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riadiace jednotky

Inštrukcie a upozornenia pre montérov
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POPIS RIADIACEJ JEDNOTKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - Sieťová poistka ( 5A )   H - LED RADIO   
B - Relé zatváranie    I - Tlačidlo RADIO   
C - Relé otváranie    L - LED vstupov 
D - Transformátor    M - Svorkovnica antény  
E - Mikroprocesor    N - Tlačidlo krokovanie 
F - Konektor pre programátor SMU O - Svorkovnica riadiacich vstupov 
G - Prepínač funkcií P - Svorkovnica sieťového napájania a 
  motora 
 
Riadiaca jednotka A01 je určená pre ovládanie jednofázového asynchronného pohonu. Je 
navrhnutá pre automatizáciu pohonov garážových brán, vjazdových brán, roliet a markíz. 
Súčasťou jednotky  je prijímač diaľkového ovládania pracujúci na frekvencii 433,92 MHz a 
kompatibilný s nasledujúcimi typmi vysielačov: 
 
FLO   FLO1, FLO2 FLO4, VERY VE 
FLOR   FLOR1, FLOR2, FLOR4, VERY VR, ERGO1, ERGO4, ERGO6,  
   PLANO1, PLANO4, PLANO6 
SMILO  SM2, SM4 
 
Vzhľadom k tomu, že kódovanie jednotlivých typov je rozdielne, prvý vysielač uložený do 
pamäte určí, aké vysielače budú ďalej používané. Do pamäte ide uložiť maximálne 254 
vysielačov. Po zadaní spúšťacieho impulzu je motor napájaný po dobu naprogramovanú 
pri inštalácii ( doba chodu max. 120 sekúnd). Elektromechanický koncový spínač, 
zabudovaný v pohone alebo časovač riadiacej jednotky zastaví pohyb v požadovanej 
polohe. Riadiacu jednotku ide ovládať vstupmi s funkciami krokovanie ( otvára - stop - 
zatvára - stop ), otvoriť a zatvoriť a ochranným vstupom pre fotobunky alebo núdzové 
vypnutie. Jednotku je možné  pripojiť k TTBUS systému. Správa kódov diaľkových 
ovládačov je uľahčená možnosťou použiť programovaciu jednotku SMU. 
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SCHÉMA PRIPOJENIA 
 

 
 
1 ÷ 3  Výstup pre pohon (zatvoriť, spoločný, otvoriť, zem ) 
5 ÷ 7  Sieťové napájanie (zem, fáza, nula ) 
8 - 9  Napájanie príslušenstva 24V ss. max. 50mA 
10            Ochranné prvky ( Fotobunky/Stop )  
11         Krokovanie (otvoriť - stop - zatvoriť - stop) / Pripojenie TTBUS 
12           Zatváranie 
 
 
OCHRANNÉ PRVKY: tento vstup je určený pre pripojenie bezpečnostných zariadení. 
Pomocou prepínača funkcií ide nastaviť tento vstup do režimu NC ( rozpínací kontakt), NO 
( spínací kontakt ) a kontakt s konštantným odporom ( 8,2 kΩ ). 
 
VSTUP KROKOVANIE: každý povel na tomto vstupe aktivuje sekvenciu  otvoriť - stop - 
zatvoriť - stop . Pokiaľ povel trvá dlhšie než 3 sekundy ( ale menej než 10 sekúnd ) 
aktivuje sa vždy otvárací manéver, pokiaľ trvá dlhšie než 10 sekúnd aktivuje sa vždy 
zatvárací manéver. Túto funkciu je možné použiť pre synchronizáciu viacerých pohonov 
paralelným zapojením riadiacich vstupov. 
 
Tento vstup môže byť pomocou prepínača funkcií nastavený na funkciu otvoriť sa 
sekvenciou otvoriť - stop - otvoriť - stop. 
 
Vstup krokovanie môže byť použitý tiež ako vstup pre TTBUS komunikáciu. „TTBUS“ je 
zbernica vytvorená pre hromadné riadenie markíz, roliet a pohonov. Tato zbernica 
umožňuje samostatné riadenie až 100 riadiacich jednotiek prepojených iba dvomi 
paralelne pripojenými vodičmi. 
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VSTUP ZATVORIŤ: povel na tomto vstupe aktivuje vždy sekvenciu  zatvoriť - stop - 
zatvoriť - stop. Tento vstup je možné použiť napríklad pre automatické zatváranie  ( 
s externým časovým spínačom ). 
 
PROGRAMOVANIE FUNKCIÍ 
 
PROGRAMOVANIE DOBY CHODU 
 
Doba chodu sa dá naprogramovať v rozsahu od 5 do 120 sekúnd (nastavenie z výroby po 
úplnom vymazaní pamäte ). Programovanie preveďte podľa nasledujúcich inštrukcií: 
 

1. Zatlačte a podržte tlačidlo T1 riadiacej jednotky do štartu pohonu 
 
2. Po 5 tich sekundách od zatlačenia tlačidla začína fáza načítania doby chodu 

 
3. V okamihu, keď pustíte tlačidlo T1 dôjde k zastaveniu pohonu a uloženiu novej 

doby chodu do pamäte 
 

Pokiaľ chcete zmeniť dobu chodu, opakujte celý proces od bodu 1 
 

 Poznámka: je vhodné, aby doba chodu bola o niekoľko sekúnd dlhšia, než je potreba pre 
úplný manéver.  
 
PROGRAMOVANIE FUNKCIÍ 
Riadiaca jednotka obsahuje tri vstupy pre ovládanie a bezpečnostné prvky. Prepínač 
funkcií slúži pre nastavenie niektorých funkcií podľa vlastných potrieb. 
 

JPOZOR!   Niektoré z programovateľných funkcií súvisia s bezpečnosťou 
užívateľov. Venujte zvýšenú pozornosť výberu funkcií a dôkladne zvážte, ktorá je 
najvhodnejšia z hľadiska užívateľov. 
 
Switch 1   OFF  vstup  OCHRANNÉ PRVKY  s funkciou STOP  
     (krátky reverz a zastavenie manévru)   
  ON  vstup  OCHRANNÉ PRVKY  s funkciou FOTOBUNKY 
     (reverz až do úplného otvorenia ) 
  
Switch 2  OFF   Vstup KROKOVANIE v režime krokovanie 
     (otvoriť - stop - zatvoriť - stop ) 
   ON  Vstup KROKOVÁNIE v režime otvoriť 
     (otvoriť - stop - otvoriť - stop) 
 
Switch 3 - 4  OFF  OFF vstup  OCHRANNÉ PRVKY  s rozpínacím kontaktom 
   ON ON vstup OCHRANNÉ PRVKY  so spínacím kontaktom 
   OFF ON vstup OCHRANNÉ PRVKY  s kontaktom s konštantným 
     odporom 8,2 kΩ         
   ON OFF   neprípustná kombinácia 
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POPIS FUNKCIÍ 
Switch 1 OFF  Vstup OCHRANNÉ PRVKY s funkciou STOP  
 
Pokiaľ je vstup neaktívny, nie je možné pohon uviesť do chodu. Pokiaľ je pohon v pohybe 
dôjde k zastaveniu, krátkej reverzácii a zastaveniu 
 

 ON  Vstup  OCHRANNÉ PRVKY  s funkciou FOTOBUNKY 
 
Pokiaľ je vstup neaktívny , ide previesť iba otvárací manéver. Pokiaľ pohon prevádza 
zavárací manéver, dôjde k zastaveniu, reverzácii a následnému úplnému otvoreniu. 
 
Switch 2 OFF   Vstup KROKOVANIE v režime krokovanie 
 
Každý povel vyvolá sekvenciu pohybov otvoriť - stop - zatvoriť - stop 
 

 ON  Vstup KROKOVANIE v režime otvoriť 
 
Každý povel vyvolá sekvenciu pohybov otvoriť - stop - otvoriť - stop. Túto funkciu ide 
použiť, pokiaľ požadujeme definované vstupy pre otváranie a zatváranie ( napr. kľúčový 
spínač s polohami otvoriť - zatvoriť). 
 
Switch 3 - 4 OFF  OFF vstup  OCHRANNÉ PRVKY s rozpínacím kontaktom 
    nastavte pri použití fotobuniek 
  ON ON vstup OCHRANNÉ PRVKY  so spínacím kontaktom  
  OFF ON vstup OCHRANNÉ PRVKY  s kontaktom s konštantným 
    odporom 8,2 kΩ - nastavte pri použití pneum. ochrany 
  ON OFF   neprípustná kombinácia 
 
UKLADANIE VYSIELAČOV DO PAMÄTE 
 
Riadiaca jednotka A01 umožňuje použiť rôzne typy vysielačov diaľkového ovládania 
(viz. tabuľka v úvode); prvý vysielač, ktorý uložíte do pamäte určí, aký typ ovládačov bude 
ďalej používaný. 
Kód vysielača je možné uložiť do pamäte pomocou tlačidla T2 na doske riadiacej jednotky 
(nutné pre uloženie prvého vysielača) alebo pomocou už skôr uloženého vysielača. 
Typ vysielače uloženého v pamäti zistíme pomocou LED „RADIO"; podľa počtu bliknutí 
tejto LED po zapnutí jednotky vyhľadáme v nasledujúcej tabuľke typ vysielačov: 
 
 

Počet bliknutí 
LED RADIO 

Typ vysielačov uložených 
v pamäti 

1 FLO 
2 FLOR 
3 SMILO 
5 prázdna pamäť ( nie je uložený žiadny vysielač ) 
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Pre uloženie vysielačov do pamäte sa používa jeden z dvoch spôsobov: 
 
 
Mód I 
 
V tomto móde je funkcia tlačidiel vysielača pevne daná : tlačidlo 1 - povel pre otvárací 
manéver, tlačidlo 2 - povel pre stop, tlačidlo 3 - povel pre zatvárací manéver, tlačidlo 4 - 
povel pre stop. Pri ukladaní vysielača do pamäte sa prevádza iba jedna operácia, je jedno, 
ktoré tlačidlo použijeme, v pamäti prijímača bude obsadená iba jedna pozícia. 
 
PRÍKLAD: 
 

Tlačidlo Povel 
1 OTVOR 
2 STOP 
3 ZATVOR 
4 STOP 

 
 
Mód II  
 
V tomto móde je ku každému tlačidlu vysielača priradená jedna z nasledujúcich funkcií : 
krokovanie, otvoriť, zatvoriť a stop.  V tomto prípade musíme ukladať každý povel 
zodpovedajúcim tlačidlom. Jedno tlačidlo môže ovládať iba jednu funkciu, ale táto funkcia 
môže byť ovládaná viacerými tlačidlami. V pamäti obsadí každé uložené tlačidlo jednu 
pozíciu. 
 
 
PRÍKLAD: 
 

Tlačidlo A01 č. 1 A01 č.2 
1 OTVOR  
2 ZATVOR  
3  OTVOR 
4  ZATVOR 

 
  
 

Tlačidlo A01 č. 1 A01 č.2 A01 č.3 A01 č.4 
1 KROKOVANIE    
2  KROKOVANIE   
3   KROKOVANIE  
4    KROKOVANIE 
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Ukladanie v móde I 

 
 1. Zatlačte tlačidlo T2 na 3 sekundy 
  
 2. Ako náhle sa rozsvieti LED RADIO uvolnite tlačidlo 
 

3.  V nasledujúcich 10-tich sekundách uložte vysielač stisnutím ktoréhokoľvek 
tlačidla na 3 sekundy 

 
Poznámka: úspešné uloženie vysielača do pamäte je indikované  trojitým bliknutím LED 
RADIO , pokiaľ chcete uložiť daľšie vysielače, opakujte behom nasledujúcich 10-tich 
sekúnd krok 3. Proces ukladania končí pokiaľ behom týchto 10-tich sekúnd neuložíte 
žiadny ďalší vysielač. 
 
Ukladanie v móde II 
 
 1. Zatlačte tlačidlo toľko krát, aby počet stisnutí odpovedal číslu  
  požadovanej funkcie - 1 - krokovanie, 2 - otvor, 3 - zatvor, 4 - stop 
 
 2. LED RADIO blikne podľa zvolenej funkcie ( napr. otvor 2x blik) 
 
 3. Behom nasledujúcich 10-ti sekúnd stisnite na 3 sekundy tlačidlo, ktoré  
  chcete s navolenou funkcií uložiť do pamäte prijímača 
 
Poznámka: úspešné uloženie vysielače do pamäte je indikované  trojitým bliknutím LED 
RADIO , pokiaľ chcete uložiť ďalší vysielače, opakujte behom nasledujúcich 10-tich sekúnd 
krok 3. Proces ukladania končí pokiaľ behom týchto 10-tich sekúnd neuložíte žiadny ďalší 
vysielač. 
 
Ukladanie bez prístupu do jednotky 
 
Nový vysielač je možné uložiť do pamäte bez prístupu k tlačidlu T2. K tejto operácii je ale 
nutný vysielač, ktorý bol už uložený v pamäti. Novo nahraný vysielač bude mať rovnaké 
vlastnosti ako pôvodný. To znamená, ak bol prvý vysielač nahraný v móde I, nový vysielač 
bude uložený tiež v móde I a je teda možné použiť ktorékoľvek tlačidlo. Ak bol prvý 
vysielač nahraný v módu II, potom i nový vysielač musí byť nahraný v móde II; je nutné si 
zapamätať, ktorému tlačidlu na pôvodnom vysielači je priradená zodpovedajúca funkcia; 
tlačidlo, ktoré bude použité na novom vysielači bude mať tú istú funkciu ako tlačidlo na 
pôvodnom. Pred prevedením fázy načítania si dôkladne prečítajte návod, aby ste mohli 
previesť načítanie bez prerušenia. Pripravte si NOVÝ vysielač k nahraniu, STARÝ ( už 
nahraný ) a v dosahu prijímača preveďte nasledujúcu operáciu. 
 
  1. Zatlačte tlačidlo NOVÉHO vysielače na 5 sekúnd 
  
 2. Zatlačte 3 x tlačidlo STARÉHO vysielače ( cca po 1 sekunde) 
 

4. Zatlačte 1 x tlačidlo NOVÉHO vysielače pre potvrdenie 
 
Poznámka: pokiaľ chcete nahrať ďalší vysielače, opakujte všetky predchádzajúce kroky. 



T.A.OLYMP spol. s r.o.  NICE Riadiaca jednotka A01 

8/8 

 
 
Mazanie pamäte 
 
Pri mazaní ide z pamäte odstrániť kódy uložených vysielačov alebo nastaviť východzie 
parametre jednotky ( nastavenie z výroby ). Po vymazaní všetkých vysielačov je možné 
zmeniť typ používaných vysielačov. 
 
 1. Zatlačte a držte tlačidlo T2 na riadiacej jednotke 
 
 2. LED RADIO sa rozsvieti, zhasne a po chvíli začne blikať 
 
 3. Pusťte tlačidlo ihneď jak sa dióda tretí krát rozsvieti, pokiaľ chcete vymazať 
iba vysielače. Ak chcete vymazať celú pamäť pusťte tlačidlo keď sa dióda rozsvieti piaty 
krát. 
 
Poznámka: pokiaľ dôjde k vymazaniu začne LED RADIO rýchle blikať a po chvíli blikne 5x 
pre potvrdení ukončenia procesu. Vymazanie celej pamäte spôsobí stratu všetkých 
nastavených parametrov (doba chodu, TTBUS adresa) a uvedie jednotku do nastavenia 
z výroby. 
 
  
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Riadiaca jednotka A01 
 
Napájacie napätie     230V 50Hz 
Maximálny príkon pohonu    600 VA  
Doba chodu      max. 120 s 
Napájanie príslušenstva    24 V ss ± 30%, max. odber 50 mA 
Pracovná teplota     -20 ÷ 70°C 
Stupeň krytí       IP 44 
Rozmery      118 x 52 x 147 mm 
Hmotnosť      350 g 
 
Prijímač 
Frekvencia      433,92 MHz 
Typ vysielača     FLO (pevný kód), FLOR (plávajúci kód) 
       SMILO ( plávajúci kód) 


