EASY WAY 201
POHON KRÍDLOVÝCH BRÁN
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2x A

2x B

4 SADY

2x C

SK

E M8 x 40 mm

alebo M8 x 70 mm

2x D

2 SADY

1x P

I M6 x 40 mm

1x L
8 SÁD

H M8 x 85 mm*

2x G

1x F

* skrutka je určená na montáž brány
na oceľových stĺpoch 70 x 70 mm, v
prípade montáže brány na stĺpoch
100 x 100 mm pripravte 8 sád skrutiek M8 x 120 mm

Závisle od kúpeného modelu by sa vhodný spojovací prvok mal nachádzať v sade.
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Úvod

SK

POLARGOS je poľský výrobca systémov oplotenia pozemkov, priemyselných oplotení a iných
oceľových výrobkov, ktorý pôsobí na trhu od roku 1994. Dlhodobé skúsenosti a výrobné a marketingové
zázemie zaručujú, že POLARGOS vyrába produkty, ktoré získavajú viac a viac zákazníkov nielen doma,
ale aj v zahraničí.
Cieľom spoločnosti je dodávať na trh produkty, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy výroby a úpravy
a zároveň čelia vysokým požiadavkám zákazníkov v oblasti estetiky a módy na trhu oplotení.
Ďakujeme za Vašu dôveru a zakúpenie pohonu EASY WAY 201.
Prosíme, aby ste sa pred začatím montáže riadne zoznámili s týmto návodom na použitie.
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EASY WAY 201 vyrobila pre POLARGOS spoločnosť Somfy.

Pred začatím montáže výrobku sa riadne zoznámte s informáciami, ktoré sa nachádzajú v tomto návode
na použitie. Nevyhnutné je prísne dodržiavanie pokynov uvedených v tomto návode a zachovanie tohto
dokumentu po celú dobu používania výrobku.
Nedodržiavanie montážnych pokynov môže viesť k vzniku vážnych úrazov alebo majetkovej straty.
POLARGOS nenesie zodpovednosť v takýchto prípadoch.
Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí), ktorých telesné, senzorické alebo
mentálne schopnosti sú obmedzené, alebo osoby, ktoré nemajú vhodné vedomosti a skúsenosti,
s výnimkou,
že môžu využívať zariadenie s pomocou osoby zodpovednej za ich bezpečnosť v rámci dozoru
alebo s predchádzajúcim poskytnutím návodu na obsluhu zariadenia.
Dávajte pozor, aby sa deti nehrali s pevnými dielmi na ovládanie zariadenia. Umiestnite vysielače mimo
dosahu detí.
V prípade používania prepínača bez aretácie*** skontrolujte, či sa iné osoby nachádzajú v primeranej
vzdialenosti od brány.
Vykonávajte časte kontroly systému, aby ste odhalili chyby a vady spojené s vyvážením brány alebo
určením stupňa opotrebenia. Nepoužívajte pohon, v prípade že si vyžaduje opravu alebo reguláciu.
Odpojte napájanie zariadenia počas čistenia alebo vykonávania iných údržbárskych prác v prípade, že
zariadenie je automaticky ovládané.
Pred montážou pohonu skontrolujte, či poháňaný prvok je v dobrom technickom stave, je riadne vyvážený
a otvára sa a zatvára sa požadovaným spôsobom.
Zaistite vhodnú vzdialenosť od zóny, ktorá sa nachádza medzi poháňaným prvkom a umiestnenými
v okolí pevnými časťami, vzhľadom na nebezpečenstvo spojené s posúvaním sa poháňaného prvku
počas otvárania brány (stlačenie, priťatie, zakliesnenie).
Kontrolujte zrakom bránu počas pohybu.
Všetky prepínače bez aretácie *** sa musia nachádzať na mieste, z ktorého poháňaný prvok bude
priamo
viditeľný, ale z vhodnej vzdialenosti od pohyblivých prvkov. Montuje sa vo výške 1,5 m na mieste, na
ktorom nebudú verejne dostupné, okrem prepínačov, ktoré si vyžadujú použitie kľúča.
Zachovajte priestor 500 mm zozadu každého krídla, ak je brána úplne otvorená.
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Bezpečnostné pokyny

Nevyhadzujte opotrebené zariadenie ani opotrebené batérie spolu s komunálnym odpadom. Používateľ je povinný odovzdať všetky opotrebené elektronické a elektrické zariadenia na vyhradené miesto zberu odpadu pre recykláciu.
POLARGOS týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/CE. Vyhlásenie o zhode je dostupné na internetovej adrese
www. polagros.eu. Výrobok sa môže uviesť na trh Európskej únie a vo Švajčiarsku.

*** exemplu: interfon, comutator cu cheie, panou cu cod digital, etc.
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Popis výrobku
Výrobok je určený na brány používane v rodinných domoch (popis vedľa).
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Technické údaje
Typ

EASY WAY 201

Napätie napájania

230V ~/ solárny systém

Typ pohonu

24 Vdc

Výkon pohonu

40 W

Max. spotreba energie
(s osvetlením zóny brány)

600 W

Spotreba energie v režime spánku

4,5 W

Priemerný denný počet vyklov práce

20 cyklov denne

Čas otvárania*

16 s do 90°

Automatická detekcia prekážky

V súlade s normou EN 12 453 (Príloha A)

Prevádzková teplota

-20°C ÷ +60°C

Tepelná ochrana

áno

Stupeň ochrany

IP 55 pre elektronické prvky
IP 44 pre pohony

Integrovaný rádiový prijímač

áno

Diaľkové ovládače:
• Frekvencia

433,42 MHz

• Dosah v užívateľskom poli

≈ 30 m

• Počet nastavení v pamäti

16

Možné pripojenia:
• Výstup oranžového svietidla

Blikanie, 24 V, 10 W

• Výstup osvetlenia zóny, napájaný kontakt

max. 500 W (v prípade 230 V ~)
max. 24 V - 25 W (v prípade solárneho systému)

• Výstup napájania príslušenstva

24 Vdc/200 mA

• Výstup náhradnej batérie

áno (len v prípade 230V)

• Výstup snímačov  

áno

• Výstup ovládania typu suchý kontakt

áno

• Interná anténa

áno

* Čas otvárania sa môže líšiť závisle od parametrov brány.
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Popis výrobku
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Veľkosť a maximálna
Maximálny uhol otvorenia
hmotnosť krídiel			 (v prípade bežných závesov)

EASY WAY 201
P

200 kg

H

2,00 m

L

2,00 m

Šírka každého z krídiel by sa mala
nachádzať v rozsahu od 1m do „L”.
Maximálny uhol otvorenia
(v prípade závesov montovaných na boku stĺpu).

95o

• Uhol otvárania brány musí byť v rozmedzí 85-95 stupňov.
• Uhol otvárania oboch krídel brány musí byť rovnaký.
• Uhol otvárania sa musí nastaviť pomocou
dorazov upevnených k podkladu.

Veľkosť (v mm)

• Dorazy nie sú súčasťou setu.

Doraz na obmendzenie - kód S1975
Pokial se majú krídla brány zastavit skor, nainštalujte zemné dorazy
S1975 (nie sú súčasťou pohonu).
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Príprava na montáž
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Veci na overenie pred začatím montáže
Kontrola brány
Brána je v dobrom technickom stave, ak sa zatvára a otvára bez použitia sily.
Počas celého cyklu presúvania brána je v horizontálnej polohe. Otvára sa dovnútra pozemku.
Typ brán – len kovové rámy
(S výhradou, že sa dodržiavajú montážne veľkosti uvedené na 7. strane).

Priečka
Montážny držiak
Stĺpik - (kovový
alebo betónový)

Obmedzovač
otvorenia
nie je
súčasťou
dodávky.

Obmedzovač
otvorenia

Kontrola stĺpov
Stĺpy musia mať šírku minimálne 70 mm. V opačnom prípade sa môže ukázať,
že vzniká potreba uviesť konštrukčné zmeny pre správne osadenie a montáž
rohového stĺpu.

Obmedzovač
otvorenia
nie je
súčasťou
dodávky.

l
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Umiestnite obmedzovače v požadovanom uhle otvorenia brány. Uhol musí byť v intervale od 85-90o.
Uhol otvorenia oboch krídel musí byť rovnaký α=α’. Obmedzovač otvorenia nie je súčasťou dodávky.

Príprava na montáž

13

10,5

7,5
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Potrebné náradie

6,5

13
10

9

Príprava na montáž
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Predbežné elektrické pripojenie
Pre zamontovanie pohonu brány je potrebné:
Priviesť elektrické pripojenie 230 k jednému zo stĺpov, ako najbližšie pohonu.
Spojiť stĺpy medzi sebou pomocou kábla 2 x 1 mm2, ktorý sa v sade nenachádza.
		
Zaistite izolačný plášť Orange ICT Ø 25 mm na káble umiestnené pod zemou.
V prípade, že vedenie kábla pod zemou medzi stĺpmi nie je možné, použite
priechodku na kábel, ktorá je odolná voči prejazdu vozidiel.

1 23

2 3

Ohybný plášt ICT

1.
Pripojenie napájania (3 x 1,5 mm2)

Prípojná skrina
(nie je v sade)

Elektronický modul

Priecka

kábel 2 x 1 mm2 medzi pohonmi
kábel 2 x 0,75 mm2 medzi snímacmi

2.
Pripojenie 24 V medzi dvomi pohonmi: (2 x 1 mm2)

Napájanie z elektrickej siete
Pre zaručenie práce mechanizmu otvárania brány napojte ho na napájací zdroj
nedělit, musí být na jednom řádku: 230 V / 50 Hz.
Elektrické vedenie musí byť:
● Určené len pre mechanizmus otvárania brány.
● Zaistené:
- Pomocou ističa alebo automatického vypínača 10 A,
- Prúdového chrániča (30 mA).
● Namontované v súlade bezpečnostnými normami vzťahujúcimi sa na elektrické
inštalácie, ktoré platia v krajine montáže.
Musí sa riešiť možnosť viacpólového odpájania napájania:
● Pomocou napájacieho kábla so zástrčkou,
● Alebo pomocou vypínača, ktorý umožňuje zachovať vzdialenosť medzi kontaktmi
minimálne 3mm na každom pólu (v súlade s normou EN 60335-1).
Odporúča sa montáž prepäťovej ochrany (maximálne zvyškové napätie 2 kV).
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Príprava na montáž
Príprava spojovacích prvkov

I

V prípade       používame skrutky M8 x 85 mm, ktoré sa nachádzajú v sade.

I

STLP 70 x 70

SK

Pozor: pohľad zo záhrady!

STLP 70 x 70

Ľ

P
8 SÁD

H

M8 x 85 mm

II

V prípade       pri oceľových stĺpoch 100 x 100 mm treba zabezpečiť 8 sád
skrutiek M8 x 120 mm.
Pozor: pohľad zo záhrady!

II
STLP 100 x 100

STLP 100 x 100

30

Ľ

30

30

P

30

8 SÁD

H

M8 x 120 mm
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Montáž automatického systému

 prípade         je potrebné pri betónových stĺpikoch mať 8 sád oceľových
V
kotiev alebo rozperných kolíkov v závislosti od materiálu, z akého je
vyrobený stĺpik.  

50-70

A.

SK

VARIANT III A . - montáž bez kapsy

alebo

8 sád

CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ:
WYMIARY SĄ W MILIMETRACH
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
TOLERANCJE:
LINIOWA:
KĄTOWA:
IMIĘ I NAZWISKO

STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE

WYKOŃCZENIE:

PODPIS

DATA

NARYS.
SPRAWDZ.

alebo

ZATWIER.
WYPROD.
MATERIAŁ:

Z.JAKOŚCI

WAGA:

B.
VARIANT III B . - montáž s kapsou

95
vz

áv

islo

sti

r
od

oz

me

s
rov

tĺp

ika

alebo

vz

8 sád
alebo
12
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Montáž automatického systému

Príprava brány
Natavte krídla brány vo vodorovnej polohe.

2

Rozhodnite o umiestnení automatického systému.
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1

B

P

P

A

P

3

A

A

Pripravený systém priložte na zatvorenú bránu so skôr vyrovnanou polohou.
Automatický systém sa nesmie otierať o montážne prvky brány.

! !
!II II

STLP 70 x 70

STLP 70 x 70

I

I
A.

Maximálne
Maximálne
vysunutý B
vysunutý
čap
čap
Maximálne
B vysunutý
čap

I

STLP 70 x 70

Ľ

STLP 100 x 100

STLP 100 x 100

30

II

BETÓNOVÝ STĹPIK BEZ KAPSY

30

50-70

STLP 100 x 100

BETÓNOVÝ STĹPIK S KAPSOU

Ľ

30

30

30

B.

v

ika
tĺp
vs
ero
m
95
oz
dr
ti o
los
vis
zá

30
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Pridržte spojovacie prvky  P  a      v
P
L určenej polohe pomocou svorky.

SK
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Montáž automatického systému

Po priložení automatického systému
na bránu zistite, ktoré otvory brány
na priečke sa zhodujú s oválnymi
otvormi na montážnom držiaku
brány V1 (montujeme do dvoch
vybraných otvorov)

alebo
montujeme do dvoch or
vybraných otvorov

montujeme do dvoch
vybraných otvorov

Otvory v bráne pripravené
na oválne otvory

14

5

Namontujte montážne prvky na bránu pomocou skrutiek.
Montážne prvky by mali byť umiestnené tak, aby sa mohli regulovať
prostredníctvom jemných posunov prikrúťte skrutky do momentu jemného odporu).

6

 ásledne pri zatvorenej bráne naN
montujte spojovací prvok na stĺp.
Stĺp navŕtajte pomocou vrtáka

1
7

Montáž automatiky
UPOZORNENIE: Pohon je dodávaný s nastaveným dorazom pre zavretú
bránu - nemeňte ho.

A

SK

B

8

Skontrolujte ešte raz pripevnenie montážneho prvku na bráne,
v prípade potreby doregulujte.

9

Odstráňte automatický systém. Vyberte jeden otvor na montážnom systéme,
ktorý nie je využitý na pripevnenie oplotenia. Na tomto mieste pripevnite priečku
brány pomocou vrtáka 6,5
6,5 .
Následne od strany ulice rozvŕtajte otvor 7,5
7,5 .
Namontuje skrutku M6 x 40 mm

V1

Vyberte jeden otvor (z troch),
ktorý nie je urcený na montáž
oplotenia a prevrtajte priecku
brány

I M6 x 40 mm
15
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Montáž automatického systému

Pripevnenie montážnej objímky  V1
V1 alebo  V2
V2 .
prvok na odblokovanie  D  na
objímku na montáž krídla  V1
11 C   namontuje
C
D
V1 alebo
V2  pomocou skrutky
V2

SK

C

D
Pre správne využitie prvku na odblokovanie, zachovajte smer
montáže uvedený na schéme, Nemontuje skrutku oddola.

16

12

V1
V2 pohonný čap.
Namontujte montážnu objímku  V1  alebo  V2  na
Pripnite prvok na odblokovanie  D  na
pohonnom
čape pre zablokovanie čapa.
D
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V prípade montáže na druhom krídle brány zopakujte kroky 1. – 12.

2

Elektrické zapojenie

Poloha elektronického modulu na stĺpe
Modul je namontovaný zo strany prívodu elektrického napájania.
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Etapy:
Poloha elektronického modulu na stĺpe,
Upevnenie elektronického modulu na stĺp,
Zapojenie oboch pohonných valcov,
Pripojenie antény,
Pripojenie na elektrické alebo solárne napájanie.

Upevnenie elektronického modulu na stĺp.
1. Modul umiestnite (na viac ako jeden meter od
   zeme) oproti stĺpu a na navŕtanie otvorov
   použite šablónu:

2. Elektroniku vložte do modulu. Na jeho
   umiestnenie bude potrebné vyvinúť
   trochu viac sily. Upevnite ho pomocou
   dodanej upevňovacej skrutky:

PROG

AUTO
ON/OFF

126
70

Modul bude namontovaný tesnením smerom dole.
Káble budú vychádzať zospodu (ako je to uvedené na nasledujúcom obrázku).
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Elektrické zapojenie

Zapojenie oboch pohonných valcov.
Prepojenie medzi pohonnými valcami a elektronickým modulom je potrebné vykonať
pred zapojením elektronického modulu do sieťovej zásuvky.

SK

Pohonný valec nainštalovaný na stĺp krídla, ktorý sa otvára prvý a zatvára ako
posledný, je pohonný valec M1.

M2

M1

Pohonný valec M1 poháňa pravé krídlo, ktoré
sa otvára ako prvé a zatvára ako posledné

Kabeláž pohonných valcov:

modrý vodi*
hnedý vodič*

M2

M1

modrý vodič*
hnedý vodi*

Pohonný valec M1 sa zapája vždy medzi svorky 11 a 12.
Pohonný valec M2 sa zapája vždy medzi svorky 13 a 14.

* kúpené káble sa môžu líšiť farbami od uvedených v návode na použitie. Zohľadníte to, prosím,
počas montáže.
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AUTO
ON/OFF

2

Elektrické zapojenie

Pripojenie antény.
Pre optimálny chod odporúčame vytiahnuť vodič
antény z modulu cez kábelovú priechodku.

SK

Vodič antény nikdy neprerušujte.

Napojenie na elektrickú sieť alebo solárny systém.
V prípade solárneho napájania pozrite stranu 35.
PROG

AUTO
ON/OFF

Z bezpečnostných dôvodov je tieto úkony potrebné realizovať pri odpojenom napätí.
Připojení k elektrické síti 230 V / 50 Hz musí provádět osoba s odbornou kvalifikací.
1. Dajte kábel do tesnenia.

2. Pripojte uzemňovací vodič.
Uzemňovací vodič (zelený / žltý) je potrebné
použiť pre niektoré typy príslušenstva
(osvetlenie 230 V Trieda I).

Povinne dodržujte farebné
označenie káblov.

3. Zapojte fázový a nulový vodič.
Potiahnutím overte, či sú vodiče riad
zablokované.

PROG

AUTO
ON/OFF

Modrý vodič

Nulový vodič

Červený / hnedý /
čierny vodič

Fáza

Zelený / žltý vodič

Uzemnenie

L

4. Tesnenie dotiahnite. Ťahom overte, či je kábel riadne zablokovaný.

19
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Nastavenie parametrov

Etapy:
Predstavenie symbolov.
Načítanie diaľkových ovládačov do pamäti.
Učenie sa dráhy pohybu krídel.
Nastavenie automatického režimu.
Prechod z automatického režimu do sekvenčného režimu.
Potvrdenie nastavenia.
Predstavenie symbolov.
Dlhé stlačenie
dlhšie ako 0,5 sekundy

Ukazovateľ bliká

Krátke stlačenie
Kratšie ako 0,5 sekundy

Ukazovateľ svieti

Programovanie diaľkových ovládačov.
Pred spustením nastavovania parametrov na vašom zariadení skontrolujte, či ukazovatele
ON / OFF a PROG svietia a ukazovateľ DANGER nesvieti
Vykonajte nasledujúce činnosti:

Funkcie diaľkových ovládačov
Pohon môže fungovať s jedným alebo viacerými
diaľkovými ovládačmi. Nižšie uvedené úkony je
potrebné zopakovať toľkokrát, koľko diaľkových
ovládačov chcete načítať do pamäti.
Pohon má 2 prevádzkové režimy:

Len celkové otvorenie
		 Celkové pravidelné otváranie 2 krídel krátkym
alebo dlhým stlačením diaľkového ovládača.

Celkové otvorenie alebo pootvorenie
na peší priechod
Otvorenie len jedného krídla na peší priechod
a to krátkym stlačením diaľkového ovládača.
Celkové otvorenie 2 krídel dlhým stlačením
diaľkového ovládača.

20

3

Nastavenie parametrov

Načítanie diaľkových ovládačov do pamäti, len na celkové otvorenie:
Na diaľkovom ovládači zvoľte tlačidlo, ktoré chcete použiť na ovládanie
brány. Diaľkový ovládač položte na terč vyznačený na kryte:

PROG

AUTO

SK

1. Podržte tlačidlo, ktoré chcete uložiť do pamäti,
až kým sa ukazovateľ PROG pomaly nerozbliká
(ukazovateľ DANGER sa rozsvieti počas
stlačenia).
2. Uvoľnite tlačidlo: teraz je načítané do Pamäti.

ON/OFF

Načítanie diaľkových ovládačov do pamäti na celkové otvorenie alebo pootvore
nie na peší priechod:
Na diaľkovom ovládači zvoľte tlačidlo, ktoré chcete
použiť na ovládanie brány. Diaľkový ovládač
položte na terč vyznačený na kryte:
1. Podržte tlačidlo, ktoré chcete uložiť do pamäti,
PROG
až kým sa ukazovateľ. PROGpomaly nerozbliká
(ukazovateľ DANGER sa rozsvieti počas
AUTO
stlačenia).
ON/OFF
2. Uvoľnite tlačidlo.
3. Znova stlačte (pred uplynutím 10 sekúnd) tlačidlo, ktoré chcete uložiť do pamäti,
až kým sa ukazovateľ PROG pomaly nerozbliká (ukazovateľ DANGER sa rozsvieti
počas držania).
4. Uvoľnite tlačidlo: teraz je načítané do pamäti.
Na konci cyklu načítania do pamäti ostanú svietiť len ukazovatele
PROG a ON / OFF, pretože elektronika čaká na načítanie pohybu krídel
do pamäti.
Zmena prevádzkového režimu diaľkových ovládačov sa už načítala do pamäti:
Ak chcete prejsť s diaľkovým ovládačom z režimu „len celkové otvorenie“ do režimu
„celkové otvorenie alebo pootvorenie na peší priechod“, stačí vykonať „načítanie
diaľkových ovládačov do pamäti na celkové otvorenie alebo pootvorenie na peší
priechod“ uvedené vyššie. Posledné načítanie do pamäti zmaže predchádzajúci
uložený režim. Ak chcete prejsť s diaľkovým ovládačom z režimu „celkové otvorenie
alebo pootvorenie na peší priechod“ do režimu „len celkové otvorenie“, stačí
vykonať „načítanie diaľkových ovládačov do pamäti len na celkové otvorenie“
uvedené vyššie. Posledné načítanie do pamäti zmaže predchádzajúci uložený režim
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Nastavenie parametrov

Vymazanie nastavení diaľkových ovládačov

SK

1. Po dobu 7 sekúnd podržte tlačidlo na
vynulovanie (reset).
> Počas stlačenia sa rozsvietia všetky
štyri ukazovatele

PROG

indicatoare

2. Pustite tlačidlo reset.
> Na 2 sekundy zhasnú všetky
štyri ukazovatele
> Ukazovateľ ON / OFF sa znova rozsvieti.
> Ukazovateľ PROG sa znova rozsvieti.

AUTO
ON/OFF

butonul
reset

Všetky uložené parametre budú vymazané:
uložené diaľkové ovládače, dráha pohybu
brány, prevádzkový režim a pod.

Pridanie nových diaľkových ovládačov
Zopakujte úkon „Načítanie diaľkových ovládačov do pamäti“ (pozrite vedľa).

Pridanie diaľkových ovládačov s „3 tlačidlami“
Diaľkový ovládač položte na terč
vyznačený na kryte:
PROG
1. Podržte tlačidlo, ktoré chcete uložiť
do pamäti, až kým sa ukazovateľ PROG
AUTO
pomaly nerozbliká (ukazovateľ DANGER
ON/OFF
sa rozsvieti počas stlačenia).
2. Uvoľnite tlačidlo: Diaľkový ovládač sa tak načíta do pamäti.

Po priradení 16 vysielačov už nie je ďalšie priradenie možné. Zrušte všetky diaľkové ovládače (pozrite vyššie) a s načítaním do pamäti začnite znova.

Každé načítanie nového diaľkového ovládača do pamäti zruší predchádzajúce načítanie pohybu brány. Začnite znova s „Učením sa dráhy pohybu
brány“ (pozrite stranu 23).
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Nastavenie parametrov

Elektronika si do pamäti ukladá automaticky:
Silu pohonných valcov potrebnú na ovládanie brány pri normálnom chode.
Toto uloženie do pamäti následne umožňuje detekciu akéhokoľvek abnormálnej
práce pohonu.
Pohyby potrebné na celkové otváranie a zatváranie krídel s označením dorazov.
Ak chcete spustiť načítanie do pamäti, krídla brány musia byť zatvorené,
vy sa zdržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od brány a postupujte nasledujúco:

SK

Učenie sa dráhy pohybu brány

1. Ešte raz stlačte a držte tlačidlo diaľkového ovládača.
> Po niekoľkých sekundách sa začne brána pomaly otvárať.
* Ak sa brána neotvára správne, skontrolujte
kabeláž pohonných valcov tak, ako je to
uvedené na strane 18.

2. Po otvorení brány ešte raz stlačte a držte
tlačidlo diaľkového ovládača.
> Krídla brány sa postupne zatvoria

3. Stlačte ešte raz to isté tlačidlo.
> Brána sa vždy otvára pomaly.

4. Naposledy stlačte.
> Obe krídla sa zatvoria takmer zároveň

Po týchto 4 etapách ukazovateľ PROG zhasne. Informuje vás tak o ukončení načítania dráhy pohybu brány do pamäti. Tento cyklus musí byť kompletný (2 celkové otvorenia / zatvorenia bez prerušenia). V prípade, že dôjde
k prerušeniu, proces sa jednoducho pozastaví a spustí sa
znova pri ďalšom pokyne na otvorenie brány.
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Overenie správnosti nastavenia
1. Stlačte a dlhšie podržte diaľkový ovládač.
2. Stlačte ho ešte raz, aby sa 2 krídla zastavili v strede dráhy svojho pohybu.
3. Prerušte sieťové napájanie na minimálne 5 sekúnd.
4. Obnovte znova sektorové napájanie.
5. Ešte raz stlačte a dlhšie podržte diaľkový ovládač.
Krídla brány sa MUSIA dať do pohybu v smere otvárania.
Ak sa brána správne neotvára:
Krídlo, ktoré vyštartuje ako prvé (poháňané M1), sa ako prvé zatvára
>Zameňte vodiče na motore M1.
Krídlo, ktoré vyštartuje ako druhé (poháňané M2), sa ako druhé zatvára
>Zameňte vodiče na motore M2.
Po zámene kabeláže jedného alebo oboch motorov je potrebné opäť pristúpiť k
učeniu sa dráhy pohybu brány.
Na to je potrebné začať znova s načítaním diaľkového ovládač do pamäti
(pozrite stranu 22).
Nastavenie automatického režimu
Upozornenie pri použití
Ak chcete bránu použiť v automatickom režime, norma
EN 12 453 vyžaduje inštaláciu nasledujúceho príslušenstva,
s pripojením ktorého počíta aj vaše EASY WAY 201:
● súprava fotoelektrických snímačov (pozrite popis
a kabeláž na strane 29),
● oranžový maják (pozrite popis a kabeláž na strane 30),
● osvetlenie zóny.
V prípade solárneho napájania pozrite stranu 35.
Automatický režim
Po otvorení sa brána automaticky sama zatvorí po uplynutí
určitej doby.
Automatický režim ostane funkčný po pripojení
snímačov a nastavení uvedenom nižšie.
1. Diaľkový ovládač položte na terč vyznačený na kryte:
> Ukazovateľ AUTO ostane zhasnutý.
2. Stlačte a podržte (> 5 s) diaľkový ovládač, až kým
sa ukazovateľ AUTO nerozsvieti. Uvoľnite tlačidlo.
> Ukazovateľ AUTO sa rozbliká.
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PROG

AUTO
ON/OFF

PROG

AUTO
ON/OFF

3

Nastavenie parametrov

SK

3. Spustite otváranie (z normálnej vzdialenosti) pomocou diaľkového ovládača.
> Brána sa otvorí menovitou rýchlosťou.

4. Po celkovom otvorení brány:
- Počkajte, až uplynie požadovaná doba.
- Dajte povel na zatvorenie ďalším stlačením
(krátkym alebo dlhým) na diaľkovom ovládači.
> Obe krídla sa zatvoria takmer zároveň.
> Ukazovateľ AUTO ostáva stále svietiť.

PROG

AUTO
ON/OFF

Automatický režim je teraz funkný
Prechod z automatického režimu do režimu sekvenčného.
Ak sa chcete vrátiť do sekvenčného režimu (ukazovateľ AUTO svieti):
- Diaľkový ovládač položte na terč vyznačený na kryte:
- Stlačte tlačidlo diaľkového ovládača, až kým ukazovateľ AUTO nezhasne.
> Sekvenčný režim je aktívny

PROG

PROG

AUTO

AUTO

ON/OFF

ON/OFF

25

Používanie
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Chod v sekvenčnom režime
● Chod celkového otvárania
Stlačte a dlhšie podržte diaľkový ovládač.
> Obe krídla sa musia otvoriť.
Ďalšie stlačenie (krátke alebo dlhé) spustí zatvorenie krídel.
Chod pootvorenia na peší priechod
(ak je naprogramovaný)
Stlačte krátko tlačidlo diaľkového ovládača.
> Otvorie sa musí len zakryté krídlo.
alaie stlaenie (krátke alebo dlhé) spustí zatvorenie krídla. V režime bránky pracuje
automat hlučnejšie ako v režime brány. Šum a vibrácia je v tomto prípade
STOP bežný jav.
Chod v automatickom režime
V automatickom režime má jedno stlačenie diaľkového ovládača za následok otvorenie
brány. Zatvorí sa automaticky po dopredu nastavenej dobe.

STOP
Bránu je možné pridržať v otvorenej polohe
krátkym stlačením tlačidla diaľkového
ovládača v určenom momente.

STOP

Ďalším stlačením diaľkového ovládač
bránu zatvoríte.

Funkcie diaľkového ovládača alebo ovládača s 3 tlačidlami

STOP

Otvorenie stlačením
tlačidla Hore

STOP

Zastavenie stlačením
stredového tlačidla

Zatvorenie stlačením
tlačidla Dole

Diaľkové ovládače alebo ovládače s 3 tlačidlami neumožňujú spustenie pootvorenia na peší priechod.
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Používanie
hod osvetlenia
Osvetlenie zóny sa zapne pri každom uvedení motorového pohonu do prevádzky.
Zhasne automaticky po ukončení pohybu do 2 minút v prípade elektrického napájania
alebo do 30 sekúnd v prípade solárneho napájania.

Dajte dole klipsu z diaľkového ovládača, nadvihnite kryt.
- Pomocou skrutkovača vyberte von batériu a vymeňte ju
(3V CR 2430 alebo 3V CR 2032).
Životnosť batérie je všeobecne 2 roky.
Opotrebované batérie vráťte do predajne alebo vyhoďte
do separovaného odpadu.

SK

Výmena batérie

3V
CR 2032

+

Používanie diaľkového ovládača
Ak je vaše vozidlo vybavené klimatizáciou a metalizovaným čelným sklom, namierte
diaľkový ovládač na tmavý pás čelného skla alebo skrz bočné okno.
Zavesenie / zvesenie pohonného valca
Z bezpečnostných dôvodov je tieto úkony potrebné realizovať pri odpojenom napätí. Aj v prípade prerušenia sieťového prúdu je možné, že k obnove napájania dôjde kedykoľvek.
1. V prípade prerušenia sieťového napájania
je možné bránu otvoriť:
- použitím záložnej batérie, pozrite
stranu 31;
- mechanickým zvesením pohonného
valca. Odblokujte pohonný čap otočením
prvku na odblokovanie. Pohonný valec
potiahnite smerom hore a unášací kolík
vyberte z fixačnej pätky krídla.

2. Pre bezpené zvesenie zablokujte zaistenú
polohu prvku na odblokovanie pomocou
visacieho zámku, ktorý nie je súaseou
dodávky.
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Pomoc pri odstraňovaní porúch
EASY WAY 201 nereaguje na povely diaľkového ovládača

SK

		
		
		

Ukazovateľ DANGER nepretržite svieti.
Tento signál informuje o poruche snímačov.
		
Skontrolujte zarovnanie snímačov.
		
Skontrolujte napájanie snímačov.
		
Skontrolujte prítomnosť snímačov v automatickom chode.
		
Skontrolujte, i napätie ~iarovky zodpovedá napájaniu
(230 V alebo 24 V u solárneho napájania).

		
		

Ukazovateľ ON / OFF pomaly bliká.
Chyba napájania: volajte servisné oddelenie.
Príliš silná záťaž: silný vietor alebo ťažká brána.

		
		

Ukazovateľ ON / OFF rýchlo bliká.
Prehriatie pohonného valca: počkajte, kým nevychladne.
Skrat na výstupe(och) motora(ov): volajte servisné oddelenie.
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Ukazovateľ ON / OFF sa nerozsvieti po pripojení napätia.
Skontrolujte sieťové napájanie.
Skontrolujte kabeláž napájania.
Skontrolujte poistku.

Pohonné valce M1 a M2 nefungujú alebo fungujú v nesprávnom smere.
Skontrolujte pripojenie na elektroniku.
Overte prepojenie medzi pohonnými valcami.
Skontrolujte kabeláž pohonných valcov, v prípade potreby obráťte
ich zapojenie (pozrite strana 18).
Dosah diaľkového ovládača sa znížil.
Skontrolujte vodič antény.
Overte batériu vysielača.
Rušenie v okolí (elektrický stĺp, kovové výstuže stien...).
Použite externú anténu.
Po zatvorení sa brána sama znova otvor
Odsuňte jemne upevňovaciu pätku krídla v opačnom smere voči pántu s použitím
pozdĺžnych otvorov.
Po otvorení sa brána sama zatvára.
Skontrolujte kabeláž pohonných valcov (pozrite stranu 18).

Príslušenstvo - Popis a zapojenia
Snímače

max. 20 cm
25 cm

2

Umiestnenie snímačov
Pre zjednodušenie kabeláže položte prijímajúci
snímač na stĺp s motorom vybaveným elektronikou.

SK

Snímače umožňujú zastavenie a zmenu pohybu
zatvárania brány v prípade detekcie prekážky.
Nainštalovať je možné jednu súpravu snímačov.
Každá súprava snímačov pozostáva:
● z jedného vysielajúceho snímača (TX),
● z jedného prijímajúceho snímača (RX)

8m

Pred zapájaním snímačov vyberte vodič (shunt), ktorý sa nachádza
medzi svorkou 3 a 4 na elektronickom module.
Schéma kabeláže pre súpravu snímačov

TX

RX

1 2

1 2 3 5

V prípade solárne napájania pozrite stranu 35.

Pre lepší chod snímačov je potrebné umiestniť späť ich kryt.

Bezpečnostný pokyn
Správnosť fungovania snímačov overujte 1 krát za polrok. Pri kontrole stačí,
ak pri zatváraní brány rukou zakryjete snímače. Zatváranie sa nesmie prerušiť.
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Príslušenstvo - Popis a zapojenia
Záložná batéria

SK

		 Príslušenstvo nekompatibilné so solárnym napájaním.
Záložná batéria zabezpečuje chod brány pri pomalej rýchlosti
v prípade poruchy elektrického napájania.
Vkladá a pripája sa priamo do elektronického modulu motora.
Pozor: kábel batérie neveďte nad sieťovým
napájaním.

PROG

AUTO
ON/OFF

Prevádzková doba: 10 súvislých cyklov alebo 24 hodín
s bránou v bezchybnom stave.
● Doba optimálneho nabíjania pred použitím batérie:
48 hodín nabíjania.
● Životnosť batérie: 3 roky.
PROG

AUTO

ON/OFF

Pre optimálnu životnosť batérie prerušte
elektrické napájanie brány aspoň 3 krát
za rok, čím umožníte niekoľko cyklov
prevádzky na batériu..

◄

NE!

Oranžový maják
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Oranžový maják upozorňuje na
spustenie motorového pohonu.
Začne blikať 2 sekundy pred
uvedením sa brány do pohybu.

Príslušenstvo - Popis a zapojenia

SK

Spínač na kľúčový kontakt

Interkom
Príslušenstvo nekompatibilné so solárnym napájaním.
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Príslušenstvo - Popis a zapojenia
Kódová klávesnica pripojená vodičo

SK

Príslušenstvo nekompatibilné so solárnym napájaním
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E

–

+

H

H P2 M P1 T3 C3 R3 T2 C2 R2 T1 C1 R1 V

V

E

–

+

H

H P2 M P1 T3 C3 R3 T2 C2 R2 T1 C1 R1 V

V

Príslušenstvo - Popis a zapojenia
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Nástenný diaľkový ovládač

Rádiová kódová klávesnica

Diaľkový ovládač s 2 tlačidlami

Diaľkový ovládač so 4 tlačidlami
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Príslušenstvo - Popis a zapojenia

Nezávislá antena

					
					
					
					
					
					
					
					

Externá anténa dlhšieho dosahu môže
nahradiť káblovú anténu.
Umiestňuje sa v hornej časti stĺpu
a je potrebné, aby bola odkrytá.
Je pripojená na elektronický modul:
jadro vodiča na svorke 1, ukostrenie
plášťa na svorke 2.

max. 20 cm

m
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V prípade solárneho napájania

Nastavenie, naprogramovanie a používanie motora sú identické, ako pri napájaní
230 V.

-

2
1
3

-

+

2
1
3

+

Zapojenie do solárneho systému

Solárny
panel
PROG

AUTO
ON/OFF

1. Kábel dajte do tesnenia elektronického
modulu motora.
2. Kábel solárneho napájania zapojte na
svorku (batéria).
3. Tesnenie dotiahnite. Ťahom overte,
či je kábel riadne zablokovaný.

2

Elektronický
modul motora
PROG

AUTO
ON/OFF

1

3
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Príslušenstvo: Snímače
Schéma kabeláže pre súpravu snímačov

RX

1 2

1 2 3 5

SK

TX

Svetlo na osvetlenie zóny

24 V - 25 W
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Oziemkówka 57A
08-420 Miastków Kościelny, Polska
Tel. 48 25 683 05 55, fax: +48 25 683 78 38
e-mail: serwis@polagros.pl, www.polargos.eu
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