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A. 
-

Charakteristika Názov

1

1

1

2

1

3

1

1

Profil (1 x)
Retaz (1 x)

Zloženie

Systém pre garážové dvere je zložený z dvoch krabíc. Jedna obsahuje motor a druhá vodiaci profil.

Automatický systém

Množstvo

Manuál

Ohnuté rameno pre dvere

Svorka

Podpora

U konzoly

Držiak

Držiak na dvere

Balenie rôznych upevnení

6x15 skrutky šesťhranná hlava (8x) 6x            80 Skrutka so šesťhrannou maticou (1x)

8x25 čap (1x) 3x20              závlačka (1x),               Krúžok na bočný pohyb (1x)

Rozšírenie 6x80 konektor (6x)      8x20 Skrutka so šesťhrannou maticou (4x)

Balenie motoru

Balenie profilu

Predkontovaný profil

Vozík (1 x)

Priame rameno na dvere (1 x)

Núdzové lanko (1 x)



-------

--------

-------

B. Funkcie

C. Potrebné náradie

Automatické zatváranie

Alarm: 2000 cyklusov otvorenia

Nastavenie záložných batérií

Trvanie automatického zatvorenia sa dá nastaviť od 30 do 240 sekúnd

Po dosiahnutí 2000 otvorení sa spustí alarm aby zákazníka 
upozornil na prekontrolovanie mechanického systému.

Je možnosť pripojiť 2 záložné batérie (2Ah 12V zapojené do série)



C-1 Pripojenie motoru k vodiacemu profilu

U profil

Vodiaci profil

6x15 samorezné skrutky

krúžok na bočný pohyb

Štandard

Špeciál

U profil

6x15 samorezné skrutky

Vodiaci profil

krúžok na bočný pohyb



C-2 Upevnenie
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C-3 Manuálne otvorenie

Profil

Vozík

Lanko

V prípade manuálneho otvorenia:
(1). 

(2). 

   

   

Pokiaľ sú dvere otvorené:

Pokiaľ sú dvere zatvorené:
Potiahnite lanko a uvoľnite vozík aby dvere išli ľahko otvoriť.

Potiahnite lanko raz uvoľnite, aby sa dvere zatvorili.

D. Telo motoru a programovací panel

Upravenie kódu a indikátor príjmu signálu

Kódovacie tlačítko Upravovacie tlačítko +

Upravovacie tlačítko -Tlačítko prepínania funkcie

Indikátor aktivovanej funkcie, alebo procedúry



E. Zapojenie fotobuniek

Displej

ENCODER

+24V

RIADIACA JEDNOTKA

E-1 Bezpečnostné zapojenie STOP a príkaz krok za krokom P/P

Kontakt núdzového zastavenia musí byť spojený s vstup číslom 2 a číslom 3.

Koncový spínač

FOTOBUNKY

SPOLOČNÍK

P
rí

jm
ač
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F. Programovanie

Príprava a. Jemne posuňte dvere, aby sa aktivoval vozík vo 
vodiacom profile.

b. Zapojte do elektrickej siete. Zapne sa osvetlenie a ozve sa pípnutie
a displej zobrazí "0" v cykloch

Pokiaľ programovanie nieje kompletné, nastavenia sa vynulujú automaticky.

Ak ste zadali nesprávnu informáciu v programovaní, vypnite a zapnite pohon.

F-1 Nastavenie otváracieho limitu

Stlačte tlačidlo "P"
( cca. 5 sekúnd)

Jednotka zasvieti a pípne

zobrazí sa "1"

Stlačte "P", "1" sa rozbliká

Stlačte "+"
alebo "-"

Dvere sa budú otvárať
alebo zatvárať

Ak budú dvere v ideálnej
otvorenej pozícii stlačte "P"

aby sa nastavenie uložilo.



F-2 Nastavenie zatvárania

Stlačte "+" objavi sa "2" Stlačte "P", "2" začne blikať Stlačte "+", alebo "-"

Dvere sa budú otvárať
alebo zatvárať

Ak budú dvere v ideálnej
zatvorenej pozícii stlačte "P"

aby sa nastavenie uložilo.

F-3 Učenie pomocou sily

Stlačte "+" aby sa objavila "3" Stlačte "P","3" začne blikať Dvere sa otvoria automaticky

Stlačte "P" akonahle sa zastavia

znova stlačte "P"

Dvere sa zatvoria Stlačte "P" pre uloženie nastavenia



Zakladná sila

NízkaVysoká

C

F-4 Nastavenie sily

Motor je od výroby nastavený na silu motoru 4, takže nieje potrebné štandardne toto meniť.

Stláčajte "+" aby sa objavila "4" Stlačte "P","  " sa rozbliká Stlačte "+" alebo "-" pre nastavenie sily

Úroveň sily

Stlčte "P" pre uloženie nastavení



(prednastavené na “0”)

F-5 Nastavenie príjamcieho režimu

Riadiaca jednotka je nastavená pre príjem z daných ovládačov: ( Je potrebné si nastaviť režim )

PEVNÝ KÓD: 900TXB-42 / 900TXB-44 / 900TXB-42N / 900SUB 44

PLÁVAJÚCI KÓD:  900TXB-42R / 900TXB-44R / 900SUB 44R

Stláčajte "+" aby sa objavila "5" Stlačte "P", na displeji bude "1"
blikať je nastavený príjem pre
plávajúci kód; pokiaľ bliká "2"

je nastavený príjem pre pevný kód

Stlačte "+", alebo "-" pre zmenu typu 
režimu prijímania 

Stlačte "P" objaví sa "5" a nastavenia sa uložia

F-6 Nastavenie funkcie fotobuniek

Stláčajte "+" aby sa objavila "6"

Stlačte "P" objaví sa "0" ked je funkcia fotobuniek vypnutá

stlačením "+" prepnite do polohy "1" aby sa aktivovala funkcia

fotobuniek. Stlačte "P" ešte raz aby sa nastavenia uložili.



(Základne nastavené na : vypnuté)

F-7 Nastavenie trvania automatického zatvorenia

Stláčajte "+" aby sa objavila "7" Stláčajte "P" aby sa objavila "0"

funkcia nieje aktívna

Stlačte "+" aby sa objavila "1"
a funkcia bola aktívna. Trvanie

je nastavené na 30 sekúnd.

Stlačte "+", alebo "-" pre nastavenie podľa naledujúceho diagramu. 8 označuje 240 sekúnd ( maximálna pauza )
7 znamená 210 sekúnd atď.

Po nastavení stlačte "P" pre 

uloženie nastavení.



F-8 Nastavenie alarmu po 2000 otvoreniach

( Od výroby nastavené na " vypnuté" )

Stláčajte "+" aby sa objavila "8" Stlačte "P". Objaví sa "0"

značí to, že je funkcia vypnutá

Stlačte "+". Objaví sa "1"

značí to, že je funkcia zapnutá

Stlačte "P"pre uloženie nastavení

F-9 Nastavenie otvárania krok za krokom

Je možné zmeniť funkciu pre  otvorenie/zastavenie/zatvorenie

Stláčajte "+"aby sa objavila "9"
Stlačte "P". Objaví sa "0"

čo značí že krokovacia funkcia
je v režime Otvorenie/Zastavenie/

Zatvorenie

Stlačte "+", "1"sa objaví
čo značí že funkcia krok/krok

môže len otvoriť



G-1 Rozdelenie podla modelov
Model Plocha (m2) Pracovná teplota (C)

900SEZ-1200 190-240 <=12 -20+50
900SEZ-700 190-240 <=9 -20+50

F-10 Ukončenie programovania

Je možné opustiť programovanie v ktorejkoľvek fáze v ktorejkoľvek časti od 1 do 9 - nasledujúco:

Stlačte P v ktorejkoľvek funkcii

od 1 do 9 pokial display ukáže hodnotu

Stlačte a podržte "P" na 5 sekúnd Ozve sa pípnutie a zobrazí sa "0"

programovanie je ukončené

G. Technické špecifikácie

Napätie (v)



 
• 
• 
• 
• 
• 

2. 
• 
• 
• 
• 

3. 
• 
• 
• 

1 Pípnutie
2 Pípnutia
3 Pípnutia

H. Nastavenie a zmazanie diaľkových ovládačov

Podľa návodu v časti F-5 a zvoleného typu PEVNY / PLÁVAJÚCI KÓD nastavte diaľkový ovládač

1.          Uloženie nového ovládaču
Stlačte a držte "S" pokiaľ sa neobjaví "0" 
Uvonite tlačítko "S"
Sltačte tlačítko na ovládači aby sa uložil

"0" na displeji zmizne a diaľkový ovládač je uložený
Naprogramovanie je nutné pre každý ovládač ( max. 20 )

Vymazanie jedného diaľkového ovládaču
Stlačte a držte "P" aj "S"
Stlačte tlačítko na diaľkovom pokiaľ riadiaca jednotka nepípne
Uvolnite tlačítko na diaľkovom ovládači
Táto procedúra vymaže všetky tlačítka na diaľkovom ovládači

Vymazanie všetkých diaľkových ovládačov
Odpojte 230 Vac napájanie

Stlačte a držte "S"
Pripojte napájanie za stáleho držania "S" na 5 sekúnd pokiaľ nebudete počuť 2x pípnutie

SIGNÁL PÍPANIA

KÓD ULOŽENÝ

VÝZNAM

KÓD UŽ ULOŽENÝ

Plná pamäť





Transformer 
connection

Clearance 
sensor

+24V
Fotobunka N.C.

P
rí

jm
ač

Maják

H
la

vn
ý 

p
an

el

- Spoločník

Pripojenie záložnej batérie

Konektor motoru



POZNÁMKY

  



Stručný popis závady: Stručný popis závady: Stručný popis závady:

Prijaté dňa: Odovzdané dňa: Prijaté dňa: Odovzdané dňa: Prijaté dňa: Odovzdané dňa:

ZÁRUKA Výrobca si vyhradzuje právo zmien.

Výrobok:
Typ: 

ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE: 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe - 
spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka).

SERVISNÝ ZÁZNAM SERVISNÝ ZÁZNAM SERVISNÝ ZÁZNAM

Pečiatka a podpis predajcu / montážnej firmy: Výrobné číslo:

Dátum predaja:

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa  - zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka. Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho katalógového a 
výrobného čísla ako jeho príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné tento záručný list predložiť predávajúcemu. Vo vlastnom záujme si ho preto s originálom dokladu o nákupe starostlivo 
uschovajte.

Výrobca automatických bránových systémov v rámci trvania záručnej doby 24 mesiacov ručí za bezchybnú kvalitu svojich výrobkov. 

ZÁRUČNÝ LIST

Infromácie o pohone a bráne:

Adresa:

Váha brány:

Šírka brány(otvor):

Montážna firma (názov a pečiatka):

Meno a priezvisko

zákazníka (spoločnosť):

Tel. kontakt:

                                            ( určené pre montážne firmy )NÁVRATKA           

Na škody, ktoré vznikli prirodzeným opotrebovaním výrobku, jeho preťažením alebo nesprávnym namontovaním (v rozpore s návodom na jeho použitie a montáž), sa záruka nevzťahuje. Na 
škody, ktoré vznikli v dôsledku chybného materiálu, alebo nedodržania technologického postupu výroby, vám budú v priebehu záručnej doby bezplatne odstránené opravou výrobku, alebo jeho 
výmenou za nový výrobok rovnakého typu. Požiadavky, vyplývajúce zo záruky, môžete uplatniť iba za predpokladu, že chybný výrobok odovzdáte predajcovi v nerozloženom stave.

Na výrobok, na ktorom bol v čase platnosti záruky vykonaný zásah mimo autorizovaného servisného strediska, prípadne výrobok odovzdaný na posúdenie a opravu v rozobratom stave, sa záruka 
nevzťahuje.

Predávajúci je povinný výrobok odovzdať neporušený, pri montáži predviesť zákazníkovi bezchybný chod výrobku a oboznámiť ho o jeho používaní. Na záručnom liste vyplniť názov výrobku a 
jeho typové označenie, zapísať výrobné číslo, ako i ďalšie potrebné identifikačné údaje. Záručný list musí taktiež obsahovať dátum predaja, pečiatku a podpis predávajúceho. Všetky uvedené 
údaje musia byť do záručného listu zaznačené ihneď po predaji výrobku nezmazateľným spôsobom. Neúplne vyplnený záručný list alebo záručný list s neoprávnene pozmeneným (prepisovaným) 
obsahom pôvodných údajov je neplatný. V záujme hladkého priebehu pri uplatňovaní nárokov, vyplývajúcich zo záručných podmienok, vám odporúčame odložiť si so záručným listom aj 
potvrdenie o kúpe tovaru.

Záručná lehota sa predlžuje za obdobie, odkedy zákazník uplatnil nárok na záručnú opravu u povereného servisného strediska, až po termín, kedy bol povinný opravený výrobok po skončení 
opravy prevziať.

Všetky údaje, uvedené v záručnom liste a doklade o oprave musia byť čitateľné a potvrdené podpisom servisného technika.
V prípade zistenia, že porucha výrobku nespadá do rozsahu záruky, náklady, spojené s opravou a výkonom servisného technika, hradí vlastník výrobku.

Posuvná

Krídlová

Samonosná brána

Brána na kolieskach

Plná brána

Vzdušná brána

Vodorovná montáž

Montáž do svahu

Firemný zákazník Domový zákazník

Šírka brány(otvor):

Výška brány:



 

VÁŠ PREDAJCA: 
miesto pre pečiatku 

 


