Simple Move 101
POHON PRE POSUVNÉ BRÁNY
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na trhu od roku 1994.
Mnohoročné skúsenosti a výrobné a marketingové zázemie umožňujú spoločnosti POLARGOS tvoriť produkty,
ktoré si nachádzajú čoraz viac priaznivcov nielen doma ale aj v zahraničí.

Skôr než pristúpite k montáži si dôkladne prečítajte tento návod.
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ÚVOD

Cieľom spoločnosti je dodávať na trh také produkty, ktoré spĺňajú najvyššie výrobné štandardy a vysoké očakávania
klientov spojené s estetikou a „módnosťou“ na trhu s oploteniami.
POLARGOS je poľský producent plotových systémov, priemyselných oplotení a oceľových výrobkov, ktorý pôsobí
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a výber zariadenia Simple Move 101.
na trhu od roku 1994.
Skôr než pristúpite k montáži si dôkladne prečítajte tento návod.
Mnohoročné skúsenosti a výrobné a marketingové zázemie umožňujú spoločnosti POLARGOS tvoriť produkty,
ktoré si nachádzajú čoraz viac priaznivcov nielen doma ale aj v zahraničí.
TECHNICKÁ POMOC:
Cieľom
spoločnosti
je dodávať na trh také produkty, ktoré spĺňajú najvyššie výrobné štandardy a vysoké očakávania
+420 606
910 087
klientov
spojené
s
estetikou
roja@plastovynabytek.cz a „módnosťou“ na trhu s oploteniami.
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a výber zariadenia Simple Move 101.

TECHNICKÁ POMOC:
Simple606
Move910
101 087
vyrobila pre POLARGOS spoločnosť Somfy.
+420
roja@plastovynabytek.cz

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred inštaláciou pohonu si dôkladne prečítajte tento návod. Je nevyhnutné, aby ste prísne dodržiavali uvedené
pokyny a tento návod dobre uschovali počas celej doby používania produktu.
Simple Move 101montážnych
vyrobila pre pokynov
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Všetky prepínače bez blokády*** sa musia nachádzať na mieste, z ktorého je hnaná časť priamo viditeľná, no
v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých prvkov. Montujte ich vo výške minimálne 1,5 metra na mieste, na ktorom
budú dostupné, okrem prepínačov, ktoré si vyžadujú použitie kľúča. Počas používania prepínačov skontrolujte,
či sa v blízkosti nenachádza žiadna osoba.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
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Pri maximálne otvorenej bráne nechajte vzdialenosť 500 mm od jej ukončenia.
Po ukončení montáže skontrolujte, či je mechanizmus správne nastavený a či systém zabezpečenia a všetky
zariadenia na ručné vypnutie systému fungujú správne.
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Opotrebované zariadenie ani vybité batérie nevyhadzujte spolu s komunálnym odpadom.
Užívateľ je povinný odovzdať všetky staré elektrospotrebiče a elektroniku špecializovanému odbernému
miestu kvôli druhotnému spracovaniu.

POPIS PRODUKTU
Tento pohon je určený pre posuvné brány rodinných domov.

Zoznam komponentov
P. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Názov
Kryt
Anténa
Elektronický modul
Pohon
Skrutka krytu
Okrúhle tesnenie 9x2
Ozubený hrebeň 33 cm
Káblová priechodka
Samozávrtná skrutka TCB M4x12 pozinkovaná
Vejárová podložka AZ4
Uchytenie kábla
Podložka plochá, stredná M4x10
Okrúhla izolovaná koncovka D4
Montážna šablóna na vyrezanie (vytlačená na kartóne)
Nálepka elektronického modulu
Vysielač pre diaľkové ovládanie
Nezabudnite na:
Matice M10, pozinkované
Ploché podložky 10,5x22,2, pozinkované
Dvojzávitová skrutka 10x15 mm
Hmoždinky 10x60 S12

Množstvo
1
1
1
1
1
1
13
1
3
1
1
1
1
1
1
1
8
8
4
4

Spoločnosť POLARGOS týmto vyhlasuje, že uvedený produkt je zhodný so základnými požiadavkami a inými
príslušnými predpismi Smernice 1999/5/CE. Vyhlásenie o zhode je dostupné na internetovej adrese www.polargos.eu
Produkt bol uvedený do obehu v Európskej únii a vo Švajčiarsku.
*** príklad: domofón, kľúčový prepínač, panel s kódom atď.
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Senzor vonkajšieho svetla

Svetelný
senzor
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Elektrický modul pohonu je vybavený svetelným senzorom, ktorý zisťuje prítomnosť
krytu. Vďaka tejto funkcii možno vstúpiť do režimu nastavenia len ak je kryt
odstránený. V prípade, že je kryt namontovaný, pohon sa prepne do pohotovostného
režimu.

Rozmery a maximálna hmotnosť brány
Maximálna hmotnosť (P)

300 kg

Maximálna výška (H)

2m

Maximálna šírka (L)
Brána 4M

Celková dĺžka s
protiváhou 6 m

48

84

72

232

Celková dĺžka s protiváhou 6 m

109

218

109

180

214

25
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Celková schéma zariadenia

Technické dáta
Napájacie napätie
Typ pohonu
Výkon
Maximálna spotreba energie (s osvetlením)
Spotreba energie v pohotovostnom režime
Priemerný denný počet pracovných cyklov
Rýchlosť otvárania*
Automatická detekcia prekážky
Prevádzková teplota
Tepelný kryt
Stupeň ochrany krytom
Zabudovaný rádioprijímač
Ovládače diaľkového ovládania:
Rádiová frekvencia
Dosah
Počet nastavení pamäte

230 V~ / Slnečná energia
24 Vdc
150 W
600 W
4,5 W
8 cyklov denne
3 m / 16 s, mimo priestoru spomaľovania (20 cm)
V súlade s normou EN 12 453
Od - 20°C do + 60°C
Áno
IP 44
Áno
433,42 MHz
~50 m
16

Možné zapojenia:
Výstup pre maják
Výstup pre osvetlenie, napájané svorky
Výstup pre napájanie príslušenstva
Vstup pre náhradnú batériu
Vstup pre fotobunky
Vstup pre ovládania typu napájané svorky

Blikanie, 24 V, 10 W
500 W maximálne (pri 230 V~)
24 V – 15 W maximálne, výhradne pri 230 V
Áno
Áno (BUS)
Áno, výhradne pri 230 V

* Čas otvorenia môže byť rôzny v závislosti od parametrov brány.
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VSTUPNÉ INFORMÁCIE
Body určené na kontrolu pred montážou zariadenia
►Kontrola brány

Brána musí ostať v horizontálnej polohe počas celého cyklu posúvania a musí sa otvárať a zatvárať bez
nutnosti použiť nadmernú silu. Skontrolujte, či je vedenie k podkladu naozaj kolmé a či sa v dráhe brány
nenachádzajú miesta, ktoré by mohli prekážať v správnom posune brány.
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Brána musí byť v dobrom technickom stave: je potrebné skontrolovať, či má brána konštrukciu, ktorá
umožňuje jej automatizáciu.

►Prítomnosť koncových dorazov

Pohyb brány musí byť regulovaný koncovými dorazmi pevne pripevnenými k podkladu, ktoré vyznačujú jej
koncovú polohu počas otvárania, pri zatváraní plní túto funkciu stĺpik.
Koncový doraz pre otvorenie

Koncový doraz pre zatvorenie

Nevyhnutné náradie

12
17

13

10

7

Vstupná elektroinštalácia
Budete potrebovať chráničku Orange ICT Ø 25 mm pre káble umiestnené pod zemou. Ak nie je
možné viesť káble pod zemou, použite priechodku, ktorá vydrží prejazd vozidiel

SK

►Napájanie zo siete (výlučne napätím 230 V)

Elektrické napájanie priveďte čo najbližšie k pohonu.
Elektronický modul pohonu musí byť napájaný napätím 230 V – 50 Hz pomocou pružného kábla typu
1,5 mm2.
Elektrické vedenie musí byť:
• Určené výlučne pre pohon.
• Chránené:
– pomocou ističa alebo poistky 10 A,
– pomocou zariadenia typu prúdový chránič (30 mA).
• Inštalované v súlade s bezpečnostnými normami pre elektroinštalácie platné v krajine používania.
Je potrebné zabezpečiť možnosť viacpólového odpojenia napájania:
• pomocou napájacieho kábla so zástrčkou,
• alebo pomocou vypínača umožňujúceho zachovanie vzdialenosti medzi kontaktmi minimálne 3 mm
na každom póle (v súlade s normou EN 60335-1).
Odporúčame montáž zvodiča prepätia (maximálne zvyškové napätie 2 kV).

►Fotobunky (vo verzii Simple Move ako doplnková výbava)

Fotobunky sú nevyhnutné pre zaistenie automatického chodu brány a na otváranie brány.
• Elektroinštalácia fotobuniek (strana 23).
Zabezpečte prepojenie vodičov pre fotobunky v chráničke medzi dvomi stĺpmi brány. Vyvŕtajte otvory
na chráničky na oboch stranách konštrukcie brány. Fotobunky musia byť zapojené do elektroniky
pohonu pomocou vodiča 2x0,75mm2. Napájacie vodiče musia byť privedené pod fotobunky.
• Umiestnenie fotobuniek (strana 23).

►Maják (doplnková výbava)

Montáž majáka sa odporúča kvôli zabezpečeniu automatického režimu a pre otváranie brány.
• Elektroinštalácia majáka (strana 27).
Je potrebné, aby ste vopred počítali s miestom pre kábel na montáž oranžového svetla, oranžové
svetlo musí byť spojené s elektronikou pohonu pomocou vodiča typu 2x0,75mm2
• Umiestnenie majáka (viď strana 27).

Bezpečnostné pokyny
Počas celej doby montáže dodržiavajte bezpečnostné pokyny:
• Počas montáže nenoste žiadnu bižutériu (náramky, retiazky či iné).
• Pri vŕtaní alebo zváraní používajte špeciálne ochranné okuliare a príslušné ochranné prvky.
• Používajte vhodné náradie znázornené na strane 6.
• Pri obsluhe pohonu buďte pozorní, predídete tak riziku vzniku poranenia.
• Pred ukončením montáže nezapájajte systém do siete ani k náhradnej batérii (rozšírené vybavenie).
• Na čistenie v žiadnom prípade nepoužívajte vysokotlakové zariadenia s vodou.
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1. PRÍPRAVA ZÁKLADOV

Jednotlivé fázy

• Umiestnenie pohonu
• Montáž koncových dorazov
• Základy

►Umiestnenie pohonu

Vertikálne
nastavenie
Pohon musí byť umiestnený
mierne nad úrovňou podkladu (viac ako 20 mm).

75 do 80
32

> 20

77

> 97
<100

Zvoľte vhodnú polohu k ozubenému hrebeňu, ak je to
potrebné, vybetónujte podklad, Musíte tiež zohľadniť
polohu brány na nosnom
vozíku.

12
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Horizontálne nastavenie
Dbajte na to, aby sa pohon nachádzal vždy v poli chodu brány, rovnako počas otvárania ako aj zatvárania.

Betónový podklad

►Montáž koncových dorazov

Pohyb brány musí byť ohraničený koncovými dorazmi pevne pripevnenými k podkladu, tie vymedzujú jej
koncovú polohu brány.
Koncový doraz pre otvorenie

Brána

beň

hre

250 mm min

Skrutky upevňujúce pohon musia byť pevne
uchytené do podkladu.
Typ a rozmery základov závisia od druhu
podkladu.
Uloženie napájacieho kábla musí spĺňať normy
týkajúce sa elektroinštalácií platné v krajine
používania.

ený

ub
Oz

Brána

►Základy

Koncový doraz pre zatvorenie

Základy

Základy
200 mm min

Uloženie káblov

9

2. KOTVENIE

Jednotlivé fázy

SK

•
•
•
•

Montáž skrutiek
Upevnenie pohonu
Montáž ozubeného hrebeňa
Mechanická regulácia

►Montáž skrutiek

[1]. Položte montážnu šablónu na zem (šablóna je vytlačená
na kartóne) a vyvŕtajte otvory pomocou vrtáka (Ø12 mm)
vhodného pre daný typ podkladu. (20)

[2]. Nabite hmoždinky (12x60 S12). Priskrutkujte dvojzávitové
skrutky (M10x15). (19)
Naneste trochu maziva na skrutky predtým,
ako ich priskrutkujete do hmoždiniek.

►Upevnenie pohonu

[1]. Naskrutkujte 4 matice (M10 pozinkované (17)) a nasuňte
4 podložky (ploché Ø10 5x22x2 pozinkované). (18)
[2]. Snímte kryt (1) pohonu. (4)
[3]. Pohon postavte na skrutky: príruba
(základňa pohonu) musí byť
maximálne 25 mm nad podkladom.
Odporúčaná vzdialenosť je od 20 do
25 mm.
Pomocou vodováhy
skontrolujte, či je pohon v správnej
polohe.

[4]. Po nastavení pohonu do požadovanej výšky od podkladu
ho upevnite pomocou podložiek (plochých Ø10 5x22x2
pozikované) (18) a priskrutkujte 4 matice (M10 pozikované).
(17)
[5]. Nasuňte prevŕtanú prechodku (8) do otvoru pre napájací
kábel.
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►Montáž ozubeného hrebeňa

1

[1]. Skontrolujte, či je pohon skutočne
odblokovaný, keď sa páka
nachádza v polohe .

0
11 -4
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[2]. Príprava ozubených hrebeňov.
č.1
č.2
č.3
č.4

[3]. Montáž líšt začíname od strany zámku.
[4]. Lištu č. 1 umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od strany zámku.
[5]. Ku lište č. 1 priložte ozubený hrebeň (7) a pripevnite ho pomocou skrutiek M6x50.

11

12

lis

Lišta č. 4

Lišta č. 3

Lišta č. 2

SK

Lišta č.1

Skrutka M6x50

Ozubený hrebeň
Podložka M6

Začiatok
montáže

Prvý hrebeň pripevnite tak, aby ste cítili ľahký odpor.
[6]. Lišty vyrovnajte pomocou vodováhy. Lišty č. 1-4 majú otvory umožňujúce ich vodorovné nastavenie,
ozubené hrebene je možné nastavovať zvislo.
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Otvor pre
vodorovné nastavenie

Otvor pre
zvislé nastavenie

[7]. Ostatné ozubené hrebene upevňujeme k lište č. 1. Posledný ozubený hrebeň na lište č. 1 bude spájať lišty
č. 2 a č. 1.
[8]. Ďalšie lišty a ozubené hrebene pripevňujeme podľa uvedeného postupu.
[9]. Po pripevnení líšt skontrolujeme, či je všetko vodorovne, ak nie, nedostatky odstránime.

►Mechanická regulácia

Skontrolujte, či:
• sa pohon nachádza v potrebnej výške,
• sa brána posúva správne: brána by sa mala posúvať po svojej
dráhe bez ťažkostí,
• je ozubené koliesko poháňané celý čas, keď sa brána pohybuje
po svojej dráhe,
• dvojica ozubený hrebeň – ozubené koleso nemenia príliš svoju
polohu po celej dĺžke dráhy pri posúvaní brány.

1,5/2 mm

Ak tieto podmienky nie sú splnené:
[1]. Nastavte výšku a pohon v príslušnej polohe pomocou 4 matíc (17), ktoré sa nachádzajú pod
pohonom.
[2]. V prípade potreby nastavte polohu ozubeného
hrebeňa a dotiahnite matice pohonu.
[3]. Zavrite bránu.
[4.] Zablokujte pohon.

Nikdy neblokujte pohon, keď je brána v
pohybe.
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3. ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE
Jednotlivé fázy

SK

•
•
•
•

Zapojenie pohonu
Napájanie pomocou elektrickej energie
Napájanie pomocou slnečnej energie
Zapojenie istiacich prvkov

►Zapojenie pohonu
Pohon a elektronický modul je potrebné vždy zapojiť pred zapojením
elektronického modulu do siete.
Pohon je vždy zapojený medzi svorkami 9 a 10 (zelená nálepka M1
elektronického modulu pohonu).
Pohon (4) a elektronický modul (3) sú vybavené vodičmi na montáž pohonu z ľavej strany. Ak chcete zmeniť smer
prevádzky pohonu, musíte vymeniť miesta vodičov zapojených do svoriek 9 a 10.
Pohon z ľavej strany

Pohon z pravej strany

Pohľad zvnútra

Pohľad zvnútra

M1
9 10

M1
9 10

Modrý/Čierny
Hnedý/Zelený

14

Hnedý/Zelený
Modrý/Čierny

►Napájanie pomocou elektrickej energie
Kvôli bezpečnosti vykonávajte zapojenie pri odpojenom napájaní.
[1]. Odizolujte žily napájacieho vodiča (rovnakú
dĺžku na všetkých troch žilách).

SK

8 mm

75 mm

230V

P

15 16

N

[2]. Zapojte uzemňovací vodič.
Uzemnenie (zeleno/žltý vodič) a zaizolovaná
koncovka (13) budú v prípade vybraného
doplnkového príslušenstva potrebné (osvetlenie 230 V Trieda 1).
[3]. PZapojte fázu P a nulový bod medzi svorkami
15 a 16 elektronického modulu (červená etiketa
230 V). Jemným potiahnutím skontrolujte, či sú
vodiče dobre upevnené.
Modrý vodič

N

Końcówka
15

Červený/hnedý/čierny
vodič
Zelený a žltý vodič

P

16

Bezpodmienečne dodržiavajte pokyny o farebnosti vodičov.

►Pripojenie k napájaniu slnečnou energiou (Strana 30)
►Pripojenie istiacich prvkov
Fotobunky (predávané samostatne ako doplnková výbava pre model
Simple Move 101) (Strany 23 a 24)
Fotobunky musia byť namontované a zapojené pred spustením pohonu.

Maják (predávaný samostatne ako doplnková výbava pre model Simple
Move 101) (Strany 26 a 27)
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4. RÝCHLE SPUSTENIE
Jednotlivé fázy

SK

•
•
•
•

Prezentácia ovládača na diaľkové ovládanie
Umiestnenie nálepky na elektronickom module
Zapnutie napájania
Nastavenie dráhy posúvania brány

Tlačidlo 1

►Prezentácia ovládača na diaľkové ovládanie

Ovládače diaľkového ovládania sú dodávané v balení už
prednastavené.
Tlačidlo 1 na diaľkovom ovládači umožňuje úplne otvoriť bránu.

Tlačidlo 2

► Umiestnenie nálepky na elektronickom
module
Nálepku (14) nalepte na elektronický modul pohonu (3).

►Zapnutie napájania
Zapnite napájanie.

Kontrolka STAVU
na elektronickom module bliká (2 impulzy), čo znamená, že pohony majú zapnuté
napájanie a čakajú na reguláciu.
Ak kontrolka STAVU

ostáva zhasnutá, pozrite stranu 31.

►Nastavenie dráhy presúvania brány

Elektronický systém pohonu automaticky ukladá do pamäte:
• Krútiaci moment potrebný na zaistenie ovládania brány v normálnom režime. Uloženie tejto informácie
•

Dráhu posúvania brány kvôli jej celkovému otvoreniu a zatvoreniu a umiestneniu koncových dorazov.

Počas nastavovania parametrov je potrebné stáť v normálnej vzdialenosti od brány a postupovať nasledovne:
Stlačiť tlačidlo 1 na ovládači, aby sa brána
NAPLNO otvorila/zatvorila.
elektronického modulu
Kontrolka STAVU
SVIETI STÁLYM SVETLOM.

Ak kontrola stavu
bliká, preštudujte si informácie o
odstraňovaní chýb na strane 31.
Neprerušujte pohyb brány (plné otvorenie/zatvorenie).
V prípade prerušenia pohybu brány bude nastavovanie
automaticky obnovené pri opätovnom otvorení.
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STAV

1

2
STAV

5. MONTÁŽ KRYTU
Skontrolujte, či je pohon zablokovaný.

5

[1]. Umiestnite kryt na prírubu (základňu) pohonu.

6
2

SK

[2]. Namontujte tesnenie (6) kvôli zabezpečeniu tesnosti
a dotiahnite skrutku na kryte (5).

1

POHON JE PRIPRAVENÝ NA PREVÁDZKU.
V súlade s nastaveniami pracuje pohon v sekvenčnom režime
a iba v režime plného otvorenia.
17

POUŽÍVANIE
Prevádzka v sekvenčnom režime

Postupné stláčanie rovnakého tlačidla spôsobuje tieto činnosti pohonu: Otvorenie, Stop, Zatvorenie,
Stop, Otvorenie atď.

►Kompletné otvorenie brány

SK

Plné otvorenie brány pomocou stlačenia
tlačidla 1.

Zastavenie brány v pohybe ďalším stlačením
tlačidla 1.
Zatvorenie brány ďalším stlačením tlačidla 1.

►Otvorenie umožňujúce peší prechod
Otvorenie umožňujúce peší prechod nasleduje po predošlej aktivácii tlačidla ovládača
(strana 21).
1m

Čiastočné otvorenie brány (približne 1 m)
pomocou stlačenia aktívneho tlačidla.

Celkové otvorenie brány stlačením tlačidla 1.

Zatvorenie brány opätovným stlačením aktívneho tlačidla.

18

Prevádzka v automatickom režime
V automatickom režime sa brána sama zatvorí po 30 sekundách.

►Bezpečnostné prvky

► Prevádzka v automatickom režime (ak chcete spustiť tento režim,
prečítajte si informácie na strane 20)

V automatickom režime sa brána sama zavrie po 30 sekundách.
V prípade detekcie prekážky počas zatvárania sa brána zastaví a následne úplne otvorí. Ak chcete zatvoriť bránu,
stlačte tlačidlo 1.

Otvorenie brány stlačením tlačidla 1.

SK

Pre zabezpečenie automatického režimu brány je v súlade s normou EN 12 453 nevyhnutné namontovať
sadu fotobuniek (viď popis a informácie o vodičoch na stranách 22 a 23).
Polargos odporúča montáž majáka (viď popis a informácie o vodičoch na stranách 26 a 27) a osvetlenia
(viď informácie o elektroinštalácii na strane 27).

Automatické zatvorenie brány po uply
nutí 30 sekúnd.

Prechod pred fotobunkami spôsobí automatické zatvorenie brány po
uplynutí 5 sekúnd.

Udržanie brány v otvorenej polohe
prostredníctvom stlačenia tlačidla 1.

Zatvorenie brány pomocou opätovného
stlačenia tlačidla 1.

Činnosť funkcie detekcie prekážok
V prípade detekcie prekážky:
• počas otvárania sa brána zastaví a vykoná krátky spätný pohyb,
• počas zatvárania sa brána zastaví a úplne sa otvorí.

Osvetlenie

Osvetlenie priestoru sa zapína zakaždým, keď sa spustí pohon. Vypína sa automaticky po uplynutí 1 minúty
a 30 sekúnd.
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Prevádzka ovládačov diaľkového ovládania alebo vysielačov s 3 tlačidlami

SK

Otvorenie pomocou stlačenia
tlačidla Hore

Zastavenie pomocou
stlačenia stredného tlačidla

Zatvorenie pomocou
stlačenia tlačidla Dole

Upozornenie: Ovládače diaľkového ovládania alebo vysielače s 3 tlačidlami neumožňujú
otvoriť bránu v režime pre peší prechod.

Odblokovanie / zablokovanie pohonu
- Vzhľadom na bezpečnosť je nutné tieto činnosti vykonávať pri odpojenom
napájaní, pretože dokonca aj v prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu
môže byť tento kedykoľvek opäť zapnutý.
- Pred zapojením elektrického napájania vždy zablokujte pohon. Páka sa musí
nachádzať v zablokovanej polohe.
- Nikdy nesmiete odblokovať alebo zablokovať pohon, ak je brána v pohybe
(posúvanie v elektrickom alebo manuálnom režime).
Po nastavení pohonu do odblokovanej polohy
ručne.

je možné v prípade elektrickej poruchy ovládať bránu

Bránu môžete v takom prípade posúvať celkom slobodne. Pri tejto činnosti buďte opatrní.
Pohon odblokujete
potiahnutím páky
k sebe.
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Pohon zablokujete
presunutím páky
smerom k bráne.

POKROČILÉ NASTAVENIA
Upozornenie: Počas posúvania brány nie je možné nastavovať parametre pohonu.
Zmenené parametre budú zohľadnené po prvom otvorení brány.

Verzie diaľkového ovládania s 2 alebo 4 tlačidlami

Tlačidlo 1 nie je možné
naprogramovať pre funkciu
otvorenia umožňujúceho peší
prechod.
Voľné tlačidlá alebo neaktívne tlačidlo otvorenia
umožňujúceho peší prechod môžu byť využité
na ovládanie iných automatických mechanizmov
(garážová brána, roleta atď.).

Možné kombinácie tlačidiel plného otvorenia /
otvorenia umožňujúceho peší prechod:
2 tlačidlá
1

2

4 tlačidlá
CODE

CODE

1

2

1

2

3

4

3

4

alebo
1

2

Plné
otvorenie

SK

Každé tlačidlo na diaľkovom ovládači možno
naprogramovať v pamäti na ovládanie plného
otvorenia brány.
Zapnutie ďalšieho tlačidla umožňuje spustiť
funkciu pešieho prechodu (ak chcete zapnúť
funkciu pešieho prechodu, prejdite na stranu 20).

alebo
CODE

CODE

1

2

1

2

3

4

3

4

Otvorenie umožňujúce
peší prechod
(ak je funkcia aktívna)

Voľné

Naprogramovanie diaľkového ovládača s 2 alebo so 4 tlačidlami
[1]. Kvôli naprogramovaniu umiestnite ovládač na
miesto so znázorneným terčom.
[2]. Krátko stlačte tlačidlo ovládača určené na
ovládanie PLNÉHO otvorenia brány.
> Kontrolka RADIO
sa rozsvieti a keď
uvoľníte tlačidlo, kontrolka zhasne.
Tlačidlo bolo naprogramované.

Naprogramovanie diaľkového ovládača s 3 tlačidlami
[1]. Kvôli naprogramovaniu umiestnite ovládač na
miesto so znázorneným terčom.
[2]. Krátko stlačte tlačidlo Hore alebo Dole na
ovládači.
> Kontrolka RADIO
sa rozsvieti a keď
uvoľníte tlačidlo, kontrolka zhasne.
Tlačidlo bolo naprogramované

Ak je naprogramovaných 16 diaľkových ovládačov, bude v momente programovania
17 ovládač uložený ako prvý vymazaný.
21

Aktivácia funkcie umožňujúcej peší prechod

SK

Funkciu pešieho prechodu možno aktivovať pomocou tlačidla naprogramovaného ovládača s 2 alebo 4 tlačidlami
(viď „Tlačidlá diaľkového ovládania“, strana 19).
[1]. Priložte naprogramovaný ovládač na miesto
s vyznačeným terčom.
[2]. Wcisnąć krótko przeznaczony do aktywacji przycisk pilota.
> Kontrolky RADIO
a PEŠÍ
sa
rozsvietia a násladne zhasnú. Tlačidlo
bolo naprogramované. Tým sa aktivuje
funkcia otvorenia pešieho prechodu.

<0,5s

Ak chcete funkciu pešieho prechodu vypnúť pre toto tlačidlo, zopakujte postup aktivácie tejto
funkcie (opísaný vyššie) pre toto tlačidlo. Kontrolka PEŠÍ
zhasne.

Aktivácia režimu AUTOMATICKÉHO ZATVORENIA
(odporúča sa v prípade napájania slnečnou energiou)
Upozornenie: Automatický režim možno aktivovať len v prípade, že máte namontované fotobunky (popis
elektroinštalácie na strane 23).
Diaľkový ovládač položte na elektronický modul, aby ste sa získali prístup k nastaveniam.
V prípade ovládača s 3 tlačidlami nie je možný prístup k nastaveniam.

[1]. Umiestnite naprogramovaný ovládač s 2 alebo 4 tlačidlami na
miesto označené terčom. Stlačte
tlačidlo 1 do momentu, kým kontrolka AUTOMATICKÉHO ZATVORENIA
nezačne blikať.

[2]. Stlačte tlačidlo 2 na ovládači, kým
kontrolka AUTOMATICKÉHO ZATVORENIA nezhasne, následne
sa rozsvieti stálym svetlom. Pustite
tlačidlo.
> Kontrolka AUTOMATICKÉHO
ZATVORENIA
začína blikať.

1

Upozornenie:
Po
ukončení 1 fázy mô
žete vykonať ďalšie
fázy v diaľkovom reži
me (bez prikladania
ovládača k terču).

2

3
x2

[3]. 2 krát stlačte tlačidlo 1 na
ovládači.
> Kontrolka AUTOMATICKÉHO
ZATVORENIA
ostane
rozsvietená, čím informuje
o aktivácii automatického
režimu.
Ak chcete vypnúť režim automatického otvárania a chcete sa vrátiť k sekvenčnému režimu, zopakujte postup
1 opísaný vyššie a násladne krátko stlačte tlačidlo 2 na ovládači, kontrolka AUTOMATICKÉHO
ZATVORENIA
zhasne a následne začne blikať. 2 krát stlačte tlačidlo 1 na ovládači.
22

PRÍSLUŠENSTVO
Schémy elektroinštalácie pre jednotlivé typy zariadení

SK

koaxiálny kábel

TX

RX

23

Fotobunky
+ 60°C

IP44

- 20°C

24 Vac/dc
1A

Fotobunky umožňujú zastavenie a zmenu smeru posúvania brány
počas zatvárania v prípade detekcie prekážky (zakryté fotobunky).

HO5 RR-F

Upozornenie: Ak je brána zatvorená a fotobunky sú zakryté,
brána sa neotvorí.

26 mm

Sadu fotobuniek tvorí:
• vysielač fotobunky (TX),
• prijímač fotobunky (RX).

107 mm

SK

43 mm

2 x 0.75 mm2

►Umiestnenie fotobuniek
max.

20 cm

2
25 cm

8m

►Montáž a elektroinštalácia fotobuniek
1

2

3

4

Ø4

6

12 mm

6 mm

5

Ø4

24

7

8

TX
1 2

RX
1 2 3 5

SK

10

9

TX

RX
1 2

1 2 3 5

TX
Žltá nálepka (BUS)

RX

1

2

1

2

3

5

3

4

3

4

X

X

Kvôli kontrole správnosti nastavenia fotobuniek namontujte kryt vysielača
fotobunky, ale nezakladajte kryt na prijímaciu fotobunku.
Skontrolujte správne nastavenie fotobuniek:

TX

RX

- Ak kontrolka prijímacej fotobunky nesvieti,
nastavte polohu fotobunky (RX) pomocou
podložky. Opätovne skontrolujte nastavenie.
- Ak kontrolka prijímacej fotobunky svieti
nepretržite (správne nastavenie), založte
kryt prijímacej fotobunky (RX).
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►

režime

[1]. Priložte naprogramovaný ovládač s 2 alebo 4
tlačidlami na miesto označené terčom.
Stlačte tlačidlo 1 na ovládači dovtedy, kým
kontrolka AUTOMATICKÉHO ZATVORENIA
nezačne blikať.
Upozornenie: Po ukončení 1 fázy môžete
vykonať ďalšie fázy v diaľkovom režime (bez
prikladania ovládača k terču).

1

2

[2]. Stlačte tlačidlo 2 na ovládači dovtedy,
kým kontrolka AUTOMATICKÉHO
ZATVORENIA
nezhasne, následne
začne blikať.
[3]. 2 krát stlačte tlačidlo 1 na ovládači.
3
x2

Upozornenie:

aktivácie režimu automatického zatvorenia (viď strana 21).

►Odstránenie fotobuniek

V prípade odpojenia fotobuniek:
-

- v režime automatického zatvorenia: zopakujte postup aktivácie automatického režimu zatvorenia popísaný
na strane 21.

►Zakrytie fotobunky

Ak budú fotobunky zakryté počas zatvárania brány, brána sa zastaví a začne sa posúvať v opačnom smere.
Ak je brána zatvorená a fotobunky sú zakryté, brána sa neotvorí.

►Bezpečnostné pokyny

Činnosť fotobuniek kontrolujte každých 6 mesiacov. Počas zatvárania brány zakryte jednu fotobunku rukou.
Brána sa musí zastaviť a opätovne otvoriť.
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Maják ----------------------------------------------------------------

E14

- 20°C

175 mm

24 V

+ 60°C

10 Watt max
IPX4

2 x 0.75 mm 2

24 Vac/ dc

HO5 RR-F

60 m m

1

77 m m

► Montáž majáka

Sú možné dva spôsoby montáže oranžového svetla (viď
obr. 4a a 4b).

3

2

4a

4b

Ø3

Ø3

5

Maják informuje o spustení pohonu.
Začína blikať dve sekundy pred spustením posúvania
brány.

SK

Ø22

6

12 mm

6 mm

7

8

9

10

11
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►Elektroinštalácia majáka

SK

Maják zapojte do svoriek 7 a 8 (oranžová nálepka „FLASH“)
elektronického modulu.

Osvetlenie -------------------------------------------------------Tento prvok nie je kompatibilný s napájaním
pomocou slnečnej energie.

Zapojte osvetlenie do svoriek 13 a 14 (biela nálepka „LIGHT“)
elektronického modulu.

Náhradná batéria -------------------------------------------Tento prvok nie je kompatibilný s napájaním pomocou slnečnej energie.
Náhradná batéria zabezpečuje prevádzku brány v malej rýchlosti v prípade elektrickej poruchy. Batéria je
zabudovaná v elektronickom module pohonu a je s ním priamo spojená.
Ak chcete predĺžiť prevádzkový čas batérie, musia byť vodiče ovládania odpojené; ovládanie brány zabezpečujú
len diaľkové ovládače a vysielače rádiových vĺn.
Upozornenie: Kontrolka STAVU

bliká (1 impulz) v prípade, že je pohon napájaný z batérie.

►Technické parametre batérie

• Prevádzkový čas: 10 cyklov v plnom režime alebo 24 hodín, ak je brána v dobrom technickom stave.
• Optimálny čas nabíjania batérie pred použitím: 48 hodín.
• Životnosť batérie: 3 roky.

Za účelom zabezpečenia optimálnej životnosti batérie je potrebné 3 krát do roka odpojiť elektrické napájanie
brány a na niekoľko cyklov jej zabezpečiť napájanie z batérie.

Pamätajte, že batérie a akumulátory je potrebné separovať a odovzdať ich na recykláciu v miestnom
zbernom dvore pre tento typ odpadu.
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►Elektroinštalácia a montáž batérie

Zapojte batériu do svorky pre ňu určenej (sivá
nálepka „BATT“) v elektronickom module.

Prepínač na kľúč -------------------------------------------Tento prvok nie je kompatibilný s napájaním pomocou
slnečnej energie.
Zapojte prepínač na kľúč do svoriek 3 a 4 (žltá nálepka „BUS“)
elektronického modulu.

Domofón -------------------------------------------------Tento prvok nie je kompatibilný s napájaním pomocou slnečnej energie.
Zapojte domofón do svoriek 3 a 4 (žltá nálepka „BUS“) elektronického
modulu.

Upozornenie: V prípade zapojenia iného domofónu, ako je uvedený

vyššie, je potrebné skontrolovať, či je vybavený
vstupom bez napájania.
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Panel s číselným kódom----------------------------------Tento prvok nie je kompatibilný s napájaním pomocou
slnečnej energie.

SK

Panel s číselným kódom
Panel s číselným kódom
E

–

Tento prvok nie je kompatibilný s napájaním pomocou
+ H H P2 M P1
T3 C3 R3 T2 C2 R2 T1 C1 R1 V V
slnečnej
energie.
Tento prvok nie je kompatibilný s napájaním pomocou
slnečnej energie.

Zapojiť:
• T1 a C1 panelu s číselným kódom do svoriek 3 a 4 (žltá nálepka „BUS“) elektronického modulu.
• V a V panelu s číselným kódom do svoriek 5 a 6 (čierna nálepka „24V“) elektronického modulu.
E

–

+

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

V

Externá anténa
Rádiová kódová klávesnica ---------------------------E

–

+

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

V

Zapojiť:
• T1 a C1 panelu s číselným kódom do svoriek 3 a 4 (žltá nálepka „BUS“) elektronického modulu.
Zapojiť:
máelektronického
väčší dosah ako
drôtová anténa.
• V a V panelu s číselným kódom do svoriek 5 a 6 (čiernaAnténa,
nálepkaktorá
„24V“)
modulu.
• T1 a C1 panelu s číselným kódom do svoriek 3 a 4 (žltáUmiestnite
nálepka „BUS“)
elektronického
modulu.
ju na vrch stĺpika a skontrolujte, či je
• V a V panelu s číselným kódom do svoriek 5 a 6 (čiernaodkrytá.
nálepka „24V“) elektronického modulu.

Externá anténa

Zapojte anténu do svoriek 1 a 2 (modrá nálepka
„ANT“) elektronického modulu:

Externá anténa--------------------------------------------------• jadro vodiča do svorky 1

• oplet napájacích
káblov
do svorky
2
Anténa,
ktorá má väčší
dosah
ako drôtová
anténa.
Umiestnite ju na vrch stĺpika a skontrolujte, či je
Anténa,
odkrytá. ktorá má väčší dosah ako drôtová anténa.
Umiestnite ju na vrch stĺpika a skontrolujte, či je
Zapojte anténu do svoriek 1 a 2 (modrá nálepka
odkrytá.

„ANT“) elektronického modulu:
anténu
svoriek
•Zapojte
jadro vodiča
do do
svorky
1 1 a 2 (modrá nálepka
Ovládač diaľkového ovládania s 2 tlačidlami
„ANT“)
elektronického
• oplet napájacích
káblovmodulu:
do svorky 2
• jadro vodiča do svorky 1
• oplet napájacích káblov do svorky 2

Ovládač diaľkového ovládania s 2 tlačidlami ----------------------------30 Ovládač diaľkového ovládania s 2 tlačidlami

NAPÁJANIE SLNEČNOU ENERGIOU
Ak je pohon napojený na zdroj napájania slnečnej energie, nikdy nepripájajte
pohon na 230 V, pretože by to mohlo viesť k poškodeniu elektronického modulu
pohonu.

►Pripojenie k zdroju napájania slnečnou energiou

SK

Ak pohon využíva na svoju prevádzku slnečnú energiu:
- bránu možno ovládať len pomocou diaľkového ovládania a rádiových vysielačov (ovládanie cez káble je
neaktívne),
- káblové bezpečnostné zariadenia sú neaktívne (fotobunky, oranžové svetlo).

2
1
3

-

Upozornenie: Ak pohon využíva na svoju prevádzku
slnečnú energiu, káblové ovládacie systémy ostávajú
odpojené; ovládanie brány zabezpečujú len ovládače
diaľkového ovládania a vysielače rádiových vĺn.

+

Zapojte kábel, ktorý vedie k napájaniu zo slnečnej batérie
do sivej svorky „BATT“ elektronického modulu pohonu.

►Rada pre užívateľov:
Aby ste minimalizovali spotrebu energie bránového
pohonu, odporúčame Vám:
- zatvárať bránu, aby sa predĺžil čas nabíjania batérie,
- nenechávať bránu otvorenú dlhšie ako 2 dni,
- zapnutie automatického
(strana 21).

zatvárania

zariadenia
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POMOC PRI ODSTRAŇOVANÍ PORÚCH
Počas čistenia alebo vykonávania iných údržbových činností odpojte zariadenie
od el. napájania.
DIAGNOSTIKA
Obmedzený dosah
diaľkového ovládania.

- Skontrolujte batériu v ovládači (bod „Výmena batérie“
na nasledujúcej strane).
- Skontrolujte anténu elektronického modulu (vodiče,
poloha – viď nasledujúca strana).
- Skontrolujte, či žiadny externý prvok nespôsobuje
prekážku v vo vysielaní rádiových vĺn (elektrický
stĺp, armovaný múr atď.). V takom prípade treba
predpokladať použitie externej antény.

Ovládač nie je
naprogramovaný.

Naprogramujte ovládač (strana 20).

Odblokovaný pohon.

Zablokujte pohon.
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Pohon nereaguje na
diaľkové ovládanie

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Kontrolka STAVU
Pohon nie je zapojený.
(STATUT)
elektronického modulu je Vonkajšie svetlo je
zhasnutá
veľmi slabé = pohon v
pohotovostnom režime.

- Skontrolujte sieťové napájanie.
- skontrolujte napájací kábel.
Za účelom nastavenia je potrebné zvýšiť intenzitu
osvetlenia vonkajšieho elektronického modulu (napr.
pomocou baterky).

Kontrolka STAVU
elektronického modulu
bliká:
1 impulz

Prevádzkový režim s
napájaním cez náhradnú
batériu.

Skontrolujte napájanie zo siete.

2 impulzy

Pohon čaká na nastavenie
dráhy posúvania brány.

Je potrebné znovu nastaviť dráhu posúvania brány
(strana 15).

3 impulzy

Chyba fotobuniek:

4 impulzy
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- Zakryté fotobunky.

Odstráňte prekážky zacláňajúce fotobunky.

- Nesprávne nastavené
fotobunky.

Opravte nastavenie fotobuniek (strana 24).

- Nesprávne privedené
vodiče fotobuniek.

Priveďte vodiče k fotobunkám v súlade s pokynmi
uvedenými na strane 24.

- Chýbajú fotobunky /
odpojené fotobunky.

- Skontrolujte, či sú fotobunky správne zapojené.
- ak boli fotobunky odpojené zámerne, a brána pracuje
v režime automatického zatvorenia, musíte režim
automatického zatvorenia vypnúť (strana 21).

Skrat na výstupe
BUS (svorky 3-4)
elektronického modulu.

Skontrolujte príslušenstvo pripojené na výstupe BUS
elektronického modulu.

DIAGNOSTIKA
6 impulzov
5 impulzov
6 impulzov

Zapnutá tepelná ochrana
pohonu.

Počkajte, kým pohon nevychladne a kontrolka STAVU
sa opäť nerozsvieti stálym svetlom

ODSTRAŇOVANIE
PORÚCH
Skrat na výstupe
Skontrolujte zariadenie zapojení
na výstupe 24 V
24 V (svorky
5-6)ochrana
elektronického
modulu.
Zapnutá
tepelná
Počkajte,
kým pohon
nevychladne a kontrolka STAVU
elektronického modulu.
sa opäť nerozsvieti stálym svetlom
pohonu.
Skrat
v
obvode
Skontrolujte
(strana
Skrat na výstupe
Skontrolujte zapojenie
zariadenieoranžového
zapojení nasvetla
výstupe
24 V 27).
oranžového
24 V (svorkysvetla
5-6) (svorky elektronického modulu.
7-8)
elektronického
elektronického
modulu.
modulu.
Skrat v obvode
Skontrolujte zapojenie oranžového svetla (strana 27).
Skrat
pohonu.
oranžového
svetla (svorky Skontrolujte zapojenie pohonu (strana 13).
7-8)sú
elektronického
Nie
nainštalované
Nainštalujte fotobunky (strany 23 a 24).
modulu.
fotobunky.
Skrat pohonu.
Skontrolujte zapojenie pohonu (strana 13).

Režim automatického
zatvárania sa
nezapína (kontrola
AUTOMATICKÉHO
Režim automatického
Nie sú nainštalované
Nainštalujte fotobunky (strany 23 a 24).
ZATVORENIA
zatvárania
sa
fotobunky.
ostáva
zhasnutá).
nezapína (kontrola
AUTOMATICKÉHO
►Technická pomoc
ZATVORENIA
Vostáva
prípadezhasnutá).
ďalšieho výskytu poruchy alebo v prípade akýchkoľvek iných problémov alebo otázok týkajúcich sa
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5 impulzov

pohonu kontaktujte našich konzultantov na t. č. +420 606 910 087, e-mail: roja@plastovynabytek.cz.

►Technická pomoc

V prípade ďalšieho výskytu poruchy alebo v prípade akýchkoľvek iných problémov alebo otázok týkajúcich sa
pohonu kontaktujte našich konzultantov na t. č. +420 606 910 087, e-mail: roja@plastovynabytek.cz.

►Výmena batérie v diaľkovom ovládači

Životnosť batérie je približne 2 roky.

►Výmena batérie v diaľkovom ovládači

Životnosť batérie je približne 2 roky.

1

2
1

Li
2

UPOZORNENIE: Dodržiavajte polarizáciu batérií (+/-), nedobíjajte ich, nehádžte ich do ohňa ani do vody. Nevystavujte ich vplyvom
vysokých teplôt. Vybité batérie neotvárajte ani ich nemiešajte s inými typmi batérii alebo s vybitými batériami (môže
Lito zapríčiniť ich
explóziu, vytečenie elektrolytu alebo byť príčinou rôznych typov poškodení). Uchovávajte mimo dosahu detí.
UPOZORNENIE: Dodržiavajte polarizáciu batérií (+/-), nedobíjajte ich, nehádžte ich do ohňa ani do vody. Nevystavujte ich vplyvom
vysokých teplôt. Vybité batérie neotvárajte ani ich nemiešajte s inými typmi batérii alebo s vybitými batériami (môže to zapríčiniť ich
explóziu, vytečenie elektrolytu alebo byť príčinou rôznych typov poškodení). Uchovávajte mimo dosahu detí.
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►Elektroinštalácia a umiestnenie antény

Anténa musí byť pripojená ku svorke 1 elektronického modulu
a nastavená spôsobom zobrazeným vedľa.

na

Anté

►Zrušenie nastavení
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V prípade potreby môžete zrušiť tieto nastavenia: dráhu presúvania
brány a aktiváciu režimu automatického zatvorenia brány.
Kedy treba zrušiť nastavenia?
V prípade zistenia neočakávanej prekážky ako následku normálneho opotrebenia brány.

1

2

3

[1]. Priložte naprogramovaný ovládač s 2 alebo 4 tlačidlami k miestu so znázorneným terčom.
Stlačte tlačidlo 1 na ovládači do momentu, kým kontrolka AUTOMATICKÉHO ZATVORENIA
blikať.

nezačne

[2]. Tlačidlo 1 na ovládači stlačte raz.
> Kontrolka VYNULOVANIE PAMÄTE (RESET) bliká.
[3]. Stlačte tlačidlo 2 na ovládači a držte ho dovtedy, kým sa kontrolka VYMAZANIE PAMÄTE (RESET)
nerozsvieti. Pustite tlačidlo 2.
> Kontrolka STAVU
bliká.
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►Vymazanie naprogramovaných nastavení a ovládačov

V prípade potreby môžete vymazať tieto nastavenia: dráhu presúvania brány, aktiváciu režimu automatického
zatvorenia brány a všetky naprogramované ovládače alebo rádiové vysielače.

2

SK

1

3

[1]. Priložte naprogramovaný ovládač s 2 alebo 4 tlačidlami k miestu so znázorneným terčom.
Stlačte tlačidlo 1 na ovládači do momentu, kým kontrolka AUTOMATICKÉHO ZATVORENIA
blikať.

nezačne

[2]. Tlačidlo 1 na ovládači stlačte raz.
> Kontrolka VYNULOVANIE PAMÄTE (RESET) bliká.
[3]. Stlačte tlačidlo 2 na ovládači a držte ho dovtedy, kým sa nerozsvietia všetky kontrolky. Pustite tlačidlo 2.
> Kontrolka STAVU
bliká.

35

SK

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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