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1) Veobecné upozornenia: bezpeènos - montá - pouívanie
Tento návod obsahuje dôleité informácie týkajúce sa
bezpeènosti montáe. Je potrebné preèíta si celý návod ete
predtým, ako zaènete s intaláciou. Odlote si tento návod aj
pre pouitie v budúcnosti.
Vzh¾adom na nebezpeèie, ktoré sa môe vyskytnú poèas
montáe a pouívania ROBUSu, je potrebné, aby bola montá
vykonaná pri plnom repektovaní platných predpisov. Táto
kapitola obsahuje veobecné upozornenia. Ïalie dôleité
upozornenia nájdete v odsekoch 3.1 Previerky pred montáou
a 5 Kolaudácia a uvedenie do prevádzky.
! Pod¾a najnovej európskej legislatívy automatizácia
brány alebo dverí spadá pod Smernicu 98/37/ES
(Smernica o strojových zariadeniach) a bliie pod
normy: EN 13241-1 (harmonizovaná norma), EN 12445,
EN 12453 a EN 12635, ktoré umoòujú vyda
vyhlásenie o zhode so smernicou o strojoch.
Ïalie informácie, sprievodca k analýze rizík a zostaveniu
technickej dokumentácie, sú na www.niceforyou.com. Tento
návod je adresovaný výhradne pracovníkom s technickou
kvalifikáciou na montá. Okrem peciálnej prílohy Intrukcie a
upozornenia pre pouívate¾a pohonu ROBUS, ktorú intalujúci
oddelí, iadne ïalie informácie uvedené v tomto návode nie sú
urèené pre koneèného pouívate¾a!

● Tento

výrobok sa dostáva na trh ako  èiastoène
skompletizované strojové zariadenie, je teda vyrobený, aby
bol zabudovaný do nejakého stroja alebo skompletovaný s
ïalími zariadeniami za úèelom zostrojenia  stroja v zmysle
Smernice 98/37/ES len v spojení s ïalími komponentmi a
spôsobom popísaným v tomto návode na montá. Ako
vyplýva zo Smernice 98/37/ES, upozoròujeme, e nie je
dovolené uvies tento výrobok do prevádzky, kým výrobca
stroja, do ktorého je tento výrobok zabudovaný, svoj stroj
neoznaèil a nevyhlásil zhodným so Smernicou 89/37/ES.

Zvlátne upozornenia o vhodnosti pouívania tohto výrobku v
súvislosti so Smernicou o nízkom napätí 73/23/EHS a
nasledujúcimi úpravami 93/68/EHS:
● Tento výrobok zodpovedá poiadavkám Smernice o nízkom

● Iné pouitie ROBUSu ako to, ktoré je uvedené v tomto

napätí, ak je pouitý na úèel a v konfigurácii stanovených v
tomto návode a v kombinácii s výrobkami uvedenými v
katalógu výrobkov Nice S.p.a. Poiadavky nemusia by
zaruèené, ak je výrobok pouitý v inej konfigurácii alebo s
inými výrobkami, ako sú predpísané. Za takýchto podmienok
je zakázané pouívanie výrobku, pokia¾ ten, kto vykonáva
intaláciu, nepreveril súlad s poiadavkami vyplývajúcimi zo
smernice.

● Pred zaèatím montáe je potrebné vykona analýzu rizík, ktorá

Zvlátne upozornenia o vhodnosti pouívania tohto výrobku v
súvislosti so Smernicou o elektromagnetickej kompatibilite
89/366/EHS a nasledujúcimi úpravami 92/31EHS a 93/68/EHS:

návode, je zakázané. Nesprávne pouívanie môe vyvola
nebezpeèné situácie alebo spôsbi kody na osobách a
majetku.

zahàòa základné bezpeènostné poiadavky v zmysle prílohy I
Smernice o strojových zariadeniach s uvedením prísluných
prijatých rieení.
Pripomíname, e analýza rizík je jedným z dokladov, ktoré
tvoria technickú dokumentáciu automatického zariadenia.

● Na základe pecifickej situácie a prítomnosti rizík zistite

potrebu ïalích zariadení na kompletizáciu automatického
systému s ROBUSom. Do úvahy treba bra napríklad riziko
nárazu, stlaèenia, zakliesnenia, vleèenia a pod. a ïalie
veobecné riziká.

● Na iadnej èasti nerobte zmeny, ak to nie je uvedené v tomto

návode. Takéto operácie môu vies len k poruchám. NICE sa
zrieka akejko¾vek zodpovednosti za kody spôsobené
upravenými výrobkami.

● Poèas montáe a pouívania predíïte tomu, aby dovnútra

riadiacej jednotky a iných otvorených zariadení vnikli
predmety èi tekutiny. V prípade, e sa tak stane, obráte sa
na zákaznícky servis NICE. Pouívanie ROBUSu v takomto
stave môe by nebezpeèné.

● Automatické zariadenie nemôe by pouívané skôr, ako bolo

uvedené do prevádzky v zmysle kapitoly 5 Kolaudácia a
uvedenie do prevádzky.

● Obalový materiál z ROBUSu musí by zlikvidovaný v plnom

súlade s platnými predpismi.

● V prípade poruchy, ktorá sa nedá odstráni za pomoci

informácií v tomto návode, obráte sa na zákaznícky servis
NICE.

● Ak vypadne istiè alebo poistka, zistite a odstráòte príèinu

poruchy, a potom ich vymeòte.

● Skôr ako zasiahnete do vnútorných svoriek pod krytom

ROBUSu, vypnite vetky napájacie obvody. Ak je zdroj mimo
váho doh¾adu, umiestnite k nemu tabu¾u s nápisom
POZOR: PREBIEHA ÚDRBA.
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Zvlátne upozornenia o vhodnosti pouívania tohto výrobku v
súvislosti so Smernicou o strojových zariadeniach 98/37/ES
(predtým 89/392/EHS):

výrobok bol vystavený skúke týkajúcej sa
elektromagnetickej kompatibility v najkritickejích uívate¾ských situáciách, v konfigurácii predpísanej týmto návodom
a v kombinácii s prísluenstvom uvedeným v katalógu
výrobkov Nice S.p.a. Elektromagnetická kompatibilita nemusí
by zaruèená, ak je výrobok pouitý v inej konfigurácii alebo s
inými výrobkami, ako sú predpísané. Za takýchto podmienok
je zakázané pouívanie výrobku, pokia¾ ten, kto vykonáva
intaláciu, nepreveril súlad s poiadavkami vyplývajúcimi zo
smernice.

● Tento

2) Popis výrobku a úèel pouitia
ROBUS je séria elektromechanických nereverzných pohonov
urèených na automatizovanie posuvných brán. Sú vybavené
elektronickou riadiacou jednotkou a konektorom pre rádiový prijímaè
SMXI alebo SMXIS (volite¾né). Elektrické zapojenia smerom k
vonkajím zariadeniam sú zjednoduené vïaka pouitiu  BlueBUS,
techniky, ktorá umoòuje zapoji viaceré zariadenia len cez 2 vodièe.

ROBUSy fungujú prostredníctvom elektrickej energie. V prípade
výpadku napájania z elektrickej siete je moné odblokova motor
prísluným k¾úèom a ruène hýba bránou, alebo je moné poui
volite¾né prísluenstvo: batériu PS124, ktorá umoòuje nieko¾ko
manévrov aj bez napájania zo siete.

Radu ROBUS tvoria výrobky, ktorých základné rozdiely sú popísané v tabu¾ke 1.
Tabu¾ka 1: porovnanie základných parametrov pohonov ROBUS
RB400
Max. dåka krídla brány (m)
Max. váha brány (kg)

RB600 / RB600P

RB1000 /
RB1000P

RB250HS

RB500HS

8

8

8

8

8

400

600

1000

250

500

Napájanie (V)

24

24

24

24

24

Odber prúdu (A)

1,1

2,5

2,3

2,1

2,2

Výkon (W)

250

515

450

430

450

Rýchlos (m/s)

0,34

0,31

0,28

0,4

0,43

12 Nm

18 Nm

27 Nm

9 Nm

13,2 Nm

400

600

900

310

360

- dåka krídla do 4 m

35

40

50

20

20

- dåka krídla do 8 m

20

20

25

10

10

Stupeò ochrany (IP)

44

44

44

44

44

-20 ÷ 50

-20 ÷ 50

-20 ÷ 50

-20 ÷ 50

-20 ÷ 50

Max. krútiaci mom. pri rozbehu
Sila (N)
Pracovné cykly (cykly/h)

Pracovná teplota (C°)
Rozmery (mm)
Váha (kg)
Riadiaca jednotka

330 x 195 x 277 v. 330 x 212 x 303 v. 330 x 212 x 303 v. 330 x 195 x 277 v. 330 x 212 x 303 v.
8

11

13

8

11

RBA3/C

RBA3/C

RBA3/C

RBA3/HS

RBA3/HS

330 mm

1

92 mm

RB400/RB250HS = 277 mm

303 mm

Poznámka: 1 kg = 9,81 N, èie napr.: 600 N = 61 kg

212 mm
RB400/RB250HS =
195 mm

2.1) Obmedzenie pouitia
Údaje týkajúce sa funkènosti výrobkov rady ROBUS sú uvedené v
kapitole 8 Technické parametre a sú to jediné hodnoty, ktoré
umoòujú správne posúdenie vhodnosti pouitia. Kontrukèné
vlastnosti ROBUSov ich predurèujú na pouitie na posuvných
krídlach s obmedzeniami uvedenými v tabu¾ke 2.
Reálna vhodnos ROBUSu na automatizovanie urèitej posuvnej
brány záleí od trenia a ïalích javov, aj náhodných, ako je
prítomnos ¾adu, ktorý môe bráni v pohybe krídla.

Na reálnu previerku je neodmyslite¾né zmera silu potrebnú na
pohyb krídla poèas celej jeho dráhy a preveri, èi táto neprekraèuje
polovicu nominálneho krútiaceho momentu uvedeného v kapitole
8 Technické parametre (odporúèa sa hranica 50 %, keïe
nepriaznivé klimatické podmienky môu zvýi trenie). Ïalej na
stanovenie poètu cyklov za hodinu, poètu po sebe idúcich cyklov a
maximálnej dovolenej rýchlosti treba bra do úvahy vetko, èo je
uvedené v tabu¾ke 1.
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Dåka krídla umoòuje stanovi maximálny poèet cyklov za hodinu a poèet po sebe idúcich cyklov, kým váha umoòuje stanovi percento
zníenia cyklov a maximálnu prípustnú rýchlos. Napríklad pre ROBUS 1000, ak je krídlo dlhé 5 m, je moných 33 cyklov/h a 16 po sebe
idúcich cyklov, ale ak krídlo vái 700 kg, treba ich zníi na 50 %, výsledok je teda 16 cyklov/h a 8 po sebe idúcich cyklov, prièom
maximálna dovolená rýchlos je V4 = rýchla. Aby ste predili nadmernému prehrievaniu, riadiaca jednotka má obmedzovaè manévrov, ktorý
je zaloený na námahe motora a trvaní cyklov a zasahuje, keï je prekroèený maximálny limit. Obmedzovaè manévrov meria tie teplotu
prostredia a zniuje poèet manévrov v prípade mimoriadne vysokej teploty.
V kapitole 8 Technické parametre je uvedený odhad ivotnosti, t.j. priemerný ekonomický ivot výrobku. Hodnota je silne ovplyvnená
indexom obtianosti manévrov, teda sumou vetkých faktorov, ktoré sa podie¾ajú na opotrebení. Na výpoèet odhadu treba spoèíta vetky
indexy obtianosti z tabu¾ky 4 a koneèný výsledok porovna s grafom odhadovanej ivotnosti.
Napríklad ROBUS 1000 na 650 kg bráne dlhej 5 m, vybavený fotobunkami a bez ïalích zaaujúcich zariadení, dosahuje index záae 50 %
(30 + 10 + 10). Odhadovaná ivotnos pod¾a grafu je 80.000 cyklov.

Tabu¾ka 2: odhad ivotnosti v závislosti od indexu záae manévru
Index
záae %

RB400 RB600 RB1000 RB250HS RB500HS

ivotnos v cykloch

Do 200

30

10

5

60

30

200 ÷ 400

60

30

10

-

40

400 ÷ 500

-

50

20

-

60

500 ÷ 600

-

-

30

-

-

600 ÷ 800

-

-

40

-

-

800 ÷ 900

-

-

50

-

-

900 ÷ 1000

-

-

60

-

-

Do 4

10

10

5

15

15

4÷6

20

20

10

25

25

6÷8

35

35

20

40

35

8 ÷ 10

-

-

35

-

-

10 ÷ 12

-

-

50

-

-

ivotnos v cykloch

Váha krídla (kg)

Dåka krídla (m)

Ïalie zaaujúce javy
(bra do úvahy, ak je pravdepodobnos, e nastanú, vyia ako 10 %)
Teplota
prostredia
vyia ako 40 °C
alebo niia
ako 0 °C alebo
vlhkos vyia
ako 80 %

10

10

10

10

10

Prítomnos prachu
alebo piesku

15

15

15

15

15

Prítomnos
solí

20

20

20

20

20

Preruenie
manévru z
Foto

15

15

10

20

20

Preruenie
manévru zo Stop

25

25

20

30

30

Rýchlos vyia
ako L4 rýchla

20

20

15

25

25

Výpad aktívny

25

25

20

25

25

Index záae %

Celkový index záae %:
Poznámka: ak index záae presiahne 100 %, znamená to, e podmienky sú mimo akceptovate¾ného limitu. Odporúèa sa poui model
vyieho stupòa.
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2.2) Typická zostava
Na obrázku 2 je znázornená typická zostava automatickej posuvnej brány s ROBUSom.
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1

3

3

5

8

9

7

2

6

13
D

2

E

C

F

12

11

10

F

B

A

C

2
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

K¾úèový prepínaè
Fotobunky na ståpiku
Fotobunky
Primárna hrana fixná (volite¾ná)
Primárna hrana mobilná (volite¾ná)
Konzola koncového spínaèa Otvor
Ozubený hrebeò

Sekundárna hrana fixná (volite¾ná)
Maják so zabudovanou anténou
ROBUS
Konzola koncového spínaèa Zatvor
Sekundárna hrana mobilná (volite¾ná)
Rádiový vysielaè

2.3) Zoznam káblov
V typickej zostave na obrázku 2 sú zobrazené aj káble potrebné na zapojenie jednotlivých zariadení. V tabu¾ke 3 sú uvedené parametre
káblov.

! Pouité káble musia by vhodné na daný typ intalácie. Napríklad do vonkajieho prostredia sa odporúèa kábel typu
H03VV-F, do interiéru kábel H07RN-F.
Tabu¾ka 3: zoznam káblov

1 kábel 2x0,5 mm2

Maximálna povolená dåka
30 m (poznámka 1)
20 m
20 m (odporúèa sa menej ako 5 m)
30 m (poznámka 2)
50 m
30 m
30 m (poznámka 5)

Poznámka 1: Ak je kábel napájania dlhí ako 30 m, pouite kábel väèieho prierezu, napr. 3x2,5 mm2 a intalujte bezpeènostné uzemnenie
v blízkosti automatického zariadenia.
Poznámka 2: Ak je kábel BlueBUS dlhí ako 30 m, maximálne vak 50 m, pouite kábel 2x1 mm2.
Poznámka 3: Dva 2x0,5 mm2 je moné nahradi jediným káblom 4x0,5 mm2.
Poznámka 4: Ak je intalovaná viac ako jedna hrana, odporúèaný typ zapojenia nájdete v odseku 7.3.2 Vstup STOP.
Poznámka 5: Na zapojenie mobilných hrán na posuvné krídla pouite peciálne zariadenia, ktoré umoòujú spojenie, aj keï je krídlo v pohybe.
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3) Montá
! Montá ROBUSu musí vykona kvalifikovaný pracovník pri dodriavaní zákonov, noriem a nariadení, ako aj pokynov
uvedených v tomto návode.

3.1) Previerky pred montáou

Skôr, ako pristúpite k montái ROBUSu, je potrebné vykona
nasledovné previerky:
• Skontrolujte, èi vetok materiál, ktorý sa chystáte poui, je vo
výbornom stave, vhodný na pouitie a zodpovedajúci normám.
• Skontrolujte, èi je kontrukcia brány vhodná na to, aby bola brána
automatizovaná.
• Skontrolujte, èi sa váha a rozmery krídla zmestia do limitov
fungovania uvedených v kapitole 2.1 Obmedzenie pouitia.
• Porovnajte hodnoty uvedené v kapitole 8 Technické parametre
a uistite sa, e sila potrebná na uvedenie krídla do pohybu je
niia ako polovica maximálneho krútiaceho momentu a sila
potrebná na udranie krídla v pohybe je niia ako polovica
nominálneho krútiaceho momentu. Rezerva 50 % v sile sa
odporúèa kvôli tomu, e nepriaznivé klimatické podmienky môu
výrazne zvýi trenie.
• Uistite sa, e po celej dráhe brány, tak pri zatváraní ako pri
otváraní, nie sú body s nadmerným trením.
• Uistite sa, e nehrozí nebezpeèenstvo vyko¾ajenia krídla, ani
vypadnutie z horného vedenia.
• Skontrolujte pevnos mechanických dorazov na konci dráhy.
Uistite sa, e sa nezdeformujú, ani ak by krídlo narazilo celou silou
na doraz.
• Skontrolujte, èi je krídlo v rovnováhe, t.j. e zostáva nehybné, keï
ho zastavíte v ktorejko¾vek polohe.
• Uistite sa, e miesto, kde bude upevnený pohon, nie je vystavené
záplavám, prípadne uvaujte s montáou pohonu v primeranej
výke nad zemou.

• Uistite sa, e miesto, kde bude upevnený pohon, umoòuje
jednoduché a bezpeèné odblokovanie a ruèné ovládanie.
• Uistite sa, e miesta, kde budú upevnené jednotlivé zariadenia, sú
chránené pred nárazmi a povrch je dostatoène pevný.
• Zabezpeète, aby èasti automatického zariadenia nemohli by
ponorené do vody alebo iných tekutín.
• Nedávajte ROBUS do blízkosti plameòa alebo tepelného zdroja,
do potenciálne výbuného, kyslého èi slaného prostredia, ktoré by
mohlo ROBUS pokodi a spôsobi poruchy alebo nebezpeèné
situácie.
• V prípade, e v bránovom krídle sú integrované peie dvere, alebo
sú v priestore pohybu brány, skontrolujte, èi nebránia
normálnemu pohybu a prípadne intalujte vhodný systém
blokovania pohonu.
• Riadiacu jednotku zapojte na zdroj napájania vybavený bezpeènostným uzemnením.
• Prívod elektrického prúdu musí by chránený istièom.
• Na prívode napájania zo siete musí by zariadenie na odpojenie
napájania (kategória prepätia III, t.j. vzdialenos medzi kontaktmi
aspoò 3,5 mm) alebo iný vhodný systém, napríklad zástrèka. Ak
takýto vypínaè nie je v blízkosti automatického zariadenia, musí
by vybavený blokovacím systémom proti náhodnému alebo
neautorizovanému zapnutiu.

3.2) Upevnenie pohonu

Ak u je pripravený povrch pre upevnenie pohonu, montá musíte
vykona priamo na existujúci povrch s pouitím vhodného
kotviaceho materiálu, napr. rozaných hmodiniek. Ak miesto ete
nie je pripravené, postupujte nasledovne:
1. Vykopte základovú jamu primeraných rozmerov, prièom
vychádzajte z kót uvedených na obrázku 3.
2. Nachystajte jednu alebo viac trubiek na prechod elektrických
káblov, ako vidno na obrázku 4.
3. Dve kotvy upevnite na základovú platòu tak, e jednu maticu
dáte pod a jednu nad platòu. Matica pod platòou sa zatiahne,

ako znázoròuje obrázok 5 tak, aby závit trèal 25÷35 mm nad
platòou.
4. Jamu zalejte betónom a, skôr ako stvrdne, polote doòho
základovú platòu na kóty pod¾a obrázku 3. Skontrolujte, èi je
súbene s krídlom a v dokonalej vodováhe, viï obrázok 6.
Poèkajte na úplné vytvrdnutie betónu.
5. Odstráòte dve horné matice z platne a zalote na òu pohon.
Skontrolujte, èi je perfektne súbený s krídlom a z¾ahka
zatiahnite dve matice a podloky, ako na obrázku 7.
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Ak u je na bráne ozubený hrebeò, po namontovaní pohonu
dotelujte výku ozubeného kolesa ROBUSu pomocou
nastavovacích skrutiek, ako znázoròuje obrázok 8. Medzi ozubeným
kolesom a hrebeòom nechajte vôlu 1÷2 mm. Ak ozubený hrebeò
ete nie je intalovaný, postupujte nasledovne:
6. Odblokujte motor, ako uvádza odsek Odblokovanie a
manuálny pohyb v kapitole Intrukcie a upozornenia pre pou-

ívate¾a pohonu ROBUS.
7. Úplne otvorte krídlo, na ozubené koleso zalote prvý diel hrebeòa
a skontrolujte, èi hrana hrebeòa ladí s hranou krídla v zmysle
obrázku 9. Uistite sa, e medzi ozubeným kolesom a hrebeòom
zostáva vô¾a 1÷2 mm a hrebeò upevnite na krídlo vhodnými
skrutkami.
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! Na to, aby váha krídla nepokodila motor, je dôleité, aby
medzi ozubeným hrebeòom a kolesom zostala vô¾a 1÷2 mm, ako
znázoròuje obrázok 10.
8. Posúvajte krídlo a postupne pripevòujte ïalie diely hrebeòa,
prièom pouívajte ozubené koleso ako východzí bod.
9. Z posledného dielu ozubeného hrebeòa odrete nadbytoènú èas.
10.Nieko¾kokrát skúste otvori a zatvori krídlo a skontrolujte, èi hrebeò
kåe v rovine po ozubenom kolese s maximálnou odchýlkou 5 mm,
a e po celej jeho dåke je dodraná vô¾a 1÷2 mm medzi ozubeným
kolesom a hrebeòom.
11.Poriadne zatiahnite upevòovacie matice pohonu a uistite sa, e
pevne sedí na zemi. Prikryte matice príslunými zátkami, ako vidno
na obrázku 11.
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12.Upevnite konzoly koncových spínaèov, ako je rozpísané ïalej (u
verzií RB600P a RB1000P upevnite konzoly pod¾a odseku 3.3
Upevnenie driaka koncového spínaèa na verzii s indukèným
koncovým spínaèom).
• Manuálne nastavte bránu do otvorenej polohy, prièom nechajte
vo¾né 2÷3 cm od mechanického dorazu.
• Navleète konzolu na ozubený hrebeò v smere otvárania, a kým
zasiahne koncový spínaè. Posuòte ju ete aspoò o 2 cm a
zablokujte ju príslunými imbusovými skrutkami na ozubený
hrebeò, ako na obrázku 12.
• Urobte to isté s koncovým spínaèom pri zatvorení.
13. Zablokujte motor pod¾a intrukcií v odseku Odblokovanie a
manuálny pohyb v kapitole Intrukcie a upozornenia pre
pouívate¾a pohonu ROBUS.

3.3) Upevnenie driaka koncového spínaèa na verzii s indukèným koncovým spínaèom

Na verziách RB600P a RB1000P, ktoré pouívajú indukèný
koncový spínaè, treba upevni konzoly koncových spínaèov
nasledovne:
1. Manuálne nastavte bránu do otvorenej polohy, prièom nechajte
vo¾né 2÷3 cm od mechanického dorazu.
2. Navleète konzolu na ozubený hrebeò v smere otvárania, ako
vidno na obrázku 13, a kým prísluná led zhasne. Posuòte
konzolu ete aspoò o 2 cm a zablokujte ju príslunými
imbusovými skrutkami na ozubený hrebeò.
3. Manuálne nastavte bránu do zatvorenej polohy, prièom nechajte
vo¾né 2÷3 cm od mechanického dorazu.
4. Navleète konzolu na ozubený hrebeò v smere zatvárania, ako
vidno na obrázku 13, a kým prísluná led zhasne. Posuòte
konzolu ete aspoò o 2 cm a zablokujte ju príslunými
imbusovými skrutkami na ozubený hrebeò.

! Pri indukènom koncovom spínaèi je optimálna
vzdialenos konzoly od 3 do 8 mm, ako je vidie na
obrázku 14.
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3.4) Montá rôznych zariadení
Montá ïalích predpokladaných zariadení vykonajte pod¾a prísluných návodov. Skontrolujte v odseku 3.6 Popis elektrických zapojení a
na obrázku 2, aké zariadenia je moné pripoji k ROBUSu.

3.5) Elektrické zapojenia

! Poèas vykonávania vetkých elektrických zapojení
musí by vypnuté napájanie zariadenia a odpojená aj
prípadná núdzová batéria.
1. Odskrutkujte boènú skrutku a vytiahnite ochranný kryt smerom
hore, aby ste sa dostali k elektronickej riadiacej jednotke
ROBUSu.
2. Odstráòte gumenú membránu utesòujúcu dieru, ktorou
prechádzajú káble, a prevleète vetky pripájacie káble od
jednotlivých zariadení, prièom ich nechajte dlhie o 20÷30 cm,
ako je potrebné. Typ káblu nájdete v tabu¾ke 5 a zapojenia na
obrázku 2.

15

3. Páskou zviate vetky káble vedúce do pohonu kúsok nad dierou,
ktorou prichádzajú. Na gumenej membráne vyrete dieru o trochu
tesnejiu ako priemer zviazaných káblov a navleète ju cez káble a
k páske. Zalote membránu na svoje miesto do diery, ktorou
prechádzajú káble a tesne nad òou zviate káble ïalou páskou.
4. Kábel napájania zapojte na príslunú svorku, ako vidno na
obrázku 15, a páskou ho uchyte na prvý upevòovací krúok.
5. Vykonajte zapojenia ïalích káblov pod¾a schémy na obrázku 17.
Pre väèie pohodlie je moné svorky vybra.
6. Po dokonèení zapojení prichyte káble páskou k druhému
upevòovaciemu krúku a preènievajúci kus kábla antény priviate
páskou k ostatným, viï obrázok 16.
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LUCYB

S.C.A.

MOFB

OPEN CLOSE

17
Èo sa týka montáe dvoch pohonov na proti¾ahlé krídla, viï odsek 7.3.5 ROBUS v reime Slave.
8

MOSE

3.6) Popis elektrických zapojení

V tomto odseku je struèný popis elektrických zapojení. Ïalie
informácie sú uvedené v odseku 7.3 Pridanie a odobratie
zariadení.
FLASH: výstup pre jeden alebo dva majáky typu LUCYB alebo
podobné s jednou iarovkou 12 V max. 21 W.
S.C.A.: výstup kontrolky otvorenej brány pre zapojenie jednej
signalizaènej iarovky 24 V max. 4 W. Môe by programovaný aj
pre iné funkcie, viï odsek 7.2.3 Funkcie druhého stupòa.
BLUEBUS: na túto svorku sa môu zapoji kompatibilné zariadenia.
Vetky sa prepoja paralelne len dvomi vodièmi, cez ktoré prechádza
elektrické napájanie aj komunikaèný signál. Ïalie informácie o
BlueBUS nájdete v odseku 7.3.1 BlueBUS.
STOP: vstup zariadení, ktoré blokujú alebo zastavujú prebiehajúci
manéver. Vhodným zásahom na vstup je moné zapoji kontakty
typu normálne zatvorené, typu normálne otvorené alebo
zariadenie s kontantným odporom. Ïalie informácie o STOP sú
uvedené v odseku 7.3.2 Vstup STOP.

P.P.: vstup zariadení, ktoré ovládajú pohyb v krokovom reime.
Dajú sa pripoji kontakty typu normálne otvorené.
OPEN: vstup zariadení, ktoré ovládajú len otvárací manéver. Môu
sa pripoji kontakty typu normálne otvorené.
CLOSE: vstup zariadení, ktoré ovládajú len zatvárací manéver.
Môu sa pripoji kontakty typu normálne otvorené.
ANTÉNA: vstup pre zapojenie antény rádiového prijímaèa (anténa
je zabudovaná v majáku LUCYB).

4) Závereèné previerky a spustenie
Skôr ako zaènete s previerkou a spustíte automatické zariadenie, odporúèame da krídlo do stredu dráhy tak, aby sa vo¾ne mohlo pohnú
do smeru otvorenia aj zatvorenia.

4.1) Výber smeru
Pod¾a toho, aká je poloha motora voèi bráne, je potrebné zvoli si
smer otváracieho manévru. Ak sa krídlo otvára smerom do¾ava,
selektor treba nastavi v¾avo ako na obrázku 18. Ak sa krídlo otvára
smerom doprava, selektor nastavte vpravo ako na obrázku 19.
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4.2) Zapnutie napájania

! Zapnutie napájania ROBUSu musí vykona kvalifikovaný a skúsený pracovník vlastniaci vetky potrebné
oprávnenia a pri dodriavaní zákonov, noriem a nariadení.

Akonáhle je ROBUS pod prúdom, treba vykona nieko¾ko
jednoduchých previerok:
1. Skontrolujte, èi led BlueBUS pravidelne bliká s frekvenciou jeden
záblesk za sekundu.
2. Skontrolujte, èi blikajú aj led na fotobunkách (tak na TX ako aj na
RX). Nie je dôleitý spôsob blikania, tento závisí od iných
faktorov.

3. Skontrolujte, èi je zhasnutý maják zapojený na výstup FLASH
a iarovka zapojená na výstup S.C.A.
Ak toto vetko nenastalo, ihneï vypnite napájanie riadiacej jednotky
a s najväèou pozornosou prekontrolujte elektrické zapojenia.
Ïalie informácie, uitoèné pri h¾adaní a diagnostike porúch, sú
uvedené v kapitole 7.6 Rieenie problémov.

4.3) Naèítanie zariadení

Po zapnutí napájania treba necha riadiacu jednotku naèíta zariadenia zapojené na vstupy BlueBUS a STOP. Pred touto fázou led L1 a L2
blikajú, èím oznamujú, e je potrebné vykona naèítanie zariadení.
1.
2.
3.
4.

Stlaète a drte stlaèené tlaèidlá [s] a [Set].
Tlaèidlá uvo¾nite, keï led L1 a L2 zaènú ve¾mi rýchlo blika (pribline po 3 s).
Poèkajte pár sekúnd, aby riadiaca jednotka dokonèila naèítanie zariadení.
Na konci rozlíenia musí zosta svieti led STOP, led L1 a L2 zhasnú (prípadne zaènú blika led
L3 a L4).

20
Fáza naèítania pripojených zariadení sa môe kedyko¾vek zopakova, aj po montái, napríklad ak sa pridá ïalie zariadenie. Na vykonanie
nového naèítania viï odsek 7.3.6 Naèítanie ïalích zariadení.
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4.4) Naèítanie dåky krídla

Po naèítaní zariadení zaènú blika led L3 a L4, èo znamená, e je treba necha riadiacu jednotku naèíta dåku krídla (vzdialenos od
koncového spínaèa pri zatvorení po koncový spínaè pri otvorení). Tento rozmer je potrebný pre výpoèet bodov spomalenia a bodu
èiastoèného otvorenia.
1. Stlaète a podrte stlaèené tlaèidlá [Set] a [t].
2. Tlaèidlá uvo¾nite, keï sa zaène manéver (pribline po 3 s).
3. Uistite sa, e prebiehajúci manéver je otváranie, inak stlaète tlaèidlo [Stop] a s najväèou
pozornosou skontrolujte odsek 4.1 Výber smeru. Potom znovu zaènite od bodu 1.
4. Poèkajte, kým riadiaca jednotka dokonèí otvárací manéver a po dosiahnutie koncového spínaèa
pri otvorení. Hneï potom sa zaène zatváranie.
5. Poèkajte, kým riadiaca jednotka dokonèí zatvárací manéver.
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Naèítanie dåky krídla - reim 2 pre modely 250HS a 500HS
Umoòuje konfiguráciu:
• Spomalenia pri otváraní a zatváraní na 10 cm;
• Setup rýchlosti pohonu otvárania a zatvárania na 100 % (super rýchly reim, viï tabu¾ku 7).
Tento reim fungovania sa aktivuje poèas fázy naèítania zariadení tak, e podríte stlaèené tlaèidlá [Stop] a [Close] dlhie ako 8 sekúnd.
Po 8 sekundách budú záblesky led L3 a L4 ve¾mi rýchle. Vtedy je moné uvo¾ni tlaèidlá [Stop] a [Close].
Ak toto vetko nenastane, treba ihneï vypnú napájanie riadiacej jednotky a s najväèou pozornosou skontrolova elektrické zapojenia.
Ïalie uitoèné informácie sú uvedené v kapitole 7.6 Rieenie problémov.

4.5) Kontrola pohybu brány

Po naèítaní dåky krídla je vhodné vykona nieko¾ko manévrov na
kontrolu správneho pohybu brány.
1. Stlaète tlaèidlo [Open] na spustenie otváracieho manévru.
Skontrolujte, èi otváranie brány prebieha správne, bez zmeny
rýchlosti. Iba keï sa krídlo priblíi na 50÷70 cm ku koncovému
spínaèu pri otvorení, musí spomali a zastavi na zásah koncového
spínaèa 2÷3 cm od mechanického dorazu pri otvorení.
2. Stlaète tlaèidlo [Close] na spustenie zatváracieho manévru.
Skontrolujte, èi zatváranie brány prebieha správne, bez zmeny
rýchlosti. Iba keï sa krídlo priblíi na 50÷70 cm ku koncovému
spínaèu pri zatvorení, musí spomali a zastavi na zásah koncového
spínaèa 2÷3 cm od mechanického dorazu pri zatvorení.

3. Poèas manévru kontrolujte, èi maják bliká striedavo 0,5 s
rozsvietený/0,5 s zhasnutý. Ak je zapojená aj iarovka na svorke
S.C.A., skontrolujte, èi bliká pomaly pri otváraní a rýchlo pri
zatváraní.
4. Vykonajte nieko¾ko otváracích a zatváracích manévrov za úèelom
zistenia prípadných chýb montáe a nastavenia alebo ïalích
anomálií ako napríklad bodov s nadmerným trením.
5. Uistite sa, e pohon ROBUS, ozubený hrebeò a konzoly
koncových spínaèov sú pevne upevnené a dostatoène odolné aj
pri prudkých rozbehoch alebo spomaleniach brány.

4.6) Prednastavené funkcie
Na riadiacej jednotke ROBUSu je nieko¾ko programovate¾ných
funkcií. Od výroby sú tieto funkcie nastavené v konfigurácii, ktorá by
mala vyhovova väèine automatických systémov.

Funkcie vak môu by kedyko¾vek zmenené
programovania, viï odsek 7.2 Programovanie.

v
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4.7) Rádiový prijímaè
Na ovládanie ROBUSu z dia¾ky je na riadiacej jednotke pripravený
konektor SM pre volite¾né rádiové prijímaèe typu SMXI alebo
SMXIS. Ïalie informácie nájdete v návode na zapojenie rádiového
prijímaèa. Rádiový prijímaè zasuniete pod¾a obrázku 22. V tabu¾ke 4
je popísaný vzah medzi výstupom rádiového prijímaèa a príkazom,
ktorý vykoná ROBUS:
Tabu¾ka 4: príkazy s vysielaèom
Príkaz P.P. (Krok-za-krokom)
Príkaz Èiastoèné otvorenie
Príkaz Otvor
Príkaz Zatvor
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5) Kolaudácia a uvedenie do prevádzky
Toto je najdôleitejia fáza v realizácii automatického systému,
ktorej úèelom je zaruèi maximálnu bezpeènos. Kolaudácia môe
by tie vyuitá ako pravidelná previerka zariadení, ktoré sú
súèasou automatického systému.

! Kolaudáciu celého zariadenia musí vykona kvalifikovaný
10

a skúsený pracovník, ktorý rozhodne, aké skúky sú
potrebné v závislosti od prítomných rizík a skontroluje, èi
boli dodrané zákony, normy a nariadenia, obzvlá
poiadavky normy EN 12445, ktorá stanovuje skúobné
metódy pri kontrole bránových automatizmov.

5.1) Kolaudácia
Kadý jeden komponent automatického systému, napríklad citlivé
hrany, fotobunky, núdzový stop atï. si vyaduje pecifickú fázu
kolaudácie. U týchto zariadení treba postupova pod¾a prísluných
návodov.
Kolaudácia ROBUSu sa vykonáva v týchto krokoch:
1. Skontrolujte, èi bolo prísne dodrané vetko, èo je uvedené v
tomto návode, obzvlá v kapitole 1 Upozornenia.
2. Odblokujte motor, ako popisuje odsek Odblokovanie a
manuálny pohyb v kapitole Intrukcie a upozornenia pre
pouívate¾a pohonu ROBUS.
3. Skontrolujte, èi je moné ruène otvára a zatvára krídlo silou
menou ako 390 N (pribline 40 kg).
4. Zablokujte motor.
5. S pouitím zariadení na ovládanie alebo zastavenie (k¾úèový
prepínaè, ovládacie tlaèidlá alebo rádiové vysielaèe) vyskúajte
otváranie, zatváranie a zastavenie brány a skontrolujte, èi sa brána

správa pod¾a oèakávania.
6. Skontrolujte správne fungovanie vetkých bezpeènostných
zariadení prítomných v systéme, jedného po druhom (fotobunky,
citlivé hrany, núdzový stop atï.) a uistite sa, e sa brána správa
pod¾a oèakávania. Pri kadom zásahu zariadenia led BlueBUS
na riadiacej jednotke musí 2-krát rýchlo bliknú na potvrdenie, e
riadiaca jednotka rozoznala situáciu.
7. Ak boli nebezpeèné situácie vyvolané pohybom krídla
zachránené obmedzením impaktnej sily, treba vykona meranie
sily v zmysle normy EN 12445. Ak sa nastavenie rýchlosti a
ovládanie sily motora pouívajú ako pomocný systém na
zníenie sily zariadenia, skúajte nájs nastavenia, ktoré ponúkajú
najlepí výsledok.

5.2) Uvedenie do prevádzky
Uvedenie do prevádzky môe nasta a po úspenom absolvovaní
vetkých fáz kolaudácie ROBUSu a ïalích prítomných zariadení. Je
zakázané èiastoèné alebo provizórne uvedenie do prevádzky.
1. Zostavte a uchovajte aspoò na 10 rokov technickú dokumentáciu
automatického zariadenia, ktorá musí obsahova minimálne:
celkový nákres automatického systému, schému elektrických
zapojení, analýzu rizík a prísluné prijaté rieenia, vyhlásenie o
zhode výrobcu na vetky pouité zariadenia (na ROBUS pouite
priloené Vyhlásenie o zhode ES), kópiu návodu na pouívanie a
servisný plán automatického systému.
2. Na bránu upevnite tabu¾ku obsahujúcu aspoò tieto údaje: typ
automatického zariadenia, meno a adresu výrobcu (zodpovedného za uvedenie do prevádzky), výrobné èíslo, rok výroby a
znaèku CE.

3. V blízkosti brány upevnite nastálo nálepku alebo tabu¾ku
informujúcu o spôsobe odblokovania a manuálnom pohybe.
4. Zostavte a odovzdajte majite¾ovi vyhlásenie zhody pre
automatický systém.
5. Zostavte a odovzdajte majite¾ovi Návod a upozornenia na
pouívanie automatickej brány.
6. Zostavte a odovzdajte majite¾ovi servisný plán automatického
systému (v ktorom bude zahrnutý servis kadého jedného
intalovaného zariadenia).
7. Pred uvedením automatického systému do prevádzky informujte
písomne majite¾a o nebezpeèenstve a pretrvávajúcich rizikách
(napríklad v návode na pouívanie brány).

6) Servis a likvidácia
V tejto kapitole sú informácie dôleité na zostavenie servisného plánu a likvidácie ROBUSu.

6.1) Servis
Na udranie stáleho stupòa bezpeènosti a zaruèenie maximálnej
ivotnosti automatického zariadenia je potrebný pravidelný servis.
Za týmto úèelom je ROBUS vybavený poèítadlom manévrov a
systémom signalizácie potrebného servisu, viï odsek 7.4.3 Avízo
servisu.

! Servis musí by vykonaný pri plnom dodraní
bezpeènostných predpisov uvedených v tomto návode a v
súlade s platnými zákonmi a normami.
U ostatných zariadení pouitých spolu s ROBUSom postupujte
pod¾a prísluných plánov servisu.

1. ROBUS si vyaduje plánovaný servis najneskôr do 6 mesiacov
alebo max. po 20.000 manévroch od predchádzajúceho servisu.
2. Odpojte vetky zdroje elektrického napájania, vrátane prípadnej
núdzovej batérie.
3. Skontrolujte stav opotrebenia vetkých materiálov, z ktorých sa
automatický systém skladá. Zvlátnu pozornos venujte javom
erózie a oxidácie kontrukèných èastí. Diely, ktoré neposkytujú
dostatoèné záruky, vymeòte.
4. Preverte stav opotrebenia pohyblivých èastí: ozubené koleso,
ozubený hrebeò a vetky èasti krídla. Vymeòte opotrebované
diely.
5. Znovu zapojte zdroje elektrického napájania a vykonajte vetky
skúky uvedené v odseku 5.1 Kolaudácia.

6.2) Likvidácia výrobku

prostredie alebo ¾udské zdravie.

Tento výrobok je neoddelite¾nou súèasou automatického
zariadenia, a preto musí by zlividovaný spolu s ním.
Rovnako ako pri montái, aj na konci ivota tohto výrobku musí
kroky demontáe a likvidácie vykona kvalifikovaný pracovník.

Ako znázoròuje ved¾ají symbol, je zakázané vyhodi
tento výrobok do domového odpadu. Vykonajte
preto separovaný zber pod¾a metód stanovených
legislatívou platnou vo vaej krajine, alebo
odovzdajte výrobok predajcovi v momente kúpy
nového ekvivalentného výrobku.

Tento výrobok je zloený z rôznych typov materiálov: niektoré môu
by recyklované, iné musia by zlikvidované. Informujte sa o
systéme recyklácie alebo likvidácie v súlade s nariadeniami platnými
pre túto kategóriu výrobkov vo vaej krajine.

Pozor!  nariadenia platné na lokálnej úrovni môu stanovova
tvrdé sankcie pre prípad nelegálnej likvidácie tohto výrobku.

Pozor!  niektoré èasti výrobku môu obsahova jedovaté
alebo nebezpeèné látky, ktoré môu ma kodlivé úèinky na ivotné
11

7) Håbkovo
V tejto kapitole sa budeme zaobera monosou programovania, personalizovania, diagnostiky a h¾adania porúch na ROBUSe.

7.1) Programovacie tlaèidlá
Na riadiacej jednotke ROBUSu sú 3 tlaèidlá, ktoré sa pouívajú na
ovládanie jednotky poèas skúok, a tie na programovanie:

s

Tlaèidlo OPEN umoòuje ovláda otváranie brány alebo posúva
smerom hore bod programovania
Tlaèidlo STOP umoòuje zastavi manéver alebo, ak je stlaèené
na viac ako 5 sekúnd, vojs do programovania

t
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7.2) Programovanie
Riadiaca jednotka ROBUSu disponuje nieko¾kými programovate¾nými funkciami. Nastavenie funkcií sa robí pomocou 3 tlaèidiel na
riadiacej jednotke [s] [Set] [t] a zobrazujú sa prostredníctvom 8
led: L1 .L8.
Nastavite¾né funkcie ROBUSu sú zoradené na 2 stupòoch:
Prvý stupeò: funkcie nastavite¾né v reime ON-OFF (aktívna alebo
neaktívna). V tomto prípade kadá z led L1....L8 predstavuje jednu

funkciu - ak svieti, funkcia je aktívna, ak je zhasnutá, funkcia je
neaktívna; viï tabu¾ku 5.
Druhý stupeò: parametre nastavite¾né na stupnici hodnôt
(hodnoty od 1 do 8). V tomto prípade kadá led L1....L8 ukazuje
zvolenú hodnotu z 8 moných, viï tabu¾ku 7.

7.2.1) Funkcie prvého stupòa (funkcie ON-OFF)
Tabu¾ka 5: zoznam nastavite¾ných funkcií: prvý stupeò
Led

Funkcia

Popis
Táto funkcia umoòuje automatické zatvorenie brány po uplynutí naprogramovaného èasu pauzy. Z
výroby je èas pauzy nastavený na 30 sekúnd, ale môe by upravený na 5, 15, 30, 45, 60, 80, 120 a 180
sekúnd.
Ak je funkcia neaktívna, fungovanie je poloautomatické.
Táto funkcia umoòuje, aby brána zostala otvorená len na èas potrebný k prejazdu. Zásah zariadenia
Foto vyvolá vdy automatické zatvorenie s èasom pauzy 5 s (nezávisle od naprogramovanej hodnoty).
Správanie sa mení pod¾a toho, èi je funkcia Automatické zatvorenie aktívna alebo neaktívna.
Automatické zatvorenie neaktívne: brána vdy dosiahne polohu úplného otvorenia (aj keby k
uvo¾neniu Foto prilo skôr). Po uvo¾není Foto nastáva automatické zatvorenie s èasom pauzy 5 s.
Automatické zatvorenie aktívne: otvárací manéver sa zastaví ihneï po uvo¾není fotobuniek a
nastupuje automatické zatvorenie brány s pauzou 5 s.
Funkcia Zatvor po foto je vdy deaktivovaná pri manévroch preruených príkazom Stop. Ak funkcia
Zatvor po foto nie je aktívna, èas pauzy bude taký, aký je naprogramovaný, alebo nepríde k
automatickému zatvoreniu, ak funkcia nie je aktívna.
Funkcia Vdy zatvor zasiahne, prièom vyvolá zatvorenie, keï po obnovení napájania riadiaca jednotka
zistí, e je brána otvorená. Z bezpeènostných dôvodov predchádza manévru 5 s výstrané blikanie.
Ak funkcia nie je aktívna, po obnovení napájania brána zostane nehybná.
Táto funkcia umoòuje maximálne znii spotrebu a je uitoèná obzvlá pri fungovaní s núdzovou
batériou. Ak je táto funkcia aktívna, po 1 minúte od ukonèenia manévru riadiaca jednotka vypne výstup
BLUEBUS (a teda prísluné zariadenia) a vetky led s výnimkou led BLUEBUS, ktorá bude blika
pomalie. Keï riadiaca jednotka dostane príkaz, obnoví plné fungovanie.
Ak funkcia nie je aktívna, neprichádza k zníeniu spotreby.
		

S funkciou blikania vopred je medzi rozsvietenie majáka a zaèiatok manévru pridaná pauza 3 s. Takto je
moné v predstihu upozorni okolie na nebezpeènú situáciu.
Ak blikanie vopred nie je aktívne, rozsvietenie majáka nastáva v momente zaèiatku manévru.
Aktivovaním tejto funkcie vetky príkazy Zatvor (vstup CLOSE alebo rádiový príkaz Zatvor) aktivujú
manéver èiastoèného otvorenia (viï led L6 v tabu¾ke 7).
Reim Slave (sluha)
Aktivovaním tejto funkcie sa ROBUS stáva Slave (sluha): takto je moné synchronizova fungovanie na 2
pohonoch na proti¾ahlých krídlach, kde jeden pohon funguje ako Master a jeden ako Slave; bliie
informácie nájdete v odseku  7.3.5 ROBUS v reime Slave.
Poèas normálneho fungovania ROBUSu sú led L1...L8 buï rozsvietené alebo zhasnuté na základe stavu funkcie, ktorú predstavujú.
Napríklad L1 svieti, ak je aktívne Automatické zatvorenie.
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7.2.2) Programovanie na prvom stupni (funkcie ON-OFF)
Z výroby sú funkcie prvého stupòa nastavené vetky OFF, ale môu sa kedyko¾vek zmeni, ako vidno v tabu¾ke 6. Poèas programovania
dávajte pozor, pretoe medzi stlaèením jedného a druhého tlaèidla máte k dispozícii maximálny èas 10 sekúnd, inak proces skonèí
automaticky a do pamäte sa uloia úpravy vykonané do daného momentu.
Príklad
1.

Stlaète a podrte stlaèené tlaèidlo [Set] pribline 3 s.

2.

Uvo¾nite tlaèidlo [Set], keï led L1 zaène blika.

3.
4.

Stlaète tlaèidlo [s] alebo [t] na presunutie blikajúcej led na príslunú led funkcie, ktorú
upravujete.
Stlaète tlaèidlo [Set] na zmenu stavu funkcie (krátke záblesky = OFF; dlhé záblesky = ON)

5.

Poèkajte 10 s na automatické ukonèenie programovania.

SET

L1

3s
SET

alebo
SET

10 s
Poznámka: body 3 a 4 sa môu poèas tej istej fázy programovania zopakova pre nastavenie ïalích funkcií ON alebo OFF.

7.2.3 Funkcie druhého stupòa (nastavite¾né parametre)
Popis

L1

Èas
pauzy

L2

Funkcia P.P.

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

L3

L4

L5

Rýchlos
motora

Výstup
S.C.A.

Sila
motora

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

5 sekúnd
15 sekúnd
30 sekúnd
45 sekúnd
60 sekúnd
80 sekúnd
120 sekúnd
180 sekúnd
Otvor - stop - zatvor - stop
Otvor - stop - zatvor - otvor
Otvor - zatvor - otvor - zatvor
Kondomíniová
Kondomíniová 2 (viac ako 2 vyvolá stop)
Krok-za-krokom 2 (menej ako 2 vyvolá
èiastoèné otvorenie)
Osoba prítomná
Otvorenie poloautomaticky, zatvorenie
osoba prítomná
Ve¾mi pomalá
Pomalá
Stredná
Rýchla
Ve¾mi rýchla
Super rýchla
Otvor rýchlo; zatvor pomaly
Otvor super rýchlo, zatvor rýchlo
Funkcia Kontrolka otvorenej brány
Aktívny, ak je krídlo zatvorené
Aktívny, ak je krídlo otvorené
Aktívny s výstupom rádia è. 2
Aktívny s výstupom rádia è. 3
Aktívny s výstupom rádia è. 4
Kontrolka servisu
Elektrozámok
Super ¾ahká brána
Ve¾mi ¾ahká brána
¼ahká brána
Stredná brána
Stredne-aká brána
aká brána
Ve¾mi aká brána
Super aká brána

Upravuje èas pauzy, èie èas pred
automatickým zatvorením. Má efekt iba
vtedy, keï je aktívne automatické
zatvorenie.

Upravuje sekvenciu príkazov priradených k
vstupu P.P. alebo k 1. rádiovému príkazu.

Upravuje
rýchlos
motora
poèas
normálneho chodu.
Modely 250HS / 500HS: hodnota z
výroby = L5

Upravuje funkciu priradenú k výstupu
S.C.A. (nech má výstup priradenú
akúko¾vek funkciu, keï je aktívny, dodáva
napätie 24 V 30 +50 % s výkonom max.
4 W).

Upravuje systém kontroly sily motora v
závislosti od váhy brány. Systém kontroly
sily meria aj teplotu prostredia a
automaticky zvyuje silu v prípade
obzvlá nízkych teplôt.
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Popis

Èiastoèné
otvorenie

L6

Avízo
servisu

L7

Zoznam
chýb

L8

Poznámka: 

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

0,5 m
1m
1,5 m
2m
2,5 m
3m
3,4 m
4m
Automaticky (na základe obtianosti
manévrov)
1000
2000
4000
7000
10000
15000
20000
Výsledok 1. manévru (najnovieho)
Výsledok 2. manévru
Výsledok 3. manévru
Výsledok 4. manévru
Výsledok 5. manévru
Výsledok 6. manévru
Výsledok 7. manévru
Výsledok 8. manévru

Upravuje mieru èiastoèného otvorenia.
Èiastoèné otvorenie sa môe ovláda 2.
rádiovým príkazom alebo so ZATVOR,
ak je aktívna funkcia Zatvor sa stane
Èiastoèné otvorenie.

Upravuje poèet manévrov, po ktorom
signalizuje potrebu servisu automatického
zariadenia (viï odsek 7.4.3 Avízo
servisu).

Umoòuje skontrolova typ chyby, ku
ktorej prilo poèas posledných 8 manévrov
(viï odsek 7.6.1 História chýb).

 predstavuje nastavenie z výroby.

Vetky parametre môu by nastavené pod¾a elania bez akéhoko¾vek obmedzenia, iba nastavenie Sily motora si môe vyadova zvlátnu
pozornos:
• Neodporúèa sa pouíva vysoké hodnoty sily na kompenzáciu faktu, e krídlo má neprimerané body trenia. Premrtená sila môe
pokodi fungovanie bezpeènostného systému alebo pokodi krídlo.
• Ak sa ovládanie Sily motora pouíva ako pomocný systém na zníenie nárazovej sily, je potrebné po kadej úprave zopakova meranie
sily, ako to predpisuje norma EN 12445.
• Opotrebenie a klimatické podmienky majú vplyv na pohyb brány, preto je potrebné pravidelne prekontrolova nastavenie sily.

7.2.4) Programovanie na druhom stupni (nastavite¾né parametre)
Od výroby sú parametre nastavené tak, ako je vyznaèené v tabu¾ke 7 s: 
, ale kedyko¾vek je ich moné zmeni, ako uvádza tabu¾ka 8.
Poèas programovania dávajte pozor, pretoe medzi stlaèením jedného a druhého tlaèidla máte k dispozícii maximálny èas 10 sekúnd, inak
proces skonèí automaticky a do pamäte sa uloia úpravy vykonané do daného momentu.
Príklad
1.

Stlaète a podrte stlaèené tlaèidlo [Set] pribline 3 s.

2.

Uvo¾nite tlaèidlo [Set], keï led L1 zaène blika.

3.

Stlaète tlaèidlo [s] alebo [t] na presunutie blikajúcej led na led vstupu,
ktorá predstavuje parameter, ktorý upravujete.
Stlaète a podrte stlaèené tlaèidlo [Set] poèas krokov 5 a 6.

4.

6.

Poèkajte pribline 3 s, potom sa rozsvieti led, ktorá predstavuje aktuálny stupeò
parametra, ktorý upravujete.
Stlaète tlaèidlo [s] alebo [t] na presunutie led na elanú hodnotu parametra.

7.

Uvo¾nite tlaèidlo [Set].

8.

Poèkajte 10 s na automatické ukonèenie programovania.

5.

SET

L1

3s
SET

alebo
SET

alebo
SET

10 s
Poznámka: body 3 a 7 sa môu poèas tej istej fázy programovania zopakova pre nastavenie ïalích parametrov.
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7.2.5) Príklad programovania na prvom stupni (funkcie ON-OFF)
Ako príklad je uvedená sekvencia krokov, prostredníctvom ktorých sa zmení nastavenie z výroby funkcií Automatické zatvorenie (L1) a
Vdy zatvor (L3).
Príklad
1.

Stlaète a podrte stlaèené tlaèidlo [Set] pribline 3 s.

2.

Uvo¾nite tlaèidlo [Set], keï led L1 zaène blika.

3.

Stlaète 1-krát tlaèidlo [Set] na zmenu stavu funkcie priradenej k L1 (Automatické zatvorenie);
teraz led L1 vydáva dlhé záblesky.
Stlaète 2-krát tlaèidlo [t] na presunutie blikajúcej led na led L3.

SET
SET

L1

4.

3s

SET

L1
L3

5.
6.

Stlaète 1-krát tlaèidlo [Set] na zmenu stavu funkcie priradenej k L3 (Vdy zatvor);
teraz led L3 vydáva dlhé záblesky.
Poèkajte 10 s na automatické ukonèenie programovania.

SET

L3

10 s
Na konci týchto operácií musia led L1 a L3 zosta rozsvietené, èo znamená, e boli aktivované funkcie Automatické zatvorenie a Vdy
zatvor.

7.2.6) Príklad programovania na druhom stupni (nastavite¾né parametre)
Ako príklad je uvedená sekvencia krokov na zmenu parametrov nastavených vo výrobe na zvýenie Èasu pauzy na 60 s (vstup na L1 a
stupeò na L5) a zníenie Sily motora pre ¾ahké brány (vstup na L5 a stupeò na L2).
Príklad
1.

Stlaète a podrte stlaèené tlaèidlo [Set] pribline 3 s.

2.

Uvo¾nite tlaèidlo [Set], keï led L1 zaène blika.

SET

L1
3.

Stlaète a podrte stlaèené tlaèidlo [Set] poèas krokov 4 a 5.

4.

6.

Poèkajte pribline 3 s, kým sa rozsvieti led L3, ktorá predstavuje aktuálny stupeò
Èasu pauzy.
Stlaète 2-krát tlaèidlo [t] na presunutie svietiacej led na led L5, ktorá predstavuje novú
hodnotu Èasu pauzy.
Uvo¾nite tlaèidlo [Set].

7.

Stlaète 4-krát tlaèidlo [t] na presunutie blikajúcej led na led L5.

8.

Stlaète a podrte stlaèené tlaèidlo [Set] poèas krokov 9 a 10.

5.

3s
SET

SET

3s
L5
SET

L5
SET

11.

Poèkajte pribline 3 s, kým sa rozsvieti led L5, ktorá predstavuje aktuálny stupeò
Sily motora.
Stlaète 3-krát tlaèidlo [s] na presunutie svietiacej led na led L2, ktorá predstavuje novú
hodnotu Sily motora.
Uvo¾nite tlaèidlo [Set].

12.

Poèkajte 10 s na automatické ukonèenie programovania.

9.
10.

3s

L5
L2
SET

10 s

7.3) Pridanie alebo odobratie zariadení
Do automatického systému s ROBUSom je moné kedyko¾vek
prida alebo odobra zariadenia. Navye, k  BLUEBUS a vstupu 
STOP sa dajú pripoji rôzne typy zariadení, ako je uvedené v
nasledovných odsekoch.

Po pridaní alebo odobratí zariadení je potrebné zopakova
naèítanie zariadení, ako popisuje odsek 7.3.6 Naèítanie
ïalích zariadení.

7.3.1) BLUEBUS
BlueBUS je technológia, ktorá umoòuje vykona zapojenia
kompatibilných zariadení len prostredníctvom dvoch vodièov,
ktorými prechádza tak elektrické napájanie, ako aj komunikaèný
signál. Vetky zariadenia sa zapoja paralelne na tieto 2 vodièe
BlueBUS bez toho, aby sa musela dodra polarita. Kadé
zariadenie je rozoznávané jednotlivo, keïe pri intalácii mu je
priradená jednoznaèná adresa. Na BlueBUS môete zapoji
napríklad fotobunky, bezpeènostné zariadenia, ovládacie tlaèidlá,

signalizaèné kontrolky atï. Riadiaca jednotka ROBUSu rozlíi vo
fáze naèítania vetky zapojené zariadenia, jedno po druhom, a je
schopná rozpozna s mimoriadnou istotou vetky moné anomálie.
Z tohto dôvodu je potrebné pri kadom pridaní alebo odobratí
nejakého zariadenia zapojeného na BlueBUS vykona na riadiacej
jednotke fázu naèítania, ako uvádza odsek 7.3.6 Naèítanie ïalích
zariadení.
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7.3.2) Vstup STOP
STOP je vstup, ktorý vyvolá okamité zastavenie manévru, za
ktorým nasleduje krátka inverzia. Na tento vstup sa môu zapoji
zariadenia s výstupom s kontaktom normálne otvoreným NO,
normálne zatvoreným NC alebo zariadenia s výstupom s
kontantným odporom 8,2 kΩ, ako napríklad citlivé hrany.
Rovnako ako u BlueBUS, riadiaca jednotka poèas fázy naèítania
(viï odsek 7.3.6 Naèítanie ïalích zariadení) rozozná zariadenia
zapojené na vstup STOP. Následne, keï nastane akáko¾vek
zmena voèi pôvodnému stavu, vyvolá sa STOP.
Na vstup STOP sa môu zapoji aj viaceré zariadenia a rôzneho
typu:
• Viaceré zariadenia NO je moné zapoji paralelne bez
obmedzenia poètu.
• Viaceré zariadenia NC je moné zapoji do série bez obmedzenia
poètu.

• Dve zariadenia s výstupom s kontantným odporom 8,2 kΩ sa
môu zapoji paralelne. Ak sú viac ako dve, zapoja sa
stupòovito s jediným koneèným odporom 8,2 kΩ.
• Je moné kombinova NO a NC, ak sa zapoja 2 kontakty
paralelne, ale ku kontatu NC treba da do série odpor 8,2 kΩ
(toto umoòuje aj kombináciu 3 zariadení: NO, NC a 8,2 kΩ).

! Ak sa vstup STOP pouíva na zapojenie zariadení s
bezpeènostnou
funkciou,
jedine
zariadenia
s
kontantným odporom 8,2 kΩ zaruèujú bezpeènostnú
kategóriu 3 pod¾a normy EN 954-1.

7.3.3) Fotobunky
Systém BLUEBUS umoòuje prostredníctom prísluných mostíkov,
aby riadiaca jednotka rozoznala fotobunky a priradila im správnu
funkciu. Adresovanie sa robí tak na TX ako na RX (mostíky sa uloia
rovnakým spôsobom), prièom treba da pozor, aby neboli ïalie páry
fotobuniek s rovnakou adresou.
V automatickom systéme posuvnej brány s ROBUSom je moné
intalova fotobunky tak, ako znázoròuje obrázok 24. Po
namontovaní alebo odobratí fotobuniek treba na riadiacej jednotke
urobi naèítanie, ako popisuje odsek 7.3.6 Naèítanie ïalích
zariadení.

Tabu¾ka 11: adresy fotobuniek
Fotobunka

Mostíky

FOTO
Vonkajia fotobunka v. = 50
s inverziou pri zatváraní
FOTO II
Vonkajia fotobunka v. = 100
s inverziou pri zatváraní
FOTO 1
Vnútorná fotobunka v. = 50
s inverziou pri zatváraní
FOTO 1 II
Vnútorná fotobunka v. = 100
s inverziou pri zatváraní
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Fotobunka

Mostíky

FOTO 2
Vonkajia fotobunka
s inverziou pri otváraní
FOTO 2 II
Vnútorná fotobunka
s inverziou pri otváraní
FOTO 3
Jediná fotobunka, ktorá pokrýva
celý automatický systém

! Montá FOTO 3 spolu s FOTO II si vyaduje, aby TX a RX boli
umiestnené v súlade s upozornením uvedeným v návode na
intaláciu fotobuniek.

7.3.4) Fotosenzor FT210B
Fotosenzor FT210B spája do jediného zariadenia systém
obmedzenia sily (typ C pod¾a normy EN 12453) a rozliovaè
prítomnosti prekáok na optickej osi medzi vysielaèom TX a
prijímaèom RX (typ D pod¾a normy EN 12453). Na fotosenzore
FT210B sú signály stavu citlivej hrany vysielané prostredníctvom
fotobunkového lúèa spájajúc 2 systémy do jediného zariadenia.
Vysielacia èas uloená na mobilnom krídle je napájaná batériami,
èím odpadávajú neestetické systémy zapojenia. peciálne obvody
zniujú odber prúdu batérie a zaruèujú ivotnos a 15 rokov (viï
návod k výrobku).
Jediné zariadenie FT210B v spojení s citlivou hranou (napríklad
TCB65) umoòuje dosiahnu bezpeènostný stupeò primárnej
hrany poadovaný normou EN 12453 pre vetky typy pouitia a
typy aktivácie.
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Fotosenzor FT210B v spojení s odporovými citlivými hranami (8,2
kΩ) je bezpeèný voèi individuálnej poruche (kategória 3 pod¾a EN
954-1). Má peciálny protikolízny obvod, ktorý predchádza rueniu
s ïalími aj nezosynchronizovanými fotobunkami a umoòuje prida
ïalie fotobunky, napríklad v prípade prejazdu akých vozidiel, kde
sa normálne pridáva druhá fotobunka do výky 1 m nad zemou.
Ïalie informácie o spôsobe zapojenia a adresovaní nájdete v
návode k FT210B.

7.3.5) ROBUS v reime Slave
Vhodným programovaním a zapojením môe ROBUS fungova v
reime Slave (sluha). Tento spôsob fungovania sa pouíva, keï
treba automatizova 2 proti¾ahlé krídla a ich pohyb má by
synchronizovaný. Pri takomto spôsobe jeden ROBUS funguje ako
Master (pán), èie ovláda pohyb a druhý ROBUS funguje ako Slave,
èie vykonáva príkazy vydané Masterom (od výroby sú vetky
ROBUSy Master).
Na konfiguráciu ROBUSu ako Slave treba aktivova funkciu na
prvom stupni Reim Slave (viï tabu¾ku 5).
Zapojenie medzi ROBUSom Master a ROBUSom Slave je urobené
cez BlueBUS.

! V tomto prípade musí by dodraná polarita zapojenia
medzi dvomi ROBUSmi, ako znázoròuje obrázok 26
(ostatné zariadenia naïalej nevyadujú dodranie
polarity).
Pri intalácii 2 ROBUSov v reime Master-Slave vykonajte tieto
operácie:
• Dva motory namontujte tak, ako vidno na obrázku 25. Nezáleí na
tom, ktorý motor funguje ako Master, a ktorý ako Slave. Pri
výbere berte do úvahy iba pohodlnos zapojení a fakt, e príkaz
Krok-za-krokom na Slave umoòuje celkové otvorenie iba krídla
Slave.
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• Zapojte 2 motory pod¾a obrázku 26.
• Zvo¾te smer otváracieho manévru 2 motorov, ako vidno na
obrázku 25 (viï tie odsek 4.1 Výber smeru).
• Zapnite napájanie 2 motorov.
• Na ROBUSe Slave nastavte funkciu Reim Slave (viï tabu¾ku 5).
• Vykonajte naèítanie zariadení na ROBUSe Slave (viï odsek 4.3
Naèítanie zariadení).
• Vykonajte naèítanie zariadení na ROBUSe Master (viï odsek 4.3
Naèítanie zariadení).
• Vykonajte naèítanie dåky krídla na ROBUSe Master (viï odsek
4.4 Naèítanie dåky krídla).

LUCYB

LUCYB

S.C.A.

MOFB

OPEN CLOSE MOSE

S.C.A.

STOP PP

26

Pri zapájaní 2 ROBUSov v reime Master-Slave dávajte pozor na nasledovné:
• Vetky zariadenia musia by pripojené na ROBUS Master (ako na obrázku 26) vrátane rádiového prijímaèa.
• V prípade pouitia batérie, oba motory musia ma svoju vlastnú batériu.
• Vetko programovanie na ROBUSe Slave musí by ignorované (prevláda ROBUS Master) okrem toho, èo je uvedené v tabu¾ke 12.
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Tabu¾ka 12: programovanie na ROBUSe Slave nezávisle od ROBUSu Master
Funkcie na druhom stupni (nastavite¾né parametre)
Rýchlos motora
Výstup SCA
Sila motora
Zoznam chýb
Na Slave sa môe zapoji:
• jeden maják (Flash)
• jedna kontrolka otvorenej brány (S.C.A.)
• jedna citlivá hrana (Stop)
• jedno ovládacie zariadenie (P.P.) na ovládanie celkového otvorenia len krídla Slave
• Na Slave vstupy Open a Close nie sú pouité.

7.3.6) Naèítanie ïalích zariadení
Normálne je naèítanie zariadení zapojených na BlueBUS a na vstup STOP vykonané poèas fázy montáe. Ak sú vak dodatoène pridané alebo
odobraté zariadenia, je potrebné vykona naèátanie pod¾a tabu¾ky 13.
Príklad
1.

Stlaète a podrte stlaèené tlaèidlá [s] a [Set].

2.

Uvo¾nite tlaèidlá, keï led L1 a L2 zaènú ve¾mi rýchlo blika (pribline 3 s).

SET
SET

3.

L2

Poèkajte pár sekúnd, kým riadiaca jednotka dokonèí naèítanie zariadení.

4.
L2

! Po pridaní alebo odobratí zariadení je treba znovu vykona kolaudáciu automatického systému pod¾a intrukcií
v odseku 5.1 Kolaudácia.

7.4) peciálne funkcie
7.4.1) Funkcia Vdy otvor
Funkcia Vdy otvor umoòuje riadiacej jednotke ponecha
zariadenie v otvorenom stave vdy, keï príkaz Krok-za-krokom
má dlhie trvanie ako 2 sekundy. Toto je uitoèné napríklad na
zapojenie kontaktu programovacích hodín na svorku P.P., na udr-

anie otvorenej brány poèas urèitého èasového rozmedzia. Táto
vlastnos platí bez oh¾adu na spôsob nastavenia vstupu P.P. s
výnimkou nastavenia Zatvor, viï parameter Funkcia P.P. v
tabu¾ke 7.

7.4.2) Funkcia Hýb v kadom prípade
V prípade, e niektoré z bezpeènostných zariadení nefunguje
správne alebo je úplne pokazené, bránu je moné ovláda v reime
Osoba prítomná.

Bliie informácie nájdete v odseku Ovládane s nefunkènými
fotobunkami v prílohe Intrukcie a upozornenia pre pouívate¾a
pohonu ROBUS.

7.4.3) Avízo servisu
ROBUS dovo¾uje avízova pouívate¾ovi, kedy treba vykona
prehliadku automatického zariadenia. Poèet manévrov, po ktorých
sa spustí signalizácia, je moné zvoli z 8 stupòov prostredníctvom
nastavite¾ného parametra Avízo servisu (viï tabu¾ku 7). Stupeò 1
je automatický a vychádza z obtianosti manévrov, èie z námahy
a trvania manévru. Ostatné nastavenia sú zaloené na poète
manévrov.

Poadovaný servis je signalizovaný prostredníctvom majáka Flash
alebo iarovky pripojenej na výstup SCA, keï je tento nastavený ako
Kontrolka servisu (viï tabu¾ku 7). Na základe poètu vykonaných
manévrov oproti naprogramovanému poètu vydávajú maják a
kontrolka servisu signály uvedené v tabu¾ke 14.

Tabu¾ka 14: avízo servisu s Flash a kontrolkou servisu
Poèet manévrov
Signály na Flash
Nií ako 80 % limitu
Od 81 do 100 % limitu
Vyí ako 100 % limitu
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Normálne (0.5 s svieti, 0.5 s zhasnutý)
Na zaèiatku manévru zostane 2 s svieti,
potom pokraèuje normálne
Na zaèiatku a na konci manévru zostane
2 s svieti, potom pokraèuje normálne

Signály na kontrolke servisu
Svieti 2 s na zaèiatku otvárania
Bliká poèas celého trvania manévru
Stále bliká

Kontrola poètu vykonaných manévrov
Prostredníctvom funkcie Avízo servisu je moné skontrolova v percentách poèet vykonaných manévrov oproti nastavenému limitu. Pri
kontrole postupujte tak, ako je uvedené v tabu¾ke 15.
Príklad
1.

Stlaète a podrte stlaèené tlaèidlo [Set] pribline 3 s.

2.

Uvo¾nite tlaèidlo [Set], keï led L1 zaène blika.

3.

Stlaète tlaèidlo [s] alebo [t] na presunutie blikajúcej led na led L7, èie led vstupu pre
parameter Avízo servisu.
Stlaète a podrte stlaèené tlaèidlo [Set] poèas krokov 5, 6 a 7.

4.
5.
6.
7.

8.

SET

L1

3s
SET

L7
SET

Poèkajte pribline 3 s, kým sa rozsvieti led, ktorá predstavuje aktuálny stupeò
parametra Avízo servisu.
Stlaète a hneï uvo¾nite tlaèidlá [s] a [t].

3s

a

Led zodpovedajúca vybranému stupòu nieko¾kokrát blikne. Poèet zábleskov ukazuje percento
vykonaných manévrov (v násobkoch 10 %) voèi nastavenému limitu.
Napríklad: ak je nastavené avízo servisu na L6 t.j. 10000, 10 % zodpvoedá 1000 manévrom. Ak
led vydá 4 záblesky, znamená to, e bolo dosiahnutých 40 % manévrov (t.j medzi 4000 a 4999
manévrov).
Ak nebolo dosiahnutých 10 % manévrov, led neblikne ani raz.
Uvo¾nite tlaèidlo [Set].

....

ko¾ko=?

SET

Vynulovanie poèítadla manévrov
Po vykonaní servisu zariadenia je potrebné vynulova poèítadlo manévrov.
Postupujte tak, ako je popísané v tabu¾ke 16.
Príklad
1.

Stlaète a podrte stlaèené tlaèidlo [Set] pribline 3 s.

2.

Uvo¾nite tlaèidlo [Set], keï led L1 zaène blika.

3.

Stlaète tlaèidlo [s] alebo [t] na presunutie blikajúcej led na led L7, èie led vstupu pre
parameter Avízo servisu.
Stlaète a podrte stlaèené tlaèidlo [Set] poèas krokov 5 a 6.

4.
5.
6.

7.

SET

L1

3s
SET

L7
SET

Poèkajte pribline 3 s, kým sa rozsvieti led, ktorá predstavuje aktuálny stupeò
parametra Avízo servisu.
Stlaète a podrte aspoò 5 sekúnd stlaèené tlaèidlá [s] a [t], potom ich uvo¾nite.
Led zodpovedajúca vybranému stupòu vydá sériu rýchlych zábleskov, èím signalizuje, e
poèítadlo manévrov bolo vynulované.
Uvo¾nite tlaèidlo [Set].

3s

a
SET

7.5 Zapojenie ïalích zariadení
Ak potrebujete napája nejaké externé zariadenie, napríklad èítaè
bezdotykových kariet alebo osvetlenie k¾úèového prepínaèa, je
moné pripoji napájanie, ako znázoròuje obrázok 27. Napájacie
napätie je 24 Vcc -30 % ÷ +50 % s maximálnym odberom prúdu
100 mA.

27

-

+

24 Vcc
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7.6) Rieenie problémov
V tabu¾ke 17 nájdete dôleité informácie, ktoré vám pomôu riei
prípadné problémy, s ktorými sa môete stretnú poèas montáe
alebo v prípade poruchy.

F2
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F1

Odporúèané previerky
Rádiový vysielaè neovláda bránu a led na
vysielaèi sa nerozsvieti
Rádiový vysielaè neovláda bránu, ale led na
vysielaèi svieti
Neovláda sa iaden manéver a led BLUEBUS
nebliká

Neovláda sa iaden manéver a maják
nieko¾kokrát blikne
Manéver sa zaène, ale ihneï nastane inverzia

Manéver sa vykoná správne, ale kontrolka
SCA nefunguje

Skontrolujte, èi nie je vybitá batéria vysielaèa, prípadne ju vymeòte.
Skontrolujte, èi je vysielaè správne uloený do pamäte rádiového prijímaèa.
Skontrolujte, èi je ROBUS napájaný sieovým napätím.
Skontrolujte, èi nie sú vybité poistky. Ak áno, zistite príèinu poruchy, a potom ich
vymeòte za nové rovnakej hodnoty.
Skontrolujte, èi je príkaz skutoène prijatý. Ak príkaz dorazí na vstup PP, prísluná led
PP sa musí rozsvieti. Ak sa pouíva rádiový vysielaè, led BlueBus musí dvakrát
rýchlo bliknú.
Spoèítajte, ko¾kokrát maják blikne a výsledok porovnajte s tabu¾kou 19.
Zvolená sila by mohla by príli nízka pre typ brány. Skontrolujte, èi nie sú nejaké
prekáky, prípadne vyberte väèiu silu.
Skontrolujte, èi je poèas manévru napätie na svorke majáka FLASH (hodnota napätia
nie je dôleitá, cca 10-30 Vcc).
Ak je napätie, problém spôsobuje iarovka, ktorú treba vymeni za novú rovnakej
hodnoty. Ak nie je napätie, výstup FLASH by mohol by preaený, skontrolujte, èi
neprilo ku skratu na kábli.
Skontrolujte, aký typ funkcie je nastavený pre výstup SCA (tabu¾ka 7).
Keï má by kontrolka rozsvietená, skontrolujte, èi je na svorke SCA napätie (cca 24
Vcc). Ak je napätie, problém spôsobuje kontrolka, ktorú treba vymeni za novú rovnakej
hodnoty. Ak nie je napätie, výstup SCA by mohol by preaený, skontrolujte, èi
neprilo ku skratu na kábli.

7.6.1) Zoznam porúch
ROBUS umoòuje zobrazenie chýb, ktoré sa prejavili pri posledných 8 manévroch, napríklad preruenie manévru kvôli zásahu fotobunky
alebo citlivej hrany. Pri kontrole zoznamu chýb postupujte pod¾a tabu¾ky 18.
Príklad
1.

Stlaète a podrte stlaèené tlaèidlo [Set] pribline 3 s.

2.

Uvo¾nite tlaèidlo [Set], keï led L1 zaène blika.

3.

Stlaète tlaèidlo [s] alebo [t] na presunutie blikajúcej led na led L8, èie led vstupu
pre parameter Zoznam porúch.
Stlaète a podrte stlaèené tlaèidlo [Set] poèas krokov 5 a 6.

4.
5.

6.

7.

Poèkajte pribline 3 s, kým sa rozsvietia led, ktoré predstavujú manévre, pri ktorých prilo k anomáliám.
Led L1 ukazuje výsledok posledného vykonaného manévru, led L8 ukazuje výsledok ôsmeho manévru.
Ak led svieti, znamená to, e poèas manévru sa vyskytli anomálie. Ak je led zhasnutá, znamená to, e
manéver prebehol bez chýb.
Stlaète tlaèidlá [s] a [t] na výber elaného manévru:
Prísluná led vykoná to¾ko zábleskov, ako by normálne vykonal maják po nejakej chybe (viï tabu¾ku
19).
Uvo¾nite tlaèidlo [Set].

7.7) Diagnostika a signály
Niektoré zariadenia vydávajú priamo signály, prostredníctvom
ktorých je moné rozozna stav fungovania alebo prípadnú poruchu.
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SET

L1

3s
SET

L8
SET

3s

a
SET

7.7.1) Signály prostredníctvom majáka
Maják FLASH poèas manévru vydáva jeden záblesk za sekundu. Keï sa vyskytnú anomálie, záblesky sú rýchlejie. Záblesky sa opakujú
dvakrát, oddelené 1-sekundovou pauzou.
AKCIA
Na zaèiatku manévru kontrola zariadení zapojených na BlueBUS nezodpovedá
tým, ktoré boli uloené do pamäte vo fáze naèítania. Buï sú vadné zariadenia,
ktoré treba skontrolova a vymeni, alebo prilo k úpravám a treba znovu
vykona naèítanie.

1 záblesk
pauza 1 sekundu
1 záblesk

Chyba na BlueBUS

2 záblesky
pauza 1 sekundu
2 záblesky

Zásah fotobunky

3 záblesky
pauza 1 sekundu
3 záblesky

Zásah obmedzovaèa Sily
motora

Poèas pohybu sa brána stretla s väèím trením. Zistite príèinu.

Zásah vstupu STOP

Na zaèiatku manévru alebo poèas pohybu zasiahol vstup STOP. Zistite
príèinu.

5 zábleskov
pauza 1 sekundu
5 zábleskov

Chyba vo vnútorných parametroch riadiacej jednotky

Poèkajte aspoò 30 sekúnd a skúste da príkaz. Ak stav pretrváva, môe sa
jedna o vánu poruchu a treba vymeni riadiacu jednotku.

6 zábleskov
pauza 1 sekundu
6 zábleskov

Prekroèený maximálny
limit manévrov za hodinu

Poèkajte nieko¾ko minút, kým sa obmedzovaè manévrov vráti pod maximálny
limit.

7 zábleskov
pauza 1 sekundu
7 zábleskov

Chyba na vnútorných
elektrických obvodoch

Odpojte na nieko¾ko sekúnd vetky obvody napájania, potom skúste da
príkaz. Ak stav pretrváva, môe sa jedna o vánu poruchu a treba vymeni
riadiacu jednotku.

8 zábleskov
pauza 1 sekundu
8 zábleskov

U je prijatý jeden príkaz,
ktorý nedovo¾uje vykona
ïalie príkazy

Zistite, aký príkaz pretrváva. Napríklad môe ís o príkaz hodín na vstupe
Otvor.

4 záblesky
pauza 1 sekundu
4 záblesky

Na zaèiatku manévru jedna alebo viac fotobuniek nedávajú súhlas k pohybu,
skontrolujte, èi nie sú prekáky.
Poèas pohybu je to normálne, ak je skutoène prítomná prekáka.

7.7.2) Signály prostredníctvom riadiacej jednotky
Na riadiacej jednotke ROBUSu je séria led, z ktorých kadá môe
vydáva zvlátny signál tak poèas normálneho fungovania, ako aj v
prípade anomálie.
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Tabu¾ka 20: led na svorkách riadiacej jednotky
Led BLUEBUS
Príèina
Zhasnutá

Chyba

Svieti

Vána chyba

1 záblesk za sekundu

Vetko OK
Prilo k zmene stavu
vstupov

AKCIA
Skontrolujte, èi je napájanie. Skontrolujte, èi nevyhoreli poistky. Prípadne
zistite príèinu poruchy a vymeòte ich za nové rovnakého typu.
Ide o vánu poruchu. Skúste na nieko¾ko sekúnd vypnú riadiacu jednotku.
Ak stav pretrváva, je potrebné vymeni riadiacu jednotku.
Normálne fungovanie riadiacej jednotky.
Je to normálne, keï príde k zmene na jednom zo vstupov OPEN, STOP,
k zásahu fotobunky alebo je pouitý rádiový vysielaè.

Rôzne

Ide o rovnakú signalizáciu ako na majáku, viï tabu¾ku 19.

2 rýchle záblesky
Séria zábleskov oddelených
1-sekundovou pauzou

AKCIA
Zhasnutá

Zásah vstupu STOP

Svieti

Vetko OK

Zhasnutá
Svieti

Vetko OK
Zásah vstupu PP

Zhasnutá
Svieti

Vetko OK
Zásah vstupu OPEN

Zhasnutá
Svieti

Vetko OK
Zásah vstupu CLOSE

Skontrolujte zariadenia zapojené na vstup STOP.
Vstup STOP je aktívny.
AKCIA
Vstup PP nie je aktívny.
Je to normálne, ak je skutoène aktívne zariadenie zapojené na vstup PP.
AKCIA
Vstup OTVOR nie je aktívny.
Je to normálne, ak je skutoène aktívne zariadenie zapojené na vstup OTVOR.
AKCIA
Vstup ZATVOR nie je aktívny.
Je to normálne, ak je skutoène aktívne zariadenie zapojené na vstup ZATVOR.
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Tabu¾ka 21: led na tlaèidlách riadiacej jednotky
Popis
Zhasnutá
Poèas normálneho fungovania ukazuje, e Automatické zatvorenie nie je aktívne.
Svieti
Poèas normálneho fungovania ukazuje, e Automatické zatvorenie je aktívne.
• Prebieha programovanie funkcií.
• Ak bliká spolu s L2, znamená to, e treba vykona fázu naèítania zariadení (viï odsek 4.3 Naèítanie
Bliká
zariadení).
Popis
Zhasnutá
Poèas normálneho fungovania ukazuje, e Zatvor po foto nie je aktívne.
Svieti
Poèas normálneho fungovania ukazuje, e Zatvor po foto je aktívne.
• Prebieha programovanie funkcií.
• Ak bliká spolu s L1, znamená to, e treba vykona fázu naèítania zariadení (viï odsek 4.3 Naèítanie
Bliká
zariadení).
Zhasnutá
Svieti
Bliká

•
•

Zhasnutá
Svieti
Bliká

Zhasnutá
Svieti
Bliká
Zhasnutá
Svieti
Bliká
Zhasnutá
Svieti
Bliká
Zhasnutá
Svieti
Bliká

•
•

Popis
Poèas normálneho fungovania ukazuje, e Vdy zatvor nie je aktívne.
Poèas normálneho fungovania ukazuje, e Vdy zatvor je aktívne.
Prebieha programovanie funkcií.
Ak bliká spolu s L4, znamená to, e treba vykona fázu naèítania dåky krídla (viï odsek 4.4 Naèítanie
dåky krídla).
Popis
Poèas normálneho fungovania ukazuje, e Stand-By nie je aktívne.
Poèas normálneho fungovania ukazuje, e Stand-By je aktívne.
Prebieha programovanie funkcií.
Ak bliká spolu s L4, znamená to, e treba vykona fázu naèítania dåky krídla (viï odsek 4.4 Naèítanie
dåky krídla).
Popis
Poèas normálneho fungovania ukazuje, e Výpad nie je aktívny.
Poèas normálneho fungovania ukazuje, e Výpad je aktívny.
Prebieha programovanie funkcií.
Popis
Poèas normálneho fungovania ukazuje, e Blikanie vopred nie je aktívne.
Poèas normálneho fungovania ukazuje, e Blikanie vopred je aktívne.
Prebieha programovanie funkcií.
Popis
Poèas normálneho fungovania ukazuje, e vstup ZATVOR aktivuje zatvárací manéver.
Poèas normálneho fungovania ukazuje, e vstup ZATVOR aktivuje manéver èiastoèného otvorenia.
Prebieha programovanie funkcií.
Popis
Poèas normálneho fungovania ukazuje, e ROBUS je konfigurovaný ako Master.
Poèas normálneho fungovania ukazuje, e ROBUS je konfigurovaný ako Slave.
Prebieha programovanie funkcií.

7.8) Prísluenstvo
Pre ROBUS si môete vybra nasledovné volite¾né prísluenstvo:
• Rádiový prijímaè 433.92 MHz SMXI alebo SMXIS s digitálnym kódovaním Rolling Code (obr. 30).
• Núdzová batéria PS124 24 V - 1,2 Ah so zabudovaným dobíjaním (obr. 31).
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• Systém napájania na slneènú energiu SOLEMYO (oh¾adom
montáe a zapojenia viï návod na montá výrobku).
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8) Technické parametre
Za úèelom zlepovania svojich výrobkov si Nice S.p.a. vyhradzuje právo upravova technické parametre kedyko¾vek a bez
predchádzajúceho upozornenia, prièom vak zachová funkènos a úèel pouitia. Vetky uvedené technické parametre sa vzahujú na
teplotu prostredia 20°C (±5°C).
Technické parametre ROBUS
Model
Typológia

RB400

RB600 / RB600P RB1000 / RB1000P

RB250HS

RB500HS

Elektromechanický prevodový pohon s elektronickou riadiacou jednotkou na automatický pohyb
posuvných brán na rezidenèné pouitie
Z15m4

Z18m4

Maximálna frekvencia
funkèných cyklov (pri
nominálnom krútiacom
momente)

80 cyklov / deò
(riadiaca jednotka
obmedzuje cykly
na maximum
uvedené v tab. 2)

100 cyklov / deò
(riadiaca jednotka
obmedzuje cykly
na maximum
uvedené v tab. 2)

150 cyklov / deò
(riadiaca jednotka
obmedzuje cykly
na maximum
uvedené v tab. 2)

80 cyklov / deò
(riadiaca jednotka
obmedzuje cykly
na maximum
uvedené v tab. 2)

100 cyklov / deò
(riadiaca jednotka
obmedzuje cykly
na maximum
uvedené v tab. 2)

Maximálny èas
nepretritého fungovania
(pri nominálnom krútiacom
momente)

7 minút
(riadiaca jednotka
obmedzuje nepretrité fungovanie
na maximum
uvedené v tab. 2)

7 minút
(riadiaca jednotka
obmedzuje nepretrité fungovanie
na maximum
uvedené v tab. 2)

5 minút
(riadiaca jednotka
obmedzuje nepretrité fungovanie
na maximum
uvedené v tab. 2)

6 minút
(riadiaca jednotka
obmedzuje nepretrité fungovanie
na maximum
uvedené v tab. 2)

6 minút
(riadiaca jednotka
obmedzuje nepretrité fungovanie
na maximum
uvedené v tab. 2)

Obmedzenie pouitia

Veobecne je ROBUS schopný automatizova brány s váhou alebo dåkou krídla v rámci obmedzení
uvedených v tabu¾ke 2

ivotnos

Odhadom medzi 20.000 a 250.000 cyklov, v závislosti od podmienok uvedených v tabu¾ke 2

Ozubený prevod

Z15m4

Z15m4

230 Vac (+10% -15%) 50/60 Hz

Napájanie
Maximálny výkon pri výpade
[zodpovedá Ampérom]

Z15m4

330 W [2 A]
[3,9 A verzia /V1]

515 W [2,5 A]
[4,8 A verzia /V1]

450 W [2,3 A]
[4,4 A verzia /V1]

330 W [2 A]
[3,9 A verzia /V1]

330 W [2,5 A]
[4,8 A verzia /V1]

Izolaèná trieda

1 (vyaduje sa bezpeènostné uzemnenie)

Núdzové napájanie

S volite¾ným prísluenstvom PS124

Výstup pre maják
Výstup S.C.A

Pre 2 majáky LUCYB (iarovka 12 V, 21 W)
Pre 1 iarovku 24 V max. 4 W (napätie na výstupe môe kolísa medzi 30 a +50 % a môe ovláda
aj malé relé

Výstup BLUEBUS

Jeden výstup so záaou max. 15 jednotiek BLUEBUS

Vstup STOP

Pre kontakty normálne zatvorené, normálne otvorené alebo s kontantným odporom 8,2 kΩ
samonaèítaním (zmena voèi stavu uloenému v pamäti vyvolá príkaz STOP)

Vstup PP

Pre kontakty normálne otvorené (zatvorenie kontaktu vyvolá príkaz P.P.)

Vstup OPEN

Pre kontakty normálne otvorené (zatvorenie kontaktu vyvolá príkaz OTVOR)

Vstup CLOSE

Pre kontakty normálne otvorené (zatvorenie kontaktu vyvolá príkaz ZATVOR)

Zástrèka rádiového prijímaèa Konektor SM pre prijímaèe SMXI alebo SMXIS
52 Ω pre kábel typu RG58 alebo podobný
Vstup pre anténu
8 funkcií typu ON-OFF a 8 nastavite¾ných funkcií (viï tabu¾ky 5 a 7)
Programovate¾né funkcie
Samonaèítacie funkcie

Pouitie v obzvlá kyslom,
slanom alebo potenciálne
výbunom prostredí

Samonaèítanie zariadení zapojených na výstup BLUEBUS
Samonaèítanie typu zariadenia STOP (kontakt NO, NC alebo odpor 8,2 kΩ)
Samonaèítanie dåky brány a výpoèet bodov spomalenia a èiastoèného otvorenia
Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

23

Vyhlásenie o zhode ES

a vyhlásenie o zabudovaní do èiastoène skompletizovaného strojového zariadenia
V súlade so smernicami: 2004/108/ES (EMC); 2006/42/ES (MD) príloha II, èas B

Poznámka - Obsah tohto vyhlásenia zodpovedá oficiálnemu dokladu uloenému v sídle Nice S.p.a., a obzvlá jeho poslednej revízii
dostupnej pred tlaèou tohto návodu. Tu uvedený tex bol upravený z tlaèových dôvodov. Kópiu originálneho vyhlásenia si môete
vyiada v Nice S.p.a. (TV) Taliansko.
Jazyk: SK
Nice s.p.a.
Via Pezza Alta è. 13, 31046 Rustigné di Oderzo (TV), Taliansko
Nice s.p.a.
Elektromechanický prevodový pohon so zabudovanou riadiacou jednotkou
RB600/A, RB600P/A, RB1000/A, RB1000P/A, RB400/A, RUN1500/A, RB250HS, RB500HS
Rádiový prijímaè SMXI, SMXIS; núdzová batéria PS124
Dolupodpísaný Mauro Sordini, vo funkcii generálneho riadite¾a, vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednos, e horeuvedený výrobok
spåòa náleitosti nasledovných smerníc:
SMERNICA 2004/108/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 15. decembra 2004 o aproximácii právnych predpisov
èlenských tátov vzahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu a o zruení smernice 89/336/EHS, v súlade s nasledovnými
harmonizovanými normami: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011
Ïalej výrobok spåòa náleitosti nasledovnej smernice v zmysle poiadaviek platných pre èiastoène skompletizované strojové
zariadenia:
SMERNICA 2006/42/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a
doplnení smernice 95/16/ES (prepracované znenie)

• Vyhlasuje sa, e prísluná technická dokumentácia bola zostavená v súlade s prílohou VII B smernice 2006/42/ES a e boli dodrané nasledovné
základné náleitosti: 1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.2.1 - 1.2.6 - 1.5.1 - 1.5.2 - 1.5.5 - 1.5.6 - 1.5.7 - 1.5.8 - 1.5.10 - 1.5.11
• Výrobca sa zaväzuje na základe dôvodnej iadosti odovzda kompetentným orgánom prísluné informácie o èiastoène skompletizovanom
strojovom zariadení, prièom sa zachová nedotknuté jeho právo na duevné vlastníctvo.
• Ak je èiastoène skompletizované strojové zariadenie uvedené do prevádzky v európskej krajine s úradným jazykom iným, ako je ten, v ktorom je
písané toto vyhlásenie, dovozca má povinnos priloi k tomuto vyhláseniu prísluný preklad.
• Upozoròujeme, e èiastoène skompletizované strojové zariadenie nesmie by uvedené do prevádzky, a kým koncové strojové zariadenie, v ktorom
je zabudované, nebolo vyhlásené zhodným s ustanoveniami smernice 2006/42/ES.

Ïalej spåòa poiadavky týchto noriem:
EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008 + A14:2010 + A15:2011, EN 60335-2-103:2003+A11:2009
Výrobok spåòa, s obmedzením na prísluné èasti, náleitosti nasledovných noriem:
EN 13241-1:2003+A1:2011, EN 12445:2002, EN 12453:2002, EN 12978:2003+A1:2009
Oderzo, 7. mája 2015
Ing. Mauro Sordini
(generálny riadite¾)
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Intrukcie a upozornenia pre pouívate¾a pohonu ROBUS
• Pred
automatického
prvým
pouitím
zariadenia si nechajte od intalujúceho technika
vysvetli pôvod pretrvávajúceho rizika a venujte
nieko¾ko minút èítaniu intrukcií a upozornení pre
pouívate¾a, ktoré vám odovzdal technik. Návod si
odlote pre prípad pochybností v budúcnosti a
ho
odovzdajte
novému
majite¾ovi
prípadne
automatického zariadenia.

Jediný zásah, ktorý vám dovo¾ujeme a odporúèame
pravidelne vykonáva, je èistenie skiel fotobuniek a
odstránenie prípadných listov èi kamienkov, ktoré by
mohli by prekákou pre automatické zariadenie. Aby
sa nestalo, e niekto uvedie bránu práve vtedy do
pohybu, najprv odblokujte zariadenie (ako je
popísané ïalej). Na èistenie pouívajte iba handrièku
mierne navlhèenú vodou.

• Vae automatické zariadenie je stroj, ktorý
verne vykonáva vae príkazy. Nedbalé a
nesprávne pouívanie z neho môe urobi
nebezpeèný stroj. Neuvádzajte zariadenie do
pohybu, ak v jeho akènom rádiu stoja osoby,
zvieratá alebo veci.

• Likvidácia: na konci ivota automatického
zariadenia zabezpeète jeho likvidáciu kvalifikovaným
pracovníkom, aby materiály boli odovzdané na
recyklovanie alebo do zberne v súlade s platnými
normami.

• Deti: automatické zariadenie zaruèuje vysoký
stupeò bezpeènosti. Jeho systém rozliovania
prekáok bráni v pohybe brány, ak sú prítomné
osoby alebo predmety, èím zaruèuje vdy
predvídate¾nú a bezpeènú aktiváciu. Napriek tomu je
rozumné zakáza deom hra sa v blízkosti zariadenia
a nenecháva dia¾kové ovládanie v ich dosahu, aby
nedolo k neèakanej aktivácii - to nie sú hraèky!

• V prípade poruchy alebo výpadku prúdu: zatia¾
èo èakáte na príchod váho technika alebo na návrat
elektrickej energie, ak zariadenie nie je vybavené
batériou, bránu môete pouíva ako hocijakú
neautomatizovanú bránu. Na to je potrebné vykona
manuálne odblokovanie (jediný zásah do zariadenia
dovolený pouívate¾ovi). Túto operáciu Nice navrhol
tak, aby bola úplne jednoduchá a nepotrebovali ste k
nej iadne peciálne náradie alebo nadmernú fyzickú
námahu.

• Závady: akonáhle spozorujete akéko¾vek neobvyklé
správanie zo strany automatického zariadenia,
vypnite elektrické napájanie a vykonajte manuálne
odblokovanie. Nepokúajte sa sami o nejakú opravu,
ale zavolajte svojho intalujúceho technika.
Medzièasom - po odblokovaní motora, ako je
detajlne popísané ïalej - môe zariadenie fungova
ako normálna neautomatizovaná brána.
• Servis: ako kadý stroj aj vae automatické
zariadenie potrebuje pravidelný servis, aby mohlo
fungova èo najdlhie a najbezpeènejie. S vaím
technikom si dohodnite servisný plán s pravidelnými
èasovými úsekmi. Nice odporúèa pri normálnom
domácom pouívaní kontrolu kadých 6 mesiacov,
ale toto obdobie môe by odliné pod¾a intenzity
pouívania. Akáko¾vek kontrola, servis alebo oprava
musí by vykonaná kvalifikovaným pracovníkom.
• Aj keï si myslíte, e to zvládnete, neupravujte
zariadenie, ani programovacie parametre èi
nastavenia. Za toto zodpovedá vá intalujúci
technik.
• Kolaudácia, pravidelný servis a prípadné opravy
musia by zadokumentované osobou, ktorá ich
vykonala a prísluné doklady uchované u majite¾a
zariadenia.
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Odblokovanie a manuálny pohyb: skôr ako vykonáte túto operáciu, dajte pozor na fakt, e odblokovanie sa
môe urobi iba vtedy, keï je krídlo nehybné.
Na zablokovanie: vykonajte tie isté kroky v opaènom poradí.
1 Odsuòte krúok zakrývajúci zámok.

3 Vytiahnite rukovä odblokovania.

Ovládanie s nefunkènými bezpeènostnými
prvkami: bránu je moné ovláda aj v prípade, ak
bezpeènostné zariadenia nefungujú správne.
• Aktivujte ovládanie brány (dia¾kové ovládanie,
k¾úèový prepínaè a pod.). Ak je vetko v poriadku,
brána sa normálne otvorí alebo zatvorí. V opaènom
prípade maják nieko¾kokrát blikne, ale manéver sa
nezaène (poèet zábleskov závisí od dôvodu, kvôli
ktorému manéver nemôe zaèa).
• V takomto prípade musíte do troch sekúnd príkaz
znovu aktivova a dra aktívny.
• Pribline o 2 s sa zaène pohyb brány v reime
osoba prítomná, to znamená, e kým príkaz
pretrváva, brána pokraèuje v pohybe; akonáhle je
príkaz preruený, brána sa zastaví.
! Ak sú bezpeènostné prvky nefunkèné,
automatický systém treba da èo najskôr opravi.
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2 Vlote k¾úè a otoète ním v smere hodín.

4 Manuálne posúvajte bránu.

Výmena batérie dia¾kového ovládania: ak sa
vám po nejakom èase zdá, e vae dia¾kové ovládanie
funguje horie alebo vôbec nefunguje, môe to by
jednoducho spôsobené vybitou batériou (v závislosti
od pouívania môe uplynú nieko¾ko mesiacov a viac
ako rok). Prídete na to pozorovaním kontrolky
vysielania, ktorá sa buï nerozsvieti, alebo je nejasná,
prípadne sa rozsvieti iba nakrátko. Skôr ako sa
obrátite na váho intalujúceho technika, skúste
poui batériu z iného funkèného vysielaèa. Ak bolo
toto príèinou závady, staèí vymeni batériu za novú
rovnakého typu.
Batérie obsahujú jedovaté látky. Nevyhadzujte ich do
spoloèného odpadu. Riaïte sa platnými nariadeniami
upravujúcimi triedenie a likvidáciu odpadu.
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