STILE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL

MANUÁL PRO INSTALACI
ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO
OTO NÉ BRÁNY
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OBECNÉ BEZPE NOSTNÍ ZÁSADY
Pokud je za ízení správn instalováno a používáno, spl uje p edepsané bezpe nostní požadavky.
esto se doporu uje dodržovat obecn platné bezpe nostní zásady, aby nedošlo k nahodilým problém m.
ed použitím tohoto automatického za ízení si pozorn p
te instrukce pro obsluhu a tyto instrukce si
uschovejte pro p íští možné použití.
V pracovním prostoru tohoto automatického za ízení a zejména p i jeho innosti se nesmí zdržovat osoby a
ani zde nesmí být ukládány žádné p edm ty.
Rádiové ovlada e a jiné ovládací prvky nenechávejte v dosahu d tí. Jinak by mohlo dojít k úrazu necht nou
aktivací systému.
Nikdy nezastavujte mechanicky k ídlo brány, pokud je v pohybu.
Nijak neupravujte komponenty automatického systému.
V p ípad chybné funkce systému odpojte napájení a aktivujte manuální uvoln ní, abyste získali nouzový
ístup do objektu. Potom požádejte o opravu kvalifikovaného technika (nap . osobu, která za ízení instalovala).
ed provád ním jakýchkoli venkovních isticích prací odpojte za ízení od sít .
Fotobu ky a optické signaliza ní prvky udržujte v istot .
Ujist te se, že bezpe nostní za ízení (fotobu ky) nejsou zahrazena v tvemi nebo jiným porostem.
V p ípad pot eby jakýchkoli prací na automatickém systému požádejte vždy o pomoc kvalifikovaného
technika (nap . osobu, která za ízení instalovala).
Každoro
si nechte za ízení p ekontrolovat kvalifikovaným technikem (nap . osobou, která za ízení
instalovala).
i provád ní manuálního uvoln ní m že dojít k nekontrolovatelnému pohybu brány zejména, pokud není tato
brána správn vyvážena a nebo pokud se na ní vyskytuje n jaká mechanická závada.
Pokud zpozorujete na brán jakékoli známky nevyváženosti nebo poškození (nap . kabeláže a podp r),
provád jte ast jší pravidelné kontroly. Instrukce pro obsluhu uchovávejte spole
s technickými
dokumenty na vhodném míst .
Tento výrobek je navržen pro použití v souladu s touto dokumentací. Jakékoli jiné zp soby použití mohou mít za
následek jeho poškozeni a jsou považovány za nebezpe né.
Výrobce nenese žádnou zodpov dnost za následky vzniklé nesprávným použitím za ízení nebo za jeho použití
jiným zp sobem, než je uvedeno v instrukcích pro obsluhu.
Za ízení nesmí být instalováno v prostorech s nebezpe ím výbuchu.
Komponenty použité pro stavbu za ízení musí vyhovovat následujícím p edpis m EU: 2004/108/CEE,
2006/95/EEC, 98/37/EEC v etn pozd jších dodatk . V zemích, kde nejsou v platnosti p edpisy EEC, by m ly být
respektovány výše uvedené normy soub žn s platnými národními p edpisy, aby bylo dosaženo vyhovující
úrovn bezpe nosti.
Výrobce nenese žádnou zodpov dnost za následky vzniklé nedodržením bezpe nostních zásad p i návrhu a
montáži zavíracích element (dve í, bran, atd.), ani za p ípadné škody na t chto ástech zp sobené b hem
provozu.
Instalace musí vyhovovat výše uvedeným p edpis m EU: 2004/108/CEE, 2006/95/EEC, 98/37/EEC v etn
pozd jších dodatk .
ed provád ním prací na instalaci vždy nejd íve odpojte napájecí nap tí. Nezapome te také na odpojení
záložní baterie (pokud je instalována).
Do napájecího p ívodu musí být za azen jisti nebo vícepólový spína s p edepsanou mezerou mezi kontakty
v rozepnutém stavu (více než 3,5mm).
Ujist te se, že je v napájecím okruhu za azen proudový chráni s reziduálním proudem 0,03A.
Ujist te se, že je elektrické za ízení provedeno podle platných norem – zejména zkontrolujte pospojení všech
kovových ástí p ístupných dotyku a jejich p ipojení k ochrannému vodi i.
Instalujte všechny nezbytné bezpe nostní prvky (fotobu ky, koncové spína e, atd.), které jsou nutné pro
ochranu p ed mechanickým úrazem nebo poškozením pohybujícími se ástmi.
V blízkosti za ízení na dob e viditelném míst umíst te sv telnou signalizaci (blika ) a tabulku s vhodným
výstražným nápisem.
Výrobce nenese žádnou zodpov dnost za následky vzniklé v souvislosti s použitím konstruk ních prvk jiných
dodavatel .
Pro provád ní údržby a oprav musí být používány pouze originální náhradní díly.
Komponenty systému nesmí být nijak modifikovány, pokud takovéto úpravy nebyly schváleny výrobcem.
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Uživatel za ízení musí být seznámen s ídicím systémem a s postupem pro manuální otev ení v p ípad
nouze.
Zabra te tomu, aby se v pracovním prostoru za ízení zdržovaly d ti nebo jiné osoby.
Ujist te se, že rozsah teplot v okolí instalovaného za ízení vyhovuje specifikaci.
Pokud je instalováno tla ítko pro pozastavení (hold), musí být umíst no na dob e viditelném a p ístupném
míst mimo pohyblivých ástí ve výšce 1,5m nad terénem. Toto tla ítko nesmí být p ístupné ve ejnosti.
Pokud je za ízení umíst no níže než 2,5m, musí být adekvátn chrán no, aby nemohlo dojít k úrazu
zp sobenému jeho elektrickými nebo mechanickými ástmi.
Ujist te se, že na pohyblivých ástech za ízení nem že docházet k nadm rným mechanickým tlak m a nap tím.
Instalujte všechny nezbytné bezpe nostní prvky (fotobu ky, koncové spína e, atd.), které jsou nutné pro
ochranu p ed mechanickým úrazem nebo poškozením pohybujícími se ástmi.
Po dokon ení instalace se ujist te, že je motor správn upevn n a že systém pro manuální uvoln ní správn
pracuje.
Na za ízení není dovoleno provád t jakékoli zásahy, které neodpovídají t mto instrukcím.

1. VŠEOBECNÝ POPIS
Tento elektromechanický pohon je navržen pro automatický provoz bran
domovního typu. Za ízení ponechává bránu blokovanou ve stavu, v jakém se práv
nachází (otev ená nebo zav ená) bez pot eby elektrického zámku. Za ízení je
vybaveno mechanickou spojkou. Systém musí být vybaven ídicí jednotkou
s možností nastavit krouticí moment. Konec zdvihu je také ízen touto jednotkou.
Pohony STILO jsou dodávány v PRAVOSTRANNÉ a/nebo LEVOSTRANNÉ verzi
v závislosti na k ídle brány, kde bude tento pohon instalován. Volba verze musí být
provedena podle vnit ní strany brány, kde bude pohon umíst n.
Pohony STILO jsou snadno instalovatelné na kterýkoli typ brány. Brána však musí být
dob e vyvážena.
Pohony STILO jsou konstruovány pro k ídlové brány do hmotnosti 300kg a délce
ídla do 4 metr .
2. INSTALACE POHONU
Kontrola p ed instalací
Ujist te se, že:
• Je brána dostate
pevná a robustní
• Pohon je nainstalován tak, aby mechanicky p sobil správným sm rem
• K ídla brány se pohybují hladce po celém dráze

MATT di LIEVORE SRL Via Bianche 7 36010 Carre’ ( VI ) Tel.+390445892223 Fax +390445390346

STILE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL

• Dorazy dve í jsou instalovány na všech koncových polohách
• Pokud brána dosud není instalována, je nutné zkontrolovat všechny její
komponenty
• Vadné sou ásti musí být neprodlen opraveny
Ukotvení za ízení k brán
Spolehlivost a bezpe nost celého za ízení je p ímo ovliv ována stavem ovládané
brány. Na obrázku . 1 a v tabulce . 1 jsou uvedeny mechanické rozm ry, které slouží
jako reference pro instalaci.
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P

Obr. 1
Tab. 1
ZDVIH
300
400
600
400
400
600

X

Y

W

120
160
200
130
170
230

160
210
300
110
160
230

930
1130
1530
930
1130
1530

Otev ení- max.

95°

110°

Dimenze
m
2
3
4
2
3
4

kg
350
300
250
350
300
250
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P Podp ra pro instalaci pohonu
F Podp ra pro upevn ní k brán
X-Y Poloha pro instalaci pohonu
W Vzdálenost mezi upev ovacími body
Podp ru pro instalaci pohonu „P“ upevn te, tak aby byla mechanicky stabilní (nap .
sva ováním). Obdobn nainstalujte také podp ru pro upevn ní pohonu k brán „F“
(je možné též použití 4 ks šroub M8), viz obr. 1.
Napájecí kabel
Použitý napájecí kabel musí být typu H 05 RN-F (nebo jeho ekvivalent). V p ípad
použití ekvivalentního kabelu musí tento kabel vyhovovat následujícím požadavk m:
- vhodnost pro trvalé venkovní použití
- provozní nap tí 300/500 V
- maximální teplota povrchu kabelu +50°C
- minimální teplota povrchu kabelu -25°C
Krom toho musí mít kabel minimální pr ez žil 3 x 1,5mm2 a jeho vn jší
pr
r (v etn izolace) musí být v rozmezí od 7,1 do 9,6mm.
Zapojení svorkovnice za ízení musí být provedeno podle obr. 3.
M1= fáze pro sm r 1
M2= fáze pro sm r 2
T= ochranný vodi
N = nulový pracovní vodi
VÝSTRAHA: Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, je t eba jej vym nit. Tuto
vým nu m že provád t pouze osoba s p edepsanou kvalifikací podle vyhlášky
50/78 sb.
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3. INSTALACE PÍSTOVÉHO SERVOPOHONU K BRÁN (95° - 110°)
Upevn te podp ru „P“ ke sloupku brány podle obr. a tab. 1. Válec pístu musí být
instalován ve vodorovné poloze (zkontrolujte vodní váhou).
Pohon p ipevn te k podp e „P“ pomocí dodaného kolíku a šroubu. Roztáhn te
trubici pístu až do její koncové polohy, potom ji zasu te zp t (minimáln o 1cm), aby
la p i zavírání rezervu v chodu.
Upevn te na konec válce podp ru „F“ pomocí dodaného kolíku a šroubu.
Upevn te podp ru „F“ ke k ídlu brány tak, aby byl válec pístu ve vodorovné poloze.
Instalujte mechanické dorazy brány v obou koncových polohách –
otev eno/zav eno (viz obr. 2).
Instalujte pohon na podp ry dle obr. 4. Ujist te se, že jsou písty ve správné poloze a
podp ry P a F ádn upevn ny ke sloupku a ke k ídlu brány.
4. MECHANICKÉ DORAZY BRÁNY

Obr. 2
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Pro správnou funkci za ízení musí být oba mechanické dorazy správn nainstalovány
(viz obr. 2).
5. ELECTRICKÁ INSTALACE

Obr. 3
Instalaci elektrických rozvod prove te podle obrázku . 3. Obvody pro napájecí
nap tí musí být odd leny od obvod ídicích (fotobu ka, koncové spína e, ovládací
prvky, atd.). ídicí a bezpe nostní musí být instalovány v souladu s výše uvedenými
technickými normami.
Hlavními komponenty systému dle obr. 3 jsou:
ídicí panel a p ijíma
Klí em ovládaný p epína
Výstražné sv tlo s integrovanou anténou
Servopohon

Dvojice venk. fotobun k
Dvojice vnit . fotobun k
1-2-4 kanál. vysíla e
Anténní kabel
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VÝSTRAHA: ipojení pohonu a jeho p íslušenství musí být provedeno podle
odpovídající dokumentace. ídicí panely a p íslušenství musí být vhodné pro dané
použití a musí vyhovovat platným normám.
Pokud je sm r otevírání a zavírání nesprávný, je možné jej zm nit zám nou zapojení
ívod M1 a M2 na svorkovnici za ízení.
Prvním p íkazem po p erušení napájení by m l být p íkaz na otev ení.
6. NASTAVENÍ MECHANICKÉ SÍLY POHONU
VÝSTRAHA: Zkontrolujte sílu dorazu podle normy EN 12445, nesmí být vyšší než je
specifikováno v EN 12453. Moment této síly je pro daný ídicí systém kalibrován.
Optimální moment je takový, který dovoluje bezproblémový pohyb brány (její
otev ení i zav ení) za použití minimální použité síly. Pokud by byl moment nastaven na
nadm rn vysokou hodnotu, byla by snížena bezpe nost. Naopak, pokud by byl
moment nastaven na p íliš nízkou hodnotu, nebylo by možné provád t manévry
spolehliv . Pro více informací viz manuál pro ídicí jednotku.
7. KONTROLA AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU
ed uvedením systému do provozu prove te pe liv následující kroky:
• Zkontrolujte ádné upevn ní všech komponent systému
• Zkontrolujte správnost funkce všech bezpe nostních prvk (nap . fotobu ky)
• Zkontrolujte funk nost mechanického uvoln ní
• Zkontrolujte správnou funkci a sm r pohybu p i otevírání/zavírání brány
s použitím ovlada
• Zkontrolujte nastavení logiky ídicí jednotky (je-li nastavena defaultn nebo
uživatelsky upravena)
8. POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU
Automatický systém m že být ovládán dálkov pomocí vysíla e nebo místn pomocí
tla ítka Start. Proto je nutné na za ízení provád t pravidelné kontroly.
Jakékoli disfunkce musí být okamžit opraveny kvalifikovaným technikem. Nedovolte
tem, aby se pohybovaly v blízkosti tohoto za ízení.
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9. OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU
Automatický systém je vybaven elektromechanickým pohonem, díky kterému je
možné ovládat otev ení a zav ení brány r znými zp soby (místn , dálkov ,
manuáln ) v závislosti na aktuální pot eb . Detailní popis r zných ovládacích
systém je uveden v p íslušné dokumentaci. Osoby používající za ízení musí být
seznámeny s jeho obsluhou, provozem a ovládáním.
10. ÚDRŽBA SYSTÉMU
i provád ní údržbových prací na systému vždy odpojte sí ový p ívod. Pohon
systému nevyžaduje periodickou údržbu.
• Zkontrolujte bezpe nostní prvky brány a celého systému.
• Periodicky kontrolujte sílu pohonu a v p ípad pot eby upravte nastavení momentu
na ídicí jednotce.
• V p ípad nevy ešených poruch funkce systému odpojte za ízení od sít a potom
požádejte o opravu kvalifikovaného technika (nap . osobu, která za ízení instalovala).
Pokud je za ízení mimo provoz, aktivujte manuální uvoln ní a bránu otev ete/zav ete
ru .
• POZNÁMKA: Kolíky, kterými je pohon spojen s podp rami, mažte vazelínou
doporu eného typu (G885) 1 x za dva roky.
11. HLU NOST
Hlu nost servopohonu je za b žných podmínek konstantní a nep esahuje 70dB.
12.

EŠENÍ PROBLÉM

Nesprávná funkce servopohonu
i aktivním p íkazu na otev ení/zav ení zkontrolujte pomocí vhodného p ístroje
ítomnost napájecího nap tí. Pokud se motor pohonu chv je, ale nedochází
k žádnému pohybu, m že být p na následující:
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a) nesprávné zapojení nulového vodi e
b) rozb hový kondenzátor není p ipojen ke správným svorkám
c) pokud je sm r pohybu k ídla vrat nesprávný, zam te zapojení svorek M1 a M2
Nesprávná funkce elektrického p íslušenství
ídicí a bezpe nostní prvky mohou být p inou poruchy, chybné funkce nebo
zastavení systému.
Pro zjišt ní p iny poruchy se doporu uje postupné odpojování jednotlivých za ízení,
dokud není nalezen její zdroj.
Po oprav nebo vým
vadné ásti prove te restart všech za ízení, která byla
odpojena. Pro správný postup viz manuály k jednotlivým za ízením instalovaným v
systému.
13. MANUÁLNÍ UVOLN NÍ (OTEV ENÍ)
Pokud není možné bránu otev ít pohonem, je
eba provést odemknutí pomocí klí e (obr. 4).
Klí em oto te ve sm ru hodinových ru ek.
.

Obr. 4
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14. CHARAKTERISTIKA POHONU
STILO
Napájení
Napájení motoru
íkon
Max váha k ídla brány
Rychlost pohybu
Tepelná ochrana
Rozsah provozních teplot
Max délka pohybu
Použitelný zdvih
Ochrana krytím
Po et cykl
Hmotnost

VAC/50Hz
VAC/VDC
W
kg
m/s
°C
m
cm
cykly/h
kg

230
220
280
350
0,18
integrována
-25 / +70
2-3-4
30-40-60
IP44
18
6
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