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UVOD
POLARGOS je poljski proizvajalec ograjnih sistemov za stanovanjske parcele in industrijske obrate ter drugih
jeklenih izdelkov. Na trgu je prisoten od leta 1994.
Večletne izkušnje, proizvodno zaledje in trženjsko znanje POLARGOS-u omogočajo ustvarjanje izdelkov, ki
dobivajo vse večje priznanje tako doma kot tudi v tujini.
Prizadevamo si, da bi naši izdelki izpolnjevali ne samo stroge kakovostne standarde, ampak tudi pričakovanja
strank glede estetskega oblikovanja in zahteve po najnovejši modi na trgu ograj.

SL

Hvala, ker ste nam zaupali in izbrali napravo Simple Move 101.
Prosimo, da pred montažo natančno preberete ta navodila.
TEHNIČNA POMOČ: +38641679190
e-mail: office@somfy.at
Simple Move 101 proizvaja Somfy za POLARGOS.

VARNOSTNA PRAVILA
Pred namestitvijo izdelka je nujno treba natančno prebrati vse spodnje informacije. Dosledno upoštevajte vsa
navodila. Navodila za uporabo shranite za celotno življenjsko dobo izdelka.
Neupoštevanje navodil za namestitev lahko povzroči resne telesne poškodbe ali gmotno škodo. POLARGOS za
te vrste primerov ne nosi odgovornosti.
Naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno z otroki), ki imajo omejene fizične, čutne ali psihične
sposobnosti, kakor tudi oseb, ki nimajo dovolj izkušenj ali znanja, razen če uporaba poteka pod nadzorom ali v
skladu z navodili za uporabo opreme, kar zagotovijo osebe, odgovorne za njihovo varnost.
Pazite, da se otroci ne igrajo s krmilnimi napravami. Daljinske upravljalnike namestite zunaj dosega otrok.
Če uporabljate stikalo brez blokade***, preverite, ali so druge osebe na varni razdalji od vrat.
Za pravočasno odkrivanje vseh nepravilnosti v zvezi z uravnoteženjem vrat in za ugotavljanje znakov obrabe,
izvajajte redno preverjanje sistema. Pogona nikoli ne uporabljajte, če zahteva popravilo ali nastavitev.
Med čiščenjem in izvajanjem drugih vzdrževalnih del odklopite napajanje, če se naprava upravlja samodejno.
Pred namestitvijo pogona preverite, ali je gnani del v dobrem tehničnem stanju, ali je pravilno uravnotežen in ali
se pravilno odpre in zapre.
Zagotovite ustrezno razdaljo med gnanim delom in nepremičnimi predmeti v njegovi okolici zaradi nevarnosti
njihovega zmečkanja, prirezanja ali zagozditve med odpiranjem vrat.
Opazujte vrata med odpiranjem.
Vsa stikala brez blokade*** morajo biti nameščena na mestu, od koder se gnani del neposredno vidi, toda
na ustrezni razdalji od premičnih elementov. Stikala namestite na višini vsaj 1,5 m na mestu, ki ni neovirano
dostopno, razen če uporabljate stikalo, za čigar aktiviranje je potreben ključ.
Ko upravljate stikala, preverite, ali v bližini vrat ni nikogar.
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Ko so vrata popolnoma odprta, ohranite razdaljo 500 mm za vsakim krilom.
Po končani namestitvi preverite, ali je mehanizem pravilno nastavljen, varnostni sistem in vse naprave za ročno
ustavljanje sistema pa pravilno delujejo.
.
Odpadne
naprave in izrabljenih baterij ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Uporabnik je dolžan
. odpadne elektronske in električne naprave odnesti v poseben zbirni center, kjer bodo poskrbeli za
vse
reciklažo.

OPIS IZDELKA
Izdelek je namenjen za drsna dovozna vrata na parcelah z enodružinskimi hišami (glejte spodnji opis).

Sestava
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Naziv
Pokrov
Antena
Elektronski modul
Pogon
Vijak pokrova
Okroglo tesnilo 9×2
Zobata letev 33 cm
Zaščita kabla
Samovrezni vijak TCB M4×12, pocinkan
Zobata podložka AZ4
Objemka kabla
Navadna podložka, srednja, M4×10
Izolirana okrogla konica D4
Namestitvena šablona za izrez
(natisnjena na kartonu)
Nalepka za elektronski modul
Oddajnik za daljinsko upravljanje
Dodatno priskrbite tudi:
Pocinkane matice M10
Navadne podložke 10,5×22×2, pocinkane
Hanger vijak 10 mm × 15 mm
Zatič 10 × 60 S12

Količina
1
1
1
1
1
1
13
1
3
1
1
1
1
1
1
1
8
8
4
4

POLARGOS izjavlja, da ta izdelek ustreza zahtevam in drugim zadevnim predpisom direktive 1999/5/ES. Izjava
o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu www.polargos.eu
Izdelek je odobren za uporabo v Evropski uniji in Švici.
***Primer: domofon, ključno stikalo, plošča s številčno kodo itn.
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Tipalo zunanje svetlobe

Tipalo
svetlobe

SL

Elektronski modul pogona je opremljen s tipalom zunanje svetlobe, ki zazna
prisotnost zaščitnega pokrova ali njegovo odsotnost. Zahvaljujoč tej možnosti v
način nastavitev lahko vstopimo samo, če je pokrov snet. Če je pokrov nameščen,
se pogon preklopi v način mirovanja.

Mere in največja teža vrat
Največja teža (P)

300 kg

Največja višina (H)

2m

Največja širina (L)
Vrata 4M

Celotna dolžina s
protiutežjo, 6 m

48

84

72

232

Mere pogona (mm)

109

218

109

180

214

25
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Splošen videz naprave

Tehnični podatki
Napajalna napetost
Vrsta pogona
Moč pogona
Največja poraba energije (z razsvetlitvijo okolice)
Poraba energije v načinu mirovanja
Povprečna dnevna količina obratov
Hitrost odpiranja*
Samodejno zaznavanje ovir
Delovna temperatura
Toplotna zaščita
Stopnja zaščite
Vgrajen radijski sprejemnik
Daljinski upravljalniki:
radijska frekvenca
domet
število nastavitev pomnilnika
Možni priključki:
izhod oranžne luči
izhod razsvetljave okolice, napajalna sponka
izhod za napajanje dodatne opreme
vhod baterije za napajanje v sili
vhod fotocelic
vhod krmiljenja, napajalna sponka

230 V~ / sončna energija
24 Vdc
150 W
600 W
4,5 W
20 obratov dnevno
3 m/16 s zunaj področja zaviranja (20 cm)
skladno z normo EN 12 453
od -20 ˚C do +60 ˚C
da
IP 44
da
433,42 MHz
~ 50 m
16
utripanje, 24 V, 10 W
največ 500 W (ob 230 V~)
največ 24 V, 15 W (samo ob 230 V)
da
da (BUS)
da (samo ob 230 V)

*Čas odpiranja se lahko razlikuje glede na parametre vrat.
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PRIPRAVLJALNA DEJANJA
Kontrolni seznam pred namestitvijo
►► Kontrola vrat

Med odpiranjem in zapiranjem morajo biti vrata ves čas v vodoravnem položaju. Odpirati in zapirati se
morajo brez čezmernega napora. Preverite, ali se vrata pomikajo pravokotno glede na tla in ali ni nobenih
ovir, ki bi onemogočale pravilno odpiranje ali zapiranje.

►►Omejevalniki odpiranja vrat

Za omejevanje odpiranja vrat uporabite omejevalnike, ki so trdno pritrjeni na tla, saj določajo končni položaj
kril med odpiranjem, med zapiranjem to vlogo opravlja steber.
Omejevalnik odpiranja

Omejevalnik zapiranja

Potrebno orodje

12
17

13

10

7
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Vrata morajo biti v dobrem tehničnem stanju. Preverite, ali njihova konstrukcija omogoča namestitev
avtomatike.

Predhodna namestitev električne napeljave
Priskrbite zaščito Orange ICT Ø 25 mm za kable, nameščene pod tlemi.
Če kablov med stebroma ni mogoče položiti pod tlemi, izvedite zaščito kablov, ki bo zdržala težo
vozil.

►►Napajanje iz električnega omrežja (samo z napetostjo 230 V)

SL

Priključek napajanja mora biti kar najbližje pogonu.
Elektronski modul pogona se mora napajati s tokom 230 V 50 Hz preko prožnega kabla 1,5 mm2.
Električni priključek mora biti:
• namenjen samo za napajanje pogona,
• zaščiten:
		 - z varovalko ali samodejnim prekinjalom 10 A,
		 - z zaščito pred diferenčnim tokom (30 mA),
• nameščen v skladu z varnostnimi normami na področju električnih napeljav, ki veljajo v državi namestitve.
		 Zagotoviti je treba možnost večpolne izključitve napajanja:
• s pomočjo napajalnega kabla z vtičem ali,
•	s pomočjo prekinjala, ki zagotavlja razdaljo med kontakti vsaj 3 mm na vsakem polu (v skladu z normo
EN 60335-1).
Priporočamo namestitev prenapetostnega odvodnika (največja vrednost preostale napetosti je 2 kV).

►►Fotocelici (izbirno v sestavu Simple Move 101)
		 Fotocelici sta potrebni za delovanje v samodejnem načinu in za odpiranje vrat.

		 •
			
			
			
		 •

Kabli za fotocelici (glejte stran 23).
Zagotovite zaščiteno kabelsko povezavo med fotocelicama na obeh stebrih vrat. Na obeh koncih 		
konstrukcije vrat izvrtajte luknje za pritrditev zaščite. Fotocelici morata biti priključeni na elektronski 		
sistem pogona s kablom 2 × 0,75 mm2. Napajalni kabli morajo biti položeni pod fotocelicama.
Mesto pritrditve fotocelic (glejte stran 23).

►►Oranžna luč (izbirno)
		 Za zagotavljanje delovanja v samodejnem načinu priporočamo namestitev oranžne luči.

•
			
			
		 •

Kabli za oranžno luč (glejte stran 27).
Izberite mesto pritrditve oranžne luči. Oranžna luč mora biti priključena na elektronski sistem pogona
s kablom 2 × 0,75 mm2.
Mesto pritrditve oranžne luči (glejte stran 26).

Varnostna pravila
Med namestitvenimi deli upoštevajte ta varnostna pravila:
		•
		•
		•
		•
			
		•
			
		•
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Snemite nakit (zapestnice, verižice itn.),
Med vrtanjem ali varjenjem nosite zaščitna očala in ustrezna zaščitna oblačila,
Uporabljajte ustrezno orodje, navedeno na strani 6,
Za preprečevanje telesnih poškodb bodite posebej pozorni med opravljanjem del na pogonskem 		
sistemu,
Pogona ne priključujte na električno omrežje ali na baterijo za napajanje v sili (dodatna oprema) pred
zaključitvijo namestitvenih del,
Nikoli ne uporabljajte strojev za čiščenje z vodo pod visokim pritiskom.

1. PRIPRAVA TEMELJEV

Sosledje dejanj

		• Namestitev pogona
		• Namestitev omejevalnikov
		• Temelji

►►Izbira mesta pritrditve pogona

SL

		 Določanje vodoravnega položaja
		 Zagotovite, da je pogon vedno v delovnem območju vrat tako med odpiranjem kot tudi med zapiranjem.
		
		
		

77
> 20

		Položaj prilagodite
uporabljeni zobati letvi.
Po potrebi izdelajte
betonsko podlago. Nujno
upoštevajte položaj vrat na
drsnih vozičkih.

12

75 do 80
32

> 97
<100

		
		 Določanje navpičnega
		 položaja
		Pogon mora biti
nameščen nekoliko nad
tlemi (vsaj 20 mm).

Betonunterlage

►►Namestitev omejevalnikov

Za omejevanje odpiranja vrat uporabite omejevalnike, ki so trdno pritrjeni na tla, saj določajo končni položaj kril.

Omejevalnik odpiranja

Omejevalnik zapiranja

tă

ința

ad

Șin

Vrata

Vrata

Pritrdilni vijaki morajo biti močno pritrjeni na
podlago.
Vrsta in mere temeljev so odvisne od vrste tal.
Napajalni kabel mora biti položen v skladu
z normami za električno napeljavo, ki veljajo
v državi namestitve.

250 mm min

►►Temelji

Temelj

Temelj
200 mm min

Položaj kablov

9

2. PRITRDITEV

Sosledje dejanj
		• Namestitev vijakov
		• Pritrditev pogona

		• Namestitev zobate letve

SL

		• Mehanska nastavitev

►►Namestitev vijakov

[1]. Namestitveno šablono položite na podlago (šablona
je natisnjena na kartonu) in s svedrom (Ø 12 mm),
primernim za to vrsto podlage, izvrtajte luknje (20).
[2]. V
 taknite vtiče (12 × 60 S12). Privijte vijake hanger
(M10 × 15) (19).
Preden privijete vijake, jih prevlecite
z majhno količino mazila.

►►Pritrditev pogona

[1]. Privijte 4 matice (M10, pocinkane (17)), nato namestite
4 podložke (navadne Ø 10 5 × 22 × 2,
pocinkane) (18).
[2]. Snemite pokrov (1) pogona (4).
[3]. Pogon namestite na vijake: ovratnik
(noga pogona) mora biti vsaj 20 mm
in največ 25 mm nad podlago.
S pomočjo vodne tehtnice preverite, ali
je pogon pravilno nameščen.

[4]. Po namestitvi pogona na ustrezni višini nad podlago, ga
pritrdite s pomočjo podložk (navadnih Ø 10 5 × 22 × 2,
pocinkane) (18) in privijte 4 matice (M10, pocinkane) (17).
[5]. V odprtino, namenjeno za napajalni kabel, namestite
prevrtano uvodnico (8).

10

►►Namestitev zobate letve

1

[1]. Preverite, ali je pogon res odblokiran,
ko je ročica v položaju
.

SL

77
0
11 -4

[2]. Pripravite letve.

št. 1
št. 2
št. 3
št. 4

[3]. Nameščanje letev začnemo na strani ključavnice.
[4]. Letev št. 1 namestite na ustrezni razdalji na strani ključavnice.
[5]. Na letev št. 1 položite zobato letev (7) in jo pritrdite z vijaki M6x50.

11

12

lis

letev št. 4

letev št. 3

letev št. 2

SL

zobata letev
podložka M6
vijak M6x50

letev št. 1

začetek
nameščanja

Prvo letev pritrdite tako močno, da začutite rahel odpor.
[6].	Izravnajte letev. Letve 1–4 imajo ovalne luknje, ki omogočajo vodoravno izravnavanje, zobate letve pa lahko
izravnamo navpično.
oglata luknja
za navpično nastavljanje

SL

oglata luknja
za vodoravno
nastavljanje

[7].	Na letev št. 1 pritrdimo te zobate letve; zadnja zobata letev na letvi št. 1 bo spajala letvi št. 1 in št. 2.
[8].	Naslednje letve in zobate letve nameščajte na zgoraj opisan način.
[9]. Po namestitvi vseh letev preverite, ali ohranjajo vodoravni položaj in po potrebi jih popravite.

►Mehanska
►
nastavitev

Preverite:
• ali je pogon na ustrezni višini,
• ali se vrata pravilno pomikajo (nemoteno vzdolž svoje proge),
• ali se zobnik vrti ves čas, ko se vrata pomikajo vzdolž
svoje proge,
• ali stik zobate letve in zobnika ne spreminja preveč svojega položaja
med premikanjem vrat na celi njihovi progi.

1,5/2 mm

Če zgornji pogoji niso izpolnjeni, naredite to:
[1]. S pomočjo 4 vijakov pod pogonom nastavite njegovo višino.
[2]. Po potrebi nastavite položaj zobate letve in privijte vijake na pogonu.
[3]. Zaprite vrata.
[4.] Blokirajte pogon.

Pogona nikoli ne blokirajte, ko se vrata
premikajo.
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3. ELEKTRIČNI PRIKLJUČKI
Sosledje dejanj

SL

•
•
•
•

Priključitev pogona
Priključitev na električno omrežje
Priključitev na sončno celico
Priključitev dodatne zaščitne opreme

►Priključitev
►
pogona
Pred priključitvijo elektronskega modula na omrežje je vedno treba najprej
povezati pogon in elektronski modul.
Pogon je treba priključiti na kontakta 9 in 10 (pod zeleno nalepko M1 v elektronskem
modulu pogona).
Pogon (4) in elektronski modul (3) sta opremljena z vodniki za namestitev pogona na levi strani.
Če je treba spremeniti smer delovanja pogona, medsebojno zamenjajte vodnika, priključena na kontakta 9 in 10.

Pogon na levi strani

Pogon na desni strani

Pogled od zunaj

Pogled od zunaj

M1
9 10

M1
9 10

Moder/črn
Rjav/zelen

14

Rjav/zelen
Moder/črn

►►Priključitev električnega napajanja
Zaradi varnostnih razlogov je treba spodnja dejanja opravljati ob
izklopljenem napajanju.
[1]. Z
 vodnikov napajalnega kabla odstranite del
izolacije (na enaki dolžini za vse 3 vodnike).

SL

8 mm

75 mm

[2]. Priključite ozemljitveni vodnik. Ozemljitveni
vodnik (zelen/rumen) in priložena izolirana
konica (13) bosta potrebna za namestitev
dodatne opreme (razsvetljava 230 V, 1. razred).
[3]. P
 riključite fazo P in nični vodnik na kontakta
15 in 16 elektronskega modula (rdeča nalepka
z napisom 230 V). Preverite, ali sta vodnika
pravilno blokirana, tako da ju rahlo potegnete.
Modri vodnik

N

Kontakt
15

Rdeči/rjavi/črni vodnik

P

16

Zeleni in rumeni vodnik

Vedno upoštevajte navodila glede barv vodnikov.

►►Priključitev na napajanje iz sončne celice
		 (glejte stran 30)

►►Priključitev zaščitne opreme
►►Fotocelici (nista priloženi, sta izbirni v sestavu Simple Move 101)
(glejte strani 23 in 24)

Fotocelici je treba vedno namestiti in priključiti pred zagonom pogona.
►►Oranžna luč (ni priložena, je izbirna v sestavu Simple Move 101)
		 (glejte strani 26 in 27)
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4. HITER ZAGON
Sosledje dejanj

SL

•
•
•
•

Daljinski upravljalnik
Pritrditev nalepke na elektronski modul
Vklop napajanja naprave
Shranitev poti drsenja vrat

Gumb 1

►Predstavitev
►
daljinskega upravljalnika

Priloženi daljinski upravljalniki so tovarniško programirani.

Gumb 1
na daljinskem upravljalniku omogoča popolno
odpiranje vrat.

Gumb 2

►Pritrditev
►
nalepke na elektronski modul
Pritrdite nalepko (14) na elektronski modul (3) pogona.

►Vklop
►
napajanja naprave

Vklopite napajanje naprave.
	Kontrolna lučka STANJA na elektronskem modulu utripa (2 signala), kar pomeni, da je pogon
priključen na napajanje in pripravljen za nastavitev.
Če kontrolna lučka STANJA ne sveti, glejte stran 31.

►Shranitev
►
poti drsenja vrat

Elektronski sistem pogona samodejno zapiše v pomnilniku:
		
• vrtilni moment pogona, ki zagotavlja delovanje vrat v običajnem načinu; ta podatek omogoča 		
			 odkrivanje vseh nepravilnosti v delovanju pogona;
		
• pot drsenja vrat med popolnim odpiranjem in zapiranjem ter položaj omejevalnikov..
Med shranjevanjem parametrov ohranite običajno razdaljo od vrat in opravite spodnja dejanja:
Pritisnite gumb 1
na daljinskem upravljalniku
za POPOLNO odpiranje/zapiranje vrat.
Kontrolna lučka STANJA elektronskega
modula bi morala NEPREKINJENO SVETITI.
Če kontrolna lučka STANJA
utripa, preberite poglavje
o odpravljanju napak na strani 31.

1

Vrat ne ustavljajte, dokler se popolnoma ne odprejo/zaprejo.
V primeru ustavitve vrat bo postopek shranjevanja parametrov
ponovno stekel ob naslednjem odpiranju.
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2

5. NAMESTITEV POKROVA
Preverite, ali je pogon blokiran.

5

[1]. Pokrov namestite na ovratnik (nogo) pogona.

6
2

SL

[2].	Namestite tesnilo (6), ki zagotovi tesnost pogona,
in privijte vijak (5).

1

POGON JE PRIPRAVLJEN ZA DELO.
V skladu s tovarniškimi nastavitvami pogon deluje v
sekvenčnem načinu in v načinu popolnega odpiranja.
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UPORABA
Delovanje v sekvenčnem načinu

Večkraten pritisk istega gumba na daljinskem upravljalniku povzroči ta niz dogodkov:
odpiranje, ustavitev, zapiranje, ustavitev, odpiranje itn.

SL

►Popolno
►
odpiranje
Popolno odpiranje vrat s pritiskom gumba 1.

Ustavitev drsečih vrat s ponovnim pritiskom
gumba 1.
Zapiranje vrat s ponovnim pritiskom gumba 1.

►Odpiranje,
►
ki omogoča prehod pešcev
Za delno odpiranje vrat, ki omogoča prehod pešcev, pritisnite prej aktivirani gumb na
daljinskem upravljalniku (glejte stran 21).
1m

Delno odpiranje vrat (okoli 1 m) s pritiskom
aktivnega gumba.

Popolno odpiranje vrat s pritiskom gumba 1.

Zapiranje vrat s ponovnim pritiskom aktivnega
gumba.
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Delovanje v samodejnem načinu
V samodejnem načinu se vrata po 30 sekundah sama zaprejo.

►►Previdnostni ukrepi
Za delovanje vrat v samodejnem načinu je treba v skladu z normo EN 12 453 namestiti sestav fotocelic (glejte
		
opis in podatke o kablih na straneh 22 in 23).
Polargos priporoča tudi namestitev oranžne luči (glejte opis in podatke o kablih na straneh 26 in 27)
in razsvetljave okolice vrat (glejte podatke o kablih na strani 27).

SL

►►Delovanje v samodejnem načinu
(za navodila za vklop tega načina glejte stran 20)

V samodejnem načinu se vrata po 30 sekundah sama zaprejo.
Če vrata med zapiranjem zaznajo oviro, se ustavijo in se nato popolnoma odprejo.
Za zapiranje vrat pritisnite gumb 1.

Odpiranje vrat s pritiskom gumba 1.

Samodejno zapiranje vrat po 30
sekundah.

Prehod med fotocelicama povzroči samodejno zapiranje vrat
po 5 sekundah.

S pritiskom gumba 1 preprečimo
samodejno zapiranje vrat.

Vrata zapremo s ponovnim pritiskom
gumba 1.

Zaznavanje ovir

Če vrata zaznajo oviro:
• med odpiranjem, se ustavijo in se nato nekoliko pomaknejo nazaj,
• med zapiranjem, se ustavijo in se nato popolnoma odprejo.

Razsvetljava okolice vrat

Razsvetljava okolice vrat se prižge vsakič, ko zaženemo pogon; po 1 minuti in 30 sekundah samodejno ugasne.
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Delovanje daljinskih upravljalnikov in oddajnikov s tremi gumbi

Odpiranje s pritiskom
gumba GOR

Ustavitev s pritiskom
sredinskega gumba

Zapiranje s pritiskom
gumba DOL

Pozor: D
 aljinski upravljalniki in oddajniki s tremi gumbi ne omogočajo delnega odpiranja vrat
za prehod pešcev.

Odblokiranje/blokiranje pogona

- Zaradi varnostnih razlogov ta dejanja vedno opravljajte ob izklopljenem
napajanju, saj celo ob izpadu električne energije v vsakem trenutku lahko
pride do ponovne vzpostavitve oskrbe z električnim tokom.
			 - Pred priključitvijo napajanja je vedno treba blokirati pogon. Ročica mora biti
v blokiranem položaju.
			 - Pogona nikoli ne odblokirajte/blokirajte, ko se vrata premikajo (električno
gnano ali ročno premikanje).
Po preklopu pogona v odblokiran položaj

, lahko med izpadom električne energije ročno premikamo vrata.

Vrata bi se morala premikati brez težav. Pri ročnem upravljanju vrat bodite posebej pozorni.

Za odblokiranje
pogona ročico
potegnite k sebi.
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Za blokiranje pogona
ročico potisnite proč
od sebe.

NAPREDNE NASTAVITVE PARAMETROV
Pozor: M
 ed premikanjem vrat ni mogoče nastavljati parametrov pogona.
			 Spremembe parametrov se upoštevajo od prvega odpiranja vrat dalje.

Daljinski upravljalniki z dvema ali štirimi gumbi

Gumba 1 ni mogoče
programirati za delno odpiranje
vrat za prehod pešcev.
Proste gumbe ali neaktiviran gumb za delno
odpiranje vrat za prehod pešcev lahko uporabimo
za upravljanje drugih mehanizmov (npr. garažnih
vrat, rolet itn.).

Možne kombinacije gumbov za popolno odpiranje
in za delno odpiranje za prehod pešcev:
2 gumba
1

2

4 gumbi
CODE

CODE

1

2

1

2

3

4

3

4

ali
1

SL

Vsak gumb lahko programiramo za popolno
odpiranje vrat.
Aktivacija drugega gumba omogoča delno
odpiranje vrat za prehod pešcev (za vklop
možnosti delnega odpiranja vrat za prehod
pešcev glejte stran 20.

ali
2

popolno
odpiranje

CODE

CODE

1

2

1

2

3

4

3

4

delno odpiranje
za prehod pešcev

prosto

Programiranje daljinskega upravljalnika z dvema ali štirimi gumbi
[1]. Daljinski upravljalnik, ki ga želite programirati,
položite na mesto, označeno z risbo tarče.
[2]. Kratko pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku,
namenjen za POPOLNO odpiranje vrat.
> Kontrolna lučka RADIO
zasveti in nato
ugasne, ko sprostite gumb na daljinskem
upravljalniku.
Gumb je zdaj programiran.

Programiranje daljinskega upravljalnika s tremi gumbi
[1]. Daljinski upravljalnik, ki ga želite programirati,
položite na mesto, označeno z risbo tarče.
[2]. Kratko pritisnite gumb GOR ali DOLna daljinskem
upravljalniku.			
> Kontrolna lučka RADIO
zasveti, nato pa
ugasne.
Daljinski upravljalnik je zdaj programiran.

Če ste že programirali 16 daljinskih upravljalnikov in programirate še 17,
bo daljinski upravljalnik, ki ste ga programirali kot prvega, izbrisan iz pomnilnika.
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Vklop možnosti delnega odpiranja za prehod pešcev

SL

Možnost delnega odpiranja vrat za prehod pešcev lahko vklopimo s pritiskom programiranega gumba na daljinskem
upravljalniku z dvema ali štirimi gumbi (glejte podatke o gumbih daljinskih upravljalnikov na strani 19).
[1]. P
 rogramiran daljinski upravljalnik položite na
mesto, označeno z risbo tarče.
[2]. K
 ratko pritisnite gumb na daljinskem
upravljalniku, ki ga želite programirati.
> Kontrolni lučki RADIO
in PEŠEC
zasvetita in nato ugasneta. Možnost
delnega odpiranja vrat za prehod pešcev
je zdaj aktivna.

<0,5s

Za izklop možnosti delnega odpiranja vrat za prehod pešcev s tem gumbom, ponovno opravite
zgoraj opisani postopek aktivacije te možnosti. Kontrolna lučka PEŠEC
ugasne.

 klop načina SAMODEJNEGA ZAPIRANJA
V
(priporočljivo ob napajanju s sončno celico)
Pozor: Samodejni način lahko vklopimo samo ob nameščenem sestavu fotocelic (glejte opis
kablov na strani 23).
Daljinski upravljalnik položite na elektronski modul, da vstopite v nastavitve.
Pri daljinskem upravljalniku s tremi gumbi je vstop v nastavitve onemogočen.
[1]. Programiran daljinski upravljalnik
z dvema ali štirimi gumbi položite
na mesto, označeno z risbo ščita.
Gumb 1 pritiskajte, dokler
kontrolna lučka SAMODEJNEGA
ZAPIRANJA
ne začne utripati.

[2]. Pritiskajte gumb 2 na daljinskem
upravljalniku, dokler kontrolna lučka
SAMODEJNEGA
ZAPIRANJA
ne ugasne in nato zasveti
neprekinjeno.
Sprostite gumb.
	> Kontrolna lučka SAMODEJNEGA
ZAPIRANJA
začne utripati.
[3]. Dvakrat pritisnite gumb 1 na
daljinskem upravljalniku.
	> Kontrolna lučka SAMODEJNEGA
ZAPIRANJA
sveti neprekinjeno,
kar pomeni, da je samodejni način
aktiviran.

1

Pozor: Po končanem 1.
koraku lahko naslednje
korake opravite v daljinskem
načinu (ni treba, da je daljinski
upravljalnik na risbi ščita).

2

3
x2

Za izklop načina samodejnega zapiranja in preklop v sekvenčni način, opravite dejanja, opisana pod točko
1 zgoraj, in nato kratko pritisnite gumb 2 na daljinskem upravljalniku; kontrolna lučka SAMODEJNEGA
ZAPIRANJA
ugasne in nato začne utripati. Dvakrat pritisnite gumb 1 na daljinskem upravljalniku.
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DODATNA OPREMA
Presek kablov za posamezne naprave

SL

koaksialni kabel

TX

RX
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Fotocelici ------------------------------------------------+ 60°C

IP44

- 20°C

24 Vac/dc
1A

Fotocelici omogočata ustavitev in spremembo smeri drsenja vrat
med zapiranjem pri zaznavi ovire.

HO5 RR-F

Pozor: Č
 e so vrata zaprta, fotocelici pa sta zaslonjeni, se vrata ne
bodo odprla.

26 mm

Sistem fotocelic sestavljata:

107 mm

SL

43 mm

2 x 0.75 mm2

• oddajna fotocelica (TX),
• sprejemna fotocelica (RX).

►►Mesto pritrditve fotocelic
max.

20 cm

2
25 cm

8m

►►Namestitev in kabli za priključitev fotocelic

1

2

3

4

Ø4

6

12 mm

6 mm

5

Ø4

24

7

8

TX

SL

1 2

10

9

RX

TX

1 2 3 5

RX
1 2

1 2 3 5

TX
Rumena nalepka
(BUS)

RX

1

2

1

2

3

5

3

4

3

4

X

X

Za preveritev, ali sta fotocelici pravilno nastavljeni, namestite pokrov oddajne
fotocelice, pokrova sprejemne fotocelice pa ne nameščajte.

11

11a

TX

RX
11b

Preverite pravilno nastavitev fotocelic:
- Če kontrolna lučka sprejemne fotocelice
ne sveti, nastavite položaj fotocelice (RX) s
pomočjo podložke in ponovno preverite.
- Če kontrolna lučka sprejemne fotocelice
sveti neprekinjeno (pravilna nastavitev),
namestite pokrov sprejemne fotocelice
(RX).
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►►Prepoznavanje fotocelic s strani elektronskega modula pogona
v sekvenčnem načinu

SL

[1]. P
 oložite programiran daljinski upravljalnik z
dvema ali štirimi gumbi na mesto, označeno z
risbo tarče. Pritiskajte gumb 1 daljinskega
upravljalnika, dokler kontrolna lučka
SAMODEJNEGA ZAPIRANJA
ne začne
utripati.
	
Pozor: Po končanem 1 koraku lahko naslednje
korake opravite v daljinskem načinu (ni treba, da
je daljinski upravljalnik na risbi ščita).

1

2

[2]. Pritiskajte gumb 2 daljinskega upravljalnika,
dokler kontrolna lučka SAMODEJNEGA
ZAPIRANJA
ne ugasne in nato začne
utripati.
[3]. Pritisnite dvakrat
upravljalnika.

gumb

1

daljinskega

3
x2

Pozor: V
 trenutku vklopa načina samodejnega zapiranja elektronski modul pogona prepozna fotocelici
(glejte stran 21).

►Odstranitev
►
fotocelic
V primeru izključitve fotocelic:

- v sekvenčnem načinu – ponovite postopek prepoznavanja fotocelic s strani elektronskega modula
pogona v sekvenčnem načinu,
- v načinu samodejnega zapiranja – ponovite postopek aktivacije načina samodejnega zapiranja, opisan
na strani 21.

►Zaslonitev
►
fotocelic

 e se fotocelici Zaslonita med zapiranjem vrat, se vrata ustavijo in se začnejo pomikati v nasprotni smeri.
Č
Če so vrata zaprta, fotocelici pa sta zaslonjeni, se vrata ne bodo odprla.

►Varnostna
►
pravila
	Delovanje fotocelic preverjajte vsakih 6 mesecev. Za to med zapiranjem vrat z roko pokrijte eno fotocelico.
Vrata bi se morala ustaviti in ponovno odpreti.
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Oranžna luč-------------------------------------------------------

E14

- 20°C

175 mm

24 V

Utripanje oranžne luči pomeni, da se vrata odpirajo ali
zapirajo. Luč začne utripati 2 sekundi preden se začnejo
vrata pomikati.

+ 60°C

10 Watt max
IPX4

2 x 0.75 mm 2

24 Vac/ dc

HO5 RR-F

60 m m

1

Obstajata dva možna načina namestitve oranžne
luči – glej risbi 4a in 4b.

77 m m

3

2

4a

4b

Ø3

Ø3

5

►► Namestitev oranžne luči

6

12 mm

6 mm

7

8

9

10

11
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SL

Ø22

►Kabli
►
za priključitev oranžne luči

SL

Oranžno luč priključite na kontakta 7 in 8 (oranžna nalepka „FLASH”)
elektronskega modula.

Razsvetljava okolice vrat------------------------------------Razsvetljava okolice vrat ni združljiva
z napajanjem na sončno energijo.

Razsvetljavo okolice vrat priključite na kontakta 13 in 14
(bela nalepka „LIGHT”) elektronskega modula.

Baterija za napajanje v sili--------------------------------Baterija za napajanje v sili ni združljiva z napajanjem na sončno energijo.
Baterija za napajanje v sili omogoča delovanje vrat z nizko hitrostjo v primeru izpada električne energije.
Akumulator je vgrajen v elektronski modul pogona in je nanj neposredno priključen.
Za podaljšanje življenjske dobe baterije se v primeru izpada ožičeni krmilni sistemi izključijo, upravljanje vrat pa
je možno samo s pomočjo daljinskih upravljalnikov in radijskih oddajnikov.
Pozor: Ko se pogon napaja z baterijo, kontrolna lučka STANJA

utripa (1 signal).

►Tehnični
►
podatki baterije

• Čas delovanja: 10 obratov v nepretrganem načinu ali 24 ur, če so vrata v dobrem tehničnem stanju.
• Optimalen čas polnjenja baterije pred uporabo: 48 ur.
• Življenjska doba baterije: 3 leta.

Za zagotavljanje največje življenjske dobe baterije trikrat letno odklopite napajanje vrat, da se med nekaj obrati
pogon vrat napaja iz baterije.

Odpadnih baterij in akumulatorjev ne odlagajte v gospodinjske odpadke, ampak jih odnesite v lokalni zbirni
center za te vrste odpadke, ki bo poskrbel za njihovo reciklažo.
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►Priključitev
►
in namestitev baterije

Baterijo priključite na za to predviden
kontakt (siva nalepka z napisom „BATT”)
elektronskega modula.

Ključno stikalo----------------------------------------------Ključno stikalo ni združljivo z napajanjem na sončno energijo.
Ključno stikalo priključite na kontakta 3 in 4 (rumena nalepka z napisom
BUS) elektronskega modula.

Domofon--------------------------------------------------Domofon ni združljiv z napajanjem na sončno energijo.
Domofon priključite na kontakta 3 in 4 (rumena nalepka z napisom
BUS) elektronskega modula.

Pozor: Če želite priključiti drug domofon, kot je zgoraj prikazan,
preverite, ali je opremljen z izhodnim priključkom brez napajanja.
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Plošča s številčno kodo-------------------------------------

SL

Plošča ni združljiva z napajanjem na sončno energijo.

E

–

+

H

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

V

Priključite:
• T1 in C1 plošče s številčno kodo na kontakta 3 in 4 (rumena nalepka BUS) elektronskega modula,
• V in V plošče s številčno kodo na kontakta 5 in 6 (črna nalepka z napisom 24V) elektronskega modula.

Radijska nadzorna plošča s kodo --------------------

Samostojna antena---------------------------------------------Samostojna antena ima večji domet in lahko
nadomesti žično anteno.
Anteno namestite na zgornji del stebra in
preverite, ali ni prekrita.
Anteno priključite na kontakta 1 in 2 (modra
nalepka z napisom ANT) elektronskega modula:
• jedro kabla na kontakt 1,
• pleten ozemljitveni vodnik pa na kontakt 2.

Daljinski upravljalnik z dvema gumboma --------------------------------30

Napajanje s sončno energijo
Ko je pogon priključen na sončno celico:
- vrata lahko upravljate samo s pomočjo daljinskih upravljalnikov in radijskih oddajnikov (upravljanje
s pomočjo žičnih naprav je izklopljeno),
- dodatna žična zaščitna oprema (fotocelici, oranžna svetloba) ostane vklopljena.

►Priključitev
►
na vir napajanja s sončno energijo

-

2
1
3

+

Napajalni kabel sončne baterije priključite na siv kontakt
BATT elektronskega modula pogona.
Pozor: Ko pogon deluje s pomočjo napajanja s sončno
energijo, se brezžični krmilni sistemi izklopijo, upravljanje
vrat pa je možno samo s pomočjo daljinskih upravljalnikov in
radijskih oddajnikov.

►Nasveti
►
za uporabo
Za zmanjšanje porabe energije priporočamo, da
sledite spodnjim navodilom:
- Zapirajte vrata, s čimer zagotovite daljši čas
pripravljenosti baterije.
- Vrat ne puščajte odprtih za več kot dva dneva.
- Vklopite način samodejnega zapiranja vrat (glej stran 21).
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Ko je pogon priključen na sončno celico, ga nikoli ne priključujte na omrežje
230 V, sicer lahko pride do okvare elektronskega modula pogona.

POMOČ PRI ODPRAVLJANJU NAPAK
Med čiščenjem in izvajanjem drugih vzdrževalnih del mora biti napajanje vedno
izključeno.
DIAGNOSTIKA

ODPRAVLJANJE NAPAK
Omejen domet daljinskega
upravljalnika.

- Preverite baterijo daljinskega upravljalnika (glej točko
Menjava baterije daljinskega upravljalnika na naslednji
strani).
- Preverite anteno elektronskega modula (kable,
namestitev – glej naslednjo stran).
- Preverite, ali noben predmet ne povzroča motenj
v širjenju radijskih valov (električni drog, armiran zid
itn.). V takšnem primeru priskrbite zunanjo anteno.

Daljinski upravljalnik ni
programiran.

Programirajte daljinski upravljalnik (glej stran 20).

Pogon je odblokiran.

Blokirajte pogon.

Izpad napajanja pogona

- Preverite napajanje iz električnega omrežja.
- Preverite napajalni kabel.

Zelo nizka jakost svetlobe
zunaj = pogon v načinu
mirovanja.

Za urejanje nastavitev zagotovite močnejšo osvetlitev
elektronskega modula (npr. s pomočjo ročne svetilke).

1 signal

Napajanje preko baterije
za napajanje v sili.

Preverite napajanje preko električnega omrežja.

2 signala

Pogon deluje v načinu
shranjevanja poti drsenja
vrat.

Ponovno začnite postopek shranjevanja poti drsenja
vrat (glej stran 15).

3 signali

Okvara fotocelic:

SL

Pogon se ne odziva na
daljinski upravljalnik

Kontrolna lučka
STANJA (STATUT)
elektronskega modula
ne sveti
Kontrolna lučka
STANJA
elektronskega
modula utripa:

4 signali
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- Fotocelici prekriti.

Odstranite predmet, ki prekriva fotocelici.

-F
 otocelici nepravilno
nastavljeni.

Popravite nastavitve fotocelic (glej stran 24).

-N
 epravilna priključitev
fotocelic.

Fotocelici priključite v skladu z navodili, navedenimi na
strani 24.

-N
 i fotocelic / fotocelici
izključeni.

- Preverite, ali sta fotocelici pravilno priključeni.
- Če ste fotocelici izključili namenoma, vrata pa delujejo
v načinu samodejnega zapiranja, izklopite način
samodejnega zapiranja (glej stran 21).

Kratki stik na izhodu
BUS (kontakta 3 in 4)
elektronskega modula.

Preverite opremo, priključeno na izhod BUS
elektronskega modula.

DIAGNOSTIKA

ODPRAVLJANJE NAPAK
Vklopljena termična
zaščita pogona.

Počakajte, da se pogon ohladi in kontrolna lučka
ponovno začne svetiti neprekinjeno.
STANJA

6 signalov

Kratki stik na izhodu
24 V (kontakta 5 in 6)
elektronskega modula.

Preverite opremo, priključeno na izhod 24 V
elektronskega modula.

Kratki stik na priključku
oranžne luči (kontakta 7 in
8) elektronskega modula.

Preverite kable oranžne svetlobe (glej stran 27).

Kratki stik na ožičenju
pogona.

Preverite kable pogona (glej stran 13).

Fotocelici nista
nameščeni.

Namestite fotocelice (glej strani 23 in 24).

Način samodejnega
zapiranja se ne vklopi
(kontrolna lučka
SAMODEJNEGA
ZAPIRANJA ne sveti)

SL

5 signalov

►Tehnična
►
pomoč:

Če okvara še vedno ni odpravljena ali v primeru drugih težav ali vprašanj v zvezi s pogonom, se obrnite na
svetovalca na telefonsko številko +38641679190; e-mail: office@somfy.at

►Menjava
►
baterije daljinskega upravljalnika

Življenjska doba baterije običajno znaša 2 leti.

1

2

Li

OPOZORILO: Spoštujte polarnost baterije (+/-). Baterij ne polnite, ne mečite v ogenj ali vodo, ne izpostavljajte visokim temperaturam.
Izrabljenih baterij ne odpirajte. Ne uporabljajte istočasno baterij različnih vrst ali polnih in izrabljenih baterij (sicer lahko pride do
eksplozije, iztekanja elektrolita ali druge vrste okvar). Baterije shranjujte izven dosega otrok.
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►Kabli
►
in položaj antene

Antena mora biti priključena na kontakt 1 elektronskega modula pogona
in nameščena kot na sliki desno.

na

Ante

SL

►Brisanje
►
nastavitev

Izbrišejo se naslednje nastavitve: pot drsenja vrat in vklop načina
samodejnega zapiranja vrat.
Kdaj je treba brisati nastavitve?
Po shranitvi poti drsenja vrat v primeru spremembe pogonskih kablov.
V primeru odkritja nepričakovane ovire, ki je nastala zaradi običajne rabe vrat.

1

2

3

[1]. Programiran daljinski upravljalnik z dvema ali štirimi gumbi položite na mesto, označeno s tarčo.
Pritiskajte gumb 1 daljinskega upravljalnika, dokler kontrolna lučka SAMODEJNEGA ZAPIRANJA
ne začne utripati.
[2]. Enkrat pritisnite gumb 1 daljinskega upravljalnika.
> Kontrolna lučka PONASTAVITEV POMNILNIKA (RESET) utripa.
[3]. Pritisnite gumb 2 daljinskega upravljalnika in ga držite, dokler kontrolna lučka BRISANJE POMNILNIKA
(RESET) ne zasveti. Sprostite gumb 2.
> Kontrolna lučka STANJA utripa.
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►Brisanje
►
shranjenih nastavitev in daljinskih upravljalnikov

Izbrišejo se naslednje nastavitve: pot drsenja vrat, vklop načina samodejnega zapiranja vrat ter vsi programirani
daljinski upravljalniki in radijski oddajniki.

2

SL

1

3

[1]. Programiran daljinski upravljalnik z dvema ali štirimi gumbi položite na mesto, označeno s tarčo.
Pritiskajte gumb 1 daljinskega upravljalnika, dokler kontrolna lučka SAMODEJNEGA ZAPIRANJA
ne začne utripati.
[2]. Enkrat pritisnite gumb 1 daljinskega upravljalnika.
> Kontrolna lučka PONASTAVITEV POMNILNIKA (RESET) utripa.
[3]. Pritiskajte gumb 2 daljinskega upravljalnika, dokler ne zasvetijo vse kontrolne lučke. Sprostite gumb 2.
> Kontrolna lučka STANJA utripa.
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