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OBSAH VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A OPATRENIA

1.1 - Bezpečnostné upozornenia
POZOR! – Tento návod obsahuje dôležité inštrukcie a upozornenia, ktoré • 
sa týkajú bezpečnosti osôb. Chybne prevedená inštalácia môže spôsobiť 
ťažké zranenie. Predtým, než začnete pracovať, si pozorne prečítajte 
všetky kapitoly tohto návodu. V prípade akýchkoľvek pochybností prerušte 
inštaláciu a požiadajte autorizovaný servis Nice o vysvetlenie.
POZOR! – Tento návod obsahuje dôležité inštrukcie: dobre ho uschovajte pre • 
jeho prípadné neskoršie použitie pri prevádzaní údržby alebo pri likvidácii 
zariadenia.
POZOR!•  – Podľa najnovšej európskej legislatívy musí byť automatizácia brán 
a garážových brán prevedená podľa noriem uvedených v Smernici 2006/42/
ES (nahradzujúcich normu 98/37/ES) (Smernice pre strojné zariadenie), 
jedná sa predovšetkým o normy EN 12445; EN 12453 , EN 12635 a EN 
13241-1, na ich základe je potom možné pre danú automatizačnú techniku 
vystaviť prehlásenie o zhode. Z týchto dôvodov musia byť všetky inštalačné 
práce, elektrické zapojenie, kolaudácia a pravidelná údržba zariadenia 
prevádzané výhradne kvalifikovaným a autorizovaným technikom!

1.2 - Upozornenie týkajúce sa inštalácie
Skôr, než začnete výrobok inštalovať, skontrolujte, či je vhodný k • 
požadovanému použitiu (viď “Obmedzenie pre použitie výrobku” uvedené 
v kapitole 3.2 a “Technické parametre výrobku”). Pokiaľ zistíte, že výrobok 
nie je vhodný k tomuto účelu, NEPOKRAČUJTE v jeho inštalácii.
Všetky inštalačné a údržbárske práce musia prebiehať na zariadení odpojenom • 
od elektrického napájania. Pokiaľ nie je rozpojovacie zariadenie, ktoré 
bezpečne odpojí elektrické napájanie, na dohľad od automatizačnej 
techniky, je nutné pred zahájením akejkoľvek práce toto zariadenie opatriť 
výstražnou tabuľkou: „POZOR NA ZARIADENÍ JE PREVÁDZANÁ ÚDRŽBA“.
Riadiaca jednotka musí byť pripojená k elektrickému napájaciemu vedeniu, • 
ktoré je bezpečne uzemnené.
Počas inštalácie zaobchádzajte s výrobkom opatrne, nevystavujte ho • 
tlaku, nárazom alebo pádu a zaistite, aby neprišiel do styku so žiadnými 
kvapalinami. Nenechávajte výrobok v blízkosti tepelných zdrojov a ani 
ho nevystavujte pôsobeniu plameňov. Takéto vplyvy by ho mohli poškodiť 
a negatívne ovplyvniť jeho funkčnosť, spôsobiť požiar alebo byť zdrojom 
nebezpečných situácií. Pokiaľ by k niečomu takémuto predsa len došlo, 
okamžite prerušte inštaláciu zariadenia a obráťte sa na autorizovaný servis 
Nice.
Na žiadnom komponente výrobku neprevádzajte úpravy. Nepovolené úpravy • 
by mohli byť príčinou nesprávnej funkčnosti zariadenia. Výrobca sa zrieka 
akejkoľvek zodpovednosti za škody spôsobené úpravou výrobkov. 
Pokiaľ má brána, ktorá má byť vybavená automatizačnou technikou, vlastné • 
dvere pre chodcov, je nutné ich vybaviť zariadením s kontrolným systémom, 
ktorý znemožní uvedenie pohonu do chodu v momente, keď sú dvere pre 
chodcov otvorené. 
Obalové materiály, v ktorých je výrobok dodávaný, musí byť znehodnotený v • 
súlade s miestne platnými predpismi.

1.3 - Upozornenie týkajúce sa používania zariadenia
Výrobok nie je určený k tomu, aby ho používali osoby (vrátane detí), ich • 
fyzické, senzorické alebo mentálne schopnosti sú nejakým spôsobom 
znížené alebo im chýba dostatočná skúsenosť s ovládaním zariadenia, 
nie sú o ňom ani poučené a nie sú ani v doprovode osoby, poučenej 
ohľadne ovládania automatizačnej techniky, ktorá by v takom prípade bola 
zodpovedná za ich bezpečnosť.
Deti, ktoré by sa nachádzali v blízkosti automatizačnej techniky, musia • 
byť pod neustálym dohľadom; zaistite, aby sa v žiadnom prípade s 
automatizačnou technikou nehrali.
Nedovoľte deťom, aby sa hrali s trvale nainštalovanými ovládacími prvkami. • 
Nenechávajte prenosné ovládacie prvky (diaľkové ovládače) v dosahu detí.

Jednotlivé zariadenia, ktoré spoločne tvoria tento výrobok, sú určené pre 
realizáciu automatizácie jednokrídlovej alebo dvojkrídlovej brány. POZOR! - 
Akékoľvek použitie výrobku, ktoré by bolo v rozpore s možnosťami uvedenými v 
tomto návode alebo jeho inštalácie v nevyhovujúcom prostredí, budú považované 
za nevhodné a preto zakázané!
Hlavné komponenty automatizačnej techniky je jeden alebo dva 
elektromechanické prevodové pohony (podľa počtu krídiel brány), každý z 
pohonov je vybavený motorom napájaným jednosmerným prúdom a šnekovou 
prevodovkou. Jeden z prevodových pohonov (mod. WL1024C) je vybavený 
riadiacou jednotkou, ktorá riadi prevádzku celej automatizačnej techniky. 
Riadiaca jednotka je tvorená jednou elektronickou kartou s prijímačom 
rádiového signálu, ktorý zaisťuje príjem príkazov vyslaných prostredníctvom 
bezdrôtového diaľkového ovládača. 
Riadiaca jednotka môže byť pripojená k rôznym zariadeniam, ktoré patria do 
systému Opera, systému Bluebus a do napájacieho systému využívajúceho 
solárnu energiu Solemyo.
Pokiaľ je napájaná priamo z elektrickej rozvodnej siete, môže byť vybavená 
záložnou batériou (mod. PS424, volitelné príslušenstvo), ktorá potom 
automatizačnej technike zaručuje prevedenie niekoľkých pracovných cyklov v 
prípade výpadku dodávky elektrickej energie.
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So SKRÁTENÝM ramenom motora (skráteným pri inštalácii):
- maximálna šírka krídla: 1,60 m (= maximálna hmotnosť krídla: 100 kg)
- maximálna výška krídla: 2 m

Preveďte nasledujúcu kontrolu: do • Grafu 1 zaznačte hmotnosť a šírku krídla; 
z týchto bodov veďte dve priamky a skontrolujte, či sa tieto priamky kížia v 
jednej z dvoch šedých oblastí grafu. Pozor! - Pokiaľ sa priamky krížia v bielej 
oblasti grafu, nie je možné pre automatizáciu brány použiť tento výrobok. 
Aby bolo možné inštalovať prevodový pohon, musí byť minimálna šírka 
stĺpika 80 mm.

Rameno prevodového pohonu musí byť umiestnené v hornej časti krídla brány.
POZOR! - Je zakázané inštalovať prevodový pohon v prevrátenej polohe, tj. s 
ramenom smerujúcim dole.

Montážna konzola ramena musí byť pripevnená v robustnej časti krídla • 
(napr. rám), aby bolo zaručené pevné a bezpečné spojenie;
A kontrolujte • rozmer “E” (obr. 7):
- Pokiaľ je rozmer “E” v rozpätí od 80 mm (minimum) do 299 mm 
(maximum), bude nutné skrátiť rameno prevodového pohonu. Za takýchto 
podmienok môže byť maximálny otvárací uhol krídla 90°.
- Pokiaľ sa rozmer “E” rovná alebo je väčší než 300 mm, nie je nutné 
rameno prevodového pohonu skracovať. Za takýchto podmienok môže byť 
maximálny otvárací uhohl krídla 110°.

3.3 - Prípravné práce pred inštaláciou
Na obr. 2 je nakreslený príklad automatizačnej techniky realizované s 
komponentami spoločnosti Nice:
a - Prevodový pohon s riadiacou jednotkou mod. WL1024C
b - Prevodový pohon bez riadiacej jednotky mod. WL1024
c - Multifunkčná lampa mod. WLT (určená pre inštaláciu na prevodový 

pohon s riadiacou jednotkou mod. WL1024C); viď kapitola 3.5 a príslušný 
inštruktážny manuál

d - Pár fotobuniek mod. MOFB
e - Tlačítkový panel (mod. MOTB) - Čítačka s transponderom (mod. MOMB) - 

Kľúčový spínač (mod. MOSE)
f - Pár stĺpikov pre fotobunky
g - Mechanické dorazy v otvorenej a zavretej pozícii brány
h - Elektrický zámok

Tieto komponenty sú rozmiestnené podľa typickej a obvyklej schémy. Podľa 
obr. 2 určite približné miesta, v ktorých budú nainštalované predpokladané 
komponenty, použité pri realizácii zariadenia. Dôležité upozornenie – Predtým, 
než sa pustíte do samotnej inštalácie zariadenia, pripravte si potrebné 
elektrické káble, pritom vychádzajte z obr. 2a a údajov uvedených v “Tabuľke 
1 - Technická špecifikácia elektrických káblov”.
Pozor – Pri kladení trubíc určených pre vedenie elektrických káblov majte na 
pamäti, že z dôvodu možného zhromaždenia vody v rozvodných jamách, môže 
v prepojovacích trubiciach dochádzať ku kondenzovaniu vody, ktorá by sa 
mohla dostať až do riadiacej jednotky a poškodiť jej elektrické obvody. 

INŠTALÁCIA3
3.1 - Kontrolné činnosti pred inštaláciou
Predtým, než začnete zariadenie inštalovať, je nutné skontrolovať, či 
nechýbajú komponenty výrobku, ďalej musíte posúdiť vhodnosť vybraného 
modelu pre danú aplikáciu a či okolité prostredie umožňuje inštaláciu tohoto 
výrobku:

Skontrolujte, či sú všetky materiály, ktoré budete používať, v bezchybnom • 
stave a či sú vhodné pre zamýšľané použitie.
Skontrolujte, či je brána vybavená pozemnými mechanickými dorazmi, ako v • 
zavretej, tak i v otvorenej pozícii brány.
Skontrolujte, či je mechanická konštrukcia brány vhodná pre inštaláciu • 
automatizačnej techniky a či spĺňa miestne platné normy (vychádzajte 
z údajov uvedených na štítku s technickými parametrami brány). 
Tento výrobok nemôže automatizovať bránu, ktorá sama o sebe nie je 
prevádzkyschopná a bezpečná; okrem toho nemôže pomôcť riešiť problémy 
spôsobené chybnou inštaláciou brány alebo nedostatky spôsobené jej 
nedostatočnou údržbou.
Skontrolujte, či budú prevádzkové podmienky zariadenia spĺňať uvedené • 
obmedzenia pre použitie výrobku (viď kapitolu 3.2). 
Ručne pohybujte krídlami brány v oboch smeroch a pritom sledujte, či • 
počas pohybu kladie stále rovnaký a primeraný odpor v celom rozsahu svojej 
dráhy (nesmú byť zistené miesta, ktoré vyžadujú vyvinutie väčšej fyzickej 
námahy).
Uveďte ručne krídla brány do ľubovoľnej pozície; potom ich nechtajte stáť a • 
skontrolujte, či sa samovolne neuvádza do pohybu. 
Skontrolujte, či je priestor určený pre montáž prevodového pohonu • 
dostatočne veľký v náväznosti na rozmery uvedené na obr. 1.
Skontrolujte, či je priestor určený pre inštaláciu prevodového pohonu • 
dostatočne veľký, aby umožňoval v plnom rozsahu rotačný pohyb jeho 
ramena. 
Skontrolujte, či bude priestor okolo prevodového pohonu umožňovať jeho • 
ľahké a bezpečné ručné odblokovanie.
Skontrolujte, či sú povrchy, na ktorých bude nainštalované jednotlivé • 
príslušenstvo, dostatočne rovné a pevné, aby bolo zaručené dokonalé 
uchytenie týchto prvkov.
Uistite sa, že všetky zariadenia budú po inštalácii umiestnené na takom • 
mieste, kde budú dostatočne chránené pred nežiadúcimi nárazmi.
Skontrolujte, či sú všetky elektrické káble, ktoré použijete počas inštalácie, • 
vhodného typu podľa údajov uvedených v Tabuľke 1.

3.2 - Obmedzenie pre použitie výrobku
Pred samotnou inštaláciou prevodového pohonu skontrolujte, či príslušné tech-
nické dáta neprekračujú nižšie uvedené medzné hodnoty a či budú rešpektované 
parametre uvedené v kapitole “Technické parametre výrobku”:

S CELÝM ramenom motora (dodaným z výroby):
- maximálna šírka krídla: 1,60 m (= maximálna hmotnosť krídla: 110 kg)
- maximálna výška krídla: 2 m

Ak dôjde k výpadku dodávky elektrickej energie, je samozrejme možné bránu 
ovládať ručne po odblokovaní prevodového pohonu pomocou príslušného 
kľúča; ohľadne ručného odblokovania odkazujeme na inštrukcie uvedené v 
kapitole 3.8.
Ďalším kompatibilným príslušenstvom sú prijímače vybavené slotom “SM” 
(SMXI, OXI, atd.).
Na prevodový pohon s riadiacou jednotkou (mod. WL1024C) je možné 
nainštalovať multifunkčnú lampu mod. WLT (viď kapitola 3.5), ktorá môže 
byť používaná ako výstražná svetelná signalizácia alebo večerné osvetlenie, 
podľa príslušného naprogramovania riadiacej jednotky. Naviac je možné túto 
lampu po aktivácii zabudovaného svetelného senzoru využívať ako osvetlenie 
za zníženej viditeľnosti; ohľadom podrobnějších informácií odkazujeme na 
inštruktážny návod dodávaný spoločne s výrobkom.

TABUĽKA 1 - Technická špecifikácia elektrických káblov

Zapojenie Typ káblu Maximálna povolená dĺžka

A: NAPÁJACÍ kábel 1 kábel 3 x 1,5 mm2 30 m (poznámka 1)

B: Kábel od ELEKTRICKÉHO ZÁMKU 1 kábel 2 x 1 mm2 6 m

C: Kábel od ZARIADENIA BLUEBUS 1 kábel 2 x 0,5 mm2 20 m (poznámka 2)

D: Kábel od KĽÚČOVÉHO SPÍNAČA 2 káble 2 x 0,5 mm2 (poznámka 3) 50

E: NAPÁJACÍ kábel pre PREVODOVÝ MOTOR 1 kábel 3 x 1,5 mm2 6 m

Kábel pre EXTERNÚ ANTÉNU (volitelné príslušenstvo) 1 tienený  kábel typu RG58 20 m (doporučené kratšie než 5 m)

Poznámka 1 – Pokiaľ je napájací kábel dlhší než 30 m, je nutné použiť kábel s väčším prierezom (3 x 2,5 mm2) a ďalej je nutné nainštalovať bezpečné uzemnenie, umiest-
nené v blízkosti automatizačnej techniky.
Poznámka 2 – Pokiaľ je kábel Bluebus dlhší než 20 m, maximálna dĺžka je 40 m, je nutné použiť kábel s väčším prierezom (2 x 1 mm2).
Poznámka 3 – Tieto 2 káble je možné nahradiť 1 káblom s prierezom 4 x 0,5 mm2.

POZOR! – Všetky použité káble musia byť vhodné pre dané prostredie, v ktorom je inštalácia prevádzaná.
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3.4.2 - Inštalácia prevodového pohonu so ŠTANDARDNOU DĹŽKOU RAMENA
Pozor! - Táto inštalácia môže byť prevádzaná len po dokončení operácie 
opísanej v odstavci 3.4.1.
01. Montáž prevodového pohonu na stĺpik (obr. 9):

a) Oprite prevodový pohon o stĺpik(*) takým spôsobom, aby jeho zvislá 
os korešpondovala so zvislou priamkou, ktorú ste si predtým vyznačili 
(rozmer A); jeho rameno musí korešpondovať s vodorovnou priamkou, 
ktorú ste si vyznačili podľa postupu uvedeného v bode 3.4.1. Pri prevád-
zaní týchto operácií sa uistite, že prevodový pohon je presne vo vodorovnej 
polohe: prevodový pohon, ktorý by nebol presne osadený, môže spôsobiť 
nesprávnu funkčnosť automatizačnej techniky.
(*) Poznámka - Pokiaľ je povrchová plocha stĺpiku široká v rozmedzí od 80 
do 135 mm, je nutné ešte predtým, než budete pokračovať v inštalácii, 
pootočiť zadnú montážnu konzolu prevodového pohonu o 90°. Pri 
pootočení konzoly postupujte podľa obr. 8.
b) Vyznačte si montážne body, navŕtajte do stĺpika otvory a zastrčte do 
nich hmoždinky; teraz môžete pripevniť prevodový pohon pomocou vhod-
ných skrutiek a podložiek.

02. Montáž ramena prevodového pohonu na krídlo brány (obr. 9):
c) Krídlo brány úplne zavrite;
d) Roztiahnite rameno prevodového pohonu na maximálnu možnú dĺžku;
e) Priložte rameno ku krídlu a oprite o ňu montážnu konzolu.
f) Skontrolujte, či je rameno prevodového pohonu v dokonale vodorovnej 
polohe a ceruzkou si označte stred otvoru v konzole, aby bolo neskôr 
možné previesť presné nastavenie zatvárania krídla brány (viď kapitola 
3.7).
g) Jednou rukou pridržte konzolu v kontakte s krídlom brány, skúste bránu 
úplne otvoriť a potom zatvoriť, až po príslušné mechanické dorazy.
Pozor! - Pokiaľ počas tejto skúšky dôjde k zastaveniu pohybu ramena o stenu 
alebo iný pevný predmet, prerušte prácu a preveďte operáciu popísanú v 
odstavci 3.4.3.
h) Navŕtajte vo vyznačených bodoch do krídla brány otvory a oddelte 
konzolu od ramena a pripevnite ju ku krídlu brány pomocou vhodných 
skrutiek.
i) Pripevnite rameno ku konzole tým spôsobom, že do otvoru vložíte čap a 
zaistíte ho poistnou závlačkou.
Dôležité upozornenie - Skontrolujte, či je konzola a rameno presne vo vodo-
rovnej polohe. V prípade potreby povolte skrutky na konzole a dajte ju do 
vodorovnej polohy.
j) Pripevnite k zemi koncové dorazy takým spôsobom, aby boli dostatočne 
pevné a odolné, a to v rovnakej pozícii, akú ste si určili na začiatku celého 
pracovného postupu. Pozor! - skontrolujte, či sa krídlo brány zatvára o 
doraz v koncovej pozíciI brány. V prípade potreby presného nastavenia 
zavretej koncovej polohy krídla odkazujeme na kapitolu 3.7.
k) Nakoniec ručne uveďte krídlo brány približne do polovice jeho dráhy a 
zablokujte prevodový pohon pomocou príslušného kľúča (viď kap. 3.8). 
Potom ručne posuňte krídlo o niekoľko centimetrov v smere otvárania.

03. Pokiaľ je brána, ktorá má byť vybavená automatizačnou technikou, dvojkrídlová, 
opakujte pri inštalácii druhého prevodového pohonu všetky operácie popísané v 
tejto kapitole 3.4.

3.4 - Inštalácia prevodového pohonu mod. WL1024C - WL1024
UPOZORNENIE

Chybne prevedená inštalácia môže spôsobiť ťažké zranenie osobe, ktorá na • 
zariadení pracuje a rovnako tak i osobám, ktoré budú zariadenie používať.
Skôr, než sa pustíte do kompletovania automatizačnej techniky, preveďte • 
predbežné kontrolné operácie, popísané v kapitole 3.1 a 3.2.
Rameno prevodového pohonu je možné skrátiť oproti štandardne dodávanej • 
dĺžke. Kratšia dĺžka ramena je nutná v prípadoch, keď je v blízkosti 
prevodového pohonu pevná prekážka (stena, stĺp atd.), ktorá bráni v 
pohybe ramena v plnomu rozsahu. Preto je z dôvodu správneho posúdenia 
skutočnosti, či je potrebné skrátiť dĺžku ramena, nutné pred zahájením 
inštalácie previesť operáciu popísanú v bode 3.4.1.

Zmontujte komponenty, z ktorých sa skladá rameno pohonu podľa obr. 3. V 
tejto fáze operácie nepoužívajte poistnú závlačku (obr. 4).
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! - Zahnuté rameno musí byť umiestnené tak, aby jeho 
zaoblenie bolo otočené smerom ku krídlu brány, viď obr. 5.

3.4.1 - Určenie dĺžky ramena prevodového pohonu
Určite pozíciu prevodového pohonu vo ZVISLOM smere: 1. na stĺpiku si 
vyznačte vodorovnú rysku v rovnakej výške, v ktorej bude montážna 
konzola ramena pre pripojenie krídla po dokončení inštalácie.
Určenie pozície prevodového pohonu vo VODOROVNOM smere:2. 
a) Určenie maximálneho otváracieho uhla krídla brány: vymedzte uhol pri 
maximálnom otvorení krídla (maximálny uhol 110°).
b) Zmeranie rozmeru B a určenie rozmeru A:
1 - Na stĺpiku zmerajte rozmer B (obr. 5). Tento rozmer je daný 
vzdialenosťou medzi oporným bodom pri rotácii krídla a povrchovou 
plochou stĺpika v miest, kde bude pripevnená zadná konzola 
prevodového pohonu.
2 - Do Grafu 2A zakreslite rozmer B, ktorý ste práve namerali a z toho 
bodu veďte zvislú priamku, aby došlo k pretnutiu oblasti, ktorá zahŕňa 
hodnotu uhla zisteného v bode a.
3 - Z bodov, v ktorých sa pretína zvislá priamka a príslušná oblasť, veďte 
vodorovné priamky až po stĺpik “A”, aby ste určili hodnoty použitelné 
pre rozmer A. Potom z nich vyberte jednu hodnotu A, pokiaľ možno čo 
najkratšiu.
4 - Vyznačte na stĺpiku hodnotu rozmeru A a v náväznosti na ňu narysujte 
zvislú priamku (obr. 6).
5 - Pokiaľ sa v blízkosti zvislej priamky vyskytuje nejaká stena alebo iná 
pevná prekážka, zmerajte vzdialenosť medzi touto priamkou a prekážkou 
(obr. 7): táto vzdialenosť je potom rozmer E.

POZOR!
• Pokiaľ je rozmerom E hodnota v rozmedzí od 80 mm (minimum) a 299 
mm (maximum), pokračujte v inštalácii tým spôsobom, že prevediete 
operáciu popísanú v odstavci 3.4.3.
• Pokiaľ je rozmerom E hodnota rovnajúca sa alebo vyššia než 300 mm, 
pokračujte v inštalácii tým spôsobom, že prevediete operáciu opísanú v 
odstavci 3.4.2.
5 - Odblokujte prevodový pohon pomocou príslušného kľúča (viď kap. 
3.8).
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e) Pripevnite zatiaľ len provizórne konzolu ku krídlu brány a potom krídlo 
úplne otvorte až po pozemný mechanický doraz.
f) S krídlom v tejto pozícii preveďte kontrolu znázornenú na obr. 16 
(napnite šnúru vedenú  nad obomi čapmi ramena s drážkou až po 
zavesenie krídla brány). Pozor! - Pokiaľ sa šnúra nachádza voči zaveseniu 
krídla v pozícii “BB” na obr. 16, je nutné predĺžiť o niekoľko milimetrov 
rozmer C. Táto operácia musí byť opakovaná toľko krát, dokiaľ nebude 
šnúra v pozícii “AA” na obr. 16 a dokiaľ bude rameno narážať do steny 
albo inej pevnej prekážky.

06. Skrátenie ramena s drážkou (obr. 17):
Potom, čo ste skontrolovali bezchybnú funkčnosť kĺbového spoja, skráťte 
rameno s drážkou nasledujúcim spôsobom.
a) Vyznačte si rysku na ramene s drážkou presne v rovnakom mieste ako 
obr. 23, krok 1. Potom demontujte rameno z konzoly a odrežte prebytočnú 
časť ramena.  
b) Znova zmontujte jednotlivé komponenty, ktoré tvorí rameno (obr. 3).

07. Pripevnenie ramena prevodového pohonu ku krídlu (obr. 18): 
a) Navŕtajte do krídla otvory v bodoch, ktoré ste si predtým vyznačili. 
b) Odpojte konzolu od ramena a pripevnite ju ku krídlu brány pomocou 
vhodných skrutiek.
c) Pripevnite rameno ku konzole tým spôsobom, že do otvoru vložíte čap a 
zaistíte ho poistnou závlačkou.
Dôležité upozorneni - Skontrolujte, či je konzola a rameno presne vo 
vodorovnej polohe. V prípade potreby povolte skrutky na konzole a dajte ju 
do vodorovnej polohy.
Pozor! - Skontrolujte, či sa krídlo brány bezchybne zatvára o doraz v 
koncovej pozícii brány. V prípade potreby presného nastavenia zavretej 
koncové polohy krídla odkazujeme na kapitolu 3.7.
d) Pripevnite k zemi koncové dorazy takým spôsobom, aby boli dostatočne 
pevné a odolné, a to v rovnakej pozícii, akú ste si určili na začiatku celého 
pracovného postupu.
e) Nakoniec uveďte ručne krídlo brány približne do polovice jeho dráhy 
a zablokujte prevodový pohon pomocou príslušného kľúča (viď kap. 
3.8). Potom ručne presuňte krídlo o niekoľko centimetrov v smere pre 
otváranie.

08. Pokiaľ je brána, ktorá má byť vybavená automatizačnou technikou, 
dvojkrídlová, opakujte pri inštalácii druhého prevodového pohonu všetky 
operácie popísané v tejto kapitole 3.4.

3.5 - Inštalácia multifunkčnej lampy mod. WLT na prevodový pohon model 
WL1024C

Upozornenie – WLT môže fungovať ako výstražná svetelná signalizácia alebo 
ako večerné osvetlenie podľa naprogramovania riadiacej jednotky.
Pri inštalácii sledujte jednotlivé kroky, znázornené na obr. 21 a pritom 
dodržujte uvedené poradie a nasledujúce upozornenie:
• krok 4 – Otočte napájací zdroj v smere šípky a pritom dávajte pozor na dole 
uložené káble, ktoré ho spojujú s prevodovým pohonom.
• krok 7 – Vhodným spôsobom rozmiestnite káble a zapojte konektor do 
vstupu FLASH podľa obrázku; zaistite káble tým spôsobom, že ich vložíte do 
príslušných úchytiek pre káble.
• krok 11 – Uložte elektronickú kartu na kolík v základni podľa požadovaného 
použitia: A = rozptýlené svetlo; B = svetlo s priamym zväzkom lúčov (v tomto 
prípade môže byť zväzok svetelných lúčov nasmerovaný podľa zastrčenia karty 
do jedného z príslušných otvorov, ktorými je základňa vybavená).

3.4.3 - Inštalácia prevodového pohonu so SKRÁTENÝM RAMENOM 
Pozor! - Táto inštalácia môže byť prevádzaná len po dokončení operácie 
popísanej v odstavci 3.4.1.
01. Určenie nového maximálneho otváracieho uhla krídla brány (maximum 90°): 

bez ohľadu na maximálny uhol otváranie krídla stanovený počas 
prevádzania operácie popísaných v odstavci 3.4.1, uveďte bránu do novej 
pozície maximálneho otvorenia a pritom skontrolujte, či uhol nie je väčší 
než 90°. Potom krídlo zaistite v tejto polohe pomocou kolíku zarazeného do 
zeme; jedná sa len o dočasné riešenie.

02. Určenie rozmeru A - B - C:
a) Na stĺpiku zmerajte rozmer B (obr. 10). Tento rozmer je daný 
vzdialenosťou medzi oporným bodom pri rotácii krídla a povrchovou 
plochou stĺpika v mieste, kde bude pripevnená zadná montážna konzola 
prevodového pohonu.
b) Do grafu 2B zakreslite rozmer B, ktorý ste práve namerali a z toho bodu 
veďte zvislú priamku.
c) Na stĺpiku zmerajte hodnotu rozmeru A, v ňom bude pripevnená 
zadná konzola prevodového pohonu (postupujte podľa obr. 11). Dôležité 
upozornenie! - Zvoľte pokiaľ možno čo najmenšiu hodnotu rozmeru A, aby bol 
motor dostatočne vzdialený od prekážok.
d) Do grafu 2B zakreslite rozmer A, ktorý ste práve namerali a z tohoto 
bodu veďte vodorovnú priamku, ktorá musí pretnúť skôr zakreslenú zvislú 
priamku. Priemer oboch priamiek vymedzuje rozmer C, tj. vzdialenosť, 
ktorá musí byť medzi dvoma čapmi ramena s drážkou (obr. 12).
Príklad uvedený v grafe 2B: pokiaľ je hodnota B = 105 mm a A =143 
mm, bod C = 182.

03. Pripevnenie prevodového pohonu na stĺpik (obr. 13):
a) Oprite prevodový pohon o stĺpik(*) takým spôsobom, aby jeho zvislá os 
korešpondovala so zvislou priamkou, ktorú ste predtým vyznačili (rozmer 
A) a jeho rameno musí korešpondovať s vodorovnou priamkou, ktorú 
ste vyznačili počas prevádzania operácie popísanej v odstavci 3.4.1. 
Teraz je nutné sa presvedčiť, či je prevodový pohon v vodorovnej polohe: 
nepresne vyvážený prevodový pohon môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť 
automatizačnej techniky.
(*) Poznámka - Pokiaľ je povrchová plocha stĺpiku široká v rozmedzí od 80 
do 135 mm, je nutné ešte predtým, než budete pokračovať v inštalácii, 
pootočiť zadnú montážnu konzolu prevodového pohonu o 90°. Pri 
pootočení konzoly postupujte podľa obr. 8.
b) Vyznačte si montážne body, navŕtajte do stĺpiku otvory a zastrčte 
do nich hmoždinky; teraz môžete pripevniť prevodový pohon pomocou 
vhodných skrutiek a podložiek.

04. Skrátenie dĺžky ramena s drážkou (obr. 14):
a) Pri skracovaní dĺžky ramena s drážkou na rozmer C (zistený v bode 
02-d), odskrutkujte matku, demontujte zarážku, nastavte obe čapy podľa 
rozmeru C a nakoniec naskrutkujte matku naspäť, zatiaľ bez dotiahnutia.

05. Kontrola rozmeru C ramena s drážkou podľa skutočného stavu (obr. 15 - 16): 
a) Úplne zavrite krídlo brány;
b) Roztiahnite úplne rameno prevodového pohonu, na maximálny otvárací 
uhol (viď obr. 15 krok 1);
c) Priložte rameno ku krídlu a oprite montážnu konzolu: Pozor! - ručne 
tlačte zahnuté rameno proti krídlu brány, aby došlo k zablokovaniu ramena 
(maximálne otvorenie - viď obr. 15, krok 1a).
d) Skontrolujte, či je rameno prevodového pohonu v dokonale vodorovnej 
polohe a ceruzkou si označte stred otvoru v konzole, aby bolo neskôr 
možné previesť presné nastavenie zatvárania krídla brány (viď kapitola 
3.7).
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4.2 - Pripojenie napájecieho kábla
UPOZORNENIE: elektrické napájacie vedenie musí byť vybavené vhodným 
zariadením, ktoré zaistí úplné odpojenie automatizačnej techniky od 
elektrickej rozvodnej siete. Rozpojovacie zariadenie musí mať kontakty, ktoré 
sú v rozpojenom stave od seba natoľko vzdialené, aby bolo zaručené úplné 
odpojenie automatizačnej techniky, a to za podmienok stanovených pre III. 
kategóriu prepätia a v súlade s normami týkajúcimi sa elektrickej inštalácie. V 
prípade potreby toto zariadenie rovnako zaisťuje rýchle a bezpečné odpojenie 
prívodu elektrického napájania, preto musí byť umiestenené na dohľad od 
automatizačnej techniky. Pokiaľ je však z nejakých dôvodov umiestnené na 
mieste, kde nie je od automatizačnej techniky vidieť, musí byť vybavené 
systémom, ktorý znemožní náhodné alebo nežiadúce zapojenie elektrického 
napájania, aby bolo minimalizované z toho plynúce nebezpečie. Rozpojovacie 
zariadenie nie je dodávané spoločne s výrobkom.

• krok 12 – Káble dobre natiahnite, odrežte prebytočné časti a potom káble 
rozmiestnite takým spôsobom, aby nezakrývali LED diódy a netienili svetelný 
senzor na zadnej časti elektronickej karty.
• krok 13 – Šípka na kryte sa musí prekrývať so šípkou na základni. Uistite sa, 
že 4 zuby na základni presne zapadajú do vnútorných drážok na kryte.

3.6 - Ako vymontovať riadiacu jednotku

01. Demontujte spodný kryt prevodového pohonu (obr. 19);
02. Povolte 4 skrutky na držiaku kábla a demontujte ho (obr. 24 kroky 1-2);
03. Zatiahnite za riadiacu jednotku v smere šípky približne o 4 centimetry a 

odpojte konektor od motora (obr. 24 kroky 3-4);
04. Nakoniec riadiacu jednotku úplne vyberte.
Pozor! - Pri opätovnom pripojení motora k riadiacej jednotke rešpektujte 
polaritu konektoru (konektor môže byť zapojený iba jediným spôsobom!).

3.7 - Nastavenie krídiel pri zatváraní
01. Odmontujte rameno s drážkou z montážnej konzoly na krídle brány;
02. Povolte skrutky na konzole a posuňte ich o niekoľko milimetrov smerom k 

prevodovému pohonu;
03. Potom namontujte naspäť rameno s drážkou na konzolu, zavrite bránu 

a skontrolujte, či je toto krídlo v jednej rovine s druhým krídlom a či sú 
obe krídla v kontakte s koncovým dorazom. Pozor! - Pokiaľ je to nutné, 
opakujte bod 02 tak dlho, dokiaľ nedosiahnete optimálne nastavenie;

04. Do krídla vyvŕtajte otvor, aby bol v jednej osi s otvorom v strede montážnej 
konzoly a vložte do nej skrutku. Potom konzolu pevne pripevnite 
dotiahnutím všetkých troch skrutiek;

05. Nakoniec pripevnite rameno s drážkou ku konzole tým spôsobom, že do 
otvoru vložíte čap a a zaistíte ho poistnou závlačkou.

3.8 - Ručné odblokovanie a zablokovanie prevodového pohonu

Prevodový pohon je vybavený mechanickým odblokovacím systémom, ktorý 
umožňuje ručné otváranie a zatváranie brány.

Tieto ručné operácie je nutné prevádzať v prípade výpadku dodávky elektrickej 
energie, pri prevádzkových problémoch a počas inštalácie automatizačnej 
techniky.

Odblokovanie (obr. 22-A):
01. Otočte odblokovacie koliesko o 90° v smere hodinových ručičiek;
02. Nasaďte kľúč na príslušný odblokovací čap;
03. Otočte kľúčom v smere hodinových ručičiek takmer o jednu celú otočku.
04. Vezmite kľúč z čapu a otočte odblokovacím kolieskom o 90° proti smeru 

hodinových ručičiek, aby došlo k uzavretiu otvoru.
05. Od tejto chvíle môžete krídlo brány ovládať ručne a otvárať ho a zatvárať 

do požadovanej polohy. 

Zablokovanie (obr. 22-B):
01. Otočte kľúčom nasadeným na odblokovací čap proti smere hodinových 

ručičiek a potom ručne pohybujte krídlom brány tak dlho, dokiaľ nebudete 
počuť mechanické cvaknutie, ku ktorému dôjde v okamžihu, keď sa krídlo 
spojí s ťažným mechanizmom. 

02. Vezmite kľúč z čapu a otočte odblokovacím kolieskom o 90° proti smeru 
hodinových ručičiek, aby došlo k zakrytiu otvoru. 

ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE4
Elektrické pripojenie jednotlivých zariadení (fotobunky, tlačidlové panely, 
čítačky kariet s transponderom, atd.), ktorými je vybavená automatizačná 
technika s riadiacou jednotkou, je prevedené prostredníctvom systému 
“Bluebus” od spoločnosti Nice. Tento systém umožňuje prevádzať elektrické 
zapojenie s použitím len 2 vodičov, ktorými prechádza ako elektrické napájan-
ie, tak i komunikačné signály. Elektrické zapojenieí, ktoré musí byť použité, je 
paralelné a nie je nutné dodržovať žiadnú polaritu. Počas fázy potrebnej pre 
načítanie príslušenstva je riadiacou jednotkou identifikované každé zariade-
nie, ktoré je k nej pripojené, podľa svojho jedinečného kódu. Zakaždým, keď 
do systému pridáte alebo z neho odoberiete nejaké zariadenie, je nutné na 
riadiacej jednotke spustiť tento proces potrebný pre načítanie pripojeného 
príslušenstva (viď kapitola 4.7).

4.1 - Popis elektrických zapojení (obr. 23)

M1 výstup pre prevodový pohon 1

ELS výstup pre 12 V AC elektrický zámok (maximálne 15 VA) [*]

BLUEBUS vstup pre kompatibilné zariadenie (MOFB, MOFOB, MOB a MOTB)

STOP vstup pre zariadenie, ktoré po svojej reakcii vyvolajú okamžité zastavenie 
prebiehajúceho pohybu automatizačnej techniky, po jeho zastavení po-
tom nasleduje krátky pohyb opačným smerom; k vstupu je možné pripojiť 
spínacie kontakty, rozpínacie kontakty alebo zariadenie s výstupom s 
trvalým odporom 8,2 kΩ (bezpečnostné lišty). Každé zariadenie, ktoré 
je pripojené k tomuto vstupu je samostatne identifikované riadiacou 
jednotkou počas procesu pre načítanie príslušenstva (kapitola 4.7); 
po dokončení tohoto procesu rozpozná riadiaca jednotka každú zmenu 
oproti pôvodne načítanému stavu a v takom prípade vydá príkaz STOP. 
K tomuto vstupu je možné pripojiť jedno alebo niekoľko zariadení, a to i 
navzájom odlišného typu:

– paralelné pripojenie niekoľkých zariadení so spínacím kontaktom, bez 
obmedzenia ich počtu;
– paralelné pripojenie niekoľkých zariadení s rozpínacím kontaktom, bez 
obmedzenia ich počtu;
– paralelné pripojenie 2 zariadení s výstupom s trvalým odporom 8,2 
kΩ. Pokiaľ je takých zariadení väčší počet než 2, je nutné ich zapojiť do 
kaskády s 1 koncovým odporom o hodnote 8,2 kΩ;
– paralelné pripojenie 2. zariadenia so spínacím a rozpínacím kontaktom, 
pričom k rozpínaciemu kontaktu je nutné sériovo pripojiť jeden odpor v 
hodnote 8,2 kΩ (je vtedy možná i kombinácia 3 zariadenia so spínacím 
kontaktom - s rozpínacím kontaktom - s trvalým odporom 8,2 kΩ)

P.P. vstup pre ovládacie zariadenie, ktoré bude po aktivácii prevádzať pra-
covné cykly v prevádzkovom režime krok-krok; k tomuto vstupe je teda 
možné pripojiť spínacie kontakty 

ANTÉNA vstup pre anténu prijímača rádiového signálu

[*] Výstup ELS je možné naprogramovať na ďalšiu funkciu prostredníctvom programovacej jednotky 
Oview (viď kapitola 8.3).

POZOR!
– Práce, ktoré súvisia s elektrickým zapojením zariadenia, musia byť prevedené 
výhradne kvalifikovaným technikom.
– Všetky elektrické zapojenia musia byť prevedené na zariadení odpojenom 
od elektrického napájania a s odpojenou záložnou batériou, pokiaľ je ňou 
automatizačná technika vybavená.
01. Aby ste mali prístup k napájaciemu zdroju, odskrutkujte 3 skrutky 

umiestnené na hornom kryte prevodového pohonu a otočte pomaly 
krytom v smere šípky (obr. 24). Pritom dávajte pozor na elektrické káble 
umiestnené pod krytom;

02. Pripojte fázový kábel a nulový vodič k napájacej svorkovnici a pritom 
postupujte podľa značiek uvedených na štítku; očko zemniaceho kábla 
pripevnite pomocou skrutiek (obr. 25): Pozor! - očko kábla nasmerujte k 
vyústeniu, ktorým je vedený napájací kábel smerom von;

03. Potom natiahnite napájací kábel smerom k riadiacej jednotke takým 
spôsobom, aby jeho dĺžka bola dostatočná pre pootočenie napájacieho 
zdroja a uzavretiu krytu;

04. Zavrite kryt napájacieho zdroja, utiahnite skrutky, ktoré pridŕžajú kábel, 
uložte riadiacu jednotku na vyhradené miesto a namontujte naspäť držiak 
kábla;
Pozor! - Kryt napájecieho zdroja zavrite takým spôsobom, aby boli všetky 
káble vo vnútri a ďalej skontrolujte, či tesnenie dobre dosadá. Pokiaľ 
by chýbala nejaká skrutka alebo tesnenie, mohlo by dôjsť k poškodeniu 
vnútorných obvodov zariadenia.

4.3 - Zapojenie prevodového pohonu bez riadiacej jednotky mod. WL1024
01. Demontujte spodný kryt prevodového pohonu bez riadiacej jednotky podľa 

obr. 19;
02. Krížovým skrutkovačom vyskrutkujte 4 skrutky držiaku priechodky káblov 

a vyberte ich. (Pozor! - nestraťte 2 distančné podložky).
03. Povolte obe skrutky držiaku kábla a pretiahnite prepojovací kábel; pripojte 

3 káble ku svorkovnici a pritom rešpektujte symboly uvedené na štítku; 
nakoniec dotiahnite skrutky držiaku kábla.

04. Imbusovým kľúčom nastavte 2 nôžky vo vnútri prevodového pohonu, aby 
došlo k ich úplnému opretiu o stĺpik (obr. 20, krok 5).

05. Do otvorov v držiaku káblov vložte 6 gumových upchávok, ktoré nájdete 
v sáčku s drobným inštalačným materiálom; odrežte okraj držiaku káblov 
(obr. 20, krok 6); dajte 2 distančné podložky do pôvodnej pozície; 
namontuje naspäť držiak priechodky káblov a nasaďte naspäť spodný kryt 
prevodového pohonu.

4.4 - Pripojenie ďalšieho príslušenstva
Pokiaľ potrebujete napájať ďalšie príslušenstvo, ktorým bude zariadenie 
vybavené, napr. čítačkou kariet s transponderom alebo prídavné osvetlenie 
pre kľúčový spínač, je možné tieto zariadenia pripojiť k riadiacej jednotke, a 
to ku svorkám “P.P. (kladný pól)” a “STOP (záporný pól)” (obr. 26). Napájacie 
napätie sa pohybuje v rozsahu od 18 do 31 V DC pri napájaní automatizačnej 
techniky z elektrickej rozvodnej siete alebo systému solemyo a v rozsahu 
približne od 11 do 14 V DC pri napájaní automatizačnej techniky zo záložnej 
batérie PS424. Maximálny elektrický prúd, ktorý je k dispozícii je 200 mA.
Poznámka – Elektrické napätie, ktoré je k dispozícii na svorkách“P.P.” a 
“STOP” je poskytované i po aktivácii funkcie “Stand By” na elektronickej 
karte.

5



Horné krídlo

Horné krídlo

Horné krídlo

Horné krídlo

Riadiaca jednotka

Riadiaca jednotka

Riadiaca jednotka

Riadiaca jednotka

Riadiaca jednotka

Riadiaca jednotka

Riadiaca jednotka

Riadiaca jednotka

TABUĽKA 24.5 - Naadresovanie pripojeného zariadenia

Aby bola riadiaca jednotka schopná identifikovať jednotlivé zariadenie 
pripojené k systému Bluebus, je nutné previesť naadresovanie týchto 
zariadení. Táto operácia musí byť prevedená prostredníctvom správneho 
nastavenia elektrického mostíka, ktorým je vybavené každé zariadenie; viď 
príslušný inštruktážny manuál priložený k jednotlivým zariadeniam.

4.6 - Prvé zapnutie a kontrola elektrických zapojení

Potom, čo začnete riadiacu jednotku napájať elektrickou energiou, preveďte 
nasledujúcu kontrolnú operáciu:

po uplynutí niekoľkých sekúnd skontrolujte, či LED dióda “Bluebus” • 
(obr. 26) pravidelne bliká v intervale 1 bliknutie za sekundu;
skontrolujte,či LED diódy fotobuniek, ako na vysielači TX, tak na • 
prijímači RX, blikajú. Typ vydávaného blikania nie je v tejto fáze 
podstatný;
skontrolujte, či je zhasnutá multifunkčná lampa WLT (nastavená na • 
funkciu výstražnej svetelnej signalizácie), ktorá je pripojená k výstupu 
FLASH, ktorým je vybavený napájací zdroj. 

Pokiaľ tomu tak nie je, je nutné odpojiť riadiacu jednotku od elektrického 
napájania a skontrolovať jednotlivé, skôr prevedená elektrické zapojenie.

4.7 - Načítanie pripojených zariadení
Potom, čo ste prvý raz zariadenie zapli, je nutné umožniť riadiacej jednotke, 
aby identifikovala a načítala jednotlivé zariadenia, pripojená ku vstupom 
“Bluebus” a “Stop”.
POZOR! – Proces pre načítanie príslušenstva musí byť prevedený i v prípade, že k 
riadiacej jednotke nie je pripojené žiadné zariadenie.
Riadiaca jednotka je schopná identifikovať jednotlivo rôzne typy pripojeného 
zariadenia na základe načítania tohoto príslušenstva a potom s vysokou 
presnosťou vyhodnocovať i prípadné závady, ku ktorým by mohlo dôjsť. Z 
tohoto dôvodu je nutné spustiť načítanie pripojených zariadení zakaždým, keď 
nejaké zariadenie do systému pripojíte alebo ho odpojíte.
LED diódy “L1” a “L2”, ktoré sú umiestnené na riadiacej jednotke (obr. 26), 
pomaly blikajú, čím signalizujú, že je nutné spustiť proces pre načítanie 
príslušenstva:
01. Stlačte súčasne a podržte stlačené tlačidlá “” a Set (obr. 26).
02. Uvolnite tlačidlá v okamihu, keď LED diódy “L1” a “L2” začnú rýchlo 

blikať (približne po 3 sekundách).
03. Počkajte niekoľko sekúnd, aby mohla riadiaca jednotka dokončiť proces 

pre načítanie príslušenstva.
04. Na konci tohoto procesu musí zostať rozsvietená LED dióda“Stop” a LED 

diódy “L1” a “L2” musia zhasnúť (prípadne môžu začať blikať LED diódy 
“L3” a “L4”).

4.8 - Načítanie pozície mechanických dorazov 

Po načítaní príslušenstva (kapitola 4.7) je nutné umožniť riadiacej jednotke, 
aby previedla načítanie pozície mechanických dorazov (úplné otvorenie a 
úplné zatvorenie brány);
Počas tohto procesu je zistený otvárací uhol krídla brány vymedzený od 
mechanického dorazu v zavretej pozícii po mechanický doraz v otvorenej 
pozícii. Nevyhnutné je použitie pevných mechanických dorazov, ktoré musia byť 
dostatočne robustné.

01. Vyhľadajte v Tabuľke 2 schémy, ktoré zodpovedajú vášmu zariadeniu a 
nastavte na riadiacej jednotke elektrické mostíky JA a JB do rovnakej 
polohy ako je vo vyhľadanej schéme.

02. Odblokujte prevodové pohony pomocou príslušných kľúčov (viď kapitolu 
3.8) a otvorte krídla brány do polovice ich dráhy, aby sa mohli voľne 
pohybovať ako v smere pre otvorenie, tak i pre zatváranie; potom 
prevodové pohony zablokujte.

03. Na riadiacej jednotke stlačte súčasne a podržte stlačené tlačítka “Set” a 
“”;

04. V okamihu, keď LED diódy “L3” a “L4” začnú rýchlo blikať (približne po 3 
sekundách) uvolnite obe tlačidlá;

05. Skontrolujte, či automatizačná technika prevádza tieto sekvencie 
pracovných cyklov:
a - Pomalé zatvorenie prevodového pohonu M1 až po mechanický doraz
b - Pomalé zatvorenie prevodového pohonu M2 až po mechanický doraz
c - Pomalé otvorenie prevodového pohonu M2 a prevodového pohonu M1 
až po mechanický doraz 
d - Rýchlé a úplné zatvorenie prevodových pohonov M1 a M2
• Pokiaľ nebude prvým pracovným cyklom zatváranie jedného alebo oboch 
krídiel, stlačte ľubovolné tlačidlo, aby došlo k zastaveniu načítacieho 
procesu a skontrolujte poziciu elektrických mostíkov JA a JB podľa Tabuľky 
2; alebo skontrolujte polaritu motoru bez riadiacej jednotky (mod. 
WL1024).
• Pokiaľ sa ako prvý nezačne zatvárať motor M1, stlačte ľubovolné 
tlačidlo, aby došlo k zastaveniu načítacieho procesu a skontrolujte pozíciu 
elektrických mostíkov JA a JB podľa Tabuľky 2.
• Pokiaľ dôjde počas načítacieho procesu k reakcii niektorého zo 
zariadenia (fotobunky, kľúčový spínač, stlačenie niektorého tlačidla atd.), 
dôjde k okamžitému zastaveniu načítacieho procesu. Potom bude nutné 
ho zopakovať celý od začiatku.

06. Po zatvorení oboch motorov (d), LED diódy “L3” a “L4” zhasnú, čím je 
signalizované, že celý proces riadne prebehol a bol úspešne dokončený.

4.9 - Kontrola pohybu krídiel brány
Po dokončení procesu pre načítanie pozície mechanických dorazov 
doporučujeme nechať riadiacu jednotku previesť niekoľko pracovných cyklov, 
otvorenie a zatvorenie brány, aby bolo možné skontrolovať správny smer 
pohybu brány, zistiť prípadné nedostatky spôsobené montážou, prípadne 
previesť nastavenie a odstrániť drobné nepresnosti:
01. Stlačte tlačítko Open (obr. 26) a skontrolujte, či počas otvárania krídla 

brány dochádza ku zrýchleniu pohybu, či potom pohyb brány prebieha 
konštantnou rýchlosťou a či nakoniec dôjde ku zpomaleniu pohybu a či sa 
krídlo brány zastaví o mechanický doraz v otvorenej pozícii.

02. Stlačte tlačítko Close (obr. 26) a skontrolujte, či behom zatvárania krídla 
brány dochádza ku zrýchleniu pohybu, či potom pohyb brány prebieha 
konštantnou rýchlosťou a či nakoniec dôjde ku spomaleniu pohybu a či sa 
krídlo brány zastaví o mechanický doraz v zatvorenej pozícii. 

03. Kontrolujte počas pracovných cyklov, či lampa vydáva výstražnú svetelnú 
signalizáciu, kedy sa lampa v polsekundových intervaloch rozsvieti a 
zhasína.

Jedná sa o najdôležitějšiu fázu celej realizácie automatizačnej techniky, 
pretože jej cieľom je zaručiť maximálnu bezpečnosť celého zariadenia. Postup 
stanovený pre kolaudáciu môže byť používaný i pri pravidelných kontrolách 
všetkých zariadení, z ktorých je automatizačná technika zostavená. Kolaudá-
cia celého zariadenia a jeho uvedenie do prevádzky musí byť prevedená 
skúseným a kvalifikovaným technikom, ktorý je povinný previesť predpísané 
skúšky na základe posúdenia možných rizík a skontrolovať, či boli dodržané 
ustanovenia predpísané príslušnými zákonmi, normami a smernicami, a 
predovšetkým preveriť, či boli splnené náležitosti stanovené normou EN 
12445, ktorá definuje skúšobné metódy pre kontrolu automatizačnej techniky 
nainštalované na branách. 
Prídavné zariadenia musia byť podrobené vlastnou kolaudáciou, a to ako z 
hľadiska ich funkčnosti, tak i z hľadiska ich správneho zakomponovania do 
celého systému s pohonom WALKY; vychádzajte preto z inštrukcií uvedených 
v manuáloch jednotlivých zariadení.

KOLAUDÁCIA A UVEDENIE DO PREVÁDZKY5
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8. Pripevnite trvalým spôsobom a na viditeľnom mieste v blízkosti 
automatizačnej techniky tabuľku s návodom na ručné odblokovanie 
prevodového pohonu.

5.2 - Uvedenie do prevádzky
Uvedenie do prevádzky môže byť prevedené len na základe pozitívnych výsledkov 
všetkých fáz kolaudácie.

Vypracujte servisnú knižku automatizačnej techniky, ktorá musí 1. 
obsahovať aspoň následne uvedenú dokumentáciu: celkový nákres 
automatizačnej techniky, schéma použitého elektrického zapojenia, 
analýzu rizík a ich príslušné riešenia, ktoré boli prijaté, prehlásenie 
o zhode výrobcov všetkých použitých zariadení a prehlásenie o zhode 
vystavené montážnou firmou.
Bránu vybavíme natrvalo štítkom, ktorý bude obsahovať aspoň 2. 
tieto údaje: typ automatizačnej techniky, meno a adresa výrobcu 
(zodpovedného za uvedenie automatizačnej techniky do prevádzky, 
výrobné číslo, rok výroby a symbol “CE”.
Vyplňte a užívateľovi automatizačnej techniky odovzdajte prehlásenie o 3. 
zhode.
Vypracujte a užívateľovi automatizačnej techniky odovzdajte “4. Návod na 
používanie” automatizačnej techniky. 
Vypracujte a užívateľovi automatizačnej techniky odovzdajte “5. Časový 
harmonogram údržby”, ktorý bude obsahovať informácie o pravidelné 
údržbe všetkých zariadení použitých na automatizačnej technike. 
Skôr, než uvediete automatizačnú techniku do prevádzky informujte jeho 6. 
majiteľa vhodnou formou o možných rizikách.

Pre spracovanie celej vyššie uvedenej dokumentácie ponúka spoločnosť 
Nice prostredníctvom vlastnej technickej podpory instruktážne návody, 
sprievodca a tlačivá formulárov. 
Viď webové stránky: www.nice-service.com

5.1 - Kolaudácia 
Postup operácií, ktoré je nutné vykonať v rámci kolaudácie, sa vzťahuje na 
typickú zostavu zariadenia (obr. 2):

Ručne odblokujte prevodové pohony a skontrolujte, či pri pôsobení na 1. 
krídlo brány v mieste, ktoré bude pravdepodobne používané pri ručnom 
ovládaní brány, je možné krídlo brány uviesť do pohybu, a to ako v smere 
pre otváranie, tak i zatváranie, silou menšou než 390 N 
Skontrolujte, či sa krídlo brány, zastavené v ľubovolnom bode svojej 2. 
dráhy, neuvádza samovolne do pohybu.
Zablokujte prevodové pohony (viď kapitola 3.8).3. 
Skontrolujte skrutkové spoje, či sú dobre utiahnuté.4. 
S použitím ovládacích prvkov (diaľkového ovládača, ovládacieho tlačidla, 5. 
kľúčového spínača apod.) niekoľkokrát bránu otvorte, zatvorte a zastavte 
a pritom skontrolujte, či reakcia automatizačnej techniky zodpovedá 
zadaným príkazom. Je vhodné previesť niekoľko skúšobných pracovných 
cyklov, ich účelom je kontrola plynulého chodu brány a zistenie 
prípadných nedostatkov spôsobených montážou alebo nastavením, 
rovnako tak ako zistenie prípadných miest, kde dochádza pri pohybe k 
väčšiemu treniu.  
Skontrolujte postupne bezchybnú funkčnosť všetkých bezpečnostných 6. 
prvkov, ktorými je zariadenie vybavené (fotobunky, bezpečnostné lišty, 
atd.). Predovšetkým skontrolujte či zakaždým, keď niektorý z prvkov 
zareaguje, 2krát rýchlo blikne LED dióda “BLUEBUS”, umiestnená na 
riadiacej jednotke, čím je potvrdené, že riadiaca jednotka zaznamenala 
túto udalosť. 
Pokiaľ sú nebezpečné situácie spôsobené pohybom krídiel brány 7. 
zabezpečené prostredníctvom obmedzenia nárazovej sily, je nutné 
previesť meranie tejto sily podľa pokynov uvedených v norme EN 12445 
a v prípade, že je kontrola „sily pohonu“ používaná ako pomocný prvok 
systému pre zníženie nárazovej sily, pokúste sa nájsť také nastavenie, na 
ktorého základe dosiahnete nejlepšie možné výsledky. 

PROGRAMOVANIE RIADIACEJ JEDNOTKY6
Riadiaca jednotka je vybavená 3 tlačídlami OPEN (), STOP (SET), CLOSE (), 
ktoré slúžia k ovládaniu riadiacej jednotky počas prevádzania skúšobných 
operácií a ďalej k programovaniu jednotlivých funkcií.
Ponúkané programovatelné funkcIe sú rozdelené do 2 úrovní a ich prevádz-
kový stav je signalizovaný prostredníctvom 4 LED diód (L1 ... L4), ktoré sú 
umiestnené na riadiacej jednotke (LED dióda svieti = funkcia je aktivovaná; 
LED dióda je zhasnutá = funkcia je deaktivovaná).
Používanie tlačidiel pri programovaní (obr. 26):
OPEN (): – tlačidlo slúži k ovládaniu otváraniu brány; – tlačidlo počas pro-
gramovaniu slúži k výberu položky.
STOP/SET: tlačidlo slúži k zastaveniu prebiehajúceho pracovného cyklu; pokiaľ 
ich podržíte stlačené viac než 5 sekúnd, umožňuje prístup k programovacím 
operáciám.

TABUĽKA 5 - Funkcie prvej úrovne 

LED dióda Funkcie Popis

L1 Automatické 
zatváranie 

Funkcia je AKTIVOVANÁ: po otvorení brány je odpočítavaná pauza (rovná sa naprogramovanej “dĺžke pauzy”), po jej vypršaní riadiace jednotka auto-
maticky aktivuje zatvorenie brány. Továrensky nastavená doba pauzy je 30 sekúnd.
Funkcia je DEAKTIVOVANÁ: prevádzka prebieha v “poloautomatickom” prevádzkovom režime.

L2 Zatvoriť po foto Funkcia je AKTIVOVANÁ: pokiaľ počas otvárania alebo zatvárania brány zareagujú fotobunky, skráti sa dĺžka pauzy na 5 sekúnd bez ohľadu na napro-
gramovanú “dĺžku pauzy”. V prípade, že je “automatické zatváranie” deaktivované a počas zatvárania brány zareagujú fotobunky, dôjde k aktivácii 
“automatického zatvárania” po odpočítaní naprogramovanej “dĺžky pauzy”.

L3 Vždy zatvoriť Funkcia je AKTIVOVANÁ: v prípade výpadku dodávky elektrickej energie, a to i krátkodobého, riadiaca jednotka po obnovení jej dodávky skontroluje, 
či je brána otvorená, a pokiaľ tomu tak je, vydá automaticky príkaz pre jej zatvorenie, tomuto pracovnému cyklu bude predchádzať 5sekundové 
výstražné blianie.
Funkcia je DEAKTIVOVANÁ: po obnovení dodávky elektrickej energie zostane brána v takej pozícii, v akej bola pred výpadkom.

L4 Stand by 
(Bluebus)

Funkcia je AKTIVOVANÁ: po 1 minúte, ktorá uplynie od dokončenia pracovného cyklu, vypne riadiaca jednotka výstup “Bluebus” (pripojené zariade-
nie) a rovnako i všetky LED diódy s výnimkou LED diódy Bluebus, ktorá však bude blikať pomalšie. V okamihu, keď riadiaca jednotka prijme nejaký 
príkaz, obnoví normálny prevádzkový režim (s krátkym oneskorením). Zmyslom tejto funkcie je zníženie spotreby elektrickej energie, čo je dôležité 
hľadisko hlavne pri napájaní zo záložnej batérie alebo z fotovoltaických panelov.

CLOSE (): – tlačidlo slúži k ovládaniu zatváraniu brány; – tlačidlo počas 
programovania slúži k výberu položky.

6.1 - Programovacie operácie prvej úrovne (ON-OFF)
Všetky funkcie prvej úrovne sú z výroby naprogramované na hodnotu “OFF” a 
toto naprogramovanie je možné kedykoľvek zmeniť. Pokiaľ chcete jednotlivé 
funkcie skontrolovať, pozrite sa na Tabuľku 5. Ohľadom programovacieho 
postupu odkazujeme na Tabuľku 6.
Poznámka – Tieto programovacie operácie je možné kedykoľvek prevádzať 
znovu, a to i po pripojení nového zariadenia k riadiacej jednotke.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE – Programovací postup je obmedzený na dobu 10 
sekúnd, ktoré plynú medzi stlačením dvoch tlačidiel. Po vypršaní tohoto 
intervalu sa proces automaticky ukončí a zmeny prevedené až do tohoto 
okamihu sa uložia do pamäte.

TABUĽKA 6 - Programovacie postupy prvej úrovne 

01 Stlačte a približne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo “Set”;

02 Tlačidlo uvolnite v okamihu, keď LED dióda “L1” začne blikať;

03 Stlačte tlačidlo “” alebo “”, aby ste presunuli blikanie na tú LED diódu, ktorá zastupuje funkciu, ktorú chcete upraviť;

04 Pre zmenu stavu funkcie stlačte tlačítko “Set”: (rychlé blikanie = OFF - pomalé blikanie = ON);

05 Počkajte 10 sekúnd (maximálny interval), aby bolo možné ukončiť programovanie.

Poznámka – Pokiaľ chcete programovať ďalšie  funkcie, zmeniť ich na stav “ON” alebo “OFF”, počas rovnakej programovacej operácie, je nutné zopakovať 
body 03 a 04.

L1

nebo

3 s

10 s

L1

nebo

3 s

10 s

L1

alebo

3 s

10 s

L1

nebo

3 s

10 s

L1

nebo

3 s

10 s
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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE – Programovací postup je obmedzený na dobu 10 
sekúnd, ktoré plynú medzi stlačením dvoch tlačidiel. Po vypršaní tohoto 
intervalu sa proces automaticky ukončí a zmeny prevedené sa uložia do 
pamäte.

6.2 - Programovacie operácie druhej úrovne (nastavitelné parametre)
Všetky parametre druhej úrovne sú z výroby nastavené na hodnoty, ktoré sú v 
Tabuľke 8 zvýraznené šedou farbou a je možné ich kedykoľvek upraviť podľa 
inštrukcií uvedených v Tabuľke 7.
Jednotlivé parametre sú nastaviteľné v rozsahu hodnôt od 1 do 4; pokiaľ 
chcete zistiť hodnotu, ktorá zodpovedá príslušnej LED dióde vyhľadajte 
hodnoty v Tabulce 8. 

6.3 - Vymazanie pamäte 
Pokiaľ chcete vymazať pamäť riadiacej jednotky a obnoviť všetky továrenské 
nastavenia, postupujte nasledujúcim spôsobom: stlačte tlačítka “” a “” a 
podržte ich stlačené tak dlho, pokým nezačnú blikať LED diódy L1 a L2.

6.4 - Špeciálne funkcie
Funkcia „Uviesť do chodu za všetkých okolností”
Táto funkcia umožňuje uvádzať automatizačnú techniku do chodu i v prípade, 
že niektorý z bezpečnostných prvkov nefunguje správnym spôsobom alebo 
je mimo prevádzku. Automatizačnú techniku je možné ovládať v prevádzko-
vom režime „mŕtvy muž” (v prítomnosti obsluhy) a pritom postupovať nižšie 
uvedeným spôsobom:
01. Vydajte príkaz prostredníctvom diaľkového ovládača alebo klúčového 

spínača atd., aby došlo k uvedeniu brány do pohybu. Pokiaľ všetko 
správne funguje, brána sa uvedie obvyklým spôsobom do pohybu. Ak 
tomu tak nie je, pokračujte nižšie opísaným spôsobom: 

02. do 3 sekúnd znova vydajte rovnaký príkaz a nechajte ho aktivovaný;

TABUĽKA 7 - Programovacie postupy druhej úrovne

01. Stlačte a približne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo “Set”;

02. Tlačidlo uvolnite v okamihu, keď LED dióda “L1” začne blikať;

03. Stlačte tlačidlo “” alebo “”, aby ste presunuli blikanie na “prístupovú LED diódu”, ktorá zastupuje parameter, ktorý chcete upraviť;

04. Stlačte tlačidlo “Set” a podržte ho stlačené tak dlho, dokiaľ nedokončíte bod 06;

05. Počkajte približne 3 sekundy, tak dlho, dokiaľ sa nerozsvieti LED dióda, ktorá zastupuje príslušnú úroveň parametra, ktorý chcete upraviť;

06. Stlačte tlačidlo “” alebo “”, aby ste presunuli blikanie na tu LED diódu, ktorá zastupuje požadovanú hodnotu parametra;

07. Uvolnite tlačidlo “Set”;

08. Počkajte 10 sekúnd (maximálny interval), aby bolo možné ukončiť programovanie.

Poznámka – Pokiaľ chcete naprogramovať daľšie parametre počas rovnakej programovacej operácie, je nutné zopakovať operáciu popísanú v bodoch 03 až 07.

03. približne po 2 sekundách sa brána uvedie do chodu požadovaným 
spôsobom v prevádzkovom režime „mŕtvy muž” (v prítomnosti obsluhy); tzn. 
že brána sa bude pohybovať len po dobu, keď bude príkaz aktivovaný.

Keď bezpečnostné prvky nefungujú, vydáva lampa špecifickú svetelnú 
signalizáciu, ktorá bližšie upresňuje povahu závady (viď kapitola 7 - Tabuľka 
10).

TABUĽKA 8 - Funkcia druhej úrovne 

Vstupná 
LED dióda 

Parameter LED dióda (úroveň) Hodnota Popis

L1 Dĺžka pauzy L1
L2
L3
L4

5 sekúnd
30 sekúnd
60 sekúnd
120 sekúnd

Nastavenie dĺžky pauzy, tj. doby, ktorá 
je odpočítaná pred automatickým 
zatvorením brány. Je aktívna len v 
prípade, že zatváranie je aktivované.

L2 Funkcia krok-krok L1
L2
L3
L4

Otvorenie - stop - zatvorenie - stop 
Otvorenie - stop - zatvorenie - otvorenie
Otvorenie - zatvorenie - otvorenie - zatvorenie
Bytové jednotky:
• počas otvárania brány nemajú príkazy “krok-krok” 
a “otvoriť” žiadny vplyv na jej prevádzku, kým príkaz 
“zatvoriť” vyvolá zmenu smeru pohybu brány, tj. brána sa 
začne zatvárať.
• počas zatvárania brány vyvolajú príkazy “krok-krok” a 
“otvoriť” zmenu smeru pohybu brány, tj. brána sa začne 
otvárať, kým príkaz “zatvoriť” nemá žiadny vlyv na jej 
prevádzku.

Nastavenie sekvencie príkazov 
priradených ku vstupu “krok-krok” 
alebo k príkazu vyslanému bezdrôtovou 
cestou.

Poznámka – Pokiaľ nastavíte L4 
dôjde súčasne i k upraveniu príkazov 
“otvoriť” a “zatvoriť”.

L3 Rýchlosť motora L1
L2
L3
L4

Nízka
Stredná
Vysoká
Maximálna 

Nastavenie rýchlosti motora počas 
normálnej prevádzky.

L4 Sila motora L1
L2
L3
L4

Úroveň 1 - Minimálna sila
Úroveň 2 - ...
Úroveň 3 - ...
Úroveň 4 - Maximálna sila

Nastavenie sily oboch motorov.

L1

nebo

nebo

3 s

10 s

L1

nebo

nebo

3 s

10 s

L1

alebo

alebo

3 s

10 s

L1

nebo

nebo

3 s

10 s

L1

nebo

nebo

3 s

10 s

L1

alebo

alebo

3 s

10 s

L1

nebo

nebo

3 s

10 s

L1

nebo

nebo

3 s

10 s
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V Tabuľke 10 je opísaná príčina a tiež riešenie pre každý typ tejto svetelnej 
signalizácie.
Rovnako tak i LED diódy umiestnené na riadiacej jednotke vydávajú 
špecifickú svetelnú signalizáciu; v Tabuľke 11 je opísaná príčina a tiež 
riešenie pre každý typ tejto svetelnej signalizácie.

Niektoré zariadenia sú schopné vydávať signalizáciu, na ktorých základe je 
možné určiť prevádzkový stav, tak i prípadnú závadu. Pokiaľ je k výstupu 
FLASH, ktorým je vybavený napájací zdroj, pripojená multifunkčná lampa 
WLT, nastavená na funkciu výstražné svetelné signalizácie, bude počas 
prevádzania pracovného cyklu vydávať blikanie v intervaloch 1 sekundy. 
Pokiaľ budú zistené nejaké závady, bude lampa blikať rýchlejšie než obvykle; 
toto blikanie sa bude dvakrát opakovať a každá sekvencia blikania bude 
oddelená 1 sekundovou pauzou.

TABUĽKA 10 - Signalizácia vydávaná signalizačnou lampou (FLASH)

Blikanie Problém Riešenie

1 krátke bliknutie
pauza v dĺžke 1 sekundy 
1 krátke bliknutie 

Chyba v systéme Bluebus Pri kontrole príslušenstva pripojeného k systému Bluebus, ktoré je prevádzané na začiatku 
každého pracovného cyklu, bolo zistené, že aktuálna konfigurácia nezodpovedá stavu, ktorý bol 
načítaný a uložený do pamäte počas načítacieho procesu. Je možné, že niektoré prvky sú odpojené 
alebo poškodené, preto je nutné ich skontrolovať a prípadne i vymeniť. Pokiaľ bola konfigurácia 
príslušenstva upravená, je nutné znova spustiť proces pre načítanie príslušenstva (viď kapitolu 4.7). 

2 krátke bliknutia
pauza v dĺžke 1 sekundy 
2 krátke bliknutia

Reakcia jednej z fotobuniek Jedna alebo niekoľko fotobuniek nedalo na začiatku pracovného cyklu povolenie k uvedeniu zariadenia 
do chodu alebo počas chodu vyvolalo zmenu smeru pohybu brány; skontrolujte, či sa v dráhe brány 
nevyskytli nejaké prekážky.

3 krátke bliknutia
pauza v dĺžke 1 sekundy 
3 krátke bliknutia

Reakcia funkcie “Detekcia prekážok” zaistená 
obmedzovačom sily

Počas svojho chodu museli motory vyvinúť väčší výkon; zistite príčinu a v prípade potreby bude nutné 
zvýšiť úroveň sily motora.

4 krátke bliknutia
pauza v dĺžke 1 sekundy 
4 krátke bliknutia

Reakcia vstupu STOP Na začiatku alebo v priebehu pracovného cyklu došlo k reakcii zariadenia pripojených ku vstupu 
STOP; zistite príčinu.

5 krátkých bliknutí
pauza v dĺžke 1 sekundy 
5 krátkých bliknutí

Chyba v interných parametroch riadiacej 
jednotky

Počkajte aspoň 30 sekúnd a skúste znova vydať príkaz a prípadne skúste i odpojiť elektrické 
napájanie; ak tento stav pretrváva, je možné, že došlo k závažnej poruche a bude nutné vymeniť 
elektronickú kartu.

6 krátkych bliknutí
pauza v dĺžke 1 sekundy 
6 krátkých bliknutí

Bol prekročený maximálny počet pracovných 
cyklov za hodinu

Počkajte niekoľko minút, dokiaľ sa obmedzovač pracovných cyklov nevráti späť pod maximálnu 
povolenú úroveň.

7 krátkých bliknutí
pauza v dĺžke 1 sekundy 
7 krátkych bliknutí

Chyba v elektrických obvodoch Počkajte aspoň 30 sekúnd a skúste znova vydať príkaz a prípadne skúste i odpojiť elektrické 
napájanie; ak tento stav pretrváva, je možné, že došlo k závažnej poruche a bude nutné vymeniť 
elektronickú kartu.

8 krátkých bliknutí
pauza v dĺžke 1 sekundy 
8 krátkych bliknutí

Bol vydaný príkaz, ktorý znemožňuje 
prevedenie ďalších, následne vydaných 
príkazov

Zistite o aký typ trvale aktivovaného príkazu sa jedná; napríklad by sa mohlo jednať o príkaz vydaný 
časovacím zariadením, ktoré je pripojené ku vstupu „otvoriť“. 

9 krátkých bliknutí 
pauza v dĺžke 1 sekundy 
9 krátkych bliknutí

Automatizačná technika je zablokovaná 
príkazom “zablokovať automatizačnú techniku

Odblokujte automatizačnú techniku vydaním príkazu “odblokovať automatizačnú techniku.

TABUĽKA 11 - Signalizácia vydávaná LED diódami umiestnenými na riadiacej jednotke (obr. 23)

LED dióda Problém Riešenie

BLUEBUS
Vôbec nesvieti Porucha Skontrolujte, či je riadiaca jednotka napájaná; skontrolujte, či nedošlo k reakcii poistiek. V takomto 

prípade najprv zistite príčinu závady a potom poistky vymeňte za nové s rovnakými parametrami

Trvale rozsvietená Závažná porucha Došlo k závažnej poruche: skúste odpojiť elektrické napájanie riadiacej jednotky a pokiaľ tento stav 
pretrváva i naďalej, bude nutné vymeniť elektronickú kartu

Jedno bliknutie za 
sekundu 

Všetko je v priadku Normálny prevádzkový režim riadiacej jednotky

2 krátke bliknutia Došlo ku zmene stavu na vstupoch Jedná sa o normálny jav v prípade, že došlo k nejakej zmene stavu na jednom zo vstupov (PP, STOP), k 
reakci fotobuniek alebo bol vydaný príkaz prostredníctvom diaľkového ovládača

Sekvencia niekoľkých 
bliknutí oddelených 
1 sekundovou 
pauzou 

Rôzne Viď informácie v Tabuľke 10

STOP
Vôbec nesvieti Reakcia zariadenia pripojených ku vstupu 

STOP
Skontrolujte zariadenie pripojené ku vstupu STOP

Trvalo rozsvietená Všetko je v poriadku Vstup STOP je aktívny

P.P.
Vôbec nesvieti Všetko je v poriadku Vstup P.P. nie je aktívny

Trvalo rozsvietená Reakcia vstupu P.P. Jedná sa o normálny jav v prípade, že je aktívne zariadenie pripojené ku vstupu P.P

L1 - L2 Pomalé 
blikanie

Zmena počtu zariadení pripojených k sieti 
Bluebus alebo nebolo prevedené načítanie 
príslušenstva

Je nutné spustiť proces pre načítanie príslušenstva (viď kapitolu 4.7)

L3 - L4 Pomalé 
blikanie

Nebolo nikdy prevedené načítanie pozície 
mechanických dorazov

Je nutné spustiť proces pre načítanie mechanických dorazov (viď kapitolu 4.8)

ČO ROBIŤ, KEĎ ... (sprievodca pri riešení problémov)7
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Aby bola trvale zachovaná požadovaná úroveň bezpečnosti a zaručená čo 
najdlhšia životnosť celej automatizačnej techniky, je nutné prevádzať jej 
pravidelnú údržbu.
Údržba musí byť prevádzaná podľa bezpečnostných predpisov uvedených v 
tomto návode a v súlade s platnými bezpečnostnými normami a predpismi. 
Výrobok pravidelne kontrolujte, aby ste sa uistili, či nedošlo ku strate 
vyváženosti zariadenia, či sa neobjavili znaky opotrebenia alebo nedošlo k 
poškodeniu káblov a pružín. Nepoužívajte výrobok v prípadoch, keď je nutné 
previesť jeho opravu alebo ho nastaviť. 

Dôležité upozornenie - Pri prevádzaní údržby alebo pri čistení výrobku odpojte 
všetky zdroje elektrického napájania.

Pri údržbe ostatného príslušenstva, ktoré je súčasťou automatizačnej 
techniky, postupujte podľa inštrukcií uvedených v ich návode. 
Prevodové pohony WL1024C, WL1024 a WL2024 vyžadujú pravidelne 
prevádzanú údržbu v intervaloch nepresahujúcich 6 mesiacov alebo 20.000 
pracovných cyklov, vykonaných od poslednej pravidelnej údržby. 
Pri prevádzaní údržby zariadenia postupujte podľa nižšie uvedených krokov:
01. Odpojte všetky zdroje elektrického napájania, vrátane nainštalovanej 

záložnej batérie. 
02. Skontrolujte stav a prípadné opotrebenie všetkých materiálov, z ktorých je 

prevodový pohon vyrobený a zvýšenú pozornosť venujte javom ako je 
korózia a oxidácia konštrukčných prvkov; vymeňte všetky komponenty, 
ktoré by nezaručovali bezpečnú prevádzku zariadenia.

03. Znova pripojte zdroje elektrického napájania a preveďte všetky skúšky a 
kontroly uvedené v kapitole 5.1 - Kolaudácia.

Pre pohony WALKY je určené nasledujúce príslušenstvo (prijímača rádiového 
signálu): programovacia jednotka Oview, systém pre napájanie solárnou 
energiou Solemyo a záložná batéria mod. PS424.

8.1 - Pripojenie prijímača rádiového signálu OXI

Pri pripojovaní prijímača OXI je nutné odpojiť elektrické napájanie riadiacej 
jednotky a postupovať podľa návodu nakresleného na obr. 27. V Tabuľke 12 a 
Tabuľke 13 sú uvedené príkazy, ktoré zodpovedajú jednotlivým výstupom na 
riadiacej jednotke.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE8 8.2 - Zapojenie a inštalácia záložnej batérie mod. PS424
POZOR! - Elektrické pripojenie záložnej batérie k riadiacej jednotke je možné 
previesť až potom, čo ste dokončili všetky inštalačné a programovacie operácie, 
pretože záložná batéria je zdrojom elektrického napájania pre núdzové situácie. 

Pri inštalácii a zapojení záložnej batérie postupujte podľa krokov 
znázornených na obr. 28.

TABUĽKA 12

SMXI / SMXIS alebo OXI / OXIFM / OXIT / OXITFM uložené do pamäte I. 
spôsobom alebo II. spôsobom 

Výstup č. 1 Príkaz “P.P.” (krok-krok)

Výstup č. 2 Príkaz “čiastočné otvorenie 1”

Výstup č. 3 Príkaz “otvoriť”

Výstup č. 4 Príkaz “zatvoriť”

TABUĽKA 13

OXI / OXIFM /OXIT / OXITFM uložené do pamäte II. rozšíreným spôsobom
Č. / Príkaz / Popis

Č. Príkaz Popis

1 Krok-krok Príkaz “P.P.” (krok-krok)

2 Čiastočné
otvorenie 1

Príkaz “čiastočné otvorenie 1”

3 Otvorenie Príkaz “ otvoriť”

4 Zatvorenie Príkaz “ zatvoriť”

5 Stop Zastaví prebiehajúci pracovný cyklus

6 Krok-krok 
bytové jednotky

Príkaz v prevádzkovom režime bytové jednotky 

7 Krok-krok s 
prednosťou 

Ovládanie prevádzky i v prípade, že je automatizačná 
technika zablokovaná alebo je nejaký iný príkaz aktívny

8 Čiastočné 
otvorenie 2

Čiastočné otvorenie (otvorenie krídla M2 rovnajúce sa 1/2 
úplného otvorenia)

9 Čiastočné 
otvorenie 3

Čiastočné otvorenie (otvorenie oboch krídiel rovnajúce sa 
1/2 úplného otvorenia)

10 Otvorenie a 
zablokovanie 
automatizačnej 
techniky 

Otvorenie brány a po jeho dokončení dôjde k zablokovaniu 
automatizačnej techniky; riadiaca jednotka neprijme 
žiadny ďalší príkaz s výnimkou príkazu “krok-krok 
s prednosťou”, “odblokovanie automatizačnej 
techniky” alebo (len  prostredníctvom Oview) príkazov: 
“odblokovanie a zatvorenie” a “odblokovanie a otvorenie”

11 Zatvorenie a 
zablokovanie 
automatizačnej 
techniky 

Zatvorenie brány a po jeho dokončení dôjde k 
zablokovaniu automatizačnej techniky; riadiaca jednotka 
neprijme žiadny ďalší príkaz s výnimkou príkazu “krok-
krok s prednosťou”, “odblokovanie automatizačnej 
techniky” alebo (len prostredníctvom Oview) príkazov: 
“odblokovanie a zatvorenie” a “odblokovanie a otvorenie”

12 Zablokovanie 
automatizačnej 
techniky 

Zastavenie prebiehajúceho pracovného cyklu a 
zablokovanie automatizačnej techniky; riadiaca jednotka 
neprijme žiadny ďalší príkaz s výnimkou príkazu “krok-
krok s prednosťou”, “odblokovanie automatizačnej 
techniky” alebo (len prostredníctvom Oview) príkazov: 
“odblokovanie a zatvorenie” a “odblokovanie a otvorenie”

13 Odblokovanie 
automatizačnej 
techniky 

Odblokovanie automatizačnej techniky a obnovenie 
normálneho prevádzkového režimu

14 On časovač 
večerného osvetlenia 

Zapnutie výstupu pre večerné osvetlenie, k jeho vypnutiu 
dôjde po naprogramovanom čase

15 On-Off večerné 
osvetlenie 

Zapnutie výstupu pre večerné osvetlenie v prevádzkovom 
režime On - Off

ÚDRŽBA VÝROBKU9

8.3 - Pripojenie programovacej jednotky Oview

Riadiiaca jednotka je vybavená konektorom BusT4, ku ktorému je možné 
pripojiť programovaciu jednotku Oview, ktorého prostredníctvom je možné 
prevádzať kompletnú a rýchlu inštaláciu, údržbu a diagnostiku celej 
automatizačnej techniky. Prístup ku konektoru je vysvetlený prostredíctvom 
obr. 29 a potom stačí zapojiť konektor do príslušnej zásuvky. Programovacia 
jednotka Oview môže byť pripojená i k niekoľkým riadiacím jednotkám 
súčasne (až k 5 bez zvláštnych opatrení alebo až k 60 s prihliadnutím k 
príslušným upozorneniam) a môže zostať pripojená k riadiacej jednotke 
i počas normálneho používania automatizačnej techniky. V takom 
prípade je možné ju používať k vydávaniu priamych príkazov platných pre 
riadiacu jednotku s využitím špeciálneho menu pre užívateľa. Rovnako 
tak je možné prevádzať aktualizáciu firmwaru. Pokiaľ je riadaica jednotka 
vybavená prijímačom, ktorý spadá do výrobnej rady OXI, je prostredníctvom 
programovacej jednotky Oview umožnený prístup k parametrom diaľkových 
ovládačov, uložených do pamäte tohoto prijímača.
Ohľadom ďalších podrobností odkazujeme na príslušný inštruktážny manuál a 
na manuál pre systém “Opera system book”.

8.4 - Pripojenie systému pre napájanie solárnej energie Solemyo

POZOR! – Pokiaľ je automatizačná technika napájaná systémom “Solemyo”,
NESMIE BYŤ SÚČASNE NAPÁJANÁ z elektrickej rozvodnej siete.
Ohľadom podrobnejších informácií o systéme Solemyo odkazujeme na 
príslušný instruktážny návod.
Pri zapájaní systému Solemyo postupujte podľa krokov znázornených na obr. 
30.
K dokončeniu prepojeniu systému Solemyo a riadiacej jednotky prevodového 
pohonu použite príslušný kábel s adaptérom.
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Tento výrobok je neoddeliteľnou súčasťou automatizačnej techniky a preto musí 
byť znehodnotený spoločne s ňou. 
Rovnako ako inštalácia, musí po skončení životnosti výrobku byť i jeho 
demontáž a znehodnotenie prevedené kvalifikovaným technikom.

Toto zariadenie je vyrobené z rôznych typov materiálov: niektoré z nich je 
možné recyklovať, iné musia byť znehodnotené. Informujte sa o recyklačných 
a likvidačných technológiách a pritom postupujte v súlade s miestne platnými 
predpismi, ktoré sa vzťahujú na kategóriu tohoto výrobku. 

Pozor! - niektoré súčasti výrobku môžu obsahovať látky, ktoré sú škodlivé 
alebo priamo nebezpečné pre životné prostredie a ich voľné vyhodenie by 
mohlo mať negatívny dopad ako na životné prostredie, tak i na ľudské zdravie. 

ZNEHODNOTENIE VÝROBKU Pozor! – miestne platné predpisy môžu postihovať vysokými sankciami 
nedodržanie pokynov, které sa týkajú znehodnotenia výrobkov tohoto typu.

Znehodnotenie záložnej batérie (pokiaľ bola nainštalovaná)
Pozor! – Vybitá batéria obsahuje látky, ktoré znečišťujú životné prostredie a 
preto nesmie byť vyhodená do kontajneru určeného pre komunálny odpad.  

Je nutné ju znehodnotiť v súlade so zásadami triedeného zberu a podľa 
miestne platných nariadení.

Ako vyplýva z vedľa uvedeného symbolu, je zakázané vyhadzovať 
tento výrobok do kontajnerov určených pre komunálny odpad. 
Pri znehodnotení tohoto výrobku postupujte v súlade so 
zásadami platnými pre “triedený odpad”. Dodržutje miestne 
platné nariadenia alebo výrobok odovzdajte predajcovi pri 
nákupe nového výrobku rovnakého typu.

TECHNICKÉ PARAMETRE VÝROBKU

Typológia: Elektromechanický prevodový pohon pre automatizáciu brán a vrat, vybavený motorom napájaným jednosmerným prúdom, šnekovou prevodovkou a odblokovacím mecha-
nizmom. Platí len pre model WL1024C: je vybavený zabudovanou riadiacou jednotkou a prijímačom rádiového signálu OXI

Maximálny krútiaci moment: 100 Nm

Nominálny krútiaci moment: 50 Nm

Rýchlosť bez zaťaženia: 0,20 rad/s - 0,3 rad/s

Rýchlosť pri nominálnom krútiacom momente: 0,16 rad/s - 0,24 rad/s

Maximálny počet pracovných cyklov: 100 kompletných pracovných cyklov za deň (riadiaca jednotka pohonu WL1024C obmedzuje ich počet na približne 50)

Maximálna doba nepretržitej prevádzky: približne 10 minút

Obmedzenie pre použitie: výrobok môže byť použitý pre brány o hmotnosti do 180 kg (krídlo 0,8 m) alebo pre brány, ktorých krídlo je dlhé max. 1.6 m a pre otvárací uhol do 110°

Napájanie: WL1024C: 230 V AC (+10% -15%) 50/60 Hz; WL1024: 24 V DC (50%); WL1024C/V1: 120 V AC (+10% -15%) 50/60 Hz

Núdzové napájanie: príprava pre záložnú batériu PS424

Napájanie solárnym panelom: príprava pre Kit SOLEMYO

Nominálny príkon pri napájaní z elektrickej siete (WL1024C): 120 W

Nominálny prúdový odber (WL1024): 2 A; pri rozjazde je prúdový odber 3 A maximálne po dobu 2 s

Príkon pri napájaní z elektrickej siete s aktivovanou funkciou “Standby - Všetko (1)” (vrátane prijímača OXI): 3 W

Príkon pri napájaní zo záložnej batérie alebo z KITu SOLEMYO s aktivovanou funkciou “Standby - Všetko (1)”: nižší než 100 mW (vrátane prijímača OXI)

Výstup pre elektrický zámok [*]: jeden 12 V AC elektrický zámok max. 15 VA

Výstup pre lampu [*]: jedna lampa WLT alebo 12V DC lampa max. 21 W

Výstup BLUEBUS: jeden výstup s maximálnym zaťažením 15 jednotiek Bluebus (maximálne 6 párov fotobuniek MOFB alebo MOFOB + 2 páry fotobuniek MOFB alebo MOFOB 
naadresované ako otváracie zariadenie + maximálne 4 ovládacie zariadenia MOMB alebo MOTB)

Vstup STOP: pre rozpínacie kontakty, spínacie kontakty alebo kontakty s trvalým odporom 8,2 kΩ; zvolenie typu kontaktu prebehne počas procesu automatického načítania a 
akákoľvek zmena oproti načítanej a do pamäti uloženej konfigurácii aktivuje príkaz “STOP”

Vstup PP: pre spínacie kontakty (zopnutie kontaktov vyvolá aktiváciu príkazu krok-krok)

Slot pre rádiový signál: konektor SM pre prijímače výrobnej rady SMXI, OXI a OXIFM

Vstup pre ANTÉNU: ø 50 pre kábel typu RG58 alebo podobný

Programovatelné funkcie: 4 funkcie typu ON-OFF (Tabuľka 5) a 4 nastavitelné funkcie (Tabuľka 8)

Automaticky načítané funkcie: • Automatické načítanie príslušenstva pripojeného k výstupu Bluebus. • Automatické načítanie typu zariadenia pripojeného ku svorke “STOP” (spína-
cie kontakty, rozpínacie kontakty alebo kontakty s trvalým odporom 8,2 kΩ). • Automatické načítanie dĺžky dráhy krídiel brány a automatický výpočet bodov, v ktorých dochádza ku 
spomaleniu a bodov pre čiastočné otvorenie brány. • Automatické načítanie prevádzky s jedným alebo dvoma motormi

Montáž: Zvislá pomocou montážnej dosky

Prevádzkové teploty: od -20°C do +50°C (pri nízkych teplotách sa účinnosť prevodového pohonu znižuje)

Použitie v kyslom, slanom alebo výbušnom prostredí : Nie

Krytie zariadenie: IP 44 (v kompletnom boxe)

Rozmery (mm): 90 x 125 x 385 h

Hmotnosť (kg): (WL1024C) 4,8; (WL1024) 4,3

UPOZORNENIE: • Všetky nižšie uvedené technické parametre platia pri teplote okolitého prostredia 20°C (± 5°C). • Spoločnosť Nice S.p.a. si vyhradzuje právo 
prevádzať úpravy svojích výrobkov, kedykoľvek to bude považovať za nutné, pričom zachová ich prevádzkové parametre a možnosti použitia.

Poznámky:
(1) - Funkciu je možné aktivovať prostredníctvom programovacej jednotky Oview.
[*] - Výstupy svoriek na riadiacej jednotke (“Elektrický zámok”) a na napájacom zdroji (“Flash”) je možné preprogramovať na iné funkcie prostredníctvom 
programovacej jednotky Oview. Technické parametre týchto dvoch výstupov sa prispôsobujú podľa typu navolenej funkcie:
• funkcie “ elektrický zámok ”: 12V AC, max. 15VA;
• funkcie “lampa”: jedna multifunkčná lampa WLT alebo jedna 12 V DC lampa max. 21 W;
• ďalšie typy funkcií: jedna lampa alebo jedno relé 24V DC (-30 a +30%), max. 4 W pokiaľ je riadiaca jednotka napájaná z elektrickej rozvodnej siete alebo 
jedna lampa alebo jedno relé napájané 12V DC (-10 a +25%), max. 4 W pokiaľ je riadiaca jednotka napájaná zo záložnej batérie PS424.
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Životnosť výrobku

Životnosť výrobku je v podstate priemerná ekonomická užitnost výrobku. 
Dĺžka životnosti je silno ovplyvnená indexom náročnosti pracovných cyklov 
vykonaných automatizačnou technikou:
vtedy súhrnom všetkých faktorov, ktoré vedú k opotrebeniu výrobku (viď 
tabuľka 14).
Pri stanovení pravdepodobnej životnosti vašej automatizačnej techniky 
postupujte podľa nižšie uvedených krokov:
01. Vypočítajte index náročnosti pracovných cyklov tým spôsobom, že sčítate 
hodnoty vyjadrené v percentách u jednotlivých položiek uvedených v tabuľke 
14;
02. Do grafu A zakreslite od takto vypočítanej hodnoty zvislú priamku 
pretínajúcu krivku; od vzniknutého priemeru veďte vodorovnú priamku 
pretínajúcu osu s “pracovnými cyklami”. Zistená hodnota zodpovedá 
približnej životnosti vášho výrobku.

Odhad životnosti výrobku je definovaný na základe konštrukčných výpočtov 
a výsledkov skúšok prevedených na prototypoch. Pretože sa jedná len o 
približný odhad, nie je možné takto zistenú hodnotu považovať za záruku 
skutočnej funkčnosti a životnosti výrobku.

TABUĽKA 14

Dĺžka krídla Hmotnosť  krídla Index náročnosti -
Walky s celým ramenom 

Walky se skráteným ramenom 

< 1,2 m > 100 kg 55 %

< 100 kg 30 %

1,2 - 1,6 m > 80 kg 55 %

< 80 kg 40 %

> 1,6 m > 60 kg 55 %

< 60 kg 40 %

Prevádzkové teploty vyššie než 40°C alebo 
nižšie než 0°C alebo vlhkosť vyššia než 80%:

15%

Plné krídlo 15%

Inštalácia vo veternej oblasti 15%
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v 

index náročnosti %

GRAF A

Príklad výpočtu životnosti prevodového pohonu Walky (viď tabuľka 1 a graf A):

- hmotnost krídla brány = 50 Kg (index náročnosti pracovných cyklov = 20%)
- dĺžka krídla brány = 1,6 m (index náročnosti pracovných cyklov = 20%)
- bez ďalších javov, ktoré by zvyšovali prevádzkové zaťaženie zariadenia
Celkový index náročnosti pracovných cyklov = 40%

Približná životnosť = 65.000 pracovných cyklov

ES PREHLÁSENIE O ZHODE

Poznámka: Obsah tohoto prehlásenia zodpovedá originálnej verzii dokumentu prehlásenia, ktoré bolo k dispozícii v dobe vydania tohoto manuálu a je 
archivované v sídle spoločnosti Nice s.p.a. Text prehlásenia o zhode je v tomto návode z tlačiarenských dôvodov typograficky upravený. 

Číslo: 320/XME       Revízia: 0

Nižšie podpísaný Luigi Paro vo funkcii generálneho managera prehlasuje na vlastnú zodpovednosť, že výrobok:

Výrobca:   NICE s.p.a.
Sídlo spoločnosti:  Via Pezza Alza 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (Treviso) Taliansko
Typ:   Elektromechanický prevodový pohon
Modely:   WL1024C, WL1024
Príslušenstvo:  OXI, OVBT, OVBTGSM, SYKCE, PS24

Spĺňa požiadavky uvedené v nasledujúcich smerniciach Európskej Únie:
98/37/ES (novelizovaná 89/392/EHS) SMERNICA 98/37/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo dňa 22. júna 1998 o zbližovaní právnych 
predpisov členských štátov týkajúcich sa strojných zariadení.
V súlade so smernicou 98/37/ES upozorňujeme, že nie je povolené uvedenie vyššie zmieneného výrobku do prevádzky, pokiaľ nie je strojné zariade-
nie, ktorého je výrobok súčasťou, považované a prehlásené za zhodné v zmysle smernice 98/37/ES.

Okrem toho výrobok zodpovedá požiadavkám uvedeným v nasledujúcich európskych smerniciach, tak ako sú upravené smernicou 93/68/EHS prijaté 
Evrópskou radou 22. júna 1993:

2006/95/EHS (ktorá nahradzuje smernicu 73/23/ES) SMERNICA 2006/95/EHS EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo dňa 12. decembra 2006 
o zbližovaní právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrických zariadení pre použitie v určenom rozsahu napätia. 
Podľa nasledujúcich harmonizovaných noriem: 
EN 60335-1:1994+A11:1995+A1:1996+A12:1996+A13:1998+A14: 1998+A15:2000+A2:2000+ A16:2001
2004/108/EHS (ktorá nahrádza smernicu 89/336/EHS) SMERNICA 2004/108/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo dňa 15. decembra 
2004 o zbližovaní právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility a o zrušení smernice 89/336/EHS. 
Podľa nasledujúcich harmonizovaných noriem: EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007

Ďalej výrobok spĺňa požiadavky nasledujúcich noriem, a to v čiastočnom rozsahu, aplikovateľnom na výrobok: 
EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+ A2:2006, EN 60335-2-103:2003,
EN 13241-1:2003; EN 12453:2002; EN 12445:2002; EN 12978:2003

v Oderze 29. mája 2009         Luigi Paro (generálny manager)
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Dodatok
• Inštrukcie a upozornenie určené pre užívateľa automatizačnej techniky
• Obrázky

I



Predtým, než prvý raz použijete automatizačnú techniku, nechajte si od 
technika vysvetliť možné zdroje možného rizika a venujte niekoľko minút 
čítaniu tohoto instruktážného návodu s upozornením pre užívateľa, ktoré 
Vám odovzdal inštalačný technik. Uschovajte tento návod pre prípad, ak 
by ste mali v budúcnosti nejaké pochybnosti aj pre nového majiteľa tejto 
automatizačnej techniky.

POZOR! –  Vaša automatizačná technika je strojné zariadenie, ktoré presne pre-
vádza Vaše príkazy; jej použitie bez predchádzajúceho poučenia alebo nevhodné 
použitie z nej môže učiniť nebezpečné zariadenie:
- Neuvádzajte automatizačnú techniku do chodu, pokiaľ sa v jej blízkosti 

nachádzajú osoby, zvieratá alebo predmety. 
- Je prísne zakázané dotýkať sa komponentov automatizačnej techniky, keď je 

brána v pohybe!
- Fotobunky nie sú bezpečnostné zariadenia ale len pomocný prvok 

bezpečnostného systému. Sú vyrobené vysoko spoľahlivou technológiou, ale 
v medzných situáciách môže dôjsť k závadám alebo priamo k ich poruche, 
a za istých okolností nemusí byť takáto porucha ihneď zrejmá. Z týchto 
dôvodov je pri používaní automatizačnej techniky nutné, mať na pamäti 
nasledujúce upozornenie a bezpečnostné zásady: 

- Prechod alebo prejazd bránou je povolený vtedy, keď je úplne otvorená a jej 
krídla sú v pokoji. 

- JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ prechádzať bránou vtedy, keď sa zatvára!
- Pravidelne kontrolujte správnú funkčnosť fotobuniek.

• Deti: automatizačná technika zaisťuje vysoký stupeň bezpečnosti, jej 
detekčný systém znemožňuje uvedenie zariadenia do chodu pokiaľ sú v 
jeho bezprostrednej blízkosti osoby alebo predmety a zároveň tieto systémy 
zaisťujú predvídateľné a bezpečné uvedenie do chodu za všetkých okolností. 
Deťom je vhodné prikázať, aby sa nehrali v blízkosti automatizačnej techniky. 
Aby nedošlo k nechcenému uvedeniu automatizačnej techniky do chodu, 
nenechávajte diaľkové ovládače v ich dosahu: nie je to hračka!

• Výrobok nie je určený k tomu, aby ho používali osoby (vrátane detí), ktorých 
fyzické, senzorické alebo mentálne schopnosti sú nejakým spôsobom znížené 
alebo im chýba dostatočná skúsenosť s ovládaním zariadenia, nie sú o ňom 
ani poučené a nie sú ani v doprovode osoby poučené ohľadom ovládania 
automatizačnej techniky, ktorá by bola zodpovedná za ich bezpečnosť.

• Neobvyklé reakcie: Akonáhle zistíte, že automatizačná technika reaguje 
neobvyklým spôsobom, odpojte zariadenie od zdroja elektrického napájania 
a ručne odblokujte prevodový pohon (viď príslušná časť tohoto návodu), aby 
ste bránu mohli ovládať ručne. Nepokúšajte sa sami o nejakú opravu, ale 
vyžiadajte si zásah technika, ktorý previedol inštaláciu zariadenia.

• Zariadenie žiadnym spôsobom neupravujte a nemeňte naprogramované param-
etre a nastavenie riadiacej jednotky: zodpovednosť za prevádzku zariadenia 
nechajte na technika, ktorý previedol inštaláciu vašej automatizačnej techniky.

• Porucha alebo výpadok elektrickej energie: kým budete čakať na príjazd 
vášho servisného technika alebo na obnovenie dodávky elektrickej energie (a 
pokiaľ nie je zariadenie vybavené záložnou batériou), môžete bránu používať, 
ako by nebola vybavená automatizačnou technikou: najprv je však nutné 
previesť ručné odblokovanie prevodového pohonu (viď príslušnú časť tohoto 
návodu) a potom môžete krídlom brány pohybovať podľa vašej potreby.

• Bezpečnostné prvky mimo prevádzku: automatizačnú techniku je možné 
uviesť do chodu i v prípade, že niektorý z bezpečnostných prvkov nefunguje 
správnym spôsobom alebo je mimo prevádzky. Automatizačnú techniku je 
možné ovládať v prevádzkovom režime „mŕtvy muž” (v prítomnosti obsluhy) a 
pritom postupovať nižšie uvedeným spôsobom:
01. Vydajte príkaz prostrednictvom diaľkového ovladača alebo kľúčového 

spínača atd., aby došlo k uvedení brány do pohybu. Pokiaľ všetko správne 
funguje, brána sa uvedie obvyklým spôsobom do pohybu. Ak to tak nie je, 
pokračujte nižšie popísaným spôsobom: 

02. Do 3 sekúnd znova vydajte rovnaký príkaz a podržte ho aktivovaný;
03. Približne po 2 sekundách sa brána uvedie do chodu požadovaným 

spôsobom v prevádzkovom režime „mŕtvy muž” (v prítomnosti obsluhy); 
tzn. že brána sa bude pohybovať len po dobu, keď bude príkaz aktivovaný.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! - Pokiaľ sú bezpečnostné prvky mimo prevádzky, 
doporučujeme Vám, aby ste nechali automatizačnú techniku čo najskôr opraviť 
kvalifikovaným technikom.

• Kolaudácia, pravidelnej údržby a prípadné opravy musia byť zdokumen-
tované technikom, ktorý ju previedol a táto dokumentácia je uchovávaná 
majiteľom zariadenia. Jediné činnosti, ktoré môžete na zariadení prevádzať a 
ktoré byste dokonca mali vykonávať pravidelne, je čistenie sklíčka fotobuniek 
(k tomuto účelu používajte mierne navlhčenú utierku) a odstraňovanie lístia 
alebo kamienkov, ktoré by mohli obmedzovať chod automatizačnej techniky. 

Dôležité upozornenie – Aby ste zabránili situácii, keď by niekto mohol uviesť 
bránu do chodu, tak ešte predtým, než začnete prevádzať čistenie, nezabud-
nite automatizačnú techniku odblokovať (podľa nižšie uvedených inštrukcií).  

• Údržba: aby bola trvale zachovaná požadovaná úroveň bezpečnosti a 
zaručená čo najdlhšia životnosť celej automatizačnej techniky, je nutné 
prevádzať jej pravidelnú údržbu (aspoň raz za pol roka). Akákoľvek kontrola, 
údržba alebo oprava musí byť prevádzaná len kvalifikovaným technikom.

• Znehodnotenie: po uplynutí životnosti automatizačnej techniky sa uistite o 
tom, že jej znehodnotenie bolo prevedené kvalifikovaným personálom a že 
materiály boli recyklované alebo znehodnotené v súlade s miestne platnými 
predpismi.

• Pokiaľ je automatizačná technika zablokovaná príkazom “zablokovanie 
automatizačnej techniky”, brána sa po vydaní nejakého iného príkazu neuvedie 
do chodu a výstražná lampa 9krát rýchle blikne.

RUČNÉ ODBLOKOVANIE A ZABLOKOVANIE PREVODOVÉHO MOTORA

Prevodový pohon je vybavený mechanickým systémom, ktorý umožňuje ručne 
bránu otvárať a zatvárať.

To je nutné v prípade výpadku dodávky elektrickej energie alebo pokiaľ 
automatizačná technika reaguje neobvyklým spôsobom. 

Poznámka - V prípade výpadku dodávky elektrickej energie je možné k ovlá-
daniu brány využívať i elektrickú energiu dodávanú záložnou batériou (mod. 
PS424), pokiaľ je nainštalovaná ako súčasť zariadenia.

Odblokovanie (obr. A):
01. Otočte odblokovacie koliesko o 90° v smere hodinových ručičiek;
02. Nasaďte kľúč na príslušný odblokovací čap;
03. Otočte kľúčom v smere hodinových ručičiek takmer o jednu celú otáčku.
04. Vezmite kľúč z čapu a otočte odblokovacím kolieskom o 90° proti smere 
hodinových ručičiek, aby došlo k uzavretiu otvoru.
05. Od tejto chvíle môžete krídlo brány ovládať ručne a otvárať ju a zatvárať 
do požadovanej polohy. 

Zablokovanie  (obr. B):
01. Otočte kľúčom nasadeným na odblokovací čap proti smere hodinových 
ručičiek a potom ručne pohybujte krídlom brány tak dlho, dokiaľ nebudete 
počuť mechanické cvaknutie, ku kterému dôjde vo chvíli, keď sa krídlo spojí s 
ťažným mechanizmom. 
02. Vezmite kľúč z čapu a otočte odblokovacím kolieskom o 90° proti smere 
hodinových ručičiek, aby došlo k zakrytiu otvoru.
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Konektor pre batériu / napájanie 1. 
fotovoltaickým panelom Solemyo
Poistka riadiacej jednotky2. 
Konektor pre motor3. 
LED dióda L14. 
LED dióda L25. 
LED dióda L36. 
LED dióda L47. 
Konektor pre prijímač8. 
Konektor BusT49. 
Jumper JA10. 
Jumper JB11. 
LED dióda krok-krok12. 
LED dióda STOP13. 
LED dióda Bluebus 14. 
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TABUĽKA 2: ADRESY FOTOBUNIEK

Fotobunka Jumper Fotobunka Jumper

FOTO
Fotobunka h = 50
S aktiváciou pri zatváraní

FOTO 2
Fotobunka
S aktiváciou pri otváraní

FOTO II
Fotobunka h = 100
S aktiváciou pri zatváraní

FOTO 2 II
Fotobunka
S aktiváciou pri otváraní

FOTO 1
Fotobunka h = 50
S aktiváciou pri zatváraní a 
otváraní

FOTO 3
Konfigurácie, ktoré nie sú prijaté

FOTO 1 II
Fotobunka h = 100
S aktiváciou pri zatváraní a 
otváraní

XVII
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Nice South Africa
Johannesburg South Africa
info@co.za.niceforyou.com

Nice Polska
Pruszków Polska
Ph. +48.(022).759.40.00
Fax +48.(022).759.40.22
info@pl.niceforyou.com

Nice Portugal
Mem Martins Portugal
Ph. +351.21.922.82.10
Fax +351.21.922.82.19
info@pt.niceforyou.com

Nice Romania
Cluj Napoca Romania
Ph./Fax +40.(0)264.453.127
info@ro.niceforyou.com

Nice Turkey
Kadikoy Istanbul Turkey
Ph. +90.216.456.34.97
Fax +90.216.455.78.29
info@tr.niceforyou.com

Nice UK

United Kingdom
Ph. +44.16.23.55.80.86
Fax +44.16.23.55.05.49
info@uk.niceforyou.comwww.niceforyou.com

Headquarters

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

Nice in Italy

Nice Padova
Padova Italia
Ph. +39.049.87.01.05.1
Fax +39.049.87.07.63.8
infopd@niceforyou.com

Nice Roma
Roma Italia
Ph. +39.06.72.67.17.61
Fax +39.06.72.67.55.20
inforoma@niceforyou.com

Nice Worldwide

Nice France
Buchelay France
Ph. +33.(0)1.30.33.95.95
Fax +33.(0)1.30.33.95.96
info@fr.niceforyou.com

Nice France Sud
Aubagne France
Ph. +33.(0)4.42.62.42.52
Fax. +33.(0)4.42.62.42.50
infomarseille@fr.niceforyou.com

Nice France Rhône Alpes
Decines Charpieu France
Ph. +33.(0)4.78.26.56.53
Fax +33.(0)4.78.26.57.53
infolyon@fr.niceforyou.com

Nice Belgium
Leuven (Heverlee) Belgium
Ph. +32.(0)16.38.69.00
Fax +32.(0)16.38.69.01
info@be.niceforyou.com

Nice Deutschland
Gelnhausen Deutschland
Ph. +49.(0)6051.91.520
Fax +49.(0)6051.91.52.119
info@de.niceforyou.com

Nice España Madrid
Mostoles Madrid España
Ph. +34.(0)9.16.16.33.00
Fax +34.(0)9.16.16.30.10
info@es.niceforyou.com

Nice España Barcelona
Sant Quirze del Valles
Barcelona España
Ph. +34.(0)9.37.84.77.75
Fax +34.(0)9.37.84.77.72
info@es.niceforyou.com

Nice Australia
Wetherill Park Australia
Ph. +61.(0)2.96.04.25.70
Fax +61.(0)2.96.04.25.73
info@au.niceforyou.com

Nice China
Shanghai P. R. China
Ph. +86.21.575.701.46
Fax +86.21.575.701.44
info@niceforyou.com.cn

Nice USA
San Antonio Texas USA
info@us.niceforyou.com

Nice Russia
Odintsovo Moscow Region Russia
Ph. +7.495.739.97.02
Fax +7.495.739.97.02
info@ru.niceforyou.com


