sytému (p ipojení svorkovnic viz obr. 26);
c) Použitou technologii datové sb rnice ECS. Díky této technologii je
možné p ipojení a komunikace mezi r znými za ízeními (v etn
ÍDÍCÍ
jednotky - svorky ECS). Pomocí jednoho dvoužilového kabelu jsou
enášena data i napájení pro jednotlivé komponenty. Kabel m že být
použit pouze pro komponenty vyrobené firmou Mhouse nebo
komponenty kompatibilní s protokolem ESC (nap . fotobu ky, bezp.
prvky ovládací tla ítka, indika ní sv tla, atd.). Pro podrobn jší informace
viz katalog Mhouse nebo navštivte stránky www.mhouse.biz).
Technologie ECS umož uje r zná rozmíst ní za ízení a jejich p ipojení.
které p íklady jsou uvedeny na obr. 5.

po et cykl

GRAF 2 (viz odstavec 3.2 - 9)

initel opot ebení (%)

TAB. 1 - initel opot ebení (viz odstavec 3.2-9)
1a - délka k ídla

1b - váha k ídla

initel opot ebení
STANDARDNÍ délka k ídla

ZKRÁCENÁ délka k ídla

> 100kg
< 100kg

55%
30%

65%
50%

> 80kg

55%

65%

< 80kg

40%

50%

2 - Okolní teplota: více než 40°C nebo mén než 0°C nebo p i
vlhkosti vyšší než 80%

15%

15%

3 - P ítomnost prachu, písku nebo soli
4 - Instalace ve v trném prost edí

15%
15%

10%
10%

< 1,2m
1,2 - 1,6m

6 – esky

esky

8 - Mechanické dorazy: Servopohony systému WT nemají
zabudované mechanické prvky pro omezení pohybu k ídla brány p i
otev ení a zav ení. Proto je nutné u systému WT instalovat na
podlahu mechanické dorazy pro otev ení a zav ení brány (tyto
komponenty nejsou sou ástí dodávky systému WT a ani nejsou v
nabídce produkt spole nosti Mhouse).
9 - Životnost výrobku: Pr
rná životnost výrobku je siln
ovliv ována etností jeho používání – tj. suma všech initel , které
mají vliv na jeho opot ebení - viz tabulku 1. Pro odhad životnosti ve
vašich konkrétních podmínkách postupujte podle následujících
krok :
01. V tabulce 1 vyhledejte pro hodnoty délky a váhy k ídla vaší
brány odpovídající hodnotu initele opot ebení. Berte p itom v
úvahu také druh ramene - standardní nebo zkrácené. V ur itých
ípadech je t eba po ítat s dalšími faktory, které ovliv ují
mechanické namáhání a tím i výsledek výpo tu - proto zvolte
relevantní hodnoty z tabulky 1 a zakalkulujte je do celkového
initele opot ebení.
íklad: • Délk a k ídla = 1,5m; váha k ídla = 92kg; délka ramene
= standard, potom bude initel opot ebení = 55%.
ítomnost faktor ovliv ujících zvýšené mechanické namáhání:
• okolní teplota = NE; P ítomnost prachu, písku nebo soli = ANO;
délka ramene = standard; potom bude initel opot ebení = 15%;
trné prost edí = ANO; délka ramene = standard, potom bude
initel opot ebení = 15%. • CELKOVÝ INITEL OPOT EBENÍ: 55%
+ 15% + 15% = 85%.
02. V grafu 2 ode te pro vypo tený initel opot ebení (v
uvedeném p íkladu 85%) p edpokládaný po et cykl , který
odpovídá životnosti. Na vodorovné ose grafu najd te hodnotu 85%
a z tohoto bodu ve te kolmici. V míst , kde tato p ímka protne
ivku grafu, ve te vodorovnou p ímku ke kolmé ose grafu. Zde
ode te p edpokládaný po et cykl .
íklad: Celkový initel opot ebení = 85%. To podle grafu 2
odpovídá p ibližn 51 000 pracovním cykl m (= odhadovaná
životnost výrobku).
Tato odhadovaná životnost je dosažitelná pouze za p edpokladu,
že jsou dodržovány plány pravidelné údržby (viz odstavec 10.1).
Odhad životnosti je vytvo en na základ propo
z vývoje a
provedených testech prototyp . Protože se jedná o odhad,
nem že být na tyto údaje poskytována výrobcem žádná záruka.
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TABULKA 2 - Specifikace el. kabel

(viz obr. 6 a odstavec 3.3.4)

Okruh

Typ kabelu (minimální pr ezy vodi

A - Napájení systému
B - FLASH - Výstražná lampa - výstup

kabel 3 x 1,5mm² (pozn. 1)
kabel 2 x 0,5mm²

20m

C - Anténa pro radiový p ijíma
D - ECS - sb rnice (pozn. 4)
E - STOP - vstup

RG58 (stín ný kabel)
kabel 2 x 0,5mm²
kabel 2 x 0,5mm²

20m (doporu ena délka do 5m)
20m (pozn. 3)
20m (pozn. 3)

F - OTEV ENÍ - vstup
G - Motor - výstup (bez ÍDÍCÍ JEDNOTKY)

kabel 2 x 0,5mm²
kabel 3 x 1mm²

20m (pozn. 3)

Pozn. 1 - Vn jší pr

)

Max. p ípustná délka
30m (pozn. 2)

10m

r kabelu max. 11mm.

Pozn. 2 - Pokud je napájecí kabel delší než 30m, je nutno použít kabel o v tším pr ezu vodi
ochranného vodi e v souladu s platnou normou.

(nap . 3x2,5mm²) a je nutné zajistit uzemn ní

Pozn. 3 - Pro tyto okruhy (D, E, F) je možné použít jeden vícežilový kabel.
Pozn. 4 - Pro více informací o sb rnici ECS viz odstavec 3.3.3.
POZOR! – Použité kabely musí být vhodné pro prost edí v míst instalace: nap . pro použití ve vnit ních prostorech se doporu ují kabely typu
H03VV- F, pro venkovní prostory kabely typu H07RN-F.

esky – 7

7

esky

Po zvážení bod a, b, c si prohlédn te obrázek . 6 a na papír si
namalujte podobné rozložení s ohledem na pot eby vašeho systému.
Tento nákres vám bude sloužit jako návod pro p ípravu kabelových tras a
kanálk pro uložení kabeláže.

3.3.4 - Volba typu a dimenzí kabel
ipravte si pot ebné délky kabel o doporu ené dimenzi (podle tabulky
.2) a podle nákresu rozložení komponent (viz odstavec 3.3.3) a
skute ného stavu na míst instalace brány. Pozor! - žádný z kabel
nesmí mít v tší délku než je uvedeno v tabulce . 2 (jinak musí být
upraven jeho pr ez).
Napájecí kabel – Kabel pro napájení servomotoru WT1SC musí být
ipraven pro fázi programování systému. Po naprogramování a
otestování musí být trvale p ipojen ke zdroji el. energie.

3.3.5 - Místo pro instalaci a p íprava prací
ipravte si místo pro instalaci za ízení:
- p ipravte výkopy pro položení kabel a kabelové kanály
- položte kabelové trubky a upevn te je
- položte kabely a uložte je tak, aby nebyly vystaveny mechanickému
poškození. Pozor! - V tomto kroku ješt kabely nezapojujte.
- prove te ostatní nezbytné p ípravné innosti
Upozorn ní:
• Kabelové trubky a kanálky slouží k ochran elektrických kabel a k
edcházení jejich mechanickému poškození.
• Na koncích kabelových trubek umíst te vhodné vývodky.
• Trubky ukládejte takovým zp sobem, aby se v nich nemohla zdržovat
nakondenzovaná voda a dostávat se do za ízení. Voda by mohla vážn
poškodit elektrická i elektronická za ízení.

8
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3.4 - D LEŽITÉ UPOZORN NÍ!
POSTUP INSTALACE (se standardním a
zkráceným ramenem)
VÝCHOZÍ P EDPOKLAD – Rameno servomotoru je možné
zkracovat. Kratší délka ramene m že být vhodná v místech
instalace, kde se nachází pevná p ekážka (st na, sloupek, atd.) u
sloupku, kde má být instalován servomotor. P ed zapo etím
instalace proto prove te následující kroky a rozhodn te, který
typ je pro vaši aplikaci vhodný. Viz body 4.1 (pro standardní
rameno) a 4.2 (pro zkrácené rameno).

9

Pozor – Nevhodnou instalací m že dojít k vážnému úrazu osob které
používají systém nebo s ním pracují.

b) - Zkontrolujte, zda je servomotor v této pozici ve vodorovné poloze. Na
sloupku si tužkou vyzna te horní ást p íchytky. Potom servomotor
sundejte.
3. Nastavení maximálního úhlu otev ení k ídla.
a) - esu te k ídlo brány do maximální požadované polohy
(nep ekro te úhel 110°) a v tomto míst je zablokujte mechanickým
dorazem na zemi pro provizorní zajišt ní. Pozor! – Aby mohl
systém správn pracovat, je nutné použít správn umíst né
mechanické dorazy pro maximální otev ení a zav ení brány. Tyto
dorazy nejsou sou ástí dodávky a nejsou ani v nabídce spole nosti
Mhouse.
4. Zm te rozte A (podle obr. 11), tj. vodorovná distance mezi
záv sem k ídla brány a osou ramene servomotoru.

8 – esky

10

minimum 40 cm

1. Sestavte komponenty ramene servomotoru.
a) - Podle obr. 7, ale bez instalace zajiš ovací podložky (obr. 8); která se
namontuje pozd ji. Pozor! - Když je nainstalován servomotor,
rameno nastavte vzhledem ke k ídlu brány tak, aby bylo zahnuto
sm rem ke k ídlu brány (obr. 9). 10
2.
i instalaci na sloupek ur ete výšku umíst ní servomotoru nad
zemí.
a) - Položte servomotor na sloupek tak, aby p íchytky (které fixují rameno
ke k ídlu brány) byly v horní ásti k ídla v míst vyztužení brány (obr.
10). Pokud je zvoleno jiné místo upevn ní, je t eba volit minimální
výšku nad zemí 40cm.
Pozor – Nikdy neinstalujte servomotor v opa né poloze - viz obr. 3.

- Pokud je distance E v rozmezí od 80mm (minimum) do 299 mm
(maximum), pokra ujte v instalaci podle postupu v procedu e 4.1B
(p edpokládá se zkrácení ramene);
- Pokud je distance E rovna nebo v tší než 300mm, pokra ujte v
instalaci podle postupu v procedu e 4.1A (p edpokládá se použití
standardní velikosti ramene - tak jak bylo dodáno).

5. Postup pro dokon ení instalace servomotoru.
a) - UPOZORN NÍ (VELMI D LEŽITÉ!) Pokud se v okolí místa
instalace nachází n jaká p ekážka (st na, sloupek, nebo jiný pevný
element), ujist te se, že nebude bránit v pohybu ramene
servomotoru. Zm te distanci E (obr. 12), tj. mezeru mezi d íve
narýsovanou vertikální p ímkou na sloupku k nejbližšímu místu
ekážky.
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12

E

B

GRAF 3

(viz odstavec 3.4)
110°

LAD: Pokudje požadovaný maximální
sloupku brány je 145mm,
105°

100°

95°

90°

300

ÍKLAD: Pokud je požadovaný
maximální úhel otev ení 105° a zm ená
hodnota B na sloupku brány je 145mm, je
možné použít hodnotu A v rozmezí od 125
do150 m nebo od 185 do 210mm. V obou
ípadech je doporu ena nejmenší z
dvojice hodnot.

A
250

(kompatibilní hodnoty A)

esky

a) - V grafu . 3 vyhledejte spojnici pro úhel otev ení, který jste zm ili.
b) - U sloupku zm te rozm r B (obr. 11), tj. vzdálenost mezi st edem
otá ení k ídla brány (tj. st ed záv su k ídla) a vn jší stranou
sloupku, kam bude servomotor upevn n.
c) - V grafu . 3 si vyzna te zm enou hodnotu B na vodorovnou osu.
Potom narýsujte kolmici, která protne k ivku maximálního úhlu
otev ení (viz p íklad v grafu 3).
d) - V grafu . 3 narýsujte vodorovné p ímky které prochází pr se íky
vertikální p ímky s k ivkou maximálního úhlu otev ení brány.
e) Potom na vertikální ose grafu ode te všechny hodnoty, které
takto vzniky (viz p íklad v uvedeném grafu). Pokud je to
proveditelné, vyberte minimální možnou hodnotu. Toto je
požadovaná hodnota A.
f) - Na sloupek si vyzna te vybranou hodnotu A a z tohoto bodu spus te
kolmici (obr. 11). Tato kolmice musí protnout d íve narýsovanou
vodorovnou p ímku. Tyto dv p ímky budou sloužit pro ur ení
správného umíst ní servomotoru.
g) - Nakonec prove te mechanické uvoln ní servomotoru podle kapitoly
Manuální zajišt ní a uvoln ní servomotoru v tomto návodu k
obsluze.

200
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50
mm 0

50

100
B = 145

150

200
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B
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Upozorn ní! • Veškeré instala ní práce a
ipojování
se musí provád t p i odpojeném
napájení (bez nap tí). Pokud je instalována záložní
baterie PR2, je nutné ji také odpojit. • Nedodržením
chto bezpe nostních zásad m že dojít k
vážnému úrazu.

––– KROK 4 –––
INSTALACE SERVOMOTOR

WT1SC / WT1SK

4.1A - INSTALACE SE STANDARDNÍ DÉLKOU RAMENE

POZOR! - Tato procedura je alternativou k
procedu e 4.1B. Pro volbu vhodné procedury si
prostudujte instrukce v odstavci 3.4.
LEŽITÉ!
V této procedu e je popisovana instalace servomotoru WT1SC.
Stejný postup použijte p i instalaci servomotoru WT1SK - pro
dvouk ídlé brány.
01. Upevn ní servomotoru ke sloupku (obr. 13).
a) - iložte servomotor ke sloupku brány (*) tak, aby jeho osa souhlasila
s vertikální p ímkou, kterou jste si d íve narýsovali na sloupku (viz
odstavec 3.4). Potom srovnejte horní hranu p íchytky
servomotoru s vodorovnou p ímkou, kterou jste si d íve narýsovali
na sloupku (viz odstavec 3.4).
V této fázi se ujist te, že je servomotor v dokonalé rovin - jakákoli
nep esnost uložení m že pozd ji zp sobovat chyby funkce
systému.
(*) POZOR! - Pokud je ší ka sloupku v rozmezí 80 až 135mm, pak
ed pokra ováním instalace oto te p íchytku servomotoru o 90°.
Potom pokra ujte podle instrukcí na obr. 21.
b) - Ozna te si místa pro otvory na hmoždinky, vyvrtejte otvory ve
sloupku a nasu te vhodné hmoždinky. Potom servomotor
išroubujte - použijte šrouby s podložkami. Pozn. - Šrouby
nejsou sou ástí dodávky výrobku, protože jejich typ je závislý na
materiálu sloupku a jeho tlouš ce.
c) - Pro zvýšení stability servomotoru nastavte zadní podp ry motoru
proti sloupku. Toto nastavení je možné provést pozd ji, když bude
ÍDÍCÍ jednotka vyjmuta ze servomotoru. (viz odstavec 5.4).
02. Upevn ní ramene ke k ídlu brány (obr. 13).
a) - esu te k ídlo brány do pln zav ené pozice - až k mechan. dorazu.
b) - Natáhn te rameno motoru a p esu te je nahoru ke k ídlu stranou
upev ovací p íchytky. Potom lehce p itla te zahnuté rameno ke
ídlu brány (obr. 13-6 a) tak, aby byla ob ramena zcela
natažena. Pozor! - ramena jsou zcela natažena, když je
zahnutá ást na konci své dráhy.
d) - Ujist te se, že je rameno servomotoru ve vodorovné poloze (obr. 13 6b). Tužkou si na sloupku vyzna te místa pro otvory podle p íchytky,
aby bylo možné je snadno p išroubovat (obr. 13 - 7).
e) - Za trvalého p idržování (nap . pomocí sv rky) p íchytky ke k ídlu
prove te zkoušku plného zav ení a otev ení brány (až k mechanickým
doraz m). Pozor! - B hem této zkoušky, pokud n jaká pevná
ekážka brání kompletnímu pohybu servomotoru, p erušte
instalaci a prove te proceduru 4.2.
f) - Do k ídla brány vyvrtejte otvory podle p ipravených zna ek.
Odejm te p íchytku od ramene a upevn te ji k brán pomocí
vhodných šroub . Pozn. - Tyto šrouby nejsou sou ástí dodávky
za ízení - jejich typ závisí na materiálu a tlouš ce brány.
g) - Upevn te rameno k p íchytce pomocí epu a segrovy podložky Zkontrolujte, zda je rameno i p íchytka umíst na vodorovn . Pokud je
to t eba, šrouby povolte a p íchytku vyrovnejte.
h) - Trvale upevn te koncové dorazy k podlaze v pozici dle úvodní ásti
odstavce 3.4.
03. Kontrola zavírání brány.

10 – esky

a) - Zav ete kompletn k ídlo brány až po doraz. Potom s k ídlem
zahýbejte rukou a ujist te se, že z stává ve své pozici. Pokud tomu
tak není, pokra ujte následujícími kroky, jinak p ejd te na fázi 04:
1. Demontujte rameno s drážkou od p íchytky na k ídle brány.
2. Uvoln te šrouby p íchytky a posu te ji o n kolik milimetr ve
sm ru servomotoru.
3. Znovu nasa te rameno s drážkou do p íchytky, zav ete k ídlo
brány a ujist te se, že je ve správné pozici oproti dorazu a s druhým
ídlem (pokud je instalováno). Pozor! - Pokud je to t eba, opakujte
bod 2, aby bylo dosaženo dokonalého zav ení.
04. Trvalé upevn ní p íchytky na k ídle brány.
a) - Demontujte rameno s drážkou od p íchytky na k ídle brány (pokud to
již nebylo provedeno ve fázi 03).
b) - Vyvrtejte otvory v k ídle ve stejném míst , jako jsou tyto otvory na
íchytce (v jejím st edu) a vložte do ní šrouby. íchytku upevn te
dotažením šroub .
c) - Upevn te rameno s drážkou k p íchytce pomocí epu segrovy podložky.
05. Manuální zajišt ní servomotoru.
a) - Ru
p esu te k ídlo brány do p ibližn prost ední polohy. Motor
zajist te pomocí klí e (viz kapitolu Manuální zajišt ní a uvoln ní
servomotoru v tomto návodu). Potom ru
p esu te k ídlo brány
kolik centimetr ve sm ru otev ení.
06. Dvouk ídlé brány.
a) - Pokud má brána 2 k ídla, nainstalujte další servomotor obdobným
zp sobem dle odstavce 3.4 a podle tohoto odstavce.

4.1B - INSTALACE SE ZKRÁCENÝM RAMENEM

POZOR! - Tato procedura je alternativou k
procedu e 4.1A. Pro volbu vhodné procedury si
prostudujte instrukce v odstavci 3.4.
LEŽITÉ!
V této procedu e je popisována instalace servomotoru WT1SC.
Stejný postup použijte p i instalaci servomotoru WT1SK - pro
dvouk ídlé brány.
01. Nastavení nového maxima úhlu otev ení k ídla (maximum 90°).
a) - Bez ohledu na d íve nastavený maximální úhel otev ení
(odstavec 3.4) posu te k ídlo brány k novému maximálnímu
otev ení. Ujist te se p itom, že tento úhel otev ení není v tší než
90° (prom ení úhlu použijte úhlom r z poslední strany tohoto
návodu). Zajist te servomotor k ídla v pozici mechanického
dorazu d íve nainstalovaného na podlaze.
02. Výpo et rozm ru zkráceného ramene s drážkou.
a) - Na ploše sloupku, kde má být upevn n servomotor, smažte d íve
nakreslenou kolmou p ímku (viz odstavec 3.4).
b) - Na sloupku zm te rozte B (obr. 11), tj. vzdálenost mezi st edem
otá ení k ídla brány (tj. st ed záv su k ídla) a vn jší stranou
sloupku, kam bude servomotor upevn n.
c) - V grafu . 4 si vyzna te zm enou hodnotu B na vodorovnou osu.
Potom narýsujte kolmici, která protne k ivku maximálního úhlu
otev ení (viz p íklad v grafu 4).
d) iložte servomotor na sloupek tak, aby jeho zadní p íchytka
byla co nejblíže k záv su brány.
e) idržujte servomotor v této pozici a zkontrolujte, zda je ve
vodorovné poloze. Tužkou si nakreslete na sloupek vertikální
ímku, vedenou v ose upev ovací p íchytky. Tato p ímka musí
protnout již d íve narýsovanou vodorovnou p ímku. Tyto dv
ímky budou pozd ji sloužit jako vodítko pro upevn ní
servomotoru.
f) - Na sloupku si zm te rozte A (obr. 11), tj. vzdálenost st edem
otá ení k ídla brány (tj. st ed záv su k ídla) a d íve narýsovanou
vertikální p ímkou.
g) - V grafu . 4 si vyzna te rozte A na vertikální ose a z tohoto bodu
ve te horizontální p ímku tak, až protne d íve narýsovanou
vertikální p ímku. Tento pr se ík definuje hodnotu C, tj. délka
ramene s drážkou mezi dv ma epy (obr. 14).

esky

INSTALACE: SEST AVE NÍ A PROPO JENÍ KOMPO NENT

esky

13

5

1

2

6

3 4

7

b

a
OK

8

9

10
a

b

11

12

13
3

1

d

b

2

c

~45°
a
b

a

c

esky – 11

04. Zkrácení ramene s drážkou (obr. 16).
a) - Uvoln te matici ramene s drážkou, demontujte doraz a rozeberte oba
epy. Ujist te se, že je mezi nimi vzdálenost odpovídající ur ené
hodnot C. Potom dotáhn te provizorn matici.

iložte servomotor ke sloupku brány (*) tak, aby jeho osa souhlasila
s vertikální p ímkou, kterou jste si d íve narýsovali na sloupku (viz
odstavec 3.4). Potom srovnejte horní hranu p íchytky
servomotoru s vodorovnou p ímkou, kterou jste si d íve narýsovali
na sloupku (viz odstavec 3.4).
V této fázi se ujist te, že je servomotor v dokonalé rovin - jakákoli
nep esnost uložení m že pozd ji zp sobovat chyby funkce
systému.
(*) POZOR! - Pokud je ší ka sloupku v rozmezí 80 až 135mm, pak
ed pokra ováním instalace oto te p íchytku servomotoru o 90°.
Potom pokra ujte podle instrukcí na obr. 21.
b) - Ozna te si místa pro otvory na hmoždinky, vyvrtejte otvory ve
sloupku a nasu te vhodné hmoždinky. Potom servomotor
išroubujte - použijte šrouby s podložkami. Pozn. - Šrouby
nejsou sou ástí dodávky výrobku, protože jejich typ je závislý na
materiálu sloupku a jeho tlouš ce.
c) - Pro zvýšení stability servomotoru nastavte zadní podp ry motoru
proti sloupku. Toto nastavení je možné provést pozd ji, když bude
ÍDÍCÍ jednotka vyjmuta ze servomotoru. (viz odstavec 5.4).

11

A
B

05. Ov ení dostate né délky ramene s drážkou (obr. 17 a 18).
a) - esu te k ídlo brány do maximální polohy zav ení - k dorazu.
b) - Natáhn te rameno motoru a p esu te je nahoru ke k ídlu stranou
upev ovací p íchytky. Potom lehce p itla te zahnuté rameno ke
ídlu brány (obr. 17-1 a) tak, aby byla ob ramena zcela
natažena. Pozor! - ramena jsou zcela natažena, když je
zahnutá ást na konci své dráhy.
c) - Ujist te se, že je rameno servomotoru ve vodorovné poloze (obr. 171b). Tužkou si na sloupku vyzna te místa pro otvory podle p íchytky,
aby bylo možné je snadno p išroubovat (obr. 17-2).
d) - Za trvalého p idržování (nap . pomocí sv rky) p íchytky ke k ídlu
prove te zkoušku plného otev ení brány (až k mechanickému dorazu).
e) - Jakmile je k ídlo v této pozici, zkontrolujte bránu podle obrázku
18-1: Napn te kousek provázku mezi dv ma epy p esn nad
ramenem s drážkou. Pokud je provázek na spojnici nad záv sem
brány a nad epem sloupku (viz obr. 18-2 BB), prodlužte rameno s
drážkou o n kolik milimetr (hodnota C) a m ení opakujte. Pokud je to
eba, proceduru opakujte, dokud není dosaženo stavu pozice AA dle
obr. 18-2 a dokud se rameno nedostává do kontaktu s pevnými
ekážkami v okolí sloupku.
06. Zkracování ramene s drážkou (obr. 19).
Po nalezení nejvhodn jší pozice pro funkci celého ramene u ízn te
ebývající ást ramene s drážkou, jak je popsáno níže:
a) - Narýsujte si áru ezu na rameni s drážkou v p esné pozici brány dle
kroku 1 a obr. 19. Potom rameno demontujte od p íchytky a rameno
zkra te.
b) - Po odstran ní špon od ezání rameno namontujte zp t podle obr. 7.
07. Upevn ní ramene ke k ídlu brány (obr. 20).
a) - Provrtejte k ídlo brány v ozna ených místech. Odmontujte p íchytku
z ramene a upevn te ji pomocí šroub ke k ídlu. Pozn. - šrouby
nejsou sou ástí balení a jejich typ závisí na materiálu a
tlouš ce brány.
b) - Upevn te rameno k p íchytce, vložte ep a instalujte doraz.
ležité: Ujist te se, že je p íchytka i rameno v rovin . Pokud je to
nutné, uvoln te šrouby p íchytky a usa te za ízení do roviny.
c) - Trvale zajist te dorazy pohybu brány k podlaze ve stejné poloze,
která byla ur ena v kroku na za átku odstavce 3.4.
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03. Upevn ní servomotoru ke sloupku (obr. 15).
a) -

1

esky

15

2

3

08. Kontrola zavírání k ídla brány.
a) - Zav ete kompletn k ídlo brány až po doraz. Potom s k ídlem
zahýbejte rukou a ujist te se, že z stává ve své pozici. Pokud tomu
tak není, pokra ujte následujícími kroky, jinak p ejd te na fázi 09:
1. Demontujte rameno s drážkou od p íchytky na k ídle brány.
2. Uvoln te šrouby p íchytky a posu te ji o n kolik milimetr ve
sm ru servomotoru.
3. Znovu nasa te rameno s drážkou do p íchytky, zav ete k ídlo
brány a ujist te se, že je ve správné pozici oproti dorazu a s druhým
ídlem (pokud je instalováno). Pozor! - Pokud je to t eba, opakujte
bod 2, aby bylo dosaženo dokonalého zav ení.
9. Trvalé upevn ní p íchytky na k ídle brány.
a) - Demontujte rameno s drážkou od p íchytky na k ídle brány (pokud to
již nebylo provedeno ve fázi 08).
b) - Vyvrtejte otvory v k ídle ve stejném míst , jako jsou tyto otvory na
íchytce (v jejím st edu) a vložte do ní šrouby. íchytku upevn te
dotažením šroub .
c) - Upevn te rameno s drážkou k p íchytce pomocí epu a segrovy
podložky.
10. Manuální zajišt ní servomotoru.
a) - Ru
p esu te k ídlo brány do p ibližn prost ední polohy. Motor
zajist te pomocí klí e (viz kapitolu Manuální zajišt ní a uvoln ní
servomotoru v tomto návodu). Potom ru
p esu te k ídlo brány
kolik centimetr ve sm ru otev ení.
11. Dvouk ídlé brány.
a) - Pokud má brána 2 k ídla, nainstalujte další servomotor obdobným
zp sobem dle odstavce 3.4 a podle tohoto odstavce.
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––– KROK 5 –––

esky

22
INSTALACE A P IPOJENÍ
DALŠÍCH ZA ÍZENÍ

1

2

Systém se krom servomotoru skládá také z ÍDÍCÍ jednotky (WT1SC).
Systém WT v sob také zahrnuje další volitelné prvky a p íslušenství,
které m že být kdykoli k systému dopln no. Za ízení, která jsou použita
i standardní instalaci jsou popsána níže v tomto KROKu . 5. Další
rozši ující prvky - záložní baterie PR2 a fotovoltaický zdroj PF jsou
popsány v kapitole Dopl ující informace.

5.1 - P IPOJENÍ SERVOMOTORU WT1SK
1.
2.
3.

4.

5.

Demontujte spodní kryt servomotoru bez ÍDÍCÍ jednotky, viz obr.
22;
V dalších krocích postupujte podle obr. 23. Šroubovákem uvoln te 4
šrouby držáku kabelových vývodek a demontujte jej (pozor, abyste p i
tom neztratili ob distan ní podložky).
Uvoln te kabelovou p íchytku a protáhn te p es ni p ívodní kabel.
ipojte všechny 3 vodi e kabelu ke svorkám podle symbol na štítku.
Potom dotáhn te šrouby na vodi ích i p íchytce.
Nastavení podstavc servomotoru. P ed dalšími úkony nastavte
výšku obou podstavc na zadní stran servomotoru. Tyto podstavce by
se m ly dotýkat plochy sloupku brány - pro zvýšení jeho stability. Potom,
pomocí šestihranného klí e, prove te nastavení dle kroku 7 na obr. 23.
Pozor! – Nikdy nedotahujte podstavce více než je nutné. Dotáhn te je
jen tak, aby s dotýkaly povrchu sloupku.
Nakonec ust ihn te okraj držáku kabelových vývodek, nasa te ob
podložky a namontujte zp t držák kabelových vývodek. Zandejte kryt
servomotoru.

5.2 - INSTALACE A P IPOJENÍ VÝSTRAŽNÉ LAMPY
FL100
Výstražnou lampu nainstalujte na zvoleném míst . Práci prove te dle obr.
24. Písmenem A je zde ozna ena montáž na kolmou st nu, písmene B
montáž na vodorovnou plochu.
1. Uvoln te šrouby pr hledného krytu. Oto te tímto krytem doleva a
sundejte jej z t lesa lampy.
2. Sm rem nahoru vytáhn te žárovku s paticí a uvoln te šrouby pod
touto paticí. Takto uvoln ný díl demontujte.
3. Otvorem p ive te elektrický kabel. Potom si ozna te otvory pro
ipevn ní lampy ke st
, tak, aby to vyhovovalo kabelu. Vyvrtejte
otvory pro p ipevn ní.
4. Použijte p íklepovou vrta ku s vrtákem 6mm. Do vyvrtaných otvor
vložte hmoždinky o pr
ru 6mm. P išroubujte t leso lampy pomocí
vhodných šroub .
6.
ipojte elektrický kabel pro výstražné sv tlo a anténu: V lamp jsou
použité odnímatelné bloky svorek. Vyjm te tyto svorky, p ipojte
kabely a svorky znovu nasa te. U vodi
lampy není nutné brát
ohled na polaritu. U anténního kabelu je t eba respektovat polaritu
stín ní.
7. Nasa te žárovku s paticí (zatla ením do t lesa lampy, až dojde k
zaklapnutí pojistky).
8. Nasa te pr hledný kryt lampy a p išroubujte jej oto ením vpravo.
Nakonec kryt zajist te šroubem.

b

5.4 - P IPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ZA ÍZENÍ KE
SVORKÁM ÍDÍCÍ JEDNOTKY
1. Vyjm te ÍDÍCÍ jednotku z krytu podle instrukcí v odstavci A.1
(kapitola Dopl ující informace).
2. Nastavení podstavc servomotoru. P ed dalšími úkony nastavte
výšku obou podstavc na zadní stran servomotoru. Tyto podstavce by
se m ly dotýkat plochy sloupku brány - pro zvýšení jeho stability. Potom,
pomocí šestihranného klí e, prove te nastavení dle kroku 7 na obr. 23.
Pozor! – Nikdy nedotahujte podstavce více než je nutné. Dotáhn te je
jen tak, aby s dotýkaly povrchu sloupku.
3. Protáhn te a upevn te p ívodní kabel.
4. Znovu p ipojte konektor motoru k ÍDÍCÍ jednotce (pozor: u tohoto
zapojení je t eba brát ohled na polaritu: konektor m že být zasunut
pouze jedním sm rem). ÍDÍCÍ jednotku vložte zp t do jejího krytu.
5. Potom p ipevn te držák kabelových vývodek a zajist te jej pomocí 4
šroub . Pozor! – ut sn te otvory, aby se do vnit ních prostor motoru
nemohl dostat hmyz.
6. Zapojte svorky podle obr. 26 a podle následujících upozorn ní:
• P ed zapojením vodi se doporu uje vyjmout bloky svorek z ÍDÍCÍ
jednotky.
• P i zapojování kabel od antény a od servomotoru bez ÍDÍCÍ
jednotky vždy dodržujte správnou polaritu dle obr. 26. U všech
ostatních p ipojení není nutné polaritu dodržovat.
• Všechna za ízení, která jsou kompatibilní se sb rnicí ESC musí být
ipojena na svorky ESC ÍDÍCÍ jednotky (pro další informace viz
odstavec 3.3.3).

5.3 - INSTALACE A P IPOJENÍ PÁRU FOTOBUN K
PH100
Nainstalujte pár fotobun k (TX = vysílací a RX = p ijímací) na p edem
vybrané místo. Instalaci prove te podle obr. 25 a podle instrukcí
uvedených níže.
Upozorn ní:
Dbejte na to, aby nedošlo k poškození t snicího O-kroužku [A].
1. Demontujte p ední pr svitný panel.
2. Umíst te fotobu ku v míst p ipraveného kabelového vývodu.
3. Vyzna te si místo pro vyvrtání otvor pro upevn ní podle podstavce
fotobu ky. Použijte p íklepovou vrta ku s vrtákem 5mm. Do
vyvrtaných otvor vložte hmoždinky o pr
ru 5mm.
4. Jedním z otvor po odstran ní záslepky protáhn te p ívodní kabel:
viz možnosti na obr. 25-2.
5. Pomocí vhodných šroub upevn te podstavec fotobu ky [B] tak, aby
byl otvor pro kabel v míst kabelového vývodu [C]. V balení jsou
iloženy dva samo ezné šrouby pro upevn ní.
6.
ipojte elektrický kabel na p íslušné svorky TX a RX u obou
fotobun k. Svorky TX a RX je nutno zapojit paraleln , tj. podle obr.
25-5. Potom zapojte tento kabel ke svorkám ÍDÍCÍ jednotky
ozna eným ECS - zde nezáleží na polarit .
7. Pomocí šroub [E] upevn te kryt [D]. Na záv r nasa te vn jší kryt
[F] (p imá kn te).
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ipojení servomotoru WT1SK (viz odstavec 5.1)
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Instalace a p ipojení výstražné lampy FL100 (viz odstavec 5.3)
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konektor PR2 baterie PF fotovoltaického
napájecího zdroje
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NAPÁJENÍ A PROGRAMOVÁNÍ

ÍDÍCÍ JEDNOTKY

––– KROK 7 –––

––– KROK 6 –––

PROGRAMOVÁNÍ STANDARDNÍ ÍDÍCÍ JEDNOTKY

KONTROLA ZAPOJENÍ A PRVNÍ SPUŠT NÍ
6.1 - P IPOJENÍ

ÍDÍCÍ JEDNOTKY K NAPÁJENÍ

Po
ízení, pp ipojte
ipojte zástr
zástr ku
ku
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ru. DD LEŽITÁ
LEŽITÁ INFORMACE
INFORMACE –
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vhodnýpro
prodo
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jednotky kk síti
síti nap
nap .. p
testování.
musí být
být
testování. P Pi testování
i testovánísystému
systémuaajeho
jeho uvád
uvád ní
ní do
do provozu
provozu musí
jednotka
napájení
musí být
p edline
uvedením
do
jednotkatrvale
trvalepod
pod nap
nap tím.
tím. Pro
, creating
a specific
power
which also
provozu
p ívod
dle odstavce
od
includes instalován
a device tostabilní
disconnect
the automation
from8.1
the odpojitelný
power supply.
elektrické
.
For thesesít
operations,
read odstavec 8.1.

6.2 - TLA ÍTKA A KONTROLKY LED

ÍDÍCÍ JEDNOTKY

Od následujícího odstavce se tento návod zabývá tla ítky, kontrolkami
LED a konektory ÍDÍCÍ jednotky. Pro identifikaci t chto prvk viz obr.
27 na p edchozí stran .

6.3 - KONTROLA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ PO
PRVNÍM SPUŠT NÍ

7.1 - PROCES IDENTIFIKACE OVLÁDANÝCH
ZA ÍZENÍ
Po provedení úvodních test popisovaných v KROKu 6 musí ÍDÍCÍ
jednotka identifikovat za ízení p ipojená ke svorkám ECS a STOP.
Následující procedura umož uje ÍDÍCÍ jednotce v jednom okamžiku
rozpoznat p ipojená za ízení a p adit jim specifické adresy.
1. Na ÍDÍCÍ jednotce stiskn te a p idržujte tla ítko P2, dokud se LED
P2 rychle nerozbliká. Potom tla ítko uvoln te.
2. Po kejte n kolik sekund až ÍDÍCÍ jednotka identifikuje všechna
ipojená za ízení. Procedura identifikace je dokon ena jakmile LED
STOP trvale svítí a LED P2 zhasne. Pozor! – pokud LED P2 stále
bliká, znamená to, že nastala chyba. V tom p ípad
te odstavec D
- ešení problém .
Pozor! – pokud bude v budoucnu k ÍDÍCÍ jednotce p ipojeno n jaké další
za ízení (nap .: dvojice fotobun k) nebo je n jaké za ízení odpojeno, je
nutno opakovat proceduru identifikace.

Tab. 3
ekrývající k ídlo

POZOR!
–
Všechny
následující
operace
popisované v tomto návodu se provád jí p i ÍDÍCÍ
jednotce a el. obvodech pod nap tím. N které
úkony mohou proto zp sobit ohrožení bezpe nosti.
Proto dbejte maximální opatrnosti.
Po p ipojení k napájení musí být provedeny tyto kontroly:
After
up the
control unit,
thebliká
following
checks should
be za
per01.
Napowering
ídicí jednotce
zkontrolujte,
jestli
LED ECSBus
(1 bliknutí
formed.
sekundu).
01Na
. Onobou
the control
LED “ECSBus”
flashes
02.
fotobu unit:
káchcheck
(TX a that
RX) the
zkontrolujte,
jestli bliká
LEDregularly
SAFE - (1
flash
obr.
28per
(typsecond).
blikání není rozhodující, jen nesmí LED trvale svítit nebo být
02 . On the two photocells (TX and RX): ensure that the LED “SAFE”
zhasnutá
(obr.
28)
flashes
type of flash
is not
important;
it is
important
03.
Na
klí em(the
ovládaném
p epína
i KS100
(pokud
je simply
instalován)
whether thezda
led svítí
is permanently
lit or off.
zkontrolujte,
no ní podsvícení.
03 . On the Klí em ovládaný p epína KS100 (if present): ensure that
the night-time
lighting
is lit.
Pokud
tato kontrola
nemá
kladný výsledek, odpojte ídicí jednotku od
napájení
a p ekontrolujte
zapojení
p ívodních
. Viz též
odstavce
Da
If these checks
do not obtain
positive
results,kabel
disconnect
the
control unit
Efrom
( ešení
problém
a Diagnostické
signály)
kapitole Dopl Inující
informace.
the power
supply
and check the
kabelv connections.
these
cases
refer also to odstavecs D and E ( ešení problém and “Diagnostics and
Signals”) in the chapter Dopl ující informace.
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7.3.2 - Programování pracovního cyklu, tj. chování systému
po provedení manévru otev ení
Po aktivaci otev ení uživatelem se systém p ipravuje na zav ení podle
toho, jak je nastaven p íslušný parametr. V nabídce jsou dv možnosti:
polovi ní nebo kompletní cyklus.
• Polovi ní cyklus: (tovární nastavení) po otev ení aktivovaném
uživatelem z stávají k ídla otev ena do té doby než uživatel spustí
zav ení (poloautomatický režim).
• Kompletní cyklus: po otev ení aktivovaném uživatelem z stávají k ídla
brány otev ena po nastavenou dobu. Po uplynutí této doby (pauzy) se
ídla automaticky zav ou (automatický režim). Pro úpravu nastavení
doby pauzy
te odstavec B a p íslušné pododstavce.
Pro nastavení pracovního cyklu stiskn te rychle tla ítko P3 a zkontrolujte
stav LED P3: pokud nesvítí, znamená to, že je nastaven polovi ní cyklus.
Pokud svítí, je nastaven kompletní cyklus. Pro zm nu pracovního cyklu
stiskn te znovu tla ítko P3.

7.4 - KONTROLA FUNKCE RADIOVÝCH VYSÍLA
(DÁLKOVÝCH OVLADA )
VIntomto
návoduthe
jsou
tla ítka dálkových
ovlada with
ozna
symboly
this manual
transmitter
keys are identified
the eny
symbols
T1, T2,
T1,
T3, obr.
T4 (viz
Ovlada esupplied
dodanéins the
výrobkem
jsou již
T3, T2,
T4 (viz
29).obr.
The29).
transmitters
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in
identifikovány
systému
s následujícími
the factory withv the
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= P= íkaz
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ít >ít Stop
> Zav
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ít (> Otev
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> Otevít ít...)
> ...) key
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leafk >ídla
...)1 > ...)
tl.T2
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(> kompletní
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key
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=
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>
Zav
ít
>
Stop
>
Zav
tl. T4 = P íkaz > Zav ít > Stop > Zav ít > ...ít > ...
N.B.: • The commands associated with keys T1 (Otev ít) and T2 (“PedesDodatek:
trian”) can be modified by the user (viz odstavec B.1). • The symbol “>”
•means:
P íkazy“stiskn
p azené
ítku
T1 (Otev ít) a T2 (otev ení pro
te tlatlaítko
1x”.
chodce) m že být modifikován uživatelem (viz odstavec B.1).
To check operation of the transmitter press a key and at the same time
•ensure
Symbolthat
> znamená
"stisknout
ítko 1x"
the transmitter
led tla
flashes
and that the automation executes
the command
envisaged
for ethat
key. te tla ítko a sou asn zkontrolujte,
Pro
kontrolu funkce
vysíla
stiskn
jestli bliká LED tohoto ovlada e. Sou asn musí systém vykonávat
íkaz odpovídající tomuto tla ítku.

7.3 - NASTAVENÍ PROVOZNÍCH PARAMETR
7.3.1 - Programování rychlosti pohybu k ídla
Rychlost pohybu k ídla p i zavírání a otevírání m že být nastavena ve
dvou stupních: pomalu nebo rychle.
Pro nastavení rychlosti stiskn te krátce tla ítko P2 a zkontrolujte stav
LED P2: Pokud tato LED zhasne, znamená to, že je nastavena nízká
rychlost, pokud svítí, je nastavena vysoká rychlost. Pro zm nu rychlosti
stiskn te znovu tla ítko P2.
POZOR ––Pokud
Pokudjejek ídlo
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brány
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m, než
t žší100kg
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a
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TESTOVÁNÍ SYSTÉMU A JEHO UVÁD NÍ DO PROVOZU
Zajist te kabel kabelovou vývodkou, nechte uvnit malou délkovou
rezervu.
9. Dotáhn te a zajist te kabelovou vývodku a p išroubujte kryt (pozor!
- chyb jící t sn ní nebo šroub m že mít za následek vniknutí
vlhkosti a poškození elektronické ásti jednotky).
8.1.2 - Instalace bezpe nostních prvk v el. p ívodu

POZOR!
–
Všechny
následující
operace
popisované v kapitole 8, 9 a 10 mohou být pro
žného uživatele nebezpe né. Proto je sm jí
provád t pouze osoby s p edepsanou kvalifikací
podle vyhl. 50/78 sb. za dodržení platných
bezpe nostních p edpis .

ívodní vedení musí být vybaveno ochranou proti zkratu a p ístrojem pro
odpojení (tyto prvky nejsou sou ástí dodávky výrobku).
Odpojovací za ízení musí mít v odpojeném stavu bezpe nou mezeru
mezi kontakty v souladu s platnými p edpisy pro kategorii . III.
V p ípad nutnosti musí toto za ízení zaru it rychlé a bezpe né odpojení
od elektrické sít . Pokud je tento p ístroj umíst n mimo dohled, musí být
vybaven za ízením pro uzamknutí ve vypnuté poloze.

––– KROK 9 –––
––– KROK 8 –––
INSTALACE STÁLÉHO P ÍVODU
NAPÁJECÍHO NAP TÍ
Po dokon
dokon ení
ení programování
programování, p ped
eduvád
uvádním
nímdodoprovozu
provozu
musí
Po
musí
býtbýt
ipraven trvalý
pro
ipraven
trvalý elektrický
elektrickýppívod
ívodpro
prosystém
systémvybavený
vybavenývypína
vypínaemem
bezpe
né vypnutí.
pro
bezpe
né vypnutí.

8.1 - TRVALÉ P IPOJENÍ SYSTÉMU K EL. SÍTI
POZOR! – Vlivem nesprávného p ipojení m že dojít k chybné
funkci za ízení nebo k úrazu el. proudem.
Proto je
bezpodmíne
nutné dodržet pokyny pro p ipojení uvedené v
tomto návodu.
8.1.1 - Vým na napájecího kabelu
1.1.Vyjm
jednotku
ze servomotoru..
Vyjmtete ÍDÍCÍ
napájecí
jednotku.
ToPro
perform
this této
operation,
read te
theinstrukce
instructions
in odstavec
A.2
provedení
operace
v odstavci
A.2
(chapter
only vodi
disconnecting
the wires
(kapitolaDopl
Doplující
ujícíinformace),
informace).but
Odpojte
e do asného
phase
and neutral
(there is no need to disconnect the earth wire or
napájecího
kabelu.
tor with
the 5-kabel
plate).šrouby a odpojte ochranný
2.connecU napájecí
jednotky,
vyšroubujte
2. . Remove
the30).
control unit
vodi (obr.
perform
thisjednotku
operation, read the instructions in odstavec A.1
3.ToVyjm
te ídicí
(chapter
Dopl ujícítéto
informace).
Pro provedení
operace
te instrukce v odstavci A.2
3. . Replace
kabel
(kapitolathe
Dopl
ující informace).
kabel
clamp
screws; withdraw the power kabel (supplied
4.Loosen
Vym the
te p
ívodní
kabel.
asUvoln
standard)
and insert the
new kabel
(fortekabel
te kabelovou
p íchytku,
vyjm
do specifications,
asný kabel refer
a
tonainstalujte
odstavec 3.3.4).
kabel nový (použijte typ specifikovaný v odstavci
4. . Strip
the kabel to approx. 80 mm, and the phase and neutral
3.3.4).
aftertewhich
insert izolace
the sheath
takenZapojte
from the
previous
5.wires,
Odstra
cca 80mm
kabelu.
vodi
e L a power
N
kabel.
kabelu k p íslušným svorkám.
5.6.. Connect
thevodi
phase
andp neutral
wires
to the
power
supply unit
Ochranný
(PE)
ipojte na
kostru
výrobku
pomocí
terminal board,
observing
kabelového
o ka
(6mm). the specifications on the label.
6.7.. On
the earthvodi
wire,e insert
crimp
using a
Ochranné
uvnit akrytu
p terminal
ipojte kewithout
kost e insulation,
za ízení pomocí
6 mm
eyelet.
šroub
a kabelových o ek (obr. 30 – Pozor! - svorky
7. . Innasm
the area
power supply
unit, use a screw to secure
rujtehousing
sm remthe
ke kabelovému
vývodu).
the two eyelets for the earth wires (obr. 30 – Pozor! - Direct the
crimp terminal towards the outlet of the power kabel).

30
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TESTOVÁNÍ SYSTÉMU
A UVÁD NÍ DO PROVOZU
Jedná se o nejd ležit jší operace, díky kterým je pak zaru ena
maximální bezpe nost a spolehlivost za ízení. Procedura testování
že být také použita p i periodických kontrolách automatického
systému.
Operace testování a uvád ní do provozu mohou být provád ny pouze
osobou s pot ebnou kvalifikací a zkušenostmi. P i testování je zvýšené
riziko úrazu (za ízení m že mít funk ní chyby, které se p i testování
mohou teprve odhalit). Osoba, která provádí testování, musí také
ov it, zda za ízení odpovídá všem platným normám a p edpis m,
zejména norm EN 12445, která stanovuje testovací metody pro
testování elektricky ízených bran.

9.1 - TESTOVÁNÍ
1. Ujist te se, že jsou p i testování dodržovány všechny bezpe nostní
zásady uvedené v KROKU 1 tohoto návodu.
2. Pomocí místního nebo dálkového ovlada e zkontrolujte funkci
otevírání a zavírání brány. Sm r pohybu k ídel brány p i tom musí
odpovídat zadanému p íkazu. N kolikrát zkuste bránu otev ít a
zav ít. Její pohyb musí být plynulý bez zasekávání a zvýšeného
ení.
3. Zkontrolujte funkci všech bezpe nostních prvk (fotobu ky, prvky
sensitive edges – ochrana proti p isk ípnutí, atd.). P i aktivaci
kteréhokoli za ízení na sb rnici ECS se musí rozsvítit p íslušná
indika ní LED na ÍDÍCÍ jednotce. Tato LED v okamžiku aktivace
za ízení vydá delší bliknutí, ímž potvrzuje, že ÍDÍCÍ jednotka
informaci p ijala.
4. Pro otestování fotobun k použijte kolík o pr
ru 5cm a délce
30cm (obr. 31), kterým p erušíte neviditelný infra ervený paprsek
mezi fotobu kami. Tuto zkoušku prove te nejprve na stran
vysílací TX, potom na stran p ijímací RX a potom uprost ed mezi
ob ma fotobu kami. Ve všech výše popsaných p ípadech musí
dojít ke zm
z aktivního stavu do neaktivního a naopak. Ujist te
se, že p i provedení této akce ÍDÍCÍ jednotka p i zavírání
invertuje pohyb brány.
5. Prove te m ení síly zavírání dle EN 12445. Pokud je zavírací síla
motoru systémem kontrolována z d vodu bezpe nosti p ed
sev ením projížd jících vozidel nebo procházejících osob,
prove te její nastavení s nejvyšší možnou pe livostí.

9.2 - UVÁD NÍ DO PROVOZU
Tato operace m že být provedena až po dokon ení všech testovacích
procedur. Jakákoli provizoria jsou p ísn zakázána.
1. Vytvo te technickou dokumentaci systému, která obsahuje
minimáln
tyto následující dokumenty: P ehledové schéma
systému (viz p íklad na obr. 4), schéma elektrického zapojení (viz
íklad na obr. 26), hodnocení rizik a jejich eliminace, prohlášení o
shod výrobce pro všechna použitá za ízení (použijte p ílohu . 1).
2. Na bránu umíst te štítek, na kterém budou uvedeny alespo tyto
údaje: typ systému, jméno a adresa dodavatele (odpov dného za
uvedení do provozu), sériové íslo, rok instalace a ozna ení CE.
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4.
5.
6.
7.

Na bránu instalujte štítek (který je obsažen v balení), kde je
uveden postup manuálního uvol ování servomotoru.
Majiteli systému p edejte Prohlášení o shod (použijte p ílohu .
2).
ipravte a majiteli systému p edejte Uživatelský návod pro
tento konkrétní systém (jako p íklad m žete použít p ílohu . 3).
ipravte a majiteli systému p edejte Plán údržby, kde jsou
obsaženy všechny instrukce pro údržbu pro všechny použité
sou ásti systému.
ed spušt ním systému se ujist te, že je budoucí uživatel
adekvátn pou en o rizicích, která mohou nastat v souvislosti
s používáním systému.

––– KROK 10 –––
ÚDRŽBA A ZNEŠKODN NÍ ODPADU
10.1 - PERIODICKÁ ÚDRŽBA
Údržbové práce na výrobku musí být provád ny v souladu se všemi
bezpe nostními zásadami uvedenými v tomto návodu a podle platných
norem a zákon .
Systém WT Za ízení systému nevyžadují žádnou specielní údržbu. 1 x
za p l roku by je doporu eno zkontrolovat funkci všech ástí. Pro tuto
kontrolu je vhodné použít postup uvedený v odstavci 10.1 Testování a
postupy uvedené v lánku Údržbové práce povolené b žnému
uživateli (p íloha 3 - Uživatelský návod).
Pokud jsou instalována další za ízení, postupujte podle odpovídajícího
Plánu údržby.

10.2 - ZNEŠKOD OVÁNÍ VYSLOUŽILÉHO ZA ÍZENÍ
Tento výrobek je nedílnou sou ástí automatického systému
a musí být likvidován v souladu s platnými environmentálními p edpisy.
Na konci životnosti výrobku je nutné provést jeho kvalifikované rozebrání
a vyt íd ní odpadu.
Za ízení je vyrobeno z r zných druh materiálu - n které z nich je
možné recyklovat, jiné je nutné zni it. Zp sob likvidace se ídí p edpisy
platnými v daném regionu.
NEP EHLÉDN TE! – n které komponenty výrobku mohou obsahovat
zne iš ující nebo nebezpe né substance, které by mohly poškodit
životní prost edí a nep ízniv ovlivnit zdravotní stav osob.
Jak je patrné z tohoto symbolu, výrobek není možné
vhazovat do b žného domovního odpadu. Tento
odpad je nutno vyt ídit v souladu s platnými p edpisy
v daném regionu a nebo celý výrobek vrátit svému
dodavateli.
NEP EHLÉDN TE! – Nedodržením místních environmentálních
edpis a nelegální likvidací výrobku se vystavujete vysokým
pokutám.

31
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DOPL UJÍCÍ INFORMACE

A - DALŠÍ ÚKONY SPOJENÉ S
INSTALACÍ A ZAPOJENÍM
které práce spojené s instalací a zapojením vyžadují vyjmutí
nebo napájecí jednotky .
ÍDÍCÍ jednotku je nutné demontovat v t chto p ípadech:
• p i vým
ÍDÍCÍ jednotky (odstavec A.1);
• p i vým
napájecího kabelu (odstavec 8.1.1);
• p i p ipojování fotovoltaického napáje e PF (odstavec A.5);
• p i nastavování podstavc servomotoru (odstavec 5.4);
• p i p ipojování baterie PR2 (odstavec A.4).

1

32
ÍDÍCÍ

Napájecí jednotku je nutné demontovat v t chto p ípadech:
• p i vým
napájecí jednotky (odstavec A.2);
• p i vým
napájecího kabelu (odstavec 8.1.1);
• p i otá ení upev ovací p íchytky servomotoru (obr. 21);
• p i vým
pojistky napájení (odstavec A.3).

A.1 - Demontáž

ÍDÍCÍ jednotky

2

1. Odmontujte spodní kryt servomotoru (viz obr. 22)
2. Potom podle obr. 32 pomocí šroubováku uvoln te 4 šrouby držáku
kabelových vývodek.
3. Povytáhn te ÍDÍCÍ jednotku ve sm ru šipky o cca 4cm. Potom
odpojte konektor servomotoru.
4. Vyjm te ÍDÍCÍ jednotku ze servomotoru.
Pozor! - P i instalaci ÍDÍCÍ jednotky zp t do servomotoru dbejte na
správnou polaritu konektoru (konektor je možné p ipojit pouze jedním
sm rem).

A.2 - Demontáž napájecí jednotky
Napájecí jednotka je umíst na v horní ásti servomotoru. Pro její demontáž
postupujte následovn :
1. Podle obr. 33 uvoln te 3 šrouby horního krytu servomotoru a pomalu
s tímto krytem oto te ve sm ru šipky (pozor, aby nedošlo k poškození
vodi uvnit jednotky pod tímto krytem).
2. Vyjm te p tipólový konektor (C) tahem ve sm ru šipky.
3. Nakonec uvoln te svorky napájecího kabelu (D) a vyjm te z n j 3
vodi e.

3

Pozor! - P i instalaci jednotky zp t do servomotoru dbejte na správnou
polaritu konektoru (konektor je možné p ipojit pouze jedním sm rem).

A.3 - Vým na pojistky napájení
1. Povytáhn te napájecí jednotku podle odstavce A.2, ale neodpojujte
její kabeláž.
2. Vyšroubujte kryt pojistky sm rem podle šipky na obr. 34 a pojistku
vyjm te.
3. Vložte novou pojistku, nasa te její ochranný kryt a zakrytujte napájecí
jednotku krytem s t sn ním. Kryt zajist te p íslušnými šrouby (pozor! chyb jící šroub m že mít za následek poškození vnit ní elektroniky).

A

A.4 - Instalace a p ipojení záložní baterie PR2
(volitelné za ízení)

4

POZOR! - Baterie PR2 je volitelným za ízením,
které umož uje napájení za ízení nap íklad p i
výpadku sít . Pokud je napájecí jednotka v
systému použita, musí být p ipojena k
ÍDÍCÍ
jednotce až po dokon ení všech instala ních krok
v tomto Návodu..
V p ípad výpadku sít zaru uje baterie možnost provedení minimáln 10
manévr (1 cyklus = otev ení a zav ení). Pro instalaci a p ipojení baterie k
ÍDÍCÍ jednotce postupujte následovn :
1. Vyjm te ÍDÍCÍ jednotku ze servomotoru dle odstavce A.1.
2. Podle obr. 35 nasu te baterii do servomotoru a p ipojte její
konektor. Pozor na správnou polaritu konektoru (konektor je možné
ipojit pouze jedním sm rem).

B
C
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1

3. Dokon ete zasunutí baterie dovnit servomotoru.
4. Nakonec instalujte držák kabelových vývodek do t lesa
servomotoru.
Pro další informace o záložní baterii viz návod k tomuto komponentu.

A.5 - P ipojení solárního napáje e (PF)
POZOR! - Solární napáje PF je za ízení, které
umož uje napájení systému nap íklad p i výpadku
sít . Pokud je solární napáje v systému použit,
musí být p ipojen k ídicí jednotce až po dokon ení
všech instala ních krok v tomto návodu.

2

Systém WT m že být provozován také se solárním napáje em PF. Pro
snížení odb ru systému p i provozu na solární napáje se automaticky
vypínají n které komponenty, které nejsou nezbytn nutné pro jeho
provoz (nap . fotobu ky a podsvícené klí em ovládaného p epína e).
Díky tomu m že být všechna energie v záložní baterii využívána pro
pohyb brány. Pro p ipojení napáje e PF k ÍDÍCÍ jednotce WT viz obr.
36 a následující proceduru.
1. Vyjm te ÍDÍCÍ jednotku ze servopohonu dle odstavce A.1.
2. Odpojte systém od napájecí sít a vyjm te záložní baterii PR2
(pokud je instalována). POZOR! - Pokud je systém napájen ze
solárního napáje e PF, nem že a ani nesmí být napájen
sou asn ze sít nebo záložní baterie PR2.
3.
ipojte kabel adaptéru (dodávaný se sadou PF) ke svorkovnici ÍDÍCÍ
jednotky (pozor: u tohoto zapojení je t eba brát ohled na polaritu:
konektor m že být zasunut pouze jedním sm rem).
4. Nakonec zasu te ÍDÍCÍ jednotku do servomotoru, nasa te držák
kabelových vývodek a spodní kryt servomotoru.
Pro další informace o napáje i PF viz p íslušný návod k obsluze.

34

A.5.1 - n apáje PF - rozsah použití: maximální možný
po et cykl za den v daném ro ním období
Fotovoltaické napáje e PF umož ují systému na síti nezávislé
napájení pro omezený po et manévr
za den, tj. pokud je
fotovoltaickým lánkem generována energie a pokud je energie v baterii
vyšší než je spot eba systému, je bránu možné provozovat. Jednoduchý
výpo et umož uje odhadnout maximální možný po et manévr za den
(1 cyklus = otev ení + zav ení) v ur itém ro ním období.
Prvním krokem je výpo et energie dostupné z fotovoltaického zdroje PF
dle návodu pro tento výrobek. Druhým krokem je výpo et energie, kterou
pot ebuje systém pro provedení manévru.
• Výpo et dodané energie
Pro výpo et energie dostupné ze zdroje - napáje e PF (viz návod pro tento
výrobek):
1. Na map dodávané se sadou a manuálem PF vyhledejte místo, kde
bude systém instalován. Potom ode te hodnotu Ea a zem pisnou
ší ku tohoto místa (nap . Ea = 14 a zem pisná ší ka je = 45°N).

35
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2. V grafech dodaných s manuálem pro jednotku PF vyhledejte
ivku pro danou zem pisnou ší ku (nap . 45°N).
3. Zvolte ro ní období, pro které chcete výpo et provést nebo
vyberte nejnižší bod k ivky pro výpo et v období, kdy je p ísun
slune ní energie nejnižší. Potom ode te odpovídající hodnotu
Am (nap . prosinec, leden: Am= 200).
4. Vypo te dostupnou energii Ed (vyrobenou panelem) a hodnoty
dosa te do vzorce: Ea x Am = Ed (nap . Ea = 14; Am = 200, proto
Ed = 2800).
• Výpo et edpokládané spot eby
Pro výpo et energie spot ebované systémem postupujte
následovn :
5. V následující tabulce zvolte položku odpovídající hmotnosti
instalované bány a jejím úhlem otev ení. Toto pole obsahuje
hodnotu indexu zatížení (K) pro každý manévr (nap .
servomotor s k ídlem brány o váze 130kg a úhlem otev ení 95°;
K = 84).
Úhel otev ení

Motor
Váha k ídla

Standardní rameno
90°

Zkrácené rameno

90÷100° 100÷110°

90°

90÷100° 100÷110°

< 80kg

30

44

60

60

84

112

80-120kg

42

58

90

90

128

200

120-150kg

55

84

144

144

220

288

150-180kg

86

126

220

6. V tabulce 4 vyberte pole, které odpovídá pr se íku p ímek
vedených hodnotou Ed a K. V tomto poli je možné ode íst
maximální možný po et cykl za den (p íklad: Ed = 2800 a K=
84; po et cykl za den =30).
Pokud je tento po et pro zamýšlený zp sob použití p íliš nízký (pole "není doporu eno k použití"), bude vhodné zvýšit po et fotovoltaických
panel nebo použít výkonn jší panel. Kontaktujte technickou podporu
spole nosti Mhouse pro další informace.
Popisovaná metoda umož uje provád ní výpo
maximálního po tu
cykl za den, které m že systém vykonat p i napájení ze solárního
panelu. Tato vypo tená hodnota se považuje za pr
rnou hodnotu a
platí pro kterýkoli den v týdnu. Vzhledem ke skute nosti, že je použita
baterie do níž se energie vyrobená solárním panelem ukládá pro p ípad
zhoršení po así (kdy panel vyrábí mnohem mén energie), lze
konstatovat, že p i dlouhodob
slune ném po así bude po et
proveditelných cykl vyšší.
V následující tabulce 5 jsou uvedeny maximální možné po ty cykl
v závislosti na indexu zatížení (K), kdy je používána pouze energie
uložená v baterii. P edpokládá se, že je baterie zpo átku pln nabita
(p íklad: po delší dob , kdy bylo dobré po así nebo byla baterie nabita
ze sí ového nabíje e ÍDÍCÍ jednotky) a že uvedené manévry byly
provedeny b hem následujících 30 dní.

rychlým blikáním doprovázeným pípnutím (1x za 5 sekund).
Pokud je systém WT použit na jednok ídlové brán (s jedním
servomotorem), pak se maximální po et proveditelných cykl odpovídá
hodnot z tabulky vynásobené 1,5. P íklad: pokud je vypo tený po et
cykl 30 a brána má jen jedno k ídlo, bude po et proveditelných cykl :
30 x 1,5 = 45.

A.6 - Pohotovostní režim (Stand-by, pokud je
instalována PR2 a/nebo solární napáje
PF (volitelná za ízení)
Pokud je systém napájen ze záložní baterie PR2 nebo z
fotovoltaického napáje e PF, je funkce “standby” aktivována
automaticky 60 sekund po dokon ení automatického cyklu. Po
aktivaci funkce se vypíná výstup sb rnice ECS a všechna p ipojená
ízení, výstup Flash a všechny kontrolky LED s výjimkou kontrolky
u sb rnice ECS. Tato LED ale bliká pomaleji (1 bliknutí za 5
sekund). Pokud v tomto režimu uživatel pošle p íkaz, ÍDÍCÍ
jednotka obnoví normální napájení a provede (s menším
zpožd ním) požadovaný manévr.

A.7 - Použití sb rnice ECS
Ke sb rnici ESC mohou být p ipojena pouze za ízení s touto
sb rnicí kompatibilní (jak je uvedeno v odstavci 3.3.3). Pozor – Po
provedeném testování systému je po každém p idání nebo odebrání
za ízení na této sb rnici nutno provést proceduru "u ení", jak je
uvedeno v odstavci A.10.

A.8 - Použití vstupu STOP
Aktivací vstupu STOP dochází k okamžitému zastavení brány
(následovanému krátkou inverzí pohybu). Tento vstup m že být
ipojen k za ízením s kontakty typu NO – v klidovém stavu
rozepnuto (nap . klí em ovládaný p epína KS100), NC – v klidovém
stavu sepnuto, nebo k za ízením typu NAMUR s odporem 8,2k
(nap . prvky sensitive edges).
K jednomu vstupu je možné p ipojit více za ízení – viz tabulku 6 a
poznámky v následující tabulce.
Pozn. 1. Kombinaci NO a NC je možné vytvo it paralelním
spojením dvou kontakt a p idáním odporu 8,2k (odpor
ipojen v sérii s kontaktem typu NC. Takto je možné
kombinovat 3 za ízení typu NO, NC a 8,2k ).
Pozn. 2. Jakýkoli po et za ízení NO je možné spojovat paraleln .
Pozn. 3. Jakýkoli po et za ízení NC je možné spojovat do série.
Pozn. 4. Pouze dv za ízení s odporem 8,2k mohou být spojována
paraleln . Více za ízení je nutné zapojit do kaskády a
jedním zakon ovacím odporem 8,2k .
NEP EHLÉDN TE! – Pokud je vstup STOP p ipojen na
bezpe nostní prvky, potom k n mu mohou být p ipojeny pouze
za ízení s rezistencí 8,2k , aby byly spln ny podmínky pro
bezpe nostní kategorii . 3.

Jakmile dojde k vybití baterie, p íslušná LED za ne tento stav indikovat

TABULKA
4: Max.number
po et of
cykcycles
za per
denday
(viz(vizodstavec
A.5.1.)
TAB.
4 - Maximum
odstavec A.5.1)
Ed
9500
9000
8500
8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

50
183
173
163
153
143
133
123
113
103
93
83
73
63
53
43
33
23
13
50
1082

75
122
115
109
102
95
89
82
75
69
62
55
49
42
35
29
22
15
9

K=100
92
87
82
77
72
67
62
57
52
47
42
37
32
27
22
17
12
7

K=125
73
69
65
61
57
53
49
45
41
37
33
29
25
21
17
13
9

K=150
61
58
54
51
48
44
41
38
34
31
28
24
21
18
14
11
8

K=175
52
49
47
44
41
38
35
32
29
27
24
21
18
15
12
9
7

K=200
46
43
41
38
36
33
31
28
26
23
21
18
16
13
11
8
6

K=225
K=250
K=275
K=300
41
37
33
31
38
35
31
29
36
33
30
27
34
31
28
2
32
29
26
24
30
27
24
22
27
25
22
21
25
23
21
19
23
21
19
17
21
19
17
16
18
17
15
14
16
15
13
12
14
13
11
11
12
11
10
9
10
9
8
7
7
7
6
6
Area
of use
not recommended
Není
doporu
eno k použití

TAB. 5 - Maximum number of cycles using exclusively battery power (viz odstavec A.5.1)
TABULKA
5:K=100
Min. po K=125
et cykl pK=150
i provozu
pouze na
baterii K=225
(viz odstavec
A.5.1.)
75
K=175
K=200
K=250
K=275
721
541
433
361
309
271
240
216
197

K=300
180

esky – 27

A.9 - Instalace a p ipojení dalšího páru fotobun k
Stejn jako byla instalována první dvojice fotobun k podle postupu v
odstavci 5.3, je možné p idat další pár postupem popsaným níže:
1. Namontujte fotobu ky TX (vysílací) a RX (p ijímací) podle jednoho z
nákres na obr. 37. Potom tyto fotobu ky p ipojte k ÍDÍCÍ jednotce.
2. Podle tabulky 7 vyhledejte správnou pozici elektrických propojek
odpovídající rozmíst ní vašich fotobun k. Potom nastavte propojky
uvnit obou fotobun k TX a RX do této pozice (pozn. – pokud je
propojka v pozici vpravo dle šipky - obr. 38, je zde pouze uložena
bez jakékoli funkce pro p íští použití). Pozor – podle nastavení
propojek ÍDÍCÍ jednotka rozpoznává ur itou dvojici fotobun k. V
systému proto nesmí být dva páry fotobun k nastaveny stejným
zp sobem.
3. Prove te proceduru popsanou v odstavci A.10 aby ÍDÍCÍ jednotka
mohla identifikovat nov p idané fotobu ky.

A.10 - Procedura "u ení" nov p ipojených nebo
odpojených za ízení
Po každém p idání nebo odebrání za ízení na sb rnici ECS a na vstupu
STOP, musí ÍDÍCÍ jednotka projít procedurou "u ení" všech p ipojených
Následující procedura umož uje ÍDÍCÍ jednotce rozpoznání p ipojených
za ízení jednoho po druhém a p adit jim specifické adresy.

B - POKRO ILÉ NASTAVENÍ
ÍDÍCÍ jednotka systému WT má adu m nitelných parametr , díky
kterým je možné tyto jednotky p izp sobit specifickým pot ebám dané
instalace a požadavk m uživatele.
Pro zm nu nebo kontrolu nastavení parametru použijte dálkový ovlada
uložený v režimu I (v tomto nastavení jsou ovlada e dodávány z výroby).
Pro uložení ovlada e v tomto režimu postupujte podle odstavce C.2.

B.1 - Úprava hodnoty parametru
Pozor - b hem procedury je t eba stisknout ur ené tla ítko na
ibližn 1 sekundu. Potom musí p ed dalším krokem následovat
pauza 1sekundy, aby m la ÍDÍCÍ jednotka as na rozpoznání tohoto
íkazu vyslaného po radiových vlnách.
1. V tabulce 8 zvolte parametr, který chcete upravit. (význam parametr
je popsán v odstavci B.2) a poznamenejte si hodnotu, kterou chcete
nastavit, tla ítko ovlada e, které pro nastavení použijete a po et
stisknutí tohoto tla ítka nutných pro nastavení požadované hodnoty.
2. Na ovlada i stiskn te a p idržte sou asn tla ítka T1 a T2 nebo T1 a
T3 (viz tabulku 8) na dobu min. 5 sekund. Potom tla ítka uvoln te.
3. Do 3 sekund upravte zvolený parametr ur eným po tem stisk
tla ítka ovlada e. Tla ítko, které je t eba použít a po et jeho stisk je
uvedeno v tabulce 8.
íklad: pro nastavení doby pauzy 40
sekund stiskn te 3 x tla ítko T1.
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1. Na ÍDÍCÍ jednotce stiskn te a p idržte tla ítko P2, dokud neza ne
LED P2 rychle blikat. Potom tla ítko uvoln te.
2. Po kejte n kolik sekund, až se ÍDÍCÍ jednotka "nau í" p ipojená
za ízení. Procedura u ení je dokon ena, jakmile LED STOP z stane
svítit a LED P2 zhasne. Pozor! – pokud LED P2 pokra uje v blikání,
znamená to, že nastala chyba. V takovém p ípad postupujte podle
odstavce D - ešení problém .
3. Opakujte proceduru testování systému dle odstavce 9.1 Testování.
Pozor! – pokud by v budoucnu bylo p ipojeno n jaké nové za ízení k
ÍDÍCÍ jednotce (nap . nová dvojice fotobun k) nebo pokud by bylo
jaké za ízení odpojeno, musí se procedura "u ení" opakovat.
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Tabulka 6
1. za ízení
NO
NO

paraleln
(poznámka . 2)

(poznámka . 1)

paraleln

(poznámka . 1)

do série
(poznámka . 3)

do série

paraleln

do série

do série
(poznámka . 4)

Tabulka 7
Fotobu ka

Propojky

Fotobu ka

Fotobu ka h= 50cm
(aktivace p i zav ení)

Fotobu ka h= 100cm
(aktivace p i otev ení a zav ení)

Fotobu ka h= 100cm
(aktivace p i zav ení)

Fotobu ka vpravo
(aktivace p i otev ení)

Fotobu ka h= 50cm
(aktivace p i otev ení a zav ení)

Fotobu ka vlevo
(aktivace p i otev ení)

28 – esky

Propojky

esky

Pozor – Následující procedura testování musí být provedena
pokaždé, když jsou v systému p ipojena nebo odpojena
jaká za ízení na vstupu STOP. Procedura musí být
provedena podle odstavce A.10.
hem chodu systému, pokud dojde ke zm
stavu v systému
identifikovaného za ízení, vydá ÍDÍCÍ jednotka p íkaz na zastavení.

esky

B.2 - Seznam modifikovatelných parametr (tab. 8)

C.2 - Procedura ukládání v Modu I

• Doba pauzy: as, za který po otev ení brány dojde k jejímu
automatickému zav ení. Pozor – doba pauzy je aktivní pouze, když
je v systému naprogramován kompletní cyklus podle odstavce
7.3.2. (tj. funkce automatického zavírání brány).
• P íkaz otev ení pro chodce: sestává ze 4 typ p íkaz pro áste né
otev ení k ídla. B hem provozu systému se p íkaz aktivuje pomocí
tla ítka T2 dálkového ovlada e.
• Síla motoru: za normálního stavu b hem manévru motor aplikuje
specifikovanou sílu pro pohyb k ídla brány. Tím kompenzuje vliv váhy
ídla, t ení na záv sech brány, v tru, atd.
Pokud se b hem manévru dostane do cesty brány p ekážka, motor
zvýší sílu p sobení na k ídlo, aby odpor p ekážky p ekonal. Pokud je v
systému nastavená maximální síla vlivem p ekážky p ekro ena, dojde k
inverzi pohybu brány (tj. bezpe nostní manévr). Pokud je tedy tento
parametr správn nastaven, je bezpe nost brány v tomto smyslu
vysoká.
• P íkaz otev ení: sestává ze 4 typ p íkaz KROK za KROKEM P i
tomto p íkazu se po každém stisku tla ítka aktivuje manévr podle
ednastaveného po adí). B hem provozu systému se p íkaz aktivuje
pomocí tla ítka T1 dálkového ovlada e.
• Uvoln ní tlaku: p i vhodném nastavení tento parametr dovoluje snížit
nap tí p sobící na k ídla brány, která se dostala ke koncovému dorazu
pro otev ení nebo zav ení.

i použití této procedury systém automaticky p azuje každému
ovlada i následující p íkazy:

Všechny parametry je možné podle požadavku upravovat s výjimkou
parametr Síla motoru a Uvoln ní tlaku, které musí vyhovovat
následujícím podmínkám:
Síla motoru:
• Nikdy nepoužívejte p íliš velké hodnoty síly pro kompenzaci stav jakými
jsou nap . zvýšené t ení nebo p ekážka v cest brány. Nep im ená síla
že snížit bezpe nost provozu brány nebo m že dojít k jejímu
poškození.
• Pokud je použita funkce Síla motoru pro omezení nárazové síly, potom
po každé úprav nastavení tohoto parametru prove te m ení této síly
podle normy EN 12445.
• Pov trnostní podmínky v okolí brány (nap . silné poryvy v tru) mohou
ovlivnit pohyb k ídla. Motor v takovém p ípad musí vynaložit v tší sílu
na jeho ovládání. Z toho d vodu je ob as pot eba tento parametr
enastavit.
Uvoln ní mechanického tlaku:
• Nikdy nepoužívejte p íliš malé síly pro uvoln ní mechanického tlaku.
Malou silou by nemuselo být dosaženo odpovídajícího uvoln ní. Z
toho d vodu by mohlo také dojít k poškození mechanických ástí jako
jsou konec k ídla brány nebo mechanický doraz.
• Nikdy nepoužívejte p íliš velké síly pro uvoln ní mechanického tlaku,
protože by mohlo docházet k neúplnému zav ení brány (p ed
mechanickým dorazem).
• Používejte takové nastavení síly pro uvoln ní mechanického tlaku,
díky n muž z stane k ídlo brány u koncového dorazu bez p sobení
nadm rné síly, kterou brána p sobí na tento doraz.

B.3 - Kontrola nastavení parametr
Kontrolu aktuálního nastavení parametr
následujícím postupem:

je možné provád t kdykoli

1. V tabulce 9 zvolte parametr, který chcete zkontrolovat (význam
parametru je vysv tlen v odstavci B.2).
2. Na dálkovém ovlada i stiskn te a p idržte sou asn tla ítka T1 a
T2 nebo T1 a T3 (viz tabulku 9) na dobu nejmén 5 sekund. Potom
tato tla ítka uvoln te.
3. Do 3 sekund na ovlada i stiskn te a p idržte tla ítko parametru,
který chcete zkontrolovat. Tla ítko uvoln te, jakmile se rozbliká
výstražná lampa.
4. Po ítejte po et bliknutí a v tabulce 10 (sloupec N) pak vyhledejte
toto íslo, kterému odpovídá nastavení parametru (viz sloupec
vedle).
íklad: pokud výstražná lampa blikne 3x, znamená to, že je
doba pauzy nastavena na 40 sekund.

C - UKLÁDÁNÍ A MAZÁNÍ DÁLKOVÝCH
OVLADA
C.1 - Ukládání dalších ovlada , které nejsou
sou ástí dodávané sady
Dálkové ovlada e GTX4 dodané se za ízením jsou již uloženy v
systému a jsou aktivní. Pro uložení dalších ovlada je možno použít
dva režimy provozu: Mod I a Mod II.

tl. T1 = p íkaz Otev ít (> Otev ít > Stop > Zav ít > Otev ít > ...)
tl. T 2 = p íkaz Otev ení pro chodce (> plné otev ení 1 k ídla > ...)
tl. T3 = p íkaz > Otev ít > Stop > Otev ít > ...
tl. T4 = p íkaz > Zav ít > Stop > Zav ít > ...
Pozn.: • P íkazy, které se vztahují k tla ítk m T1 (Otev ít) a T2
(Otev ení pro chodce), mohou být uživatelem modifikovány (viz
odstavec B.1). • Symbol “>” znamená: “stiskn te tla ítko 1x”.
Pro sou asné uložení t chto p íkaz
následovn :

pro 4 tla ítka ovlada e postupujte

1. Na ÍDÍCÍ jednotce stiskn te a p idržte tla ítko P1, dokud se
nerozsvítí LED P1. Potom tla ítko uvoln te.
2. Do 10 sekund stiskn te libovolné tla ítko dálkového ovlada e na
dobu min. 2 sekund pro jeho uložení.
Pokud byla procedura ukládání úsp šná, LED P1 3x blikne.
3. Pokud existují další ovlada e k uložení, opakujte do 10 sekund
krok 2. Jinak se procedura ukládání automaticky ukon í.
Ovlada em uloženým v Modu l m že být ovládán pouze jeden systém za
použití 4 nezávislých p íkaz .

C.3 - Procedura ukládání v Modu II
C.3 - Procedura ukládání v Modu II

i použití této procedury musí osoba provád jící instalaci p adit
i použití
této jeden
procedury
osoba provád
adit
každému
tla ítku
p íkazmusí
z následující
nabídky.jící
Proinstalaci
uložení pp íkazu
každému
následovn :tla ítku jeden p íkaz z následující nabídky. Pro uložení
íkazu následovn :
1. Refer to the Tab. below; choose the command to be memorised and
1. pozn.
Podlethe
níže
uvedené
tabulkythe
vyberte
p íkaz,needs
který má
býtpressed
uložen.
number
of times
transmitter
to be
Poznamenejte
pot ebný
(in
phase 03) to si
memorise
it. po et stisk tla ítka ovlada e pro uložení
(v kroku 3).
• p íkaz Otev ít (> Otev ít > Stop > Zav ít > Otev ít > ...)
• p íkaz Otev ít (> Otev ít > Stop > Zav ít > Otev ít > ...)
press 1x
stiskn te 1x
• “Pedestrian” command (> Total opening of 1 leaf > ...)
• p íkaz Otev ení pro chodce (> plné otev ení k ídla 1 > ...)
press 2x
stiskn te 2x
• command > Otev ít > Stop > Otev ít >
• p íkaz > Otev ít > Stop > Otev ít > ...
... press 3x
stiskn te 3x
• command > Zav ít > Stop > Zav ít > ...
• p íkaz > Zav ít > Stop > Zav ít > ...
press 4x
stiskn te 4x
Pozn.s • The commands Otev ít and “Pedestrian” can be modified
Pozn.
• P(viz
íkazy
Otev B.1).
ít a •Otev
pro “>”
chodce
by
the user
odstavec
Theení
symbol
means:mohou
“stiskn být
te
tlamodifikovány
ítko 1x”. uživatelem (viz odstavec B.1). • Symbol “>” znamená:
“stiskn te tla ítko 1x”.
2. . On the control unit, press P1 for the same number of times as
2. the
Na command
ídicí jednotce
te tla ítko
tolikrát,
které
to bestiskn
memorised
and P1
ensure
thatjaké
LEDjeP1íslo
emits
a
odpovídá
íkazu, který má
te
number
of požadovanému
quick flashes pcorresponding
to být
theuložen.
number Ujist
of the
se,
že
LED
P1
blikne
tolikrát,
jaké
je
íslo
které
odpovídá
selected com- mand.
požadovanému
p íkazu.
3. . (within
10 sekund)
press the required key of the transmitter to be
3. memorised
Do 10 sekund
stiskn
požadované
tla ítko is
ovlada
e na dobu
for at least 3 te
sekund.
If memorisation
successful,
LED
nejmén
3 sekund.
uložení
úsp šné, LED P1 na ídicí
P1
on the control
unit Pokud
will emitbylo
3 slow
flashes.
jednotce
23
pomalu
blikne.
4. . If there are other transmitters to be memorised for the same type
4. ofPokud
mají být
uloženy
ovladathee next
pro stejný
typ p íkazu,
command,
repeat
KROKdalší
03 within
10 s otherwise
the
opakujtesation
KROK
3 do
Jinak se procedura ukládání
memoriphase
will10
endsekund.
automatically.
automaticky ukon í.
To memorise another key, repeat the procedure from the beginning.
Pro uložení dalšího tla ítka opakujte proceduru od za átku.

C.4 - Duplicating an existing and previously memC.4 - Klonování existujícího d íve uloženého
orised transmitter
dálkového ovlada e

This procedure enables memorisation on the control unit of a new transTato by
procedura
umož
uje uložení nového
dálkového
ovlada
e do
mitter,
duplicating
the characteristics
of another
existing and
previousjednotky
pomocí During
klonování.
B hem této
m jte the
na
ly ídicí
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transmitter.
this procedure,
takeprocedury
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pam ti následující
following
Pozors: poznámky:
je dálkovýtoovlada
, který má
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Moduthe
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––if pokud
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nakey
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tla ítka,
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buttonpožadavek
is made, any
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two transmitters
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pressed;
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uložen in
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––otherwise,
the transmitter
be duplicated
in memorised
Mode II,
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požadavek
stiskthe
tlakey
ítka,
stiskn
te tla ítko,
when
the request
to press
a button isna
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with
the command
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Nejprvefollowed
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on být
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“old” transmitter,
by toto
the
tla to
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i acommand
ihned potom
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key
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associated
with this
on the
“new” transmitter.
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ovlada e vare
dosahu
ídicí within
jednotkythe
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1.1. . Ujist
Ensure
that
the oba
two tyto
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stiskn
te
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na
novém
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i
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sekund.
reception range of the automation and press the key on the “new”
Potom
tla ítko
uvoln
radio
transmitter
for atte.
least 5 sekund, then release.
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Stisknthe
te toto
ítkoOLD
na "STARÉM"
dálkovém
ovlada
i 3x.
2. . Press
key tla
on the
radio transmitter
slowly
3 times.
3.
Stiskn
te
toto
tla
ítko
na
"NOVÉM"
dálkovémslowly
ovlada
3. . Press the key on the NEW
radio transmitter
1x.i 1x krátce.
tomto
okamžiku
je "NOVÝ"
ovlada
uložen v on
ídicí
jednotce
AtV this
point
the “new”
transmitter
is memorised
the
control se
unit
stejnou
charakteristikou
jakou
with
the same
characteristics
as má
the ten
“old”"STARÝ".
transmitter.
Pro
uložení other
dalšího
ovlada e opakujte
pro
n j tuto
proceduru.
To
memorise
transmitters,
repeat the
same
procedure.
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Parametr
Doba pauzy

Otev ení pro chodce

ístupové klávesy
T1 + T2

T1 + T2

(aktivace tla ítkem T2
ovlada e)

Síla motoru

íkaz Otev ít

Rozsah hodnot

T1 + T2

(aktivován tla ítkem T1 a
Otev ení z místního
ovlada e)

Po et stisk

10sekund

T1

1x

20sekund (*)

T1

2x

40sekund

T1

3x

80sekund

T1

4x

Otev ení prvního k ídla do poloviny dráhy

T2

1x

Plné otev ení prvního k ídla (*)

T1 + T2

Tla ítko

T2

2x

áste né otev ení obou k ídel do 1/4 dráhy

T2

3x

áste né otev ení obou k ídel do poloviny dráhy

T2

4x

T3

1x

Minimum
Malá (*)

T3

2x

St edn velká

T3

3x

Maximum

T3

4x

> Otev ít > Stop > Zav ít > Stop > ...

T4

1x

> Otev ít > Stop > Zav ít > Otev ít > ... (*)

T4

2x

> Otev ít > Zav ít > Otev ít > Zav ít > ...

T4

3x

> Otev ít > Otev ít > Otev ít > ...

T4

4x

Bez uvoln ní (*)

T1

1x

0,1 s (minimum)

T1

2x

••

T1

3x

•• •

T1

4x

0,4 s (st ed)

T1

5x

•• •••

T1

6x

Uvoln ní tlaku
• p i zav ení (motor 1)

• p i otev ení (motor 1)

• p i zav ení (motor 2)

• p i otev ení (motor 2)

(*) tovární nastavení
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T1 + T3

T1 + T3

T1 + T3

T1 + T3

•• ••••

T1

7x

0,7 s (maximum)

T1

8x

Bez uvoln ní (*)

T2

1x

0,1 s (minimum)

T2

2x

••

T2

3x

•• •

T2

4x

0,4s (st ed)

T2

5x

•• •••

T2

6x

•• ••••

T2

7x

0,7 s (maximum)

T2

8x

Bez uvoln ní (*)

T3

1x

0,1 s (minimum)

T3

2x

••

T3

3x

•• •

T3

4x

0,4 s (st ed)

T3

5x

•• •••

T3

6x

•• ••••

T3

7x

0,7 s (maximum)

T3

8x

Bez uvoln ní (*)

T4

1x

0,1 s (minimum)

T4

2x

••

T4

3x

•• •

T4

4x

0,4 s (st ed)

T4

5x

•• •••

T4

6x

•• ••••

T4

7x

0,7 s (maximum)

T4

8x

esky
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Tab. 9
Parametr

ístupové
klávesy

Doba pauzy
Otev ení pro chodce

T1 + T2
T1 + T2

Klávesy pro
zobrazení
T1
T2

Síla motoru

T1 + T2

T3

Otev ít

T1 + T2

T4

Uvoln ní tlaku p i zav ení (motor 1)

T1 + T3

T1

Uvoln ní tlaku p i otev ení (motor 1)

T1 + T3

T2

Uvoln ní tlaku p i zav ení (motor 2)

T1 + T3

T3

Uvoln ní tlaku p i otev ení (motor 2)

T1 + T3

T4

Tab. 10
Parametr
Doba pauzy

Otev ení pro
chodce

Síla motoru

íkaz
Otev ít

Uvoln ní tlaku
• Zavírání
(motor 1)

• Otevírání
(motor 1)

• Zavírání
(motor 2)

• Otevírání
(motor 2)

N.
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Nastavená hodnota
10 sekund
20 sekund (*)
40 sekund
80 sekund
Otev ení k ídla 1 do poloviny
Plné otev ení k ídla 1 (*)
áste né otev ení obou k ídel 2 do 1/4
áste né otev ení obou k ídel 2 do poloviny
Minimum
Malá (*)
St edn velká
Maximum

1
2
3
4

Otev ít > Stop > Close > Stop > ...
> Otev ít > Stop > Close > Otev ít > ... (*)
> Otev ít > Close > Otev ít > Zav ít > ...
> Otev ít > Otev ít > Otev ít > ...

1
2
3
4
5
6
7
8

Bez uvoln ní (*)
0,1s (minimum)
••
•• •
0,4s (st ed)
•• •••
•• ••••
0,7s (maximum)

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

Bez uvoln ní (*)
0,1s (minimum)
••
•• •
0,4s (st ed)
•• •••
•• ••••
0,7s (maximum)
Bez uvoln ní (*)
0,1s (minimum)
••
•• •
0,4s (st ed)
•• •••
•• ••••
0,7s (maximum)
Bez uvoln ní (*)
0,1s (minimum)
••
•• •
0,4s (st ed)
•• •••
•• ••••
0,7s (maximum)

C.5 - Smazání VŠECH radiových ovlada
uložených v ÍDÍCÍ jednotce
1. Zapn te ÍDÍCÍ jednotku, stiskn te a p idržte tl. P1 a po kejte, až se
LED P1 rozsvítí, zhasne a 3x blikne – tla ítko uvoln te p esn p i
etím bliknutí.
2.
ekejte p ibližn 4 sekundy, b hem této doby LED P1 velmi rychle
bliká - to znamená, že probíhá mazání.
3. Pokud byla procedura úsp šná, pak po krátké dob LED P1 krátce
5x blikne.

C.6 - Použití ovlada

uložených v Modu II

Na jedné ÍDÍCÍ jednotce mohou být sou asn dálkové ovlada e
uložené v Modu I a v Modu II. ÍDÍCÍ jednotka má 256 pam ových
pozic a v každé z nich mohou být uloženy všechna tla ítka ovlada e
(pokud je poslední z ovlada
uložen v Modu I), nebo jedno tla ítko
ovlada e (pokud je poslední z ovlada uložen v Modu II).
V tomto režimu je možné ídit dva nebo více r zných systém , nap .:
• tl. T1 uloženým s funkcí “> Otev ít > Stop > Otev ít > ...”
(možnost ovládání 1 systému)
• tl. T2 uloženým s funkcí “> Zav ít > Stop > Zav ít > ...”
(možnost ovládání 1 systému)
• tl. T3 uloženým s funkcí “> Otev ít > Stop > Zav ít > Otev ít > ...”
(možnost ovládání 2 systém )
• tl. T4 uloženým s funkcí “> Otev ít > Stop > Zav ít > Otev ít > ...”
(možnost ovládání 3 systém )
Pozor! - Pokud je ovlada uložen v Modu I, nelze žádné jeho tla ítko
uložit v Modu II.

D-

EŠENÍ PROBLÉM

V tabulce 12 jsou uvedeny nej ast jší problémy, které se mohou
vyskytnout p i instalaci a b hem provozu a postup jejich odstran ní.

E - DIAGNOSTICKÉ SIGNÁLY
která za ízení jsou vybavena signalizací, která poskytuje informace o
jejich stavu. N které ze signál dávají informace o chybových stavech.

E.1 - Sign ál y LED na fotobu kách
Na fotobu kách jsou indika ní LED “SAFE”, které informují o
okamžitém stavu fotobun k. Pokud tyto LED blikají, viz tabulku 13.

E.2 - Signály LED na

ÍDÍCÍ jednotce

Kontrolky LED na ÍDÍCÍ jednotce poskytují informace o normálním
provozu nebo o p ípadných chybách. Podle zp sobu blikání t chto LED
je možné pomocí tabulky 11 ur it význam hlášení.

E.3 - Signály výstražné lampy
hem manévru bliká výstražná lampa 1x za sekundu. V p ípad
anomálie sv tlo bliká rychlejších intervalech (1/2 sekundy). Bliknutí se
opakuje 2x za sekundu. Podle zp sobu blikání t chto LED je možné
pomocí tabulky 14 ur it význam hlášení.

(*) Tovární nastavení
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LED sb rnice ECS

Stav

Akce

Nesvítí

Chyba

Zkontrolujte, jestli je jednotka pod nap tím. Zkontrolujte stav
pojistek. Pokud ano, zjist te p inu výpadku pojistky a pojistku
vym te za pojistku o stejné hodnot a charakteristice.

Svítí

Závažná chyba

Nastala vážná chyba. Vypn te ÍDÍCÍ jednotku na n kolik sekund a potom
ji zapn te. Pokud chyba trvá, bude nutné vym nit desku plošných spoj
jednotky.

Jedno bliknutí za sekundu

Vše v po ádku

2 dlouhá bliknutí

Zm na stavu vstupního signálu

Zm na stavu vstupního signálu: OTEV ÍT, STOP, aktivace fotobun k.

ÍDÍCÍ jednotka pracuje bez závad.

Série bliknutí odd lené
pauzou

Viz tabulku 14

Viz tabulku 14

Rychlé blikání

Zkrat na sb rnici ECS

Bylo zjišt no p etížení, napájení sb rnice ECS bylo z toho d vodu
automaticky odpojeno. P inu zkratu lze zjistit postupným
odpojováním za ízení na sb rnici. Pro obnovení napájení sb rnice
zadejte n jaký p íkaz /nap . pomocí ovlada e.

LED STOP

Stav

Akce

Nesvítí

Aktivace vstupu STOP

Zkontrolujte za ízení p ipojené ke vstupu STOP.

Svítí

Vše v po ádku

Vstup STOP je aktivní.

LED OTEV ENÍ

Status

Akce

Nesvítí

Vše v po ádku

Vstup OTEV ÍT není aktivní

Svítí

Aktivace vstupu OTEV ÍT

Normální stav jedin , pokud za ízení p ipojené ke vstupu OTEV ÍT je
aktivní.

LED P1

Stav

Akce

Nesvítí

Vše v po ádku

Ukládání neprobíhá.

Svítí

Ukládání v Modu I

Normální b hem ukládání v Modu 1, což probíhá cca 10s.

Série rychlých bliknutí, od 1
do 4

Ukládání v Modu II

Normální b hem ukládání v Modu 2, což probíhá cca 10s.

1 pomalé bliknutí

Neplatný p íkaz

3 pomalá bliknutí

Uložení prob hlo správn

Všechna za ízení byla úsp šn uložena.

5 pomalých bliknutí

Mazání prob hlo správn

Všechny dálkové ovlada e byly úsp šn smazány.

LED P2

Stav

Akce

Nesvítí

Vše v po ádku

Zvolena nízká rychlost .

Svítí

Vše v po ádku

Zvolena vysoká rychlost.

1 bliknutí za sekundu

Nebylo registrováno žádné za ízení
nebo se na registrovaném za ízení
objevila chyba

V systému mohou být za ízení, která generují chybu. Zkontrolujte stav
za ízení a pokud je to nutné, spus te znovu proceduru "u ení" (viz
odstavec A.10).

2 bliknutí za sekundu

Probíhá registrace za ízení

Probíhá vyhledávání p ipojených za ízení (tato akce m že trvat
kolik sekund).

LED P3

Stav

Akce

Nesvítí

Vše v po ádku

Provoz v polovi ním cyklu (poloautomatický).

Svítí

Vše v po ádku

Provoz v kompletním cyklu (automatický).

1 bliknutí za sekundu

Nebyl uložen úhel otev ení

Prove te fázi "u ení" otev ení a zav ení k ídla (viz odstavec 7.2).

2 bliknutí za sekundu

Probíhá registrace úhlu otev ení

Indikace pr
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íkaz, který byl p ijat z ovlada e se nevyskytuje mezi uloženými p íkazy.

hu fáze registrace úhlu otev ení k ídla.

esky

Tab. 11

esky

Tab. 12
íznak

Možná p

ina a její odstran ní

Rádiový ovlada negeneruje žádný
signál (LED se nerozsvítí)

• Zkontrolujte baterie v ovlada i, pop . je vym

te.

Zvolený manévr se nespustí, LED
sb rnice ECS nebliká

• Ujist te se, že je za ízení p ipojeno k elektrické síti.
• Zkontrolujte stav pojistek (odstavec A.3). Pokud jsou spálené, zjist te p
a potom je vym te za pojistky se shodnou vypínací charakteristikou.

Zvolený manévr se nespustí a
výstražná lampa nesvítí.

• Ujist te se, že byl zvolený p íkaz skute
p ijat. Pokud p ijde p íkaz na vstup Otev ít, musí
se rozsvítit odpovídající LED. Pokud používáte dálkový ovlada , pak musí LED ECS 2x
dlouze bliknout.

Zvolený manévr se nespustí, ale
výstražná lampa bliká.

• Viz tabulku 14.

Zvolený manévr se spustí, ale je
okamžit následován inverzí.

• Nastavená síla je p íliš malá na to, aby pohybovala s bránou. Zkontrolujte, zda nejsou
v cest brány n jaké p ekážky a pokud je to nutné, sílu zvyšte dle postupu v odstavci B.1.

Zvolený manévr se spustí, ale
výstražná lampa nefunguje.

• Ujist te se, že je na výstupu FLASH ÍDÍCÍ jednotky b hem manévru nap tí (toto nap tí
že být v rozsahu 10-30VAC). Pokud zde nap tí je, došlo pravd podobn k poruše lampy –
pokuste se vym nit žárovku (za žárovku stejného typu).

inu jejich výpadku

Tab. 13
LED “SAFE”

Stav

Akce

Nesvítí

Fotobu ka nemá napájení nebo je
vadná

Ujist te se, že je fotobu ka pod nap tím (cca 8-12VDC). Pokud je
nap tí na svorkách fotobu ky v po ádku, je fotobu ka
pravd podobn vadná.

3 rychlá bliknutí s
pauzou 1 sekundy

Za ízení nebylo rozpoznáno ÍDÍCÍ
jednotkou

Opakujte proceduru registrace na ÍDÍCÍ jednotce (odstavec
A.10). Zkontrolujte, zda mají všechny dvojice fotobun k na
sb rnici ECS nastaveny odlišné adresy (viz Odstavec A.9).

1 velmi pomalé bliknutí

Vynikající p íjem signálu (RX)

Normální funkce

1 pomalé bliknutí

Dobrý p íjem signálu (RX)l

Normální funkce

1 rychlé bliknutí

Slabý p íjem signálu (RX)

Normální funkce, bylo by však dobré zkontrolovat správné
nasm rování obou fotobun k RX-TX a istotu jejich skel.

1 velmi rychlé bliknutí

Velmi slabý p íjem signálu (RX)

Limitní podmínky, bylo by však dobré zkontrolovat správné
nasm rování obou fotobun k RX-TX a istotu jejich skel.

Stále svítí

Žádný p íjem signálu (RX)

Zkontrolujte, zda není mezi fotobu kami TX a RX n jaká p ekážka.
Zkontrolujte správné nasm rování obou fotobun k RX-TX a istotu
jejich skel. Zkontrolujte, zda LED TX bliká pomalu.

Tab. 14
Rychlá bliknutí

Stav

Akce

1 bliknutí
1 sekundová pauza
1 bliknutí

Chyba sb rnice ECS

Na za átku manévru se za ízení p ítomná na sb rnici neshodují
s t mi, co byla rozpoznána. Zkontrolujte, pop ípad zopakujte,
registra ní proces (odstavec A.10). N které ze za ízení m že být
vadné a bude nutné ho vym nit.

2 bliknutí
1 sekundová pauza
2 bliknutí

Aktivace fotobu ky

Na za átku manévru tento pohyb n která z fotobun k blokuje.
Zkontrolujte, jestli v cest paprsku nejsou n jaké p ekážky.

3 bliknutí
1 sekundová pauza
3 bliknutí

Aktivace omezení síly
servomotoru

4 bliknutí
1 sekundová pauza
4 bliknutí

Aktivace vstupu STOP

hem pohybu nastalo zvýšené t ení. Zjist te p

inu tohoto stavu.

Na za átku manévru nebo b hem pohybu byl aktivován vstup STOP.
Zjist te p inu tohoto stavu.
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Servopohon WT1SC pro oto né brány
• Typ výrobku: Elektromechanický servomotor pro automatické dve e a brány se zabudovanou ÍDÍCÍ jednotkou a p ijíma em radiových signál z
dálkových ovlada GTX4.
• Použitá technologie : DC motor s planetovou p evodovkou a s manuálním uvoln ním. Interní napájecí jednotka uvnit sk ín pohonu odd lená od
ÍDÍCÍ jednotky, která redukuje napájecí nap tí pro motor a celý systém na 24VDC.
• Max. krouticí moment: 100Nm
• Jmenovitý krouticí moment: 50Nm
• Rychlost bez zatížení: 0,20rad/s ÷ 0,30rad/s
• Rychlost p i jmenovitém krouticím momentu: 0,16rad/s ÷ 0,24rad/s
• Max. frekvence opera ních cykl : 100 cykl za den (cyklus = otev ení + zav ení). ÍDÍCÍ jednotka omezuje po et cykl na max. cca 50 cykl
za hodinu.
• Max. doba stálého opakování cykl : cca 10 minut
• Meze použití: Za ízení je vhodné pro brány o váze do 180kg (k ídlo brány do 0,8m) nebo pro délky k ídla do 1,6m p i úhlu otev ení do 110°.
• Nap tí napájecí sít : 230VAC (+10% -15%) 50/60 Hz
• P íkon: 120 W
• Záložní baterie: baterie PR2
• Výstup pro výstražnou lampu žárovky 12V (max. 21W)
• Výstup sb rnice ECS:1 výstup pro p ipojení max. 7 ECS kompatibilních za ízení.
• Vstup OTEV ÍT: Pro kontakty typu NO (sepnutím kontaktu se aktivuje p íkaz Otev ít)
• Vstup STOP: Pro kontakty typu NO a/nebo kontakty se zakon ovacím odporem 8,2k nebo pro kontakty typu NC s automatickým na tením
normálního stavu (zm na oproti uloženému stavu vyvolává p íkaz STOP).
• Anténní vstup: 50 pro kabel RG58 nebo podobný typ
• Max. délky kabel : pro sí ové napájení: 30m, pro výstupy motoru: 10m, pro ostatní vstupy a výstupy: 20m, pro kabel antény p ednostn
použít délky do 5m (dodržujte minimální pr ezy a typy kabel dle tabulky v tomto návodu).
• Provozní teplota: -20 ÷ +50°C (ú innost motoru je snížena p i nižších teplotách)
• Použití kyselin, solí nebo potenciáln výbušných látek: NE
• Montáž: vertikální s dodávanou upev ovací p íchytkou
• Stupe krytí: IP 44
• Rozm ry/váha: 385 x 90 x 123mm / 4,8kg
• Možnost použití dálkových ovlada : p i použití ovlada GTX4 m že ÍDÍCÍ jednotka p ijímat jeden nevíce z následujících p íkaz : OTEV ÍT,
Otev ení pro chodce, pouze Otev ít, pouze Zav ít.
• Kompatibilita s vysíla i GTX4: do 256 ovlada uložených Modu I
• Dosah vysíla GTX4 od 50 do 100m. Tento dosah se m že m nit v závislosti na p ítomnosti p ekážek a/nebo elektromagnetického rušení.
Dále je p íjem závislý také na umíst ní antény p ijíma e zabudovaného uvnit výstražné lampy FL100.
• Programovatelné funkce: Poloautomatická funkce (po otev ení neprovádí ÍDÍCÍ jednotka automatické zav ení) nebo automatická funkce (po
otev ení ÍDÍCÍ jednotka provádí automatické zav ení). Rychlost motoru - pomalu nebo rychle. V automatickém režimu je možné navolit dobu
pauzy v hodnotách 10, 20, 40 a 80 sekund. Otev ení pro chodce m že být provád no ve 4 režimech. Citlivost sytému na p ekážky m že být
navolena ve 4 úrovních. Funkce p íkazu Otev ít m že být navolena ve 4 režimech.
• Automaticky programované funkce: Automatická detekce p ipojených za ízení p ipojených na výstup sb rnice ECS. Automatická detekce typu
za ízení p ipojeného ke vstupu STOP (typ kontaktu NO, NC nebo kontakt s resistencí 8,2k ). Automatická detekce úhlu otev ení pro každý motor.
Automatická detekce po tu servomotor v systému (1 nebo 2).

Servopohon WT1SK pro oto né brány
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Typ výrobku: Elektromechanický servomotor pro automatické dve e a brány
Typ výrobku: DC motor s planetovou p evodovkou a s manuálním uvoln ním.
Max. krouticí moment: 100Nm
Jmenovitý krouticí moment: 50Nm
Rychlost bez zatížení: 0,20rad/s ÷ 0,3 rad/s
Rychlost p i jmenovitém krouticím momentu: 0,16rad/s ÷ 0,24rad/s
Max. frekvence opera ních cykl : 100 cykl za den (cyklus = otev ení + zav ení). ÍDÍCÍ jednotka omezuje po et cykl na max. cca 50 cykl za
hodinu.
Max. doba stálého opakování cykl : cca 10 minut
Meze použití: Za ízení je vhodné pro brány o váze do 180kg (k ídlo brány do 0,8m) nebo pro délky k ídla do 1,6m p i úhlu otev ení do 110°.
Napájecí nap tí: 24VDC
Proudový odb r: 2A; startovní proud 3A po maximální dobu 2s
Provozní teplota: -20 ÷ +50°C (ú innost motoru je snížena p i nižších teplotách)
Použití kyselin, solí nebo potenciáln výbušných látek: NE
Montáž: vertikální s dodávanou upev ovací p íchytkou
Stupe krytí: IP 44
Rozm ry/váha: 385 x 90 x 123mm / 4,3kg
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Výstražná lampa FL100
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Typ výrobku: Výstražná lampa pro automatické brány a dve e. Uvnit lampy zabudována anténa pro p íjem povel z dálkových radiových ovlada
Použitá technologie: Lampa se žárovkou 12V/21W ovládaná výstupem ÍDÍCÍ jednotky systém MHOUSE.
Žárovka: 12V/21W s paticí BA15 (automobilní žárovka)
Napájení: Výstražná lampa se p ipojuje ke svorkám ozna eným “FLASH” a “AERIAL” ÍDÍCÍch jednotek MHOUSE.
Provozní teplota: -20 ÷ 50°C
Použití kyselin, solí nebo potenciáln výbušných látek: NE
Montáž: na vodorovnou nebo svislou st nu
Stupe krytí: IP 44
Rozm ry / hmotnost: 120 x 60, výška 170mm / 285g

.

Fotobu ky PH100
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Typ výrobku: Detektor p ítomnosti pro automatické brány a dve e (typ D podle normy EN 12453) s vysíla em TX a p ijíma em RX.
Použitá technologie: Optická, s použitím p ímé interpolace vysílaného a p ijímaného signálu (TX-RX) s modulovanými infra ervenými paprsky.
Citlivost detekce: Nepr hledné p edm ty na optické ose mezi fotobu kou TX a RX, v tší než 50mm p i rychlosti do 1,6m/s.
Fotobu ky TX - vysílací úhel: cca 20°
Fotobu ky RX - p ijímací úhel: cca 20°
Rozsah použití: 10m p i maximální odchylce paprsku (TX-RX ) od p ímého sm ru ±5°. Za ízení dokáže detekovat p ekážku i v p ípad
zhoršeného po así.
Napájení : Za ízení musí být p ipojeno pouze ke sb rnici ECS, po níž je krom p enosu signálu také napájeno.
P íkon: 1 jednotka sb rnice ECS
Max. délka kabelu: Do 20m (dodržujte minimální pr ezy a typy kabel dle tabulky v tomto návodu).
P azení adres na sb rnici: Adresy je možné p adit až 6 za ízením s bezpe nostní funkcí. Díky automatické synchronizaci jsou omezeny
interference mezi r znými za ízeními.
Provozní teplota: -20 ÷ + 50°C
Použití kyselin, solí nebo potenciáln výbušných látek: NE
Montáž: Vertikální, montáž na st nu
Stupe krytí: IP44
Rozm ry / hmotnost: (fotobu ky TX a RX): 95 x 65, výška 25mm / 65g

Dálkové ovlada e GTX4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Typ výrobku: Radiové dálkové ovlada e pro ovládání ÍDÍCÍch jednotek automatických bran a dve í.
Použitá technologie: Kódovaná radiová modulace AM OOK.
Frekvence: 433,92MHz
Kódování: Rolling code 64 Bit (18 miliard miliard kombinací)
Tla ítka: 4, každé tla ítko je možno použít pro r zné p íkazy pro r zné ídící jednotky.
Vyzá ený výkon: cca 0,0001W
Napájení: 6V +20% - 40% s lithiovou baterií typu CR2016
Životnost baterie: 3 roky, za p edpokladu b žného používání (10 p íkaz za den, v délce 1s za okolní teploty 20°C). Životnost se snižuje
p sobením chladu.
Provozní teplota: -20°C ÷ + 50°C
Použití kyselin, solí nebo potenciáln výbušných látek: NE
Stupe krytí: IP40 (použití ve vnit ním nebo chrán ném prost edí)
Rozm ry / hmotnost: 72 x 31, výška 11mm / 18g

––––––––––––
POZNÁMKA:
• Sady WT1 a WT2 jsou produkty Nice S.p.a. (TV) I. MHOUSE jsou registrovanou obchodní známkou Nice S.p.a.
• Z d vodu zvyšování kvality svých výrobk si NICE S.p.a. vyhrazuje právo modifikace technických vlastností bez povinnosti p edem tuto
skute nost oznámit. Za každých podmínek výrobce zaru uje jejich funkcionalitu a kompatibilitu pro zamýšlené ú ely.
• Veškerá technická specifikace se vztahuje k provozní teplot 20°C.
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DODATEK 1

CE PROHLÁŠENÍ O SHOD
Prohlášení o shod podle na ízení: 1999/5/CE (R&TTE), 2004/108/CE (EMC); 2006/42/CE (MD) p íloha II, ást B. Výrobky
WT1SC, WT1SK, GTX4, PH100 a FL100 jsou produkty NICE S.p.a. (TV) I; MHOUSE je obchodní zna kou ve vlastnictví
Nice S.p.a.
–––––––––––––––
Poznámka: Obsah tohoto prohlášení koresponduje s oficiálním dokumentem uloženém v archivech Nice S.p.a. Text tohoto prohlášení
byl reeditován z vydavatelských d vod . Kopie originálního prohlášení o shod je dostupná na požádání u Nice S.p.a. (TV) I.
íslo prohlášení: 368 /WT

Vydání: 0

Jazyk: IT

Název výrobce: NICE S.p.A.
Adresa: Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italy
Osoba oprávn ná k poskytování technické dokumentace: Sig. Oscar Marchetto
Typ výrobku: Elektromechanický servomotor s p íslušenstvím
Model: WT1SC, WT1SK, GTX4, PH100, FL100
íslušenství: ––
Níže podepsaný Luigi Paro, editel spole nosti, prohlašuje na svou vlastní zodpov dnost, že výše specifikované výrobky vyhovují na ízením
následujících p edpis :
• Modely WT1SC a GTX4 vyhovují na ízením 1999/5/EC EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 9. b ezna 1999, která se týkají
radiových za ízení a telekomunika ních terminál . Uvedené výrobky dále odpovídají následujícím harmonizovaným p edpis m, které se týkají:
- ochrany zdraví ( lánek. 3(1)(a)): EN 50371:2002
- elektrické bezpe nosti ( lánek 3(1)(a)): EN 60950-1:2006
- elektromagnetické kompatibility ( lánek 3(1)(b)): EN 301 489-1 V1.8.1:2008, EN 301 489-3 V1.4.1:2002
- rozhlasových pásem ( lánek 3(3)): EN 300 220-2 V1.2:2007
V souladu s na ízením 1999/5/EC (dodatek V) byl výrobek GTX4 za azen do t ídy 1 a ozna en: CE0682
Modely WT1SC, WT1SK, PH100 a FL100 vyhovují NA ÍZENÍ 2004/108/CE/108/EC EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne
15. prosince 2004, které se týká elektromagnetické kompatibility s odvoláním na na ízení 89/336/EEC a podle následujících
harmonizovaných norem: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007.
Krom toho výrobky WT1SC a WT10SK vyhovují také následujícímu na ízení: Na ízení 2006/42/EC EVROPSKÉHO PARLAMENTU A
RADY ze dne 17. kv tna 2006, které se týká strojních za ízení a dopl uje na ízení 95/16/EC.
• Prohlašujeme, že k za ízení byla vypracována technická dokumentace v souladu s dodatkem VII B na ízení 2006/42/EC a že byly
spln ny následující požadavky:
1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.2.1 - 1.2.6 - 1.5.1 - 1.5.2 - 1.5.5 - 1.5.6 - 1.5.7 - 1.5.8 - 1.5.10 - 1.5.11
• Výrobce se zavazuje, poskytnout oprávn ným osobám v p ípad pot eby relevantní dokumentaci a nezbytné informace, pokud tyto
informace nebudou p edm tem duševního nebo hmotného vlastnictví spole nosti.
• Pokud je výrobek sestaven v Evropské unii, kde je ú edním jazykem jiný jazyk, než ve kterém bylo napsáno toto Prohlášení o shod ,
musí dovozce doplnit p eklad tohoto dokumentu v ú edním jazyce dané zem .
• Tento výrobek nesmí být uveden do provozu, pokud na celý strojní systém nebylo vystaveno prohlášení o shod dle na ízení
2006/42/EC.

Výrobky WT1SC a WT1SK vyhovují relevantním odstavc m následujících norem: EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 +
A12:2006 + A2:2006 + A13:2008; EN 60335-2-103:2003.

Výrobky WT1SC a WT1SK vyhovují relevantním odstavc m následujících norem: EN 13241-1:2003, EN 12445:2002, EN
12453:2002, EN 12978:2003.

Oderzo, 11 listopad 2010

Ing. Luigi Paro
editel spole nosti)
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DODATEK 2

CE PROHLÁŠENÍ O SHOD
V souladu s na ízením 2006/42/EC DODATEKII ást A (CE prohlášení o shod
pro strojní za ízení)
––––––––––––––––––––

Níže podepsaný / spole nost (jméno nebo název spole nosti, která uvedla automatickou bránu do provozu):
.......................................................................................

Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................................
Prohlašuje na vlastní zodpov dnost, že:
- automatický systém: automaticky ízená brána
- Výrobní íslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Rok výroby: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Umíst ní (adresa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................................
Vyhovuje základním požadavk m následujících na ízení a p edpis :
2006 / 42 /EC edpis pro strojní za ízení
2004 / 108 /EEC
2006 / 95 /EEC
1999 / 5 /EC

edpis pro elektromagnetickou kompatibilitu
edpis pro za ízení nn

edpis pro telekomunika ní za ízení R&TTE

a požadavk m následujících norem:
EN 12445 Vrata - Bezpe nost p i používání motoricky ovládaných vrat - Zkušební metody
EN 12453 Vrata - Bezpe nost p i používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky

Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Místo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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UŽIVATELSKÝ NÁVOD
Tento návod slouží pro obsluhu za ízení. Uložte jej na vhodném
míst , aby byl dostupný všem uživatel m systému.

• Bezpe ností instrukce
- P i manipulaci s tímto automatickým za ízením sledujte vždy jeho
pohyb z bezpe né vzdálenosti, až do konce zvoleného manévru
(do úplného zav ení i otev ení).
- Nedovolte d tem, aby si v blízkosti automatické brány hrály nebo
bránu ovládaly pomocí jejích ovládacích prvk .
- Pokud nastane p i manipulaci s bránou jakákoli abnormální situace
(neobvyklý zvuk nebo trhavé pohyby), bránu zastavte.
Nedodržením tohoto pokynu m že dojít k vážnému úrazu nebo
škod na majetku.
- B hem pohybu brány se nedotýkejte žádné z jejich sou ástí.
- Nezanedbávejte provád ní periodických kontrol podle Plánu
údržby.
- Údržbové práce a opravy na za ízení mohou být provád ny
výhradn osobami s p edepsanou kvalifikací.

• Zp soby ovládání brány
––– Pomocí dálkového ovlada e –––
Dálkový radiový ovlada je z výroby p ipraven k použití – jeho 4 tla ítka
mají následující funkce:

LED

4. Po p ibližn dvou sekundách se brána bude pohybovat v režimu
“hold-to-run”, tj. pouze p i stisknutém tla ítku. Po uvoln ní tla ítka
se ihned zastaví.
Pokud má n který z bezpe nostních prvk poruchu, je nutné tuto
závadu co nejrychleji odstranit.

• Manuální uvoln ní a zajišt ní
servomotoru
Servomotor je vybaven mechanickým systémem pro manuální
otevírání a zavírání brány. Manuální ovládání je nutné zejména
v p ípadech výpadku napájení, v p ípad poruchy brány nebo p i její
instalaci.
Pozn. - Pro p ípady výpadku napájení je možné instalovat záložní
baterii PR2.
Pro manuální uvoln ní servomotoru viz obr. 39 a následující odstavce:
1. Oto te krytem uvol ovacího šroubu o 90° vpravo, až se odkryje
uvol ovací otvor.
2. Do tohoto otvoru vložte kli ku.
3. Oto te kli kou doprava (tém o 360°).
4. Nyní je možné bránou pohybovat ru
.
5. Pro návrat systému do automatického provozu otá ejte kli kou doleva
a ru
posunujte bránu, až uslyšíte charakteristický zvuk zapadnutí
oto ného mechanizmu.
6. Vyjm te kli ku a zakryjte kryt uvol ovacího otvoru jeho oto ením
doleva o 90°.

T2
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T1

T4

Uvoln ní
T3
Funkce(*)
Tla ítko T1
Tla ítko T2
Tla ítko T3
Tla ítko T4
(*)Tato TABULKA musí být vypln na osobou, která provedla naprogramování
dálkových ovlada .

––– Pomocí klí em ovládaného p epína e –––
Tento p epína má dv polohy s automatickým návratem do st edu
AKCE
Oto ení vpravo: OTEV ENÍ
Oto ení vlevo: STOP

FUNKCE
(*)
Zastavení pohybu brány

Zajišt ní

(*)Tato tabulka musí být vypln na osobou, která provedla naprogramování
ÍDÍCÍHO systému brány.

––– Ovládání v p ípad poruchy bezpe nostních prvk –––
I když má n který z bezpe nostních prvk poruchu, je stále bránu
možné (za zvýšené opatrnosti) používat.
1. Aktivujte p íkaz na otev ení (pomocí dálkového ovlada e, nebo
pomocí p epína e s klí em). Pokud není brána blokována vlivem
bezpe nostních prvk (fotobu ky apod.), tak se normáln otev e.
V opa ném p ípad se rozbliká Výstražná lampa, ale p íkaz se
neprovede (po et bliknutí odpovídá p
blokování chodu
brány).
2. Opakujte zadaný p íkaz do 3 sekund a tla ítko p idržte.
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• Seznam údržbových operací, které
že provád t b žný uživatel:

40

Jedinou operací, kterou m že provád t na za ízení uživatel je pravidelné
išt ní fotobun k, odstra ování spadlého listí a odstra ování
ekážek , které brání pohybu systému.
•

išt ní: Pomocí lehce navlh eného hadru (ne mokrého) vy ist te
povrch za ízení. Nepoužívejte žádné substance na bázi alkoholu,
benzínu, edidel nebo jiných ho lavin. P i použití takovýchto
ípravk m že dojít k poškození za ízení, požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Odstra ování p ekážek v pohybu brány: Nejprve odpojte napájení
systému, aby jej p i práci nikdo nemohl aktivovat. Nyní je možné
odstranit listí a ne istoty z aktivních ástí fotobun k.

• Vým na baterie v dálkovém ovlada i
Pokud je baterie v ovlada i vybitá, snižuje se výrazn jeho dosah. Pokud
je stisknuto tla ítko ovlada e a LED L1 zasvítí a potom ihned zhasne,
znamená to, že je tato baterie na konci životnosti a je ji nutné ihned
vym nit.
Pokud LED L1 bliká krátce, znamená to, že je baterie tém vybitá. V
takovém p ípad stiskn te a p idržte tla ítko na cca 1/2 sekundy, aby se
provedl vámi zadaný p íkaz. V p ípad , že je baterie p íliš slabá na odeslání
íkazu (i na p ijetí odezvy), LED L1 zhasne a ovlada se vypne. V tomto
ípad je pro obnovení funkce nutná vým na baterie v ovlada i. Pro
obnovení správné funkce ovlada e je t eba baterii vym nit za novou
stejného typu. P i vým
baterie dodržujte správnou polaritu (kladný pól
baterie na +, záporný na -). P i vým
postupujte podle následujícího
obrázku (obr. 40).
Pozor, baterie obsahují materiály, které mohou zne iš ovat životní
prost edí. Proto baterie nikdy nevhazujte do sm sného odpadu.
Dodržujte environmentální p edpisy platné ve vašem regionu. Chra te
životní prost edí.

• Instalace podp ry dálkového ovlada e
Pro instalaci podp ry dálkového ovlada e viz obr. 41.
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Úhlom r

Mhouse je registrovaná obchodní známka, jejímž
vlastníkem je spole nost Nice S.p.a.
Nice S.p.a.
Via Pezza Alta, 13 - Z.I. Rustignè
31046 Oderzo (TV), Italia
Tel. +39 0422 85 38 38
Fax +39 0422 85 35 85

