
 
 
 

CE  PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 

(Směrnice  89/392/ EC) 
 
Výrobce  FAAC  S. p. A. 
Adresa : Via Benini 1,-  
 
Tímto potvrzuje:  Ovládací  zařízení  model D 600  s jednotkou E 600 

- je vyrobeno pro zabudování do strojních zařízení samostatně nebo spolu s dalšími 
zařízeními; bude tvořit strojní zařízení odpovídající požadavkům směrnice 
98/37/EC ; 

 
- odpovídá základním požadavkům na bezpečnost směrnic EEC: 

 
73/23 EEC  a jejich doplňků v 93/68/EEC 
89/336/ EEC a následných novelizací v  92/31/EEC  a 93/68/EEC 

 
Dále výrobce upozorňuje na to, že zařízení nesmí být uvedeno do provozu, pokud strojní 
zařízení, do kterého má být zamontováno, nebo se má stát jeho součástí, není deklarováno ve 
shodě s požadavky  směrnice 89/392/EEC a dalšími doplňky italské legislativy pod 
presidentským dekretem čís. 459 z 24.7 1996.  
 
Bologna 01.01. 2004 
       Ředitel  A. Bassi 
 
 

UPOZORNĚNÍ PRO MONTÁŽ 
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

1) POZOR:  pročtěte pečlivě tyto instrukce– nesprávná montáž může způsobit vážná 
poranění osob.   

2) Návod k montáži před zahájením prací  
3) Nenechávejte obalový materiál (folie, polystyren) v dosahu dětí – jsou pro ně nebezpečné. 
4) Návod k montáži uschovejte pro příští údržbu a opravy. 
5) Tento výrobek je určen pouze pro účely  zde  uvedené a jiné použití může snížit funkčnost a 

spolehlivost jakož i ohrozit bezpečnost  lidí. FAAC nemůže převzít odpovědnost  za škody způsobené 
nesprávnou obsluhou nebo použitím na jiné účely.  

6) FAAC nepřebírá žádnou zodpovědnost při nesprávném používání nebo použití pro jiný účel než pro 
jaký je tento automatický systém navržen.  

7) Nepoužívat do prostředí s nebezpečím výbuchu. 
8) Mechanické části musí odpovídat normě EN 12604 a 12605. Instalace musí odpovídat normám EN 

12453 a 12445. V zemích mimo EU musí být  kromě místních předpisů přihlíženo i k výše  uvedeným 
normám. 

9) FAAC  nezodpovídá za poškození nebo deformace nesprávně provedených konstrukcí, které byly 
automatizovány.  

10) Instalace musí odpovídat normám EN 12 453 a 12445.  
11) Vypněte vždy přívod el. proudu před zahájením prací na zařízení. 
12. Napájení automatického systému musí mít více-pólový hlavní vypínač s odskokem kontaktů min. 

3mm a doporučuje se  jištění více-pólovou tepelnou ochranou (doporučeno 6A). 
13) Napájení ze sítě musí být za diferenc. chráničem s prahovou citlivostí 0,03A  
14 Celé zařízení musí mít pospojované kovové části a musí být připojeno k dobrému uzemnění. 



15) Bezpečnostní prvky zařízení(EN 12978)  chrání všechny nebezpečné zóny před nebezpečím úrazu 
pohybem mechanických částí.  

16)  Navíc se doporučuje  použít nejméně jedno varovné světlo (např. FAACLIGHT)  a varovný znak 
připevněný ke konstrukci vrat.  

17) FAAC nepřebírá zodpovědnost za události týkající se bezpečnosti nebo funkce automatického 
ovládání, pokud nejsou použity komponenty FAAC. V žádném případě neupravujte jednotlivé 
komponenty FAAC.  

18) Pro opravy používejte výhradně součástek firmy FAAC 
19) V žádné případě neprovádějte jakékoli úpravy – modifikace systému 
20) Instalační firma předá uživateli všechny informace o funkci ručního ovládání pro případ nouze a také 

předá servisní a instrukční knížku dodávanou se zařízením. 
21) Nedovolte osobám stát v blízkostí zařízení v chodu.  
22) Nenechávejte dálkové ovládače v dosahu dětí, aby nedošlo k nežádoucí aktivaci. 
23) Nedovolte dětem ani dospělým stát nebo podcházet vrata dokud systém nezastavil.  
24) Uživatel nesmí opravovat nebo zasahovat do zařízení sám a musí volat kvalifikované techniky.  
25)Vždy po půl roce proveďte kontrolu se zaměřením na bezpečnostní  a spouštěcí prvky jakož i tah 

mechanického pohonu.  
26) Nic, co není jmenovitě uvedeno v tomto návodu, není dovoleno.  

 
 
 

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  
PRO MONTÁŽ A ÚDRŽBU 

 
Pro správný a bezpečný provoz automatických dveří dodržte daný postup instalace a návod 
k používání. Nesprávné zabudování a používání může způsobit škody a vážná zranění.  
 
Před začátkem instalace dveří přečtěte pečlivě tento manuál celý. 
Neprovádějte žádné úpravy, které nejsou uvedeny v tomto návodu. 
Ovládací zařízení nepoužívejte k jiným aplikacím než je doporučeno. 
K zabudování používejte  dodané příslušenství a nebo spojovací materiál (šrouby, 
hmoždinky), který svojí pevností odpovídá zatížení z konstrukce automatického systému. 
 
Zkontrolujte, zda tyto skládací dveře odpovídají normám EN 12604 a 12605 – tato informace 
může být obsažena i v písemnostech dodaných k tomuto systému. 
Zajistěte perfektní vyvážení dveří, jejich správnou funkci a vybavení mechanickými zarážkami.  
 
Při instalaci doporučujeme: 
-zajistit si materiál a nářadí uvedené v následujícím článku 
-používat vhodnou montážní  fixaci nezávislou na podlaze. 
- chraňte si dostatečně obličej a ruce při vrtání děr  
- nedovolte dětem pobývat blízko v době instalace a během chodu automatických dveří 
- před spuštěním chodu odstraňte všechny předměty a nečistoty, které by mohly překážet  
- odstraňte stávající zamykání, aby bylo zaručeno automatické zajištění polohy vrat 
- nalepte výstražnou samolepku tak, jak je uvedeno v návodu 
- manuální otevírání  instalujte ve výšce max. 180 cm.  
- instalujte vnější ovládací zařízení ve výšce max. 150 cm, mimo aktivní zónu dveří, ale v  
   poloze umožňující vizuální kontrolu potřebné zóny. 
 
Po skončení instalace doporučujeme: 
- zkontrolujte bezpečnostní zařízení,  zda je schopno zastavit zavírání  při umístění 50mm             

vysokého předmětu na  zemi a nebo při zatížení 20kg zastavit otevírání. 
- zjistěte, zda žádná část systému nezasahuje a neruší veřejně přístupný prostor (chodník, 

cesta) 
- používejte automatické dveře přesně podle „Návodu pro uživatele“ 
- vyplňte a uschovejte průběžně doplňovanou servisní knihu. 
- systém D600 nevyžaduje periodické výměny dílů 



- jednou měsíčně proveďte funkční test bezpečnostních zařízení; na zem se musí umístit 
předmět o výšce 50  mm a tento musí být schopen  zastavit zavírání.  

 

POZOR !   NEBEZPEČÍ  PŘIMÁČKNUTÍ  
 
 

 Poškodí-li se napájecí vedení systému D600, musí provést výměnu kvalifikovaná osoba 
a použít nový kabel stejného typu.  Nepoužívejte kabely jiných druhů. 
 
 

NÁŘADÍ A MATERIÁLY 
Nářadí potřebné pro instalaci D600: 
příklepovou vrtačku a příslušné vrtáky do železa i betonu 
sadu šroubováků pro různé typy hlav 
dva ploché klíče 13  na šestihranné hlavy 
 
Materiál a příslušenství: 
kabel 2x0,5mm (světelné diody, pulzní generátory pro ovládání dveří) 
kabel 4x0,5mm (přijímací fotodiody) 
kabel  2x0,75mm (majáček) 
kabel 2x1,5 - napájení 
Používejte kabely s dostatečným stupně izolace. 
Napájecí silový kabel musí být uložen a zapojen kvalifikovanou  osobou. V blízkosti 
ovládacího mechanismu zabudujte zásuvku dvoupól. 10A/250V 
      Všechny kabely uložte do chrániček a nedovolte, aby se dostaly do kontaktu    
s pohybujícími částmi systému.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Garážový pohon D600 
 
 
 
 
Tyto instrukce platí pro model FAAC D600  2. TECHNICKÉ ÚDAJE  
Použití- těchto sekčních vrat je pro samostatné 
garáže až po obytné budovy. 
Skládá se z elektromechanické jednotky ovládající 
dveře pomocí řetězového nebo řemenového pohonu, 
řídící jednotky a automat osvětlení.  
Systém není samočinně vratný, tj. dveře jsou ve fixní 
poloze, když systém nepracuje a není třeba zámek. 
Automatický systém lze uvnitř (nebo jako doplněk i 
venku) odblokovat pro případ výpadku el. proudu.  
Dodaná řídící jednotka má bezpečnostní okruh 
hlídající přítomnost překážek u dveří a zamezí 
pohybu dveří  ( i nahoru při přetížení.). 
Tento návod je určen pro řetězový pohon, ale většina 
pokynů je stejná i pro řemenový náhon. 
D600 JE URČENO PRO VNITŘNÍ POHON 
GARÁŽOVÝCH VRAT.  NEUPOUŽÍVAT PRO 
JINÉ ÚČELY. 
 
 
1. ROZMĚRY 
obr. 1 

 
  
 
 
 
 
 
 

 Napájení  ( V 50 Hz)   230 
 Elektromotor  (V, =)   24 
 Max.  příkon  (W)   220 
 Poháněcí síla  (N)   600 
 Druh používání  -     Trvalý 
 Max. rozměr od stropu viz obr 4 (mm)     35 
Automatické vnitřní osvětlení  (V/W)  230/40max
Časování automat. osvětlení (sec)         120 
Standard. rychlost bez zátěže (m/min.)        6,6 
Pomalá rychlost bez zátěže  (m/min. )          3,8 
Hlučnost při standard. rychlosti (dBA) 52 
Délka zpomalovací dráhy  - různá  dle provedení 
Vnitřní bezpečnostní zařízení  - kateg. 2 
Max. šířka dveří  (mm)             5000 
Max. výška dveří (mm)   – viz  Pracovní dráha 
Prac. dráha kluzných vodítek (m)  1,9  2,5  3,1  
Stupeň el. ochrany – vnitř. použití             IP20 
Pracovní teplota prostředí: (°C)         -20 až 55 

Rozměry v mm 



 
 
 
 
 
3. ELEKTRICKÁ INSTALACE 

 Přípravy dle instrukcí v návodu pro instalaci. Po instalaci zkontrolujte možné dotyky kabelů 
s pohyblivými  komponenty. Pevné ovládací prvky umístěte max. 150 cm nad zemí. Obr. 2 
 Obr. 2          

 
 

1. Kabel 2x 0,5 mm ( vysílač fotobuňky ) 
2. Kabel 4x 0,5 mm ( přijímač fotobuňky ) 
3. Napájecí napětí 230 V 
4. Nízké napětí 
5. Kabel 2 x 1,5 mm ( napájení ) 

 
4. POPIS ZAŘÍZENÍ              
Obr. 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 = stropní světlo 
2= zadní kryt 
3= automatické vnitř. osvětlení 
4 = plastový kryt pohonné jednotky D600 
5= konsola k motoru a liště 
6= lišta pohonu 
7= posuvný blok 
8= uvolňovací táhlo 
9= úchyt vrat 
10= otočný blok 
11= přední úchyt a napínač řetězu 
12= konsola předního úchytu 



 
 
5. PŘEDBĚŽNÁ KONTROLA 
- Konstrukce vrat musí být vhodná pro použití tohoto systému a zejména kontrolujte její tuhost. 
- Kontrolujte možné zasahování do veřejného prostoru (chodníky, ulice) 
- Zkontrolujte ložiska a uchycení vrat, volný pohyb bez drhnutí – je-li potřeba namažte silikonovým  

         mazivem (nepoužívejte obyčejné tuky)- v každém bodě dodržujte pokyny výrobce. 
- Kontrolujte funkci sklápění a zda jsou nainstalovány mechanické zarážky. 
- Odstraňte případně u stávajících konstrukcí původní mechanické zamykání, aby bylo zaručena 

automatická fixace polohy vrat. ) 
- Zjistěte, je-li mezi stropem a nejvyšším bodem sklopených vrat min. světlost  35 mm (obr. 4). 
- Zkontrolujte, zda poslední horní kladka vedení  při zavřených skládacích vratech  je ve vodorovné 

části kluzného vodítka – viz. obr 5.  
 

 
 

 
6. MONTÁŽ       
6.1 Vodící systém  pohonu 
Pokud budete skládat vodící profil ze dvou kusů, prostudujte si návod uvedený níže. Pokud již máte 
dodaný komplet, může přeskočit na bod 6.2. 
1) Spoj dvou kusů se provede spojovacím dílem A na obr. 6 až zaskočí do vybrání v profilech viz. 

bod B na obr 6. Pro snadnější nasunutí profilu  do spojovacího dílu mírně rukou stiskněte profil 
jak ukazuje pos. C v obr. 6.  

2) Posuňte otáčecí/napínací  blok (obr.7.posA) podél celého vedení až dopředu k dveřnímu úchytu 
3) Nasaďte přední držák/( obr. 7, B) na vedení 
4) Pomocí šroubu a matice (obr.7-C) napněte mírně řetěz.  
5) Převraťte vodicí systém na bok – obr. 8 
6) Posuňte poháněcí běžec až k pohonné jednotce  
7) Dokončete seřízení napínáku řetězu tak, aby osa horní větve řetězu byla v ose vodícího profilu. 
  Pozor: velké napnutí řetězu poškodí převody  poháněcí spojku 
 
6.2 Zadní úchyt 
 Zadní úchyt pro montáž na strop  připevněte nejdříve k vodícímu profilu  a upevněte šrouby dle obr.9 

 
 

  

 



 

 
 

 
 

 
6.3 Vnější odjištění  (není v zákl. nabídce)  
    Pokud chcete instalovat vnější odjišťování, musíte předem usadit lanko do úchytu poháněcího jezdce 
1) Uvolněte poháněcí běžec dle odst. 7.4 pos.3, posunujte běžec až se uvolní otvor ve vodícím profilu 
2) do červeného lůžka upevněte zakončení bovdenu  viz. obr.10 
3) přetáhněte běžec zase dozadu až ke spojce pohonu a namontujte do bovdenu lanko dle obr.11 
4) protáhněte lanko úplně přes běžec dolů 
5) smotejte lanko tak, aby nepřekáželo a nedostalo se do převodů při montáži.    

 

 
 

 
7 - Montáž : montujte náhon při úplně zavřených vratech  
7.1.  –Vodící profil 

1) na stěně na překladu vrat narýsujte střed - vertikální osu  viz ob. 12 
2) na překladu narýsujte vodorovnou čáru ve výšce kam až zasahuje křídlo během otevírání.-  
3) na přední závěs nasuňte upevňovací konzolu a osaďte tak, aby její spodní hrana byla min. 5mm nad 

průsečíkem narýsovaných čar a její svislá osa byla stejná jako osa vrat– viz obr. 12 
4) označte osy otvorů konzoly 
5) vyvrtejte otvory a upevněte konzolu (šrouby nejsou dodány) 
6) položte vodící profil na podlahu kolmo ke vratům  
7) zvedněte přední konec vodícího profilu a přišroubujte do konzoly ( viz obr. 13) 



 
 
 
 

8) zvedněte zadní konce vodícího profilu tak, aby byl ve stejné rovině jako boční vedení vrat (nebo ve 
stejné výšce nad podlahou jako přední část   (pokud  montujete přímo na strop, přeskočte až k bodu 12) 

9) změřte vzdálenost mezi stropem a osami otvorů pro šrouby upevňující zadní konzolu k profilu. 
10) Ohněte konce konzoly tak, aby jste dosáhli požadovaný rozměr, vespod musíte začít měřit od prvního 

otvoru v konsole.   
11) Přišroubujte konzolu k zadnímu úchytu vodícího profilu  a dejte zpět nahoru do místa dle obr. 14- 
12) Označte a vyvrtejte otvory – pozor na ochranu vodícího profilu 
13) Vodící profily složené ze dvou dílů nebo vrata s jedním bočním vedením musí mít ještě střední 

závěsnou konsolu viz. obr. 15. 
7.2 Úchyt vrat   
1) Namontujte k poháněcímu bloku ovládací tyč (obr. 16) 
2) Zavřete vrata a posuňte ovládací tyč až k nim 
3) Přistavte ovládací tyč a její úchyt k vratům usaďte úchyt na vrata  přesně středem v jejich svislé ose 
4) Úchyt ovládací tyče nesmí být níž než 20cm pod úchytem vodícího profilu pohonu (obr.17). Tím 

zajistíte, aby úhel mezi ovládací tyčí a vodícím profilem byl menší než 30°. Pro větší výšky je možno 
objednat lomenou tyč (viz obr. 18), která dovolí až 40cm.  

5) Označte a přišroubujte úchyt ke křídlu vrat. (šrouby nejsou zahrnuty v dodávce) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

7.3 OVLÁDAČ – pohon 
1) V nakloněné poloze, jak ukazuje obr. 20, nasuňte hřídel vývodu pohonu tak, aby konce držáku obr. 19 

pos.1 byly blízko osazení na víku ovládače obr. 19 pos. 2.  
2) Otočte ovládačem podle obr. 20 až dosáhnete polohy v obr. 21 a zasuňte pojistný kolík pos. 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.4. Odpojení automatického pohonu 
1) Určete výšku rukojeti (min. 180 cm nad podlahou)  a zbytek šňůry odříznete.  
2) Polohu rukojeti zajistěte uzlem na šňůře. 
3) Zatáhněte za šňůru dolů a tím se musí odpojit ovládač a křídlem  lze volně pohybovat ručně a okénko 

LOCK v spodní části běžce musí být červené. 
4) Zatáhněte za šňůru horizontálně ve směru ke vratům a tím se systém opět zapojí. Zkuste, zda jsou 

vrata fixována v dané poloze zavřeno.  
 

 
 
 
 
7.5 Venkovní odjištění – doplněk  
1) Upravte délku bovdenu (A) a osaďte do koncovky B na obr. 24. Provlékněte kablík a protáhněte 
otvorem ve vnitřní  klice. – obr. 24 - C 
 

 
 

 
 

8. E 600  Řídící jednotka 
 
8.1 Technická data 
Napájení             30V  / 50 Hz 
Napájení příslušenství   24 V DC 
Max. zátěž z příslušenství   200 mA 
Provozní okolní teplota   -20 do +55 
Rychloupínací konektor   přijímač – XF 433  
     baterie   -  XF 868 
Řídící logika – programy   automatický  / poloautomatický 
Výstupní svorky    otevřít/ stop /bezpečnostní / narušeno.- bezpečno    / majáček  
Interiérové osvětlení                          2 min 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.2 E600  rozložení součástek 
J1  nízké napětí – vstupy od přísl.  – svorkovnice 
J2  rychlokonektor pro přijímač  
J3  230 V vstupní napájení 
J4  primární vinutí trafa 
J5  interiér. osvětlení 
J7  sekundár. vinutí trafa       
J8   výstup k motoru 
J12  bateriový blok  
OPEN A radio – programovací tlač. 
OPEN B     radio – programovací tlač. 
OPEN  tlačítko Otevři 
SETUP    tlačítko pro nastavení 
DS –1     programovací přepínač 
LD l vstup – sign. LED   Otevří 
LD 2  vstup – sign. LED   Stop 
LD 3  vstup – sign. LED   FSW 
LD 4 SET-UP  mode – sign.LED 
LD 5 LED     - paměť: radio-kanál   OPEN A 
LD 6   LED - paměť  radio-kanál   OPEN B 
 
8.3. Svorky a konektory    
 
OPEN A  - řídící sekce,  spínací kontakt 
STOP - rozpínací kontakt – zastavuje ovládací systém 
minus         - kostra pro OPEN A  a STOP sekce 
FSW - zavírací bezpečnostní zařízení –rozpínací kontakty 
LAMP - 24 V výstup na inter. osvětlení 
-TX FSW     - kostra pro napájení bezpečnostních zařízení (fail-safe) 
minus  -    - kostra pro pohonné zařízení 
plus      - 24V DC pro pohon  
 
8.4. Programovací přepínače řadové   - DIP-SWITCH 
číslo funkce                                            vyp                   zap 
1 závora                                              použito    nepoužito 
2 citlivost ochrany anti-crash:               nízká                 vysoká 
3. nepoužit 
4. rychlost pohonu                                  vysoká             nízká 
 

 
 
 



 
1. FAIL / SAFE  - bezpečnostní  závora 
Jestli je aktivováno, provede se přes fotobuňky test před začátkem pohybu vrat 
1. Provozní logika (progr.)  - sensitivity : zvyšuje nebo snižuje citlivost na nepravidelný pohyb 

mechaniky vrat, aby se zabránilo nežádoucím reakcím ochrany na neexistující nebezpečí.  
8.5. Operační logika  
A- PROGRAM AUTOMAT. 
STAV  Open – puls                         Stop                                      FSW 
zavřen        otevírá/zavírá po pauze neúčinkuje (2)       neúčinkuje 
otevírá             neúčinkuje      blokuje  (2)                bez účinku (1) 
otevř. v pauze   začíná počítání znovu (1)    blokuje (1)         znovu počítá pauzu      
zavírá              reverzuje pohyb      blokuje (2)  reverzuje pohyb 
blokován                 zavírá       bez účinku (2)            bez účinku (1) 
 
E  POLOAUTOMAT 
zavřen  otevírá      bez účinku(2)              bez účinku 
otevírá  blokuje      blokuje (2)   bez účinku (1) 
otevřen  zavírá    bez účinku    (2) bez účinku (1) 
zavírá              reverzuje pohyb      blokuje (2)  reverzuje pohyb 
blokován                 zavírá       bez účinku (2)            bez účinku (1) 
 
Pozn. 1)    =  brání zavření  pokud puls trvá 
Pozn.2)    =   brání zavření nebo otevření jestli puls trvá 
 
 
Pozn. – Anti-crush funkce okamžitě zastaví pohyb při otevírání 
    okamžitě otevře při zavírání křídla 
Jestli je zjištěna překážka při zavírání víc než 3x za sebou, automatika to vyhodnotí jako nový 
zavírací bod a přejde do stavu zavřeno. Aby se obnovila původní poloha,  odstraňte překážku a 
musíte zadat pokyn na nový cyklus. Při následujícím zavírání automatika zajistí pomalý pohyb, 
aby se nastavil bod kontaktu.  
 
9. Interiérové osvětlení 
zůstává zapnuto 2 minuty po každém manévru a není možné čas modifikovat.  
 

 
 
 
10.    ZAPOJENÍ  
- aby se zabránilo vstupu rušivých signálů, používejte oddělené chráničky pro silové vedení  a signální 
  vedení.  

- z ovládací jednotky je vyvedena šňůra s plochou zástrčkou 230V  AC napájení 
- pro zapojení bezpeč. zařízení (viz bod 18.3 )  do ovládače, prorazte pro vedení prolisy ve 

víku viz obr.26 
- elektrické zapojení bezpeč. okruhu  dle obr. 27 

 
 
 
 
 



 
 
Pozn.: Není-li použit vstup  STOP,  proklemujte jej se svorkou MINUS 
            Nejsou-li použity fotobuňky, propojte svorku FSW s vývodem   – TX FSW 
    
 
LED stavové:     
                      Funkce                            nesvítí             svítí 
LED  1       stav vstupu OPEN           blokován               lze 
LED    2      stav vstupu STOP              možné      blokován 
LED    3     stav vstupu   FSW      bezp. zař. zap.      bezp. zařízení vyp. 
 
 
11. PROGRAMOVÁNÍ     
11.1  Nastavení Požadovaných funkcí také  pomocí přepínače DS1     
11.2 Programování 

  pozor – u programovacího modu nefunguje detekce překážek, ale bezpečnostní systém (je-li 
použit) je funkční a také  STOP tlačítko. V případě aktivace se přeruší programování a 
je signalizována chyba. 

 
 

 
 
 
 



Přístup k ovládačům programování je pod malým víčkem     - obr. 28. Oběma rukama potáhněte víčko 
směrem dolů. Programováním můžete nastavit tyto funkce: 

- síla potřebná pro pohyb vrat 
- body zpomalení 
- bod otevření/zavření 
- čas prodlevy – pouze pro automat. provoz 

 
Stavy a chování logiky v provozu automat a poloautomat ukazují tabulky. 
Programování funkcí a parametrů pohybu je buď samočinné nebo ruční – v druhém případě lze nastavit 
individuálně body zpomalení pří otevírání a zavírání.  
Při nějakém problému (např. zadrhávání nebo těžké chod křídla vrat ) se nepodaří dokončit – ledka 
SETUP pomalu bliká. Po zjištění a odstranění problému postup opakujte. 
 
LOGIKA E  - POLOAUTOMAT 

- stiskni tl. SETUP na 1 sec. a po uvolnění tl. začne blikat LED SET UP 
1) po 8 sec. se vrata automaticky zavřou až na doraz a nastaví se Stop bod 
2) ovládač začne automaticky vrata otevírat až do koncového bodu, ale můžete stiskem tl. OPEN 

přerušit pohyb ve vámi požadované poloze 
3) Ovládač zavře vrata 
4) počkejte až křídlo dojde na doraz a zastaví se chod ovládače 
Pokud proces proběhl úspěšně, ledka Setup přestane blikat a svítí trvale 5 sec.  
 
obr. 29  - ovládací prvky řídící jednotky: 

1. tlačítko programování radio-signálu  OPEN B 
2. ledka signalizující, že OPEN B  radio-signal je uložen v paměti 
3. tlačítko programování radio-signálu  OPEN A 
4. ledka signalizující, že OPEN A  radio-signal je uložen v paměti 
5. ledka signalizující stav programování 
6. ledka signalizující stav fotobuněk 
7. ledka STOP 
8. ledka signalizující OPEN A 
9. OPEN tlačítko – úplně otevře vrata 
10. tlačítko setup - programování 

 
                        
Po dobu těchto 5 sekund, můžete snížit namáhání aretačního zařízení. Stisknutím tlačítka OPEN vrátíte 

chod pohonu o 5mm, můžete vrátit vícekrát  - opakovanými stisky tohoto tlačítka v intervalu 2 sekund.  
    Řídící jednotka upraví bod zpomalení. 
Manuální programování v logice E 
Při zahájení programování jako v poloautomatické logice, v době blikání ledky můžete zahájit ruční 

nastavení do 8 sekund (jinak začne automatický proces popsaný výše): 
1) stiskněte tlačítko OPEN  a vrata se pomalu zavřou k dorazu a zastaví 
2) opětovným stiskem OPEN se vrata začnou otevírat 
3) stiskem OPEN zadejte okamžik, kdy se má začít křídlo zastavovat 
4) dalším stiskem OPEN určíte bod zastavení nebo počkáte až se automatika nastaví na tento bod sama 
5) opětovný stisk OPEN zahájí další zavírání  
6) stiskněte OPEN v okamžiku, kdy chcete zahájit zpomalování 
7) počkejte až se křídlo zastaví a také se zastaví chod ovládače 



Opět, v případě úspěšného procesu začne blikat SEPUP ledka po dobu 5 sek. Po dobu těchto 5 sekund, 
můžete snížit namáhání aretačního zařízení. Stisknutím tlačítka OPEN vrátíte chod pohonu o 5mm, 
můžete vrátit vícekrát  - opakovanými stisky tohoto tlačítka v intervalu 2 sekund.  

 
LOGIKA   A   (AUTOMAT nastavení) 
Tlačítko SET UP držte stisknuté až do doby , kdy se rozsvítí ledka (asi 5 sec) ,   a ta  začne blikat až 

pustíte tlačítko.  
 
1) Po 4 sec ovladač automaticky zavírá dveře se zpomalením až do bodu doteku  
2) Dveře se začnou otvírat. Čekejte až do zastavení nebo můžete také určit bod zastavení stiskem tlačítka 

OPEN 
3) Ovládač zavře vrata 
4) Počkejte až se zastaví  mechanika ovládače 

Pokud proces proběhl úspěšně, ledka Setup přestane blikat a svítí trvale 5 sec.  
  Po dobu těchto 5 sekund, můžete snížit namáhání aretačního zařízení. Stisknutím tlačítka OPEN vrátíte 

chod pohonu o 5mm, můžete vrátit vícekrát  - opakovanými stisky tohoto tlačítka v intervalu 2 sekund.  
    Řídící jednotka sama automaticky upraví bod zpomalení. 
Doba prodlevy – fixně nastavená na  3 minuty.  
 
LOGIKA   A   (manuální nastavení) 
Tlačítko SET UP držte stisknuté až do doby (asi 5 sek) , kdy se rozsvítí ledka,   a ta  začne blikat až 
pustíte tlačítko. Pokud nezačnete programovat ručně do 4 sekund, spustí se také automatické nastavení.  
 
1)stiskněte tlačítko OPEN  a vrata se pomalu zavřou k dorazu a zastaví 
2)opětovným stiskem OPEN se vrata začnou otevírat 
3)stiskem OPEN zadejte okamžik, kdy se má začít křídlo zpomalovat 
4)dalším stiskem OPEN určíte bod zastavení nebo počkáte až se automatika nastaví na tento bod sama. Po 

zastavení začne automaticky počítání času, kdy je systém ve stavu otevřen – Pauza – je zde 
nastavitelná(max. 3 minuty), kdežto v automatickém nastavení logiky A je fixní.  

5)opětovný stisk OPEN zahájí další zavírání  a zastaví se počítání doby pauzy. 
6)stiskněte OPEN v okamžiku, kdy chcete zahájit zpomalování 
7)počkejte až se křídlo zastaví a také se zastaví chod ovládače 
Opět, v případě úspěšného procesu začne blikat SEPUP ledka po dobu 5 sek. Po dobu těchto 5 sekund, 

můžete snížit namáhání aretačního zařízení. Stisknutím tlačítka OPEN vrátíte chod pohonu o 5mm, 
můžete vrátit vícekrát  - opakovanými stisky tohoto tlačítka v intervalu 2 sekund.  

 
Poznámka k nastavování síly při dovření křídla vrat: 
V modu programování  používá ovládací jednotka při detekci bodu zastavení max. sílu (600N). Pro 
snížení namáhání aretačního mechanismu, lze tento bod nastavit manuálně, jak je popsáno dříve, a to 
stisky tlačítka OPEN v intervalu 2 sek. Pokud by byl tento bod nastaven v prvním zavření jinak než 
v druhém, bude vám hlásit programovou chybu  a celý proces se musí začít znova.   
Při běžném provozu  pohonná jednotka pracuje pouze s výkonem nutným pro pohyb vrat i když si sleduje 
bod zastavení automaticky (ale ne při max. výkonu).  
 
--V případě, že se  programovací cyklus ukončil úspěšně,  vyzkoušejte systém na jednom pracovním 
cyklu až do otevření vrat, aby se ověřil správný bod zastavení.   Pokud automatika otevře opět 
vrata,  zadejte zavření.  
 
11.3. Majáček   
majáček lze nastavit, aby blikal 5 sec před zahájením pohybu vrat 
postup: 
1) Stiskněte a přidržte SET UP  tlačítko 
2) současně při stisknutém SET UP  stlačte OPEN tlačítko na 3 sekundy a pak začne blikat ledka SETUP 

čímž signalizuje aktivaci funkce majáčku. Když ledka  nebliká je majáček de-aktivován.  
3) Pusťte obě tlačítka 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
12. Paměť radiových signálů 

 Řídící jednotka má zabudovaný systém OMNIDEC – 2-kanálový dekodér pulsů (DS, SLH LC)Tento 
systém umožňuje uložit  kódy radiového ovládače :„úplné otevření“ přes OPEN A nebo „částečné otevření“ 
přes OPEN B signálem  doplňkové soustavy přijímač (obr. 30, pos.1) a ovládače pracující na stejné 
frekvenci. 
 

 
 
 
 
Výše uvedené 3 druhy kódů nemohou být použit společně, pouze 1 z nich  současně a zbývající dva 
musíte zrušit (viz následující odst. 12.4 
 
12.1. Zadávání radiových  povelů DS 
     ---- LZE uložit jeden kód do OPEN A  a druhý do OPEN B 

1) pomocí 12 řad DIP  přepínačů na DSovládací jednotce zvolte požadovanou kombinaci  
2) zvolte úplné nebo částečné otevření přes tl. OPEN A  nebo OPEN B stiskem na 1 sek. (obr. 31 pos.2)  
3) příslušná ledka začne blikat 5 sekund  
4) během těchto 5 sekund stiskněte příslušné tlač. na radiovém ovládači.  
5) příslušná ledka se rozsvítí na 1 sek a pak zhasne, čímž potvrdí uložení  
6) další kód     uložíte stejným postupem .  
 

 
 



 
 
 

12.2 Zadávání  kódů SLH  (max 250 kombinací lze uložit rozděleně mezi  A  a B) 
1) na ovládači SLH stisknout obě tlač. P1 a P2 současně  
2) začne blikat ledka radiového ovládání 
3) pustit obě tlačítka  
4) úplné nebo částečné otevření  zvolte stiskem OPEN A nebo B na dobu 1 sec 
5) příslušná ledka začne blikat 5 sekund 
6)  během těchto 5 sec stiskněte a přidržte  tlač. na radiovém ovládači a  LED začne svítit trvale 
7) ledka na řídící jednotce se rozsvítí trvale na 1 sek a pak zhasne a tím potvrdí uložení 
8) uvolněte tlačítko na radiovém ovládači 
9) zmáčkněte dvakrát rychle za sebou tlačítko rad. ovládání 

---automatika spustí jeden cyklus otevření a zavření – pozor na překážky u vrat! 
10) zadání dalších ovládačů: 

- na uloženém naprogramovaném radiovém ovládači stiskněte současně P1a P2 
- ledka radiového ovládání začne blikat 
- uvolněte obě tlačítka 
- stiskněte a držte stále tlačítko pro uložení ovládače 
- přibližte k sobě ovládače a na tom, který se má naprogramovat stiskněte tlačítko 
- po dvojitém bliknutí ledky indikujícím uložení tlačítko pustit 
- zmáčkněte rychle dvakrát za sebou naprogramovanou jednotku 
- automatika spustí jeden celý cyklus otevření a zavření  - pozor na překážky! 

 
12.3 Programování ovládačů  LC (jen v některých zemích), Max. je také 250  kódů.  
 
1) použijte LC ovládače jen pro přijímač pracující na 433 MHz 
2) úplné nebo částečné otevření  zvolte stiskem OPEN A nebo B na dobu 1 sek.  
3) LED  příslušná této větvi začne blikat  pomalu po dobu 5 sec. (obr. 31, pos 2) 
4) během těchto 5 sec stiskněte a přidržte  tlač. na LC radiovém ovládači  
5) LED  se rozsvítí trvale na 1 sek. potvrzujíc tak uložení a pak začne znovu blikat po dobu 5 sec a 

umožní zadání dalšího ovládače. 
6) Pokud se během těchto 5 sek nezadá další , LED přestane blikat a zhasne, čímž program ukončí  
7) pro naprogramování další musíte začít postup programování od bodu 1.  

 
 
 
12.3.1. Dálkové naprogramování rádio-ovládačů 
   
Další radiové ovládače systému LC se mohou naprogramovat „dálkově“ bez nutnosti pracovat s tlačítky  
systému RADIO SETUP . 
 

1) Vezměte jeden kus rádio-ovládače (naprogramovaný buď v kanálu OPEN A  nebo OPEN B ) 
2) stiskněte současně obě jeho tlačítka P1 a P2 až obě ledky na desce začnou blikat 
3) obě LED blikají asi 5 sek.- 
4) během těchto 5 sekund zvolte stiskem jedno P tlačítka na naprogramovaném ovládači  kanál    A 

nebo B, do kterého chcete ukládat další ovládače.  
5) LED zvoleného kanálu začne blikat  a během těchto 5 sekund musíte vyslat kód dalšího rádio 

ovládače  
6) LED  příslušného kanálu  zůstane trvale svítit 2 sek. (potvrzení uložení) a  pak přejde opět do 

blikání, kdy můžete vyslat další kód a pak  zhasne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.4.  Vymazání ovládačů  
1) pro vymazání  VŠECH  radiových ovládačů – stiskněte tlačítko OPEN A  nebo OPEN B   držte 10 

sekund.   
2) LED  příslušného kanálu bliká 5 sekund pomalu a pak 5 sekund rychleji 
3) na konci operace se obě LED rozsvítí bez blikání na 2 sec. a zhasnou.  
4) Tlačítko  můžete uvolnit, když se obě LED trvale rozsvítí 

 
Tato operace  je NEVRATNÁ -    Všechny kódy uloženy jako OPEN A  a OPEN B  bude vymazány 
 

 
 

 
13.  OŽIVENÍ 
 
Zkontrolujte stavy na všech vstupech a  správnost zapojení zejména bezpečnostních systémů (LED musí 
svítit). 
Proveďte několik cyklů a kontrolujte chod všech systémů a ochran – zejména  „anti-crush“, který musí 
zareagovat na předmět ve výšce 50 mm  na zemí.   
Poblíž  od-aretovacího zařízení umístěte samolepky s návodem na funkci 
Na dostatečně viditelném místě nalepte bezpečnostní samolepky – voz obr. 32 
Předejte zákazníkovi návod k obsluze seznamte ho dokonale s obsluhou a také s ovládáním aretačního 
systému. 
14.  Závěsná lanka 
Na obě víčka (zadní i u světla)  elektro-menchanického ovládače namontujte lanka, aby víčka nemohla 
spadnout 
 
15.  ÚDRŽBA 
 Funkční test se musí provádět min jednou za půl roku s důrazem na bezpečnostní a aretační systém.  
Jednou za měsíc proveďte bezpečnostní  test  s 50 mm překážkou pod vraty  
 
 
17. Příslušenství 
 
17.1. Centrální konzola: 
Střední  konzola obr. 34 lze použít pro dělení i jednodílné vodící profily (pokud je jednostranné vedení 
vrat) 
 

 
 
 



17.2 Venkovní ovládání 
Jako přídavné příslušenství lze namontovat bovdenový převod k aretačnímu mechanismu.  Bowdenové 
lanko je protaženo do venkovního zámkem ovládaného výstupu. – obr. 35 
 

 
 
 
17.3  Bezpečnostní CN60E 
umístí se na vyhrazené místo  podle obr. 36  v ovládací jednotce následovně: 
 

- uchopte zadní stěnu skříňky ovládače -oddělte ji  
- sejměte kryt interního světla 
- odšroubujte 4 příchytné šrouby v rozích 
- oddělte kryt od spodního dílu 
- položte jednotku  jak ukazuje obrázek 36 
- umístěte jednotku  úchyty do otvorů  na zákl. desce  
- mírným tlakem upevněte jednotku ( úchyty cvaknou) 
- elektrické zapojení je na obr. 27 tohoto návodu 

 

 
17.4. Bateriový blok 
  
Lze připevnit ve skříni elektromechanického ovládače podle obr. 37 a slouží jako záložní zdroj pro 
případ výpadku napájení.  Po instalování baterií ,  zapojte kolíkový konektor na E600 řídící jednotce do  
zdířky J12. 

 


