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1) Upozorn�ní: 
 

Tento návod obsahuje d�ležité informace ohledn� 
bezpe�nosti; je d�ležité, aby jste si p�ed zapo�etím instalace 
komponent� p�e�etli veškeré informace zde uvedené. 
Uschovejte tento návod na bezpe�né místo, aby jej 
v p�ípad� pot�eby bylo možno použít. 
 
Jsou-li v tomto návodu uvedené údaje, upozorn�ní a jiné 
informace, jenž se týkají všech produkt�, je použito spole�né 
pojmenování „SPIN“. Popis jednotlivých produkt� se nachází 
v kapitole „2. Popis produktu“. 
 
Díky nebezpe�í, která mohou p�etrvávat b�hem instalace 
a užívání za�ízení SPIN, musí být instalace provedena 
p�esn� v souladu s platnou legislativou, normami 
a na�ízeními. Tato kapitola obsahuje podrobný popis 
základních upozorn�ní. Ostatní, specifická upozorn�ní, jsou 
podrobn� uvedena v kapitolách „3.1 Preventivní kontroly“ a 
„5. Testování a uvedení do provozu“. 
 

Podle nejnov�jší evropské legislativy se výroba 
automatiza�ních systém� vrat nebo bran �ídí 
ustanoveními uvedenými ve Sm�rnici 98/37/CE 
(Sm�rnice o strojích) a podrobn�jšími ustanoveními: EN 
12445; EN 12453 a EN 12635, které umož�ují výrobc�m 
deklarovat požadovanou shodu produktu. 
 
Další informace, sm�rnice k analýze rizik a vytvo�ení 
technické dokumentace jsou k dispozici na webové stránce 
www.niceforyou.com. 
• Tento návod byl napsán speciáln� pro použití 

kvalifikovanými montážními techniky. Mimo p�iložených 
informací „Instrukce a upozorn�ní pro uživatele 
p�evodového motoru SPIN“, které technik odd�lí, žádná 
z informací uvedených v tomto návod� není ur�ena pro 
koncového uživatele! 

• Jakékoli použití nebo provoz za�ízení SPIN, které není 
výslovn� uvedené v tomto návodu není dovoleno! 
Nesprávné používání m�že zp�sobit škody nebo zran�ní. 

• P�ed za�átkem instalace je t�eba provést analýzu rizik, která 
musí obsahovat seznam základních bezpe�nostních požadavk� 
uvedených v P�íloze I Sm�rnice o strojích, v které budou 
uvedena p�íslušná použitá �ešení. Poznámka: Analýza rizik je 
jedním z dokument� obsažených v „technické dokumentaci“ pro 
tento automatiza�ní systém. 

• Prov��te, zda k sestavení automatiza�ního systému se SPIN 
jsou t�eba další za�ízení a to na základ� specifických požadavk� 
na používání a p�ítomných rizik. Následující rizika je t�eba brát 
v úvahu: dopad, rozdrcení, odst�ihnutí, uváznutí atd. jako i 
ostatní základní nebezpe�í. 

• Neupravujte žádné komponenty, není-li takový krok uveden 
v tomto návodu. Operace tohoto druhu mohou vést k poruchám. 
Spole�nost NICE nep�ebírá zodpov�dnost za škody zp�sobené 
upravenými produkty. 

• B�hem instalace a používání zabezpe�te, aby pevné objekty 
nebo kapaliny nepronikly do �ídící jednotky ani do jiných 
otev�ených sou�ástí za�ízení, používání za�ízení SPIN 
v takovýchto podmínkách m�že být nebezpe�né. V p�ípad� 
pot�eby, prosím, kontaktujte odd�lení služeb zákazník�m NICE.  

• Nepoužívejte automatiza�ní systém, pokud nebyl uveden do 
provozu podle Kapitoly 5. „Testování a uvedení do provozu“. 

• Balící materiál za�ízení SPIN musí být zlikvidován v souladu 
s místními na�ízeními. 

• Pokud se vyskytne porucha, kterou není možné vy�ešit na 
základ� informácí uvedených v tomto návodu, kontaktujte 
odd�lení služeb zákazník�m NICE. 

• V p�ípad�, že dojde k vypnutí jisti� nebo p�epálení pojistky, 
musíte identifikovat závadu a eliminovat ji p�ed zapnutím jisti�e 
nebo vým�nou pojistky. 

• P�ed odstran�ním vn�jšího krytu a zp�ístupn�ním konektor� unit� 
SPIN odpojte všechny napájecí okruhy. Není-li odpojovací 
za�ízení (jisti�, atd.) ozna�ené, zav�ste na n�j tabulku 
s nasledujícím nápisem: „UPOZORN�NÍ: NEZAPÍNAT, NA 
ZA�ÍZENÍ SE PRACUJE!“. 

 

 

2) Popis produktu 
 

SPIN je soustava p�evodových motor�, ur�ených k 
automatizaci sek�ních vrat  v kombinaci s p�íslušenstvím SPA5 
(dodává se samostatn�), vrat s otvíráním sm�rem nahoru 
a vy�nívající nebo nevy�nívající pružinou �i protizávažím. 
Elektrická p�ipojení k externím za�ízením byla maximáln� 
zjednodušena použitím „BlueBUS“ technologie, díky které je 
možno p�ipojit více za�ízení pomocí 2 vodi��. 

Za�ízení SPIN pracuje na elektrický proud. V p�ípad� výpadku 
napájení je možno odblokovat p�evodový motor tak, aby bylo 
možné pohybovat vraty ru�n�. N�které verze však obsahují 
záložní baterii PS124, jenž umož�uje používání vrat i v p�ípad� 
výpadku napájení. 
 
Produkty popsané v Tabulkách �. 1 a 2 spadají do soustavy 
SPIN. 

 
Tabulka �. 1: Popis komponent� SPIN 
Model: P�evodový motor Vodící prvek P�ijíma� Vysíla� 
SPIN20KCE SN6021 3x1 m SMXI FLO2R-S 
SPIN21KCE SN6021 3 m SMXI FLO2R-S 
SPIN30 SN6031 3x1 m --- --- 
SPIN40 SN6041 3x1 m --- --- 
SN6031 SN6031 --- --- --- 
SN6041 SN6041 --- --- --- 
SN6031 musí být dopln�n o vodící prvky SNA5 (3 m) nebo SNA6 (3 m + 1 m). 
SN6041 musí být dopln�n o vodící prvek SNA6 (3 m + 1 m). 
SPIN30; SPIN40; SN6031 a SN6041 je možné doplnit o p�ijíma�e SMXI nebo SMXIS a relativnímy vysíla�i. 
Tabulka �. 2: Srovnání základních vlastností p�evodových motor� SPIN 
Typ p�evodového motoru SN6021 SN6031 SN6041 
Maximální kroutící moment 
(odpovídá maximální síle) 11,7 Nm (650 N) 11,7 Nm (650 N) 18 Nm (1000 N) 

Snížená spot�eba v pohot. režimu Ne Ano Ano 
Max. po�et za�ízení BlueBus 2 6 6 
Nouzové napájení Ne s PS 124 s PS 124 
Osv�tlení (osazení lampy) 12V – 21 W (BA15) 230V* – 60 W (E27) 230V* – 60 W (E27) 
Z 120V pro verze SPIN/V1
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2.1) Provozní limity 
Kapitola „8.Technické vlastnosti“ obsahuje údaje pot�ebné ke stanovení, zda produkty �ady SPIN jsou vhodné pro zamýšlené 
použití. 
Strukturální vlastnosti produkt� SPIN je �iní vhodnými pro použití na sek�ních vratech a vratech s otvíráním sm�rem nahoru 
v rámci limit� uvedených v Tabulkách �. 3, 4 a 5. 
 
Tabulka �. 3: Provozní limity p�evodových motor� SPIN 
Model: SEK�NÍ vrata Vrata s OTVÍRÁNÍM SM�REM 

NAHORU, nevy�nívající 
(s p�íslušenstvím SPA5) 

Vrata s OTVÍRÁNÍM SM�REM 
NAHORU, vy�nívající 

(s p�íslušenstvím SPA5) 
 Výška Ší�ka Výška Ší�ka Výška Ší�ka 
SPIN20KCE 2,5 m 3,5 m 2,2 m 3 m 2,8 m 3 m 
SPIN21KCE 2,5 m 3,5 m 2,2 m 3 m 2,8 m 3 m 
SPIN30 2,5 m 3,5 m 2,2 m 3 m 2,8 m 3 m 
SPIN40 2,5 m 5 m 2,2 m 4 m 2,8 m 4 m 
SN6031 (SNA5) 2,5 m 3,5 m 2,2 m 3 m 2,8 m 3 m 
SN6031 (SNA6) 3,5 m 3,5 m 3,2 m 3 m 3,5 m 3 m 
SN6041 (SNA6) 3,5 m 5 m 3,2 m 3 m 3,5 m 3 m 
 

 
 
Hodnoty uvedené v Tabulce �. 3 jsou jen orienta�ní a mohou být použité pouze pro odhad. Skute�ná vhodnost použití SPIN 
pro automatizaci ur�itých vrat závisí na stupni vyvážení vratového k�ídla, t�ení vodících prvk� a jiných aspektech, 
s p�ihlédnutím k ob�asným úkaz�m, jako je nap�. síla v�tru nebo p�ítomnost námrazy, která m�že bránit k�ídlu v pohybu. 
Aby bylo možné stanovit skute�né podmínky, je t�eba zm��it sílu pot�ebnou k posunutí k�ídla po jeho trase, aby se zabezpe�ilo, 
že tato hodnota nep�esahuje „jmenovitý kroutící moment“ uvedený v kapitole „8 Technické vlastnosti“; a také - aby bylo možno 
vypo�ítat po�et cykl�/hodin a sekven�ních cykl� - je nutno brát v úvahu údaje uvedené v Tabulkách �. 4 a 5. 
 
Tabuka �. 4: Limity v závislosti na výšce k�ídla 
Výška k�ídla Max. po�et cykl�/hodin Max. po�et sekv. cykl� 
Max. 2 20 10 
2÷2,5 15 7 
2,5÷3 12 5 
3÷3,5 10 4 
 
Tabulka �. 5: Limity v závislosti na síle pot�ebné k posunutí vratového k�ídla 

Procento redukce cykl� Síla pot�ebná k posunutí 
k�ídla (N) SN6021 - SN6031 SN6041 
Max. 250 100% 100% 
250÷400 70% 90% 
400÷500 25% 70% 
500÷650 --- 40% 
650÷850 --- 25% 
 
Výška vrat umož�uje výpo�et maximálního po�tu cyklu za hodinu a sekven�ních cykl�, zatímco síla pot�ebná k posunutí vrat 
umož�uje výpo�et procenta redukce cykl�; nap�.: je-li výška k�ídla 2,2 m, umož�uje 15 cykl� za hodinu a 7 sekven�ních cykl�, 
ale pokud je t�eba síla 300 N a pokud použijeme p�evodový motor SN6021, je t�eba tento po�et zredukovat na 70%, což má za 
následek 10 cykl� za hodinu a p�ibližn� 5 sekven�ních cykl�. Aby se zabránilo p�eh�átí, má �ídící jednotka omezova�, který 
po�ítá s provozem motoru a délkou cykl� a aktivuje se p�i p�ekro�ení maximálního limitu. 
 
Poznámka: 1 kg = 9,81 N, t. j., nap�. 500 N sa rovná 51 kg. 
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2.2) Typický systém 
Na obrázku �. 2 je zobrazen typický systém pro automatizaci sek�ních vrat. 
 

 
 
1 SPIN 
2 Fotobu�ky 
3 Fotobu�ky na sloupku (obr. �. 3) 

4 Citlivá odporová lišta 
5 Maják se zabudovanou anténou 

6 Klí�ový spína� 
7 Lanko funkce PP 
8 Vysíla� 
 

Na obrázcích �.3 a 4 jsou zobrazeny typické instalace vy�nívajících a nevy�nívajících vrat s otvíráním sm�rem vzh�ru. 

 V p�ípad� instalací na vrata s otvíráním sm�rem vzh�ru je nutné p�íslušenství SPA5. 
 

 
 
2.3) Seznam kabel� 
Na obrázku �.2 jsou zobrazeny vodi�e pot�ebné k p�ipojení 
za�ízení obvyklé instalace; v Tabulce �.6 jsou uvedeny 
vlastnosti kabel�. 

 Použité kabely musí být vhodné pro typ instalace. 
Nap�.: k instalaci v interiérech doporu�ujeme používat 
kabel typu H03VV-F. 

 

Tabulka �. 6: Seznam kabel� 
P�ipojení Typ kabelu Maximální povolená délka 

A: Maják s anténou 1 kabel 2x0,5 mm2 
1 stín�ný kabel typu RG58 

20 m 
20 m (doporu�ujeme mén� než 5 m) 

B: Fotobu�ky 1 kabel 2x0,5 mm2 30 m 
C: Klí�ový spína� 2 kabely 2x0,5 mm2 (poznámka 1) 50 m 
D: Citlivá odporová lišta 1 kabel 2x0,5 mm2 (poznámky 2-3) 30 m 
 

Poznámka 1: M�žete použít jeden kabel 4x0,5 mm2 místo dvou kabel� 2x0,5mm2. 
Poznámka 2: V situacích, kde je více než jedna lišta, si prohlédn�te kapitolu „7.3.2 Vstup STOP“, kde najdete informace 
k tomuto typu zapojení. 
Poznámka 3: K p�ipojení odp.lišt na vrata jsou t�eba speciální za�ízení, která umož�ují zapojení i když se vrata posouvají.
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3) Instalace 
 

 Instalaci SPIN smí provád�t pouze kvalifikovaní 
pracovníci v souladu s platnou legislativou, normami 
a na�ízeními a sm�rnicemi uvedenými v tomto návodu. 
 
3.1) Preventivní kontroly 
P�ed pokra�ovaním v instalaci SPIN musíte provést 
následující: 
• Zkontrolujte, zda je veškerý materiál ve vynikajícím stavu, 

vhodný k použití, a zda odpovídá platným normám. 
• Prov��te, zda je struktura vrat vhodná pro automatizaci. 
• Prov��te, zda síla a rozm�ry vrat spl�ují uvedené 

provozní limity uvedené v kapitole „2.1 Provozní limity“. 
• Zkontrolujte, zda je statické t�ení (tj.: síla pot�ebná k 

rozpohybování k�ídla) menší než polovina „maximálního 
kroutícího momentu“, a zda je dynamické t�ení (tj.: síla 
pot�ebná k udržení k�ídla v pohybu) menší než polovina 
„nominálního kroutícího momentu“. Srovnejte výsledné 
hodnoty s hodnotami uvedenými v kapitole „8.Technické 
vlastnosti“. Výrobce doporu�ují ponechat rezervu 50% 
síly, nebo	 nep�íznivé klimatické podmínky mohou 
zp�sobovat zvýšené t�ení. 

• Prov��te, zda na n�kterých místech dráhy otvírání anebo 
zavírání vratových k�ídel nedochází ke zvýšenému t�ení. 

• Prov��te, zda jsou mechanické zarážky dostate�n� pevné 
a nehrozí nebezpe�í vykolejení vrat. 

• Zkontrolujte, zda jsou vrata správn� vyvážená, tj.: 
v žádné poloze se samovoln� nepohybují. 

• Prov��te, zda jsou montážní polohy r�zných za�ízení 
(fotobu�ky, tla�ítka atd.) chrán�ny p�ed nárazy, a jsou-li 
montážní povrchy dostate�n� pevné. 

• Zkontrolujte a prov��te minimální a maximální vzdálenosti 
podle obrázk� �.5 a 6. 

• Nikdy nepono�ujte komponenty do vody ani jiných 
kapalin. 

• Komponenty SPIN musí být uloženy a montovány 
mimo dosah sálavých zdroj� tepla a otev�eného ohn�, 
jenž by mohli poškodit SPIN a zp�sobit poruchu, požár �i 
vytvo�it nebezpe�né situace. 

• Pokud vrata obsahují personální dve�e, prov��te, zda 
nep�ekážejí normálnímu pohybu. V p�ípad� pot�eby 
nainstalujte vhodný zamykací systém. 

• Pokud se vrata, jenž chcete vybavit automatizovaným 
systémem, otvírají sm�rem vzh�ru, zkontrolujte hodnotu 
E uvedenou na obrázku �. 7, tj.: minimální vzdálenost 
mezi horní stranou vodícího prvku a nejvyšším bodem 
dosažitelným horním okrajem vrat. Pokud se hodnota 
neshoduje s uvedenou, není možné SPIN nainstalovat na 
tento systém. 

• P�ipojte napájecí zástr�ku do vhodn� uzem�né zásuvky. 
• Elektrická zásuvka musí být chrán�ná  odpovídajícím 

jisti�em. 

 

 

 
3.2) Instalace SPIN 
Instalace p�evodového motoru SPIN se skládá ze 3 krok�: 
• Montáž vodícího prvku (informace o vodícich prvcích, 

dodávaných k SPIN20KCE, SPIN30 a SPIN40 najdete v 
podkapitole 3.2.1, vodící prvek SNA5 v podkap.3.2.2 a  
vodící prvek SNA6 v podkap.3.2.3) 

• Instalace p�evodového motoru na vodící prvek 
(podkap.3.2.4) 

• Instalace p�evodového motoru na strop (podkap.3.2.5) 

 SN6031 vyžaduje vodící prvek SNA5 nebo SNA6, 
p�i�emž SN6041 vyžaduje instalaci vodícího prvku SNA6. 
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3.2.1) Montáž vodícího prvku dodávaného k SPIN20KCE, SPIN30 a SPIN40 
Vodící prvek je dodáván k SPIN20KCE, SPIN30 a SPIN40 a musí být zkompletovaný následn�: 
1. Položte t�i díly vodícího prvku tak, aby je bylo možno spojit. V�nujte pozornost umístn�ní ozubeného �emenu - zuby musí 

sm��ovat rovn� dovnit� a pás nesmí být p�ekroucený. 
2. Smontujte konec vodícího prvku (A) podle obr. 8. Vyžaduje to ur�itou sílu a v p�ípad� pot�eby použijte gumovou palici. 
3. Pomocí spojovacích prvk� (B) spojte t�i díly (C) podle obr. 9 a 10. 
4. Pomocí matice M8 (D) napn�te ozubený �emen, dokud není dostate�n� napnutý - viz obr. 11 
 

 
 
3.2.2) Montáž vodícího prvku SNA5 
Vodící prvek SNA5 je již smontován z výroby, jediná pot�ebná operace je napnutí �emenu pomocí matky M8 (D), dokud není 
dosaženo žádoucího napnutí - viz obr.11  
 
3.2.3) Montáž vodícího prvku SNA6 
Vodící prvek SNA6 se skládá ze 2 profil� - 3 metrového a dalšího s délkou 1 metr, jenž umož�ují dv� varianty vodícího prvku. 
1. Od�ízn�te volný konec �emenu tak, abyste dosáhli délky p�esn� 2 metry (podle obr.12) 
2. Úpln� uvoln�te matku M8 (D) (podle obr.13) 
 

 
 
3. Zasu�te napínací za�ízení na st�ední úrove� zdvihu (E) (obr.14) a úpln� vysu�te jezdce. 
4. Protáhn�te volný konec �emenu skrz hlavovou �ást (obr.15) a zajist�te ho v jezdci pomocí p�íslušných šroub� a podložek 

(obr.16). V�nujte pozornost umístn�ní �emenu - zuby musí sm��ovat rovn� dovnit� a pás nesmí být p�ekroucený. 
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5. Vra	te napínací za�ízení a jezdce do po�áte�ní polohy. Smontujte hlavovou �ást vodícího prvku (A) (obr.17). Vyžaduje to 
ur�itou sílu, proto v p�ípad� pot�eby použijte gumovou palici. 

6. Nasu�te pružinu, podložku a matku M8 (D) na šroub napínacího za�ízení (viz obr.18). 
7. Pomocí matky M8 (D) napn�te  ozubený �emen, dokud nedosáhnete pat�i�ného napnutí (obr.11).  

 
 
 
4-metrová verze 
Pokud je výška vrat, které se chystáte vybavit 
automatizovaným systémem, v�tší než 2,5 m, smontujte 
vodící prvek nasledujícím zp�sobem: 
1. Úpln� uvoln�te matku M8 (D) (obr.13). 
2. Zasu�te napínací za�ízení na st�ední úrove� zdvihu (E) 

(obr. 14) a úpln� vysu�te jezdce. 
3. Provlékn�te volný konec �emenu skrz hlavovou �ást 

(obr.15) a p�ichy	te jej k jezdci pomocí p�íslušných šroub� 
a podložek (obr.16). V�nujte pozornost umístn�ní �emenu 
- zuby musí sm��ovat rovn� dovnit� a �emen nesmí být 
p�ekroucený. 

4. Smontujte hlavovou �ást vodícího prvku (A) (obr.17). 
Vyžaduje to ur�itou sílu a v p�ípad� pot�eby použijte 
gumovou palici. 

5. Pomocí spojovacích prvk� (B) spojte dva díly (F) (obr.19). 
6. Vra	te napínací za�ízení a jezdce do po�áte�ní polohy. 

 

 
 
7. Nasu�te pružinu, podložku a matku M8 (D) na šroub 

napínacího za�ízení (obr.18). 
8. Pomocí matky M8 (D) napínejte �emen, dokud není 

dosaženo pat�i�ného napnutí (obr.11).  

3.2.4) Instalace p�evodového motoru na vodící prvek 
1. Spojte p�evodový motor SPIN s hlavou vodícího prvku (A); poté jej zajist�te pomocí �ty� šroub� (typ V6 3x38) (obr.20). 
2. Motor je možno nastavit do t�ech r�zných poloh (obr.21). 
 

 
 
3.2.5) Instalace p�evodového motoru na strop 
1. Na základ� vzdálenosti A a B (obr.5) najd�te dva instala�ní body p�ední konzoly vodícího prvku ve st�edu vrat. Podle typu 

nosného povrchu je možné p�ední konzoli upevnit pomocí nýt�, kolík� �i šroub� (obr.22 a 23). Pokud jsou vzdálenosti A a B 
(obr.5) dostate�né, je možno konzoli p�ipevnit p�ímo do stropu (obr.24). 
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2. Po vyvrtání d�r v p�íslušných místech nechte p�evodový motor na zemi, zdvihn�te vodící prvek za p�ední �ást a zajist�te ho 
pomocí dvou šroub�, kolík� �i nýt� v závislosti na instala�ním povrchu. 

3. Zajist�te konzoly (I) pomocí šroub� M6x15 (G) a matek M6 (H), p�i�emž si zvolte otvor, který je nejvhodn�jší k dosažení 
vzdálenosti B (viz obr.25). 

4. Použijte žeb�ík a zdvihn�te p�evodový motor, dokud se konzole nedotýká stropu. Ozna�te si místa pro vrtání a poté vra	te 
p�evodový motor na zem (obr.26). 

 

 
 

5. Vyvrtejte díry v ozna�ených místech, pomocí žeb�íku zdvihn�te p�evodový motor, dokud nejsou konzoly na míst� naproti 
vyvrtaným otvor�m a zajist�te jej pomocí šroub� a kolík� vhodných pro nosný povrch (obr.27). 

6. Vodící prvky musí být dokonale v horizontální poloze a poté od�ežte p�ebyte�nou �ást konzole pomocí pilky (obr.28). 
 

 
 
7. Na zav�ených vratech zatáhn�te za odblokovací lanko, abyste uvolnili jezdce (L) (obr 29). 
8. Posu�te jezdce, dokud není konzole k�ídla (N) na horním okraji vrat nastavená dokonale kolmo k vodícímu prvku (M). Potom 

zajist�te konzoli k�ídla (N) pomocí nýt� �i šroub� (obr.30). Použijte šrouby �i nýty vhodné pro materiál k�ídla a prove�te, zda 
dokáží odolat maximální síle pot�ebné k otev�ení a zav�ení k�ídla. 

 

 
 

9. Uvoln�te šrouby dvou mechanických zarážek a poté posu�te p�ední mechanickou zarážku (O) p�ed jezdce (obr.31). 
Zatla�te jezdce ve sm�ru zavírání a po dosaženíí p�íslušné polohy utáhn�te šroub (P) na doraz. 

10. Manuáln� otev�ete vrata do požadované polohy, posu�te zadní mechanickou zarážku (Q) do blízkosti jezdce (obr.32) 
a utáhn�te šroub (R) na doraz. 

11. Pokuste se posounout vrata manuáln�. Prov��te, zda se jezdec posouvá po vodícím prvku lehce a bez nadm�rného t�ení 
a zda ru�ní posouvání nevyžaduje nadm�rnou sílu. 

12. Umístn�te ovládací lanko na požadované místo v místnosti - v p�ípad� pot�eby jej ve
te po strop� pomocí kolík� s o�ky 
(obr.33). 
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3.3) Instalace r�zných za�ízení 
Pokud jsou pot�ebná další za�ízení, nainstalujte je podle sm�rnic uvedených v p�íslušných instrukcích. Viz podkap. „3.5 Popis 
elektrických p�ipojení“. Informace o za�ízeních, jenž je možné p�ipojit ke SPIN, najdete na obr.2. 
 

3.4) Elektrické zapojení 
Elektrická zapojení provád�jte jen pokud je vypnutý 
p�ívod elekt�iny do systému. Odpojte všechny 
nainstalované záložní baterie. 
 
1. Otev�ete ochranný kryt, abyste si zp�ístupnili elektronickou 
�ídící jednotku za�ízení SPIN. Otev�ete jej stiskem na 
bo�ní stran� a vyto�ením (viz obr.34). 

2. Prostr�te veškeré kabely otvorem tak, aby sm��ovali 
k za�ízením, p�i�emž ponechte 20÷30 cm rezervu. 
Provlékn�te anténní kabel skrz kroužek na zajišt�ní kabelu. 
Informace ohledn� typu kabelu najdete v Tabulce �.6. 
Informace o zapojení najdete na obr.2. 

3. Zapojte kabel podle schématu na obr.36. Abyste si uleh�ili 
práci, lze koncovky vyndat. 
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3.5) Popis elektrických p�ipojení 
V této �ásti se nachází popis elektrických p�ipojení. Další informace najdete v podkap. „7.3 P�idání �i odebrání za�ízení“. 
FLASH: Tento výstup je možné naprogramovat (viz podkap. 7.2.4) pro p�ipojení jednoho z následujících za�ízení: 
 

 

Maják 
Je-li výstup „FLASH“ naprogramován jako „blikající sv�tlo“, m�žete p�ipojit maják „LUCY B“ spole�nosti 
NICE s automobilovou žárovkou 12V/21W. 
Za�ízení bliká b�hem manévru v intervalech 0,5s. 

 

Výstup pro „kontrolku otev�ených vrat“ 
Je-li výstup „FLASH“ naprogramován jako „kontrolka otev�ených vrat“, m�žete na tento výstup p�ipojit 
žárovku 24V s max. p�íkonem 5W, jenž bude signalizovat otev�ení vrat. 
Svítí, dokud jsou vrata otev�ena a teprve po jejich zav�ení zhasne. 
B�hem manévru otvírání žárovka bliká pomalu a b�hem zavírání rychle. 

 

Západka 
Je-li výstup „FLASH“ naprogramován jako „západka“, je možno na n�j p�ipojit západku 24V s max 10W 
(jen verze s elektromagnetem, bez elektronických za�ízení). 
Po zav�ení vrat se západka aktivuje, �ímž vrata uzamkne. B�hem manévr� otvírání a zavírání je 
deaktivována. 

 

Elektrický zámek 
Pokud je výstup „FLASH“ naprogramován jako „elektrický zámek“, je možné k n�mu p�ipojit elektrický 
zámek 24V, max 10 W (jen verze s elektromagnetem, bez elektronických za�ízení). 
B�hem otvírání se elektrický zámek na krátký �as aktivuje, aby se vrata odemkla a mohl být vykonán 
manévr. B�hem zavírání musí elektrický zámek mechanicky zapadnout. 

 

 NIKDY NEPOUŽÍVEJTE JINÁ NEŽ UVEDENÁ ZA�ÍZENÍ   
 
BLUEBUS: Na tyto svorky lze p�ipojit kompatibilní za�ízení. 
P�ipojují se paraleln� pomocí dvou vodi��, p�es které je 
vedeno jak napájení, tak i komunika�ní signály. Další 
informace o BlueBUS najdete v podkap.„7.3.1 BlueBUS“. 
STOP: Vstup pro za�ízení, jenž blokují �i p�ípadn� zastavují 
probíhající manéver. Pomocí speciálních procedur lze 
p�ipojit na vstup kontakty jako „normáln� zav�ené“, 
„normáln� otev�ené“, nebo za�ízení s konstantním odporem. 
Další informace o vstupu STOP najdete v podkap. „7.3.2 
Vstup STOP“. 

STEP-BY-STEP: Vstup pro za�ízení, která ovládají posun. Na 
tento vstup lze p�ipojit za�ízení typu „normáln� otev�eno“. 
Aktivací ovládacího lanka se odešle signál na vstup PP. 
AERIAL: P�ipojovací vstup pro anténu p�ijíma�e (anténa je 
sou�ástí LUCY B p�ípadn� m�žete použít anténu externí, 
nebo ponechte �ást drátu, který se už nachází ve svorkovnici, 
který bude sloužit jako anténa. 
 

 

4) Záv�re�né kontroly a spušt�ní 
 
Výrobci doporu�ují, abyste p�ed za�átkem kontroly a fáze spušt�ní systému odblokovali jezdce a umístili k�ídlo p�ibližn� do 
poloviny jeho dráhy. Tím zabezpe�íte, že k�ídlem bude možno pohybovat b�hem otvírání a zavírání. 
 
4.1) P�ipojení napájecího zdroje 
SPIN napojte na zdroj nap�tí jednoduchým zasunutím 
zástr�ky do elektrické zásuvky. Pokud zástr�ka na SPIN 
neodpovídá dostupné zásuvce, použijte b�žný adaptér. 
 

 Nikdy nest�íhejte, ani neodstra�ujte kabel 
dodávaný se za�ízením SPIN. 
Pokud nemáte nainstalovanou elektrickou zásuvku pro 
p�ipojení SPIN, m�l by její instalaci provést kvalifikovaný 
pracovník, p�i�emž musí p�ísn� dodržovat platnou 
legislativu, normy a na�ízení. 
 
Napájecí vedení musí být chrán�né p�ed zkraty 
a p�ep�tím vhodným jisti�em, každopádn� použijte 
za�ízení, umož�ující odpojení SPIN pro ú�ely nastavení, 
�i údržby (pro tento ú�el je vhodné použít zásuvku 
a zástr�ku). 

 
Ihned po zavedení elekt�iny do SPIN prove
te nasledující 
kontroly: 
 
1. Prov��te, zda LED „BLUEBUS“ bliká pravideln�, p�ibližn� 

jedenkrát za sekundu. 
2. Prov��te, zda LED na fotobu�kách (jsou-li nainstalovány) 

blikají (na TX i RX), p�i�emž frekvence blikání není d�ležitá, 
protože závisí na jiných faktorech. 

3. Prov��te, zda za�ízení p�ipojené na výstup FLASH je 
vypnuté. 

4. Prov��te, zda je sv�telná clona vypnutá. 
 
Nejsou-li uvedené podmínky spln�ny, ihned vypn�te napájecí 
zdroj �ídící jednotky a d�kladn�ji zkontrolujte elektrické 
zapojení. 
Informace o zjiš	ování a analýze závad najdete v Kapitole 
„7.6 �ešení problém�“. 
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4.2) Rozpoznání za�ízení 
Po p�ipojení napájecího zdroje musí �ídící jednotka 
rozpoznat za�ízení, která jsou p�ipojena na vstupy 
BLUEBUS a STOP. P�ed touto fází blikají LED L1 a L2, což 
znamená, že je t�eba provést rozpoznání za�ízení. 
 

 Fáze automatického u�ení za�ízení musí být 
provedena i v p�ípad�, že není p�ipojené žádné za�ízení. 

1. Stiskn�te klávesy [	] a [Set] 2 a podržte je stisknuté. 
2. Uvoln�te klávesy. LED L1 a L2 za�nou rychle blikat (po p�ibližn� 3 sekundách). 
3. Po�kejte n�kolik sekund, dokud �ídící jednotka nedokon�í rozpoznání za�ízení. 
4. LED STOP musí po skon�ení fáze rozpoznání z�stat svítit, zatímco LED L1 a L2 zhasnou (LED L3 a L4 mohou za�ít blikat). 
Fázi rozpoznání p�ipojených za�ízení je možno kdykoli zopakovat a to i po instalaci, nap�.: pokud p�idáte další za�ízení. 
Informace o postupu dalšího procesu rozpoznání najdete v podkap. „7.3.4 Rozpoznání jiných za�ízení“. 
 
4.3) Rozpoznávání poloh otev�ení a zav�ení vrat 
Po rozpoznání za�ízení, �ídící jednotka musí rozpoznat 
polohy otev�ení a zav�ení vrat. V této fázi se detekuje zdvih -
od mechanické zarážky zav�ení až po mechanickou zarážku 
otev�ení. 
Prov��te, zda je hnací �emen správn� napnutý a zda jsou 
ob� mechanické zarážky dokonale zajišt�né. 

 
 
1. Uvoln�te jezdce. 
2. Stiskn�te klávesy [
] a [Set] 2 a podržte je stisknuté. 
3. Uvoln�te klávesy p�i manévrování (po cca 3 sekundách) 
4. Po�kejte n�kolik sekund, dokud �ídící jednotka nedokon�í fázi rozpoznávání: zav�ení, otev�ení a op�tovné zav�ení vrat. 
5. Zatáhn�te za ovládací lanko, aby se provedl celý manévr otev�ení. 
6. Op�	 zatáhn�te za lanko, aby se provedlo uzav�ení. 
B�hem t�chto manévr� si �ídící jednotka uloží do pam�ti sílu pot�ebnou k otev�ení a zav�ení. 
Pokud na konci procesu automatického u�ení blikají LED L3 a L4 - znamená to, že nastala chyba! Více podkap. „7.6 �ešení 
problém�“. 
 
Je d�ležité, aby tyto manévry nebyly p�erušeny, nap�. p�íkazem STOP. 
Pokud k tomu dojde, je t�eba celý proces automatického u�ení (uvedený v bod� 1) zopakovat! 
Fázi rozpoznání poloh m�žete kdykoli zopakovat a to i po instalaci (nap�. pokud se posune jedna z mechanických zarážek); 
sta�í zopakovat celou proceduru od bodu 1. 
 

 Není-li �emen dostate�n� napnutý b�hem procesu vyhledávaní poloh, m�že prokluzovat na pastorku. Pokud 
k tomu dojde, stiskem klávesy [Stop] p�erušíte automatické ur�ení, napn�te �emen utažením matky M8 (D) (obr. 11) a 
poté zopakujte fázi automatického u�ení od bodu 1. 
 
4.4) Kontrola posunu vrat 
Po dokon�ení rozpoznávání poloh otev�ení a zav�ení 
vykonejte n�kolik manévr� a zkontrolovat tak správnost 
posunu vrat. 
1. Stiskem klávesy [Open] otev�te vrata. Zkontrolujte, zda se 

vrata otvírají plynule a bez zm�n rychlosti. Vrata musí 
zpomalit a zastavit 30 až 20 cm od mechanické zarážky. 
Poté - na úrovni 2÷3 cm od mechanické zarážky otev�ení - 
se aktivuje koncový spína�. 

2. Stiskem klávesy [Close] zav�ete vrata. Zkontrolujte, zda 
se vrata zavírají plynule a beze zm�ny rychlosti. Vrata 
musí zpomalit 30 až 20 cm od mechanické zarážky a 
zastavit p�ed mechanickou zarážkou zastavení. Poté se 
vykoná krátký manévr otev�ení, aby se uvolnilo napnutí 
pásu. 

3. B�hem manévru zkontrolujte, zda maják (je-li 
nainstalován) bliká v 0,5 sekundových intervalech. 

4. N�kolikrát otev�ete a zav�ete vrata a zkontrolujte, zda 
v žádném míst� nedochází k nadm�rnému t�ení a zda 
sestava nebo nastavení nevykazují anomálie. 

5. Zkontrolujte, zda p�evodový motor, vodící prvek 
a mechanické zarážky jsou  pevn� nainstalovány, jsou 
stabilní a dostate�n� odolné, a to i v p�ípad�, že vrata 
prudce zrychlí �i zpomalí. 
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4.5) P�ednastavené funkce 
�ídící jednotka za�ízení SPIN má n�kolik programovatelných 
funkcí. Tyto funkce jsou nastavené na konfiguraci, která je 
vhodná pro v�tšinu automatiza�ních systém�. Funkce 

m�žete samoz�ejm� kdykoli zm�nit pomocí speciální 
programovací procedury. Další informace najdete 
v podkap.„7.2 Programování“. 
 

 
4.6) P�ijíma� 
Pro p�ipojení p�ijíma�� typu SMXI nebo SMXIS je 
zabudován konektor „SM“, který umož�uje uživateli ovládat 
SPIN na dálku. P�ijíma� na SPIN20KCE a SPIN21KCE je 
p�ipojen již z výroby. 
P�ipojení p�ijíma�e k SPIN30, SPIN40, SN6031 a SN6041 
prove
te podle procedury zobrazené na obr.39 a 40. 

 
1. Mírným zatla�ením p�ipojte p�ijíma�. 
2. Pokud nepoužíváte zabudovanou anténu s LUCYB, ani jiný 

typ externí antény, p�išroubujte vodi� dodaný s p�ijíma�em 
ke svorkovnici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.1) Uložení vysíla�� do pam�ti 
Každý vysíla� je rozpoznaný p�ijíma�em pomocí „kódu“, jenž se liší od kódu ostatních vysíla��. Proto je nutné provést 
proceduru „uložení do pam�ti“, pomocí které uživatel nastaví p�ijíma� tak, aby dokázal rozeznat každý jeden vysíla�. Vysíla�e 
je možno uložit do pam�ti ve 2 režimech: 
 
Režim I: V tomto režimu jsou funkce tla�ítek vysíla�e 
nastaveny napevno a každé tla�ítko odpovídá p�íkazu 
v �ídící jednotce uvedenému v Tabulce �.7. Pro každý 
vysíla� je t�eba provést samostatnou fázi, b�hem které se 
uloží do pam�ti všechna tla�ítka vysíla�e. Nezáleží na tom, 
které tla�ítko klávesu stisknete v  této fázi - použije se jen 
jedno pam�	ové místo. Vysíla� dokáže v Režimu I b�žn� 
ovládat jen jeden automatizovaný systém. 
 
Režim II: V tomto režimu lze každému tla�ítku vysíla�e 
p�i�adit jeden ze 4 možných p�íkaz� �ídící jednotky 
uvedených v Tabulce �.8. V každé fázi se uloží jen jedno 
tla�ítko, konkrétn� to, které stisknete b�hem procesu 
ukládání do pam�ti. Každé tla�ítko uložené do pam�ti zabírá 
jedno pam�	ové místo. 
 
V Režimu II lze použít r�zná tla�ítka stejného vysíla�e na 
vydávání více než jednoho p�íkazu jednomu 
automatizovanému systému, nebo k ovládání více než 
jednoho automatizovaného systému. Nap�. v Tabulce �.9 je 
ovládán jen automatizovaný systém „A“ tla�ítka T3 a T4 jsou 
spojené s tím samým p�íkazem. Na druhé stran�, v p�íkladu, 
uvedeném v Tabulce �.10 jsou ovládané t�i automatizované 
systémy, konkrétn� „A“ (tla�ítka T1 a T2), „B“ (tla�ítko T3) a 
„C“ (tla�ítko T4). 
 

 Protože provedení procedur ukládání do pam�ti je 
�asov� omezené (10 s), instrukce uvedené 
v následujících podkapitolách si musíte p�e�íst p�edtím, 
než je za�nete provád�t. 

 
Tabulka �.7: Uložení do pam�te v Režimu I 
Tla�ítko T1 P�íkaz „Krok za krokem“ 
Tla�ítko T2 P�íkaz „�áste�né otev�ení“ 
Tla�ítko T3 P�íkaz „Otev�í	“ 
Tla�ítko T4 P�íkaz „Zav�ít“ 
Poznámka: Jednokanálové vysíla�e mají jen klávesu T1, 
dvoukanálové vysíla�e mají jen klávesy T1 a T2. 
 
Tabulka �.8: P�íkazy dostupné v Režimu II 

1 P�ÍKAZ „KROK ZA KROKEM“ 
2 P�ÍKAZ „�ÁSTE�NÉ OTEV�ENÍ“ 
3 P�ÍKAZ „OTEV�ÍT“ 
4 P�ÍKAZ „ZAV�ÍT“ 

 
Tabulka �.9: 1. p�íklad uložení do pam�ti v Režimu I 
Tla�ítko T1 P�íkaz „Otev�ít“ Automatizace A 
Tla�ítko T2 P�íkaz „Zav�ít“ Automatizace A 
Tla�ítko T3 „�áste�né otev�ení“ Automatizace A 
Tla�ítko T4 „�áste�né otev�ení“ Automatizace A 
 
Tabulka �. 10: 2. p�íklad uložení do pam�ti v Režimu II 
Tla�ítko T1 P�íkaz „Otev�í	“ Automatizace A 
Tla�ítko T2 P�íkaz „Zav�í	“ Automatizace A 
Tla�ítko T3 P�íkaz „Krok za krokem“ Automatizace B 
Tla�ítko T4 P�íkaz „Krok za krokem“ Automatizace C 
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4.6.2) Uložení do pam�ti v Režimu I 

Tabulka �.11: Uložení vysíla�e do pam�ti v Režimu I P�íklad 
1. Stiskn�te a podržte (p�ibližn� 3 s) tla�ítko na p�ijíma�i. 

 
2. Uvoln�te tla�ítko, když se rozsvítí LED na p�ijíma�i. 

 
3. Do 10s stiskn�te tla�ítko na vysíla�i, který chcete uložit do pam�ti a podržte je stisknuté 

nejmén� 2s.  
4. Prob�hla-li procedura ukládání do pam�ti správn�, LED na p�ijíma�i 3-krát blikne. 

 
Pokud chcete uložit do pam�ti i další vysíla�e, zopakujte krok 3 do 10 sekund, jinak bude fáze ukládání do pam�ti automaticky 
ukon�ena. 
 
4.6.3) Uložení do pam�ti v Režimu II 
 
Tabulka �. 12: Uložení tla�ítka vysíla�e do pam�ti v Režimu II P�íklad 
1. Stiskn�te tla�ítko na p�ijíma�i tolikrát, kolik odpovídá požadovanému p�íkazu (podle 

Tabulky �.8).  
2. Zkontrolujte, zda LED na p�ijíma�i blikla podle po�tu zvolených p�íkaz�. 

 
3. Do 10s stiskn�te tla�ítko na vysíla�i, který chcete uložit do pam�ti a podržte je stisknuté 

nejmén� 2s.  
4. Prob�hla-li procedura ukládání do pam�ti správn�, LED na p�ijíma�i 3-krát blikne. 

 
Pokud chcete uložit do pam�ti i další vysíla�e, zopakujte krok 3 do 10 sekund, jinak bude fáze ukládání do pam�ti automaticky 
ukon�ena. 
 
4.6.4) Uložení do pam�ti „na dálku“  
Nový vysíla� m�žete uložit i bez stisku tla�ítka na p�ijíma�i. 
Musíte mít naprogramovaný a funk�ní vysíla�. „Nový“ vysíla� 
p�evezme vlastnosti starého, tzn. že pokud  byl starý vysíla� 
uložen v Režimu I, bude nový taktéž uložen do pam�ti 
v Režimu I. V tom p�ípad� m�žete b�hem fáze ukládání do 
pam�ti stisknout jakékoli tla�ítko na obou vysíla�ích. 

 Uložení do pam�ti na dálku m�žete provést u všech 
p�ijíma��, které jsou v dosahu vysíla�e. Proto m�že být 
napájený jen ten, který chcete použít pro tuto operaci. 

 
Uchopte oba vysíla�e, postavte se do pracovního dosahu systému a prove
te následující: 
 
Tabulka �.13: Pro uložení vysíla�e do pam�ti „na dálku“ P�íklad 
1. Stiskn�te tla�ítko na novém vysíla�i a držte stisknuté nejmén� 5s a poté ho uvoln�te. 

 
2. 3-krát pomalu stiskn�te tla�ítko na starém vysíla�i, který máte již uložený v pam�ti. 

 
3. Jednou pomalu stiskn�te tla�ítko na novém vysíla�i. 

 
Nyní bude nový vysíla� rozeznáván p�ijíma�em, p�i�emž získá vlastnosti vysíla�e, který jste již p�edtím uložili do pam�ti. Pokud 
chcete uložit do pam�ti i další vysíla�e, zopakujte výše uvedené kroky pro každý nový vysíla�.
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4.6.5) Vymazání vysíla�� 
 
Tabulka �.14: Vymazání všech vysíla�� P�íklad 
1. Stiskn�te tla�ítko na p�ijíma�i a podržte je stisknuté. 

 
2. Vy�kejte, dokud se nerozsvítí LED a poté po�kejte až zhasne. Nakonec po�kejte, dokud 

3krát blikne.  
3. Pus	te tla�ítko p�esn� po t�etím bliknutí. 

 
4. Pokud procedura prob�hla správn�, zabliká LED 5-krát. 

 
 
4.6.6) Prohlášení o shod� p�ijíma�e a vysíla�e 
 
Prohlášení o shod� 
 
�.: 151/SMXI Rev03 
Nice S.p.a., Via Pezza Alta 13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italia 
Spole�nost NICE S.p.a. prohlašuje, že p�ijíma�e modelové �ady SMXI, SMXIS a p�íslušné vysíla�e FLO2R-S a SM2 jsou 
v souladu se základními požadavky uvedenými ve Sm�rnici R&TTE 1999/5/CE z hlediska používání, pro která byla za�ízení 
vyrobena. Vyrobeno pro t�ídu 1, podt�ídu 20. 
 
Dne 19. b�ezna 2004 

(generální �editel) 
Lauro Buoro 

 
 
 

5) Testování a uvedení do provozu 
 
Toto je nejd�ležitejší fáze v rámci instalace 
automatizovaného systému z hlediska zabezpe�ení 
maximální úrovn� bezpe�nosti. 
Testovaní m�že být též pojato jako metoda pravidelné 
kontroly, zda všchna za�ízení v rámci systému fungují 
správn�. 

Testovaní celého systému mohou provád�t 
kvalifikovaní a zkušení pracovníci, kte�í stanoví, které 
testy je t�eba provést na základ� p�íslušných rizik a ov��it 
soulad systému s platnými na�ízeními, legislativou 
a normami, obzvlášt� se všemi ustanoveními normy 
EN12445, která ur�uje metody testování 
automatizovaných systém� pro vrata a brány. 
 

5.1) Testování 
Každá �ást systému, nap�. bezpe�nostní lišty, fotobu�ky, 
nouzové zastavení atd. vyžadují speciální fázi testování. 
Proto doporu�ujeme, abyste postupovali podle procedur 
uvedených v p�íslušných návodech. 
Testování SPIN prove
te následovn�: 
1. Prov��te, zda všechny instrukce uvedené v kapitole „1. 

Upozorn�ní“ byly dodrženy. 
2. Uvoln�te vrata zatáhnutím za uvol�ovací lanko. Ujist�te 

se, že m�žete posouvat vrata manuáln� b�hem otvírání 
i zavírání  silou max. 225 N. 

3. Op�t zapojte jezdce. 
4. Pomocí spína�e, vysíla�e nebo ovládacího lanka otestujte 

otvírání a zavírání vrat a ujist�te se, že se pohybují 
správným sm�rem. 

5. Test prove
te n�kolikrát, abyste se ujistili, že se vrata 
pohybují lehce, zda v žádném míst� nedochází 
k nadm�rnému t�ení a zda nastavení nevykazují anomálie. 

6. Zkontrolujte správnou funkci všech bezpe�nostních prvk� 
- jednoho po druhém (fotobu�ky, citlivých lišt atd.). 
Obzvlášt�, když se aktivuje za�ízení, LED „BLUEBUS“ na 
�ídící jednotce 2-krát rychle blikne, �ímž potvrdí, že 
za�ízení rozpoznalo událost. 

 
7. Aby bylo možno zkontrolovat fotobu�ky a ujistit se, že 

nedochází k interferenci s ostatními za�ízeními, projd�te 
s p�edm�tem ve tvaru válce o pr�m�ru 5cm a délkou 30cm 
skrz optickou osu - nejprve v blízkosti TX, poté v blízkosti 
RX a nakonec uprost�ed mezi nimi (obr.22) a ujist�te se, že 
ve všech t�chto p�ípadech se za�ízení aktivovalo, p�i�emž 
se p�epnulo z aktivního stavu do stavu alarmu a naopak; 
nakonec, že to zp�sobí zamýšlenou reakci v �ídící 
jednotce, nap�. zp�tný posun b�hem manévru zavírání. 

8. Pokud jste eliminovali nebezpe�né situace vyplývající z 
posunu vrat snížením dopadové síly, musíte zm��it 
dopadovou sílu podle Normy EN 12445. Pokud jste využili 
nastavení „rychlosti“ a regulace „síly motoru“ za ú�elem 
snížení dopadové síly systému, pokuste se najít nastavení, 
které poskytuje nejlepší výsledky. 
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5.2) Uvedení do provozu 
Uvedení do provozu se m�že uskute�nit až po úsp�šném 
dokon�ení všech fází testování. Není dovoleno provést 
�áste�né uvedení do provozu ani umožnit používání 
systému v provizorních podmínkách. 
1. P�ipravte a uschovejte technickou dokumentaci 

k automatiza�nímu systému po dobu nejmén� 10 let. Musí 
obsahovat minimáln�: nákres sestavy automatiza�ního 
systému, schéma zapojení, analýzu nebezpe�í a p�ijatých 
�ešení, prohlášení výrobce o shod� všech nainstalovaných 
za�ízení (pro SPIN použijte p�iložená prohlášení o shod� 
s CE); kopii návodu k použití a plán údržby 
automatiza�ního systému. 

2. Vyv�ste trvalý štítek nebo tabulku do blízkosti vrat, 
informující o probíhajících operacích, uvoln�ní a manuální 
manipulaci (viz obr. v �ásti „Instrukce a upozorn�ní pro 
užívatele p�evodového motoru SPIN“). 

3. Vyv�ste trvalý štítek nebo tabulku v blízkosti vrat, 
obsahující tento obrázek (min. výška 60 mm). 

4. Vyv�ste štítek na vrata, obsahující minimáln� nasledující 
údaje: typ automatiza�ního systému, název a adresa 
výrobce (osoba zodpov�dná za „uvedení do provozu“), 
sériové �íslo, rok výroby a ozna�ení „CE“. 

5. P�ipravte prohlášení o shod� automatiza�ního systému 
a doru�te ho vlastníkovi. 

6. P�ipravte „Instrukce k instalaci a upozorn�ní“ 
k automatiza�nímu systému a doru�te je vlastníkovi. 

7. P�ipravte plán údržby automatiza�ního systému a doru�te 
ho vlastníkovi; obsahuje všechny sm�rnice ohledn� údržby 
veškerých za�ízení automatiza�ného systému. 

8. P�ed uvedením automatiza�ního systému do provozu 
písemn� informujte vlastníka o nebezpe�ích a rizicích, 
které stále p�etrvávají (napr. v dokumentu „Instrukce 
k instalaci a upozorn�ní). 

 

 
 

6) Údržba a likvidace 
 
Tato kapitola obsahuje informace o tom, jak vytvo�it plán údržby a zlikvidovat SPIN. 
 
6.1) Údržba 
Automatiza�ní systém podléhá pravidelným údržbovým 
pracím, jenž mají zaru�it jeho provozuschopnost. 
 

 Údržbá�ské kroky musí být provád�ny v  souladu 
s bezpe�nostními na�ízeními uvedenými v tomto návod� 
a v souladu s platnou legislativou a normami. 
 
Pokud systém obsahuje i jiná za�ízení, postupujte podle 
sm�rnic uvedených v p�íslušném plánu údržby. 
 
1. Za�ízení SPIN vyžaduje realizaci plánovaných 

údržbá�ských prací každých 6 m�síc�, p�ípadn� po 
každých 3.000 manévrech. 

2. Odpojte napájení a zálohovací baterie (pokud jsou sou�ástí 
systému). 

3. Zkontrolujte stav opot�ebení komponent�, které tvo�í 
automatiza�ní systém, p�i�emž v�nujte mimo�ádnou 
pozornost narušení nebo oxidaci �ástí konstrukce. 
Vym��te všechny díly, které nevyhovují požadovanému 
standardu. 

4. Zkontrolujte opot�ebení pohyblivých �ástí: �emen, jezdec, 
pastorky a komponenty vrat a v p�ípad� pot�eby je 
vym��te. 

5. Op�t p�ipojte napájecí zdroje a prove
te testování 
a kontroly uvedené v podkapitole „5.1 Testování“. 

 
6.2) Likvidace 
SPIN se skládá z r�zných druh� materiálu, z nichž jsou 
recyklovatelné (ocel, hliník, plasty, elektrické kabely), 
zatímco ostatní je t�eba zlikvidovat (baterie a elektronické 
desky). 
 

 N�které elektronické komponenty a baterie 
obsahují zne�iš�ující látky, proto nezne�iš�ujte 
prost�edí. Informujte se o dostupných možnostech 
recyklace a likvidace, jenž jsou v souladu s místními 
na�ízeními. 

1. Odpojte napájení automatiza�ního systému (a zálohovací 
baterie, pokud jsou sou�ástí systému). 

2. Odmontujte všechna za�ízení a p�íslušenství v opa�ném 
po�adí, než je uvedeno v kapitole „3. Instalace“. 

3. Je-li to možné, odd�lte �ásti, které mohou nebo musí být 
recyklovány, p�ípadn� zlikvidovány jiným zp�soby - kovové 
�ásti musí být zlikvidovány samostatn� od plastových, 
stejn� jako elektronické desky, baterie atd. 

4. Rozt�i
te materiály a odevzdejte je místní firm� s licencí na 
recyklaci a likvidaci nebezpe�ných odpad�. 
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7) Dopl�ující informace 
 
V této kapitole se nacházejí informace o programovaní, p�izp�sobení a možnostech �ešení poruch za�ízení SPIN. 
 
7.1) Programování tla�ítkem 
�ídící jednotka za�ízení SPIN obsahuje t�i tla�ítka, která lze použít k ovládání �ídící 
jednotky b�hem testování a programování: 
 
Open 
	 

Tla�ítko „OPEN“ umož�uje užívateli ovládat otevírání vrat nebo posouvat 
naprogramované místo sm�rem vzh�ru. 

Stop 
Set 

Tla�ítko „STOP“ umož�uje uživateli zastavit manévr. 
Pokud jej stisknete na více než 5 vte�in, umožní vám programování jednotky. 

Close 

 

Tla�ítko „CLOSE“ umož�uje uživateli ovládat zavírání vrat p�ípadn� posouvat 
naprogramované místo sm�rem dol�. 

 

7.2) Programování 
�ídící jednotka za�ízení SPIN obsahuje n�kolik 
programovatelných funkcí. Funkce se nastavují pomocí t�í 
tla�ítek, nacházejících se na �ídící jednotce: [	] [Set] [
] a 
používají se spole�n� se �ty�mi indika�ními LED (L1…L4) 
 
Programovatelné funkce jednotky SPIN mají dv� úrovn�: 
Úrove� 1: Funkce je možno nastavit do režimu ZAPNUTÍ-
VYPNUTÍ (aktivována nebo neaktivována). V tom p�ípad� 
každá z LED L1...L4 indikuje funkci. Pokud LED svítí, funkce 
je aktivována, pokud nesvítí, funkce je deaktivována (viz 
Tab.15). 
Úrove� 2: Parametry je možno nastavit v rámci škály hodnot 
(1 až 4). V tom p�ípad� každá z LED diod L1...L4 indikuje 
nastavenou hodnotu (existují �ty�i možná nastavení). Viz 
tab.17. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7.2.1) Funkce úrovn� 1 (funkce ZAPNOUT-VYPNOUT) 
 
Tabulka �.15: Seznam programovatelných funkcí: Úrove� I 
LED Funkce Popis 
L1 Automatické zavírání Tato funkce spustí automatické zav�ení vrat po vypršení naprogramovaného �asu. �as 

p�estávky je z výroby p�ednastaven na 20 sekund, ale je možné jej zm�nit na 10, 20, 40 
nebo 80 sekund. Pokud je funkce deaktivována, je fungování „poloautomatické“. 

L2 Zav�ít po fotobu�ce Zav�ít po fotobu�ce: Po rozpojení fotobun�k (foto a foto II) tato funkce aktivuje 
„Automatické zavírání“ s „�asem p�estávky“ 5 s, a to i v p�ípad�, že je �as p�estávky 
nastaven na delší interval, což závisí na tom, zda je „Automatické zavírání“ aktivováno 
nebo deaktivováno. 
Pokud je „Automatické zavírání“ aktivováno: Manévr otvírání se zastaví ihned po 
p�erušení fotobun�k. Po 5 sekundách se vrata za�nou zavírat. Pokud je funkce „Zav�ít po 
fotobu�ce“ deaktivována, �as p�estávky bude nastaven podle p�edem naprogramované 
hodnoty. 
Pokud je „Automatické zavírání“ deaktivováno: Manévr otvírání se nep�eruší, ale 
dojde-li k p�erušení fotobu�ky, vyvolá to manévr automatického zav�ení s �asem 
p�estávky 5 sekund. Je-li funkce „Zav�ít po fotobu�ce“ deaktivována, automatický manévr 
zav�ení nebude proveden. 

L3 Síla motoru Tato funkce umož�uje p�izp�sobení citlivosti regulace síly motoru typu nainstalovaných 
vrat. Je-li tato funkce aktivní, citlivost je vhodn�jší pro menší a leh�í vrata. Je-li naopak 
tato funkce deaktivována, citlivost je vhodn�jší pro rozm�rn�jší a t�žší vrata. 

L4 Pohotovostní režim Tato funkce umož�uje užívateli snížit spot�ebu na minimum. Je obzvlášt� užite�ná 
v p�ípad�, je-li použita zálohovací baterie. Pokud je tato funkce aktivována, �ídící jednotka 
vypne výstup BLUEBUS (a následn� za�íízení) a všechny LED minutu po ukon�ení 
posledního manévru. Jediná LED, která z�stane svítit, je LED BLUEBUS, jenž za�ne 
blikat rychleji, když dojde k p�ijetí p�íkazu. �ídící jednotka vynuluje celý systém. Pokud je 
tato funkce deaktivována, ke snížení spot�eby nedojde. 

B�hem b�žného fungování za�ízení SPIN, LED L1...L4 svítí nebo nesvítí v závislosti na stavu funkce, jenž reprezentují. Nap�. 
L1 svítí, pokud je funkce „Automatické zavírání“ aktivní. 
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7.2.2) Programování úrovn� I (funkce ZAPNOUT-VYPNOUT) 
Funkce úrovn� 1 jsou všechny standartn� nastaveny od výrobce na „VYPNUTO“. Je však kdykoli možno zm�nit podle Tabulky 
�.16. Pozorn� postupujte podle návodu, nebo	 maximální �as mezi stisky tla�ítek je 10 sekund. Ub�hne-li delší �as, procedura 
se automaticky ukon�í a uloží se jen zm�ny provedené do této chvíle. 
 
Tabulka �.16: Zm�na stavu funkcí ze zapnutého na vypnutý a opa�n� P�íklad 
1. Stiskn�te tla�ítko [Set] a podržte p�ibližn� 3s. 

 
2. Uvoln�te tla�ítko [Set], když LED L1 za�ne blikat. 

 
3. Stiskem tla�ítka [	] nebo [
] p�epn�te LED na LED reprezentující funkci, kterou chcete 

zm�nit.  
4. Stiskem tla�ítka [Set] zm��te stav funkce. 
 (krátké bliknutí = VYPNUTO; dlouhé bliknutí = ZAPNUTO)  
5. P�ed ukon�ením programování po�kejte 10 sekund, aby uplynul maximální �ekací �as na 

p�íkaz.  
Poznámka: B�hem fáze programování m�žete zopakovat body 3 a 4 a nastavit tak další funkce do stavu ZAPNUTO nebo 
VYPNUTO. 
 
7.2.3) Funkce úrovn� II (nastavitelné parametry) 
 
Tabulka �.17: Seznam programovatelných funkcí: Úrove� II 
Vstupní 
LED 

Parametr LED 
(úrove�) 

Hodnota Popis 

L1 10 sekund 
L2 20 sekund 
L3 40 sekund 

L1 �as p�estávky 

L4 80 sekund 

Nastavuje �as p�estávky, konkrétn� 
�as, který uplyne p�ed automatickým 
zav�ením. Má smysl, jen je-li 
aktivováno automatické zavírání. 

L1 Otev�ít – zastavit – zav�ít - zastavit 
L2 Otev�ít – zastavit – zav�ít – otev�ít 
L3 Individuální provoz 

L2 Funkce „Krok 
za krokem“ 

L4 Osoba p�ítomná 

Správa sekvence ovládacích prvk� 
spojených se vstupem „Krok za 
krokem“ nebo s prvním vyslaným 
p�íkazem (viz Tab.7 a 8). 

L1 Velmi nízká 
L2 Nízká 
L3 St�ední 

L3 Rychlost 
motoru 

L4 Vysoká 

Nastavuje rychlost motoru b�hem 
normálního posunu. 

L1 Výstup na kontrolku otev�ených vrat 
L2 Maják 
L3 Elektrický zámek 

L4 FLASH: 

L4 Západka 

Vybírá za�ízení p�ipojené na výstup 
FLASH. 

Poznámka: „ “ p�edstavuje nastavení výrobce. 
Všechny parametry lze nastavit podle pot�eby bez jakéhokoli 
problému; pouze výb�r za�ízení p�ipojeného na výstup 
„FLASH“ je nutno pozorn� zvážit: 

P�ed p�ipojením za�ízení na výstup „FLASH“ 
zkontrolujte, zda je naprogramována správná funkce. 
V opa�ném p�ípad� hrozí riziko poškození za�ízení. 

 
7.2.4) Programování úrovn� II (nastavitelné parametry) 
Nastavitelné parametry jsou p�ednastaveny již z výroby (viz tab.17 - ozna�ené „ “). Kdykoli je však m�žete zm�nit podle 
Tab.18. Pozorn� postupujte podle návodu, protože maximální �as mezi stisky tla�ítek je 10 sekund. Pokud mezitím uplyne 
delší �as, procedura se automaticky ukon�í a uloží se poslední zm�ny provedené do této chvíle. 
 
Tabulka �.18: Zm�na nastavitelných parametr� P�íklad 
1. Stiskn�te tla�ítko [Set] a podržte ho stisknuté (p�ibližn� 3 s). 

 
2. Uvoln�te tla�ítko [Set] až když LED L1 za�ne blikat. 

 
3. Stiskem tla�ítka [	] nebo [
] p�epn�te LED na „LED vstupu“ reprezentující parameter, 

jenž chcete upravit.  
4. Stiskn�te tla�ítko [Set] 
 a podržte ho v pr�b�hu krok� 5 a 6.  
5. Vy�kejte p�ibližn� 3 sekundy, po kterých se rozsvítí LED reprezentující aktuální úrove� 

parametru, který chcete upravovat.  
6. Stiskem tla�ítka [	] nebo [
] p�epn�te LED na reprezentující hodnotu parametru. 

 
7. Uvoln�te tla�ítko [Set]. 

 
8. P�ed ukon�ením programování po�kejte 10 sekund, aby uplynul maximální �ekací �as na 

p�íkaz.  
Poznámka: B�hem fáze programování m�žete zopakovat body 3 až 7 a nastavit tak ostatní parametry.
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7.2.5) P�íklad programování úrovn� I (funkce ZAPNOUT-VYPNOUT) 
Jako p�íklad uvádíme nasledující posloupnost krok�, jenž slouží na zm�nu p�ednastavených hodnot funkcí - aktivace 
„Automatického zavírání“ (L1) a „Síly motoru“ (L3). 
 
Tabulka �.19: P�íklad programování úrovn� I P�íklad 
1. Stiskn�te tla�ítko [Set] a podržte ho stisknuté (p�ibližn� 3 s). 

 
2. Uvoln�te tla�ítko [Set] až když LED L1 za�ne blikat. 

 
3. Jedním stiskem tla�ítka [Set] zm��te stav funkce spojené s 
 L1 (Automatické zavírání) - LED L1 za�ne blikat. Bliknutí budou dlouhá.  
4. Dvojím stiskem tla�ítka [
] p�epn�te LED na L3. 

 
5. Jedním stiskem tla�ítka [Set] zm��te stav funkce spojené s 
 L3 (Síla motoru), LED L3 za�ne blikat. Bliknutí budou dlouhá.  
6. P�ed ukon�ením programování po�kejte 10 sekund, aby uplynul maximální �ekací �as na 

p�íkaz.  
Po dokon�ení t�chto operací musí LED L1 a L3 z�stat svítit, �ímž udávají, že funkce „Automatického zavírání“ a „Síly motoru“ 
jsou aktivní. 
 
7.2.6) P�íklad programování úrovn� II (nastavitelné parametry) 
Jako p�íklad uvádíme následující posloupnost krok�, která slouží ke zm�n� p�ednastavených parametr� a zvyšuje „�as 
p�estávky“ na 80 s (vstup na L1 a úrove� na L4) a vybírá kontrolku otev�ených vrat pro výstup „FLASH“ (vstup na L4 a úrove� 
na L1). 
 
Tabulka �.20: P�íklad programování úrovn� II P�íklad 
1. Stiskn�te tla�ítko [Set] a podržte ho stisknuté (p�ibližn� 3 s). 

 
2. Uvoln�te tla�ítko [Set] až když LED L1 za�ne blikat. 

 
3. Stiskn�te tla�ítko [Set] 
 a podržte ho v pr�b�hu krok� 4 a 5  
4. Po�kejte p�ibližn� 3 sekundy, dokud se nerozsvítí LED L2 reprezentující aktuální „�as 

p�estávky“.  
5. Dvojitým stiskem tla�ítka [
] p�epn�te LED, která svítí na L4 a reprezentuje novou 

hodnotu „�asu p�estávky“.  
6. Uvoln�te tla�ítko [Set]. 

 
7. Trojím stiskem tla�ítka [
] p�epn�te LED, která bliká na L4. 

 
8. Stiskem tla�ítka [Set] a podržte jej b�hem krok� 9 a 10. 

 
9. Vy�kejte p�ibližn� 3 sekundy na LED L2 reprezentující aktuální za�ízení spojené 

s výstupem „FLASH“, tj. maják.  
10. Jedním stiskem tla�ítka [	] p�epn�te LED, která svítí na L1 reprezentující nové za�ízení 

spojené s výstupem „FLASH“, tj. „kontrolku otev�ených vrat“.  
11. Uvoln�te tla�ítko [Set]. 

 
12.  P�ed ukon�ením programování po�kejte 10 sekund, aby uplynul maximální �ekací �as na 

p�íkaz.  
 
7.3) P�idání a odebrání za�ízení 
Za�ízení m�žete p�idat nebo odebrat z automatiza�ního 
systému SPIN kdykoli. Na vstupy „BLUEBUS“ a „STOP“ 
m�žete p�ipojit r�zné typy za�ízení – viz podkap. „7.3.1 
BlueBUS“ a „7.3.2 Vstup STOP“. 

 
 

 
7.3.1) BlueBUS 
Technologie BlueBUS vám umož�uje p�ipojit kompatibilní 
za�ízení jen pomocí dvou vodi��, které p�enášejí napájecí 
nap�tí, ale i komunika�ní signály. Všechna za�ízení se 
p�ipojují paraleln� k 2 vodi��m samotného BlueBUS. Není 
t�eba dodržovat polaritu - každé za�ízení je individuáln� 
rozpoznáno, nebo	 v pr�b�hu instalace je mu p�i�azena 
jednozna�ná adresa. Na BlueBUS je možné p�ipojit 
fotobu�ky, bezpe�nostní za�ízení, ovládací tla�ítka, signální 
sv�tla atd. �ídící jednotka za�ízení SPIN jednotliv� rozpozná 
všechna p�ipojená za�ízení vhodným procesem 
rozpoznávání a dokáže detekovat všechny možné 
abnormální stavy s absolutní prioritou. Z tohto d�vodu musí  
projít �ídící jednotka vždy - když p�ipojíte nebo odpojíte 

za�ízení BlueBUS - procesem rozpoznání (viz podkap. „7.3.4 
Rozpoznání jiných za�ízení“. 
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7.3.2) Vstup STOP 
STOP je vstup, který vyvolává okamžité p�erušení manévru 
(s krátkým zp�tným chodem). Na tento vstup lze p�ipojit 
za�ízení s výstupem obsahujícím otev�ené kontakty „NO“ 
a za�ízení se zav�enými kontakty „NC“, stejn� jako za�ízení 
s výstupem s konstantním odporem 8,2k�, jako jsou citlivé 
lišty. 
B�hem fáze rozpoznávání �ídící jednotkou, nap�. BlueBUS, 
tato �ídící jednotka rozeznává typ za�ízení p�ipojeného na 
vstup STOP (viz podkap. 7.3.4 „Rozpoznání jiných 
za�ízení“); p�i�emž vyšle p�íkaz STOP p�i každé zm�n� 
ve stavu rozpoznávání. 
 
Na vstup STOP je možné p�ipojit více za�ízení, dokonce i 
odlišného typu, pokud jsou vhodn� zapojená. 
• Jakýkoli po�et NO za�ízení je možno vzájemn� zapojit 

v paralelním uspo�ádání. 
• Jakýkoli po�et NC za�ízení je možno vzájemn� zapojit 

v sériovém uspo�ádání. 

• Paraleln� lze zapojit 2 za�ízení s výstupem s konstantním 
odporem 8,2k�. Pokud pot�ebujete p�ipojit více za�ízení, 
musíte je zapojit „kaskádov�“ s výsledným koncovým 
odporem 8,2k�. 

• M�žete kombinovat „NO“ a „NC“ vytvo�ením 2 kontakt� 
zapojených paraleln� s upozorn�ním, aby se zapojil odpor 
8,2k� sériov� s kontaktem „NC“ (což umož�uje vytvá�et 
kombinace 3 za�ízení: „NO“, „NC“ a 8,2k�). 

 

 Používate-li vstup STOP k p�ipojení za�ízení 
s bezpe�nostními funkcemi, tak POUZE za�ízení 
s konstantním odporem 8,2k� zaru�uje bezpe�nostní 
kategorii 3 dle EN 954-1. 

 
7.3.3) Fotobu�ky 
Pomocí adresace díky speciálním p�emost�ním umož�uje 
systém „BleuBUS“ uživateli nastavit �ídící jednotku tak, aby 
rozpoznala fotobu�ky a p�i�adila jim správnou monitorovací 
funkci. Operaci adresování musíte provést na TX i RX 
(nastavení p�emost�ní tím samým zp�sobem), p�i�emž se 
ujist�te, že neexistuje víc pár� fotobu�ek s tou samou 
adresou (duplicitních). V rámci automatiza�ního systému pro 
sek�ní vrata nebo nevy�nívající vrata se zasouváním 
sm�rem vzh�ru je možné nainstalovat fotobu�ky podle 

Obr.44. V p�ípad� automatiza�ního systému s vy�nívajícimi 
vraty s posouváním sm�rem vzh�ru (viz Obr.45). Photo2 
a Photo2II se používají p�i speciálních instalacích, 
vyžadujících absolutní ochranu automatiza�ního systému i 
b�hem otvírání. Po nainstalování nebo odinstalování 
fotobun�k musí �ídící jednotka provést fázi rozpoznání (viz 
podkap. „7.3.4 Rozpoznávání jiných za�ízení“. 
 

 

 
 
Tabulka �.21: Adresace fotobun�k 
Fotobu�ka P�emost�ní Fotobu�ka P�emost�ní 
PHOTO 
Fotobu�ka v=50 cm 
aktivována, pokud se vrata zavírají  

FOTO 2 
Fotobu�ka aktivována, 
když se vrata otevírají  

PHOTO II 
Fotobu�ka v=100 cm 
aktivována, pokud se vrata zavírají  

FOTO 2 II 
Fotobu�ka aktivována, 
když se vrata otevírají  

PHOTO 1 
Fotobu�ka v=50 cm 
aktivována, pokud se vrata zavírají 
a otevírají. 

 

FOTO 3 
NEP�ÍPUSTNÁ KONFIGURACE 

 

PHOTO 1 II 
Fotobu�ka v=100 cm 
aktivována, pokud se vrata zavírají 
a otevírají 

 

 

 

Ve verzích SN6021 má výstup BlueBUS maximální zatížitelnost dv�mi za�ízeními. 
V p�ípad� SN6031 a SN6041 je maximální zatížitelnost šesti za�ízeními (jeden pár fotobu�ek spot�ebuje energii 
odpovídající jednomu za�ízení BlueBUS. 
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7.3.4) Rozpoznání jiných za�ízení 
Rozpoznávání za�ízení p�ipojených na vstupy BlueBUS a STOP se obvykle vykonává b�hem fáze instalace. Pokud však 
p�idáváte nové za�ízení nebo odebíráte staré za�ízení, m�žete proces rozpoznávání provést následn�: 
 
Tabulka �.22: Rozpoznání jiných za�ízení P�íklad 
1. Stiskn�te tla�ítka [	] a [Set] a podržte je stisknuté [Set] x 3 s. 

 
2. Uvoln�te tla�ítka, pokud LED L1 a L2 za�nou velmi rychle blikat (po dobu cca 3s). 

 
3. Vy�kejte n�kolik sekund, dokud �ídící jednotka nedokon�í rozpoznání za�ízení. 

 
4. Po skon�ení fáze rozpoznávání LED L1 a L2 zhasnou, LED STOP musí z�stat svítit, 

zatímco LED L2...L4 se rozsvítí podle stavu p�íslušných funkcí ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ.  

Po p�idání nebo odebrání za�ízení je t�eba op�t otestovat automatiza�ní systém dle sm�rnic uvedených 
v podkapitole 5.1 „Testování“. 
 
7.4) Speciální funkce 
7.4.1) Funkce „Vždy otev�eno“ 
Funkce „Vždy otev�eno“ je schopnost �ídící jednotky, jenž 
umož�uje uživateli ovládat manévr otevírání, když p�íkaz 
„Krok-za-krokem“ trvá delší dobu než 3sekundy. Je to 
užite�né nap�. p�i p�ipojení kontaktu �asova�e na svorky 
„Krok-za-krokem“ za ú�elem udržení vrat ve stavu 
otev�eném b�hem ur�itého �asového úseku. Tato vlastnost 
má opodstatn�ní p�i jakémkoli druhu programování vstupu 
„Krok-za-krokem“. Viz parametr „Funkce Krok-za-krokem“ 
v Tab.17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7.4.2) Funkce „Posouvat v každém p�ípad�“ 
V p�ípad�, že jedno z bezpe�nostních za�ízení nefunguje 
správn� (p�ípadn� je odstaveno), je stále možno ovládat 
a posouvat vrata v režimu „Osoba p�ítomná“. Další 
informace najdete v odstavci „Ovládání p�i odstavených 
bezpe�nostních za�ízeních“ v p�íloze „Instrukce 
a upozorn�ní pro uživatele p�evodového motoru SPIN“. 

 
 
 
 
 
 

 
 
7.5) Napájení dalších za�ízení 
 

 

Pot�ebuje-li uživatel napájet externí za�ízení (nap�. 
bezdotykovou �te�ku karet nebo osv�tlení u klí�ového 
spína�e), m�žete p�ipojit napájení dle obr.46. Napájecí 
nap�tí 24V= (tol.: -30% až +50%) s maximálním proudem 
100 mA. 
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7.6) �ešení problém� 
Následující tabulka obsahuje instrukce, které vám pomohou 
vy�ešit poruchy �i chyby, jež se mohou vyskytnout b�hem 
fáze instalace nebo v p�ípad� výpadku nap�tí. 

 
Tabulka �.23: �ešení problém� 
P�ÍZNAKY PRAVD�PODOBNÁ P�Í�INA A MOŽNÉ �EŠENÍ 
Vysíla� neovládá vrata a LED na vysíla�i se 
nerozsvítí. 

Podívejte se, zda baterie ve vysíla�i nejsou vybité a v p�ípad� pot�eby je 
vym��te. 

Vysíla� neovládá vrata, ale LED na vysíla�i 
se rozsvítí. 

Zkontrolujte, zda byl vysíla� správn� uložen do pam�ti p�ijíma�e. 

Uživatel nedokáže ovládat manévry a LED 
„BLUEBUS“ neza�ne blikat. 

Zkontrolujte, zda je za�ízení SPIN napájené nap�tím 230V z napájecího 
zdroje. Prov��te, zda jsou pojistky v po�ádku. V p�ípad� pot�eby identifikujte 
p�í�inu výpadku a poté vym��te pojistky za jiné, se stejným jmenovitým 
výkonem a vlastnostmi. 

Neza�ne žádný manévr a maják je zhasnutý. Prov��te, zda skute�n� došlo k p�ijetí p�íkazu. Pokud p�íkaz dosáhne vstupu 
„KROK-ZA-KROKEM, p�íslušná LED „KROK-ZA-KROKEM“ se musí rozsvítit; 
Použijete-li vysíla�, LED „BlueBus“ musí 2-krát rychle zablikat. 

Neza�ne žádný manévr a maják n�kolikrát 
blikne. 

Spo�ítejte po�et bliknutí a porovnejte s p�íslušnou hodnotou v Tab.24. 

Manévr za�ne, ale po n�m ihned následuje 
krátký zp�tný chod. 

Nastavená síla m�že být p�íliš slabá k posunu vrat. Zkontrolujte, zda v trase 
nejsou žádné p�ekážky a v p�ípad� pot�eby zvyšte sílu. 

Manévr byl proveden, ale za�ízení p�ipojené 
na výstup FLASH nepracuje. 

Zabezpe�te, aby za�ízení, p�ipojené na výstup „FLASH“ bylo 
naprogramováno. Zkontrolujte nap�tí na svorkách – pokud ano je problém 
v za�ízení. V tom p�ípad� vym��te za�ízení za jiné se stejnými vlastnostmi.  
Pokud nap�tí chybí, na výstupu dochází k p�etížení. Zkontrolujte, zda v kabelu 
není zkrat. 

 
7.7) Diagnostika a signály 
N�která za�ízení vydávají speciální signály, které vám 
umož�ují rozeznat provozní stav nebo p�ípadné poruchy. 
 
7.7.1) Signalizace majákem a fotobu�kami 
Pokud je výstup FLASH naprogramovaný a maják správn� zapojen, bude blikat každou sekundu b�hem manévru. Vyskytne-li 
se závada, blikání jsou �ast�jší a sv�tlo bliká dvakrát se sekundovou p�estávkou mezi bliknutími. Fotobu�ka poskytuje ty samé 
diagnostické signály. 
 
Tabulka �. 24: Signalizace majáku (výstup FLASH) 
Rychlé blikání P�í�ina Náprava 
1 bliknutí, 1-sekundová 
p�estávka, 1 bliknutí 

Chyba BlueBUS Na po�átku manévru, za�ízení p�ipojená na BLUEBUS neodpovídají 
za�ízením rozpoznaným b�hem fáze rozpoznávání. Jedno nebo víc 
za�ízení m�že vykazovat poruchu - zkontrolujte stav a v p�ípad� 
pot�eby je vym��te. V p�ípad� úprav zopakujte proces rozpoznávání 
(7.3.4 Rozpoznávání jiných za�ízení). 

2 bliknutí, 1-sekundová 
p�estávka, 2 bliknutí 

Aktivace fotobu�ky Na po�átku manévru, jedna �i více fotobun�k jej neaktivuje; 
zkontrolujte, zda se v trase nenacházejí p�ekážky.  

3 bliknutí, 1-sekundová 
p�estávka, 3 bliknutí 

Aktivace koncového 
za�ízení „síly motoru“ 

B�hem posuvu bylo zjišt�no nadm�rné t�ení vrat - identifikujte p�í�inu. 

4 bliknutí, 1-sekundová 
p�estávka, 4 bliknutí 

Aktivace vstupu STOP B�hem posunu došlo k aktivaci vstupu STOP - identifikujte p�í�inu. 

5 bliknutí, 1-sekundová 
p�estávka, 5 bliknutí 

Chyba v interních 
parametrech �ídící 
jednotky 

Vy�kejte min. 30 sekund a poté se pokuste vyslat p�íkaz. Nestane-li se 
nic, mohla nastat vážná porucha a je nutné vym�nit elektronickou kartu. 

6 bliknutí, 1-sekundová 
p�estávka, 6 bliknutí 

Byl p�ekro�en max. 
limit/hodiny manévr� 

Po�kejte n�kolik minut, dokud po�ítadlo v omezova�i po�tu/hodin 
manévr� neklesne pod horní limit. 

7 bliknutí, 1-sekundová 
p�estávka, 7 bliknutí 

Vyskytla se chyba 
v interních 
elektronických okruzích 

Odpojte na n�kolik sekund všechny napájecí okruhy a poté se op�t 
pokuste vyslat p�íkaz. Nestane-li se nic, mohlo dojít k vážné poruše 
elektronické karty nebo kabeláži motoru. Zkontrolujte stav a v p�ípad� 
pot�eby vadné sou�ásti vym��te. 
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7.7.2) Signály na �ídící jednotce 
Na �ídící jednotce SPIN se nachází n�kolik LED, jimž je 
p�i�azen ur�itý význam b�hem b�žného provozu �i v p�ípad� 
poruchy. 

 
 
Tabulka �.25: LED na svorkách �ídící jednotky 
LED BLUEBUS P�í�ina NÁPRAVA 

Nesvítí Porucha 
Prov��te, zda je za�ízení pod nap�tím. Zkontrolujte, zda jsou vypálené 
pojistky. Identifikujte p�í�inu výpadku a poté vym��te pojistky za jiné 
se stejnými vlastnostmi. 

Svítí Vážná porucha 
Došlo k vážné poruše. Pokuste se na n�kolik sekund vypnout �ídící 
jednotku. Pokud stav p�etrvává - došlo k poruše a je nutné vym�nit 
elektronickou desku. 

Jedno bliknutí každou 
sekundu Vše je v po�ádku Normální provoz �ídící jednotky 

2 rychlé bliknutí Zm�na stavu na 
vstupech 

Je normální -  dojde-li ke zm�n� na jednom ze vstup�: KROK-ZA-
KROKEM, STOP, aktivace fotobu�ek, �i použítí vysíla�e. 

Série bliknutí odd�lených 
sekundovou p�estávkou R�zné Odpovídá signálu majáku. Viz Tab.24. 

LED STOP P�í�ina NÁPRAVA 
Nesvítí Aktivace vstupu STOP Zkontrolujte, zda jsou za�ízení pripojena na vstup STOP. 
Svítí Vše je v po�ádku Aktivní vstup STOP 
LED KROK-ZA-
KROKEM P�í�ina NÁPRAVA 

Nesvítí Vše je v po�ádku Vstup KROK ZA KROKEM není aktivován. 

Svítí Aktivace vstupu KROK 
ZA KROKEM 

Toto je normální, pokud je za�ízení p�ipojené na vstup KROK-ZA-
KROKEM skute�n� aktivní. 

 
Tabulka �.26: LED na tla�ítkách �ídící jednotky 
LED L1 Popis 
Nesvítí B�hem normálního provozu indikuje, že „Automatické zavírání“ je neaktivní. 
Svítí B�hem normálního provozu indikuje, že „Automatické zavírání“ je aktivní. 

Bliká 
• Probíhá programování funkcí. 
• Pokud bliká spolu s L2, znamená to, že uživatel musí provést fázi rozpoznávání za�ízení (viz 

podkapitola „4.2 Rozpoznávání za�ízení“). 
LED L2 Popis 
Nesvítí B�hem normálního provozu indikuje, že „Zav�ít po fotobu�ce“ je neaktivní. 
Svítí B�hem normálního provozu indikuje, že „Zav�ít po fotobu�ce“ je aktivní. 

Bliká 
• Probíhá programování funkcí. 
• Pokud bliká spolu s L2, znamená to, že uživatel musí provést fázi rozpoznávání za�ízení (viz 

podkapitola „4.2 Rozpoznávání za�ízení“) 
LED L3 Popis 
Nesvítí B�hem normálního provozu indikuje „Sílu motoru“ pro „t�žká“ vrata. 
Sviíi B�hem normálního provozu indikuje „Sílu motoru“ pro „lehká“ vrata. 

Bliká 
• Probíhá programování funkcí. 
• Pokud bliká spolu s L4, znamená to, že uživatel musí vykonat fázi rozpoznávání poloh otev�ení 

a zav�ení vrat (viz podkapitola 4.3 „Rozpoznávání poloh otev�ení a zav�ení vrat“). 
LED L4 Popis 
Nesvítí B�hem normálního provozu indikuje, že „Pohotovostní režim“ je neaktivní. 
Svítí B�hem normálního provozu indikuje, že „Pohotovostní režim“ je aktivní. 

Bliká 
• Probíhá programovaní funkcí. 
• Pokud bliká spolu s L3, znamená to, že uživatel musí provést fázi rozpoznání délky k�ídla (viz 

podkapitolu „4.3 Rozpoznávání poloh otev�ení a zav�ení vrat“). 
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7.8) P�íslušenství 
Pro za�ízení SPIN je k dispozici následující volitelné p�íslušenství. Informace o kompletním sortimentu p�íslušenství najdete 
v produktovém katalogu firmy Nice S.p.a. 
 
Pro SN6031 a SN6041 
• PS124 24V zálohovací baterie – 1,2 Ah s integrovanou nabíjecí baterií. 
 

 
 
Pro SN6031 a SN6041 
• P�ijíma� SMXI nebo SMXIS pracující na frekvenci 433,92 MHz s plovoucím kódem. 
 
Pro SN6031 
• Jednoprofilový 3-metrový vodící prvek SNA5 z galvanizované oceli, �emenový pohon se 4 ocelovými vložkami. 
 
Pro SN6031 a SN6041 
• Dvouprofilový 4-metrový vodící prvek SNA6 (3 m + 1 m) z galvanizované oceli, �emenový pohon se 6 ocelovými vložkami. 
 
Pro všechny verze 
• Mechanický rozpojova� s kovovým lankem SPA2. Pro použití v systémech, které po�ítají s automatizovanými vraty jako 

jediným p�ístupovým bodem. 
 
Pro všechny verze 
• Pohyblivé rameno SPA5. Je t�eba v p�ípad�, kdy automatizovaná vrata obsahují pružinu nebo protizávaží zav�šené shora. 
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8) Technické vlastnosti 
 
Spole�nost Nice S.p.a. si vyhrazuje právo na provedení úprav svých produkt� a to kdykoli a bez p�edchozího oznámení za 
ú�elem jejich zlepšení. Výrobce však v každém p�ípad� ru�í za jejich funk�nost a vhodnosti k deklarovanému ú�elu. 
Všechny technické vlastnosti jsou platné pro pokojovou teplotu 20°C(±5°C). 
 
Technické vlastnosti: SPIN 
Model SN6021 SN6031 SN6041 

Typ Elektromechanický p�evodový motor pro automatický posun garážových vrat pro domácí 
použití, dopln�ný o elektronickou �ídící jednotku 

Pastorek Pr�m�r 9,5 mm, 28 zub�; pro vodící prvky SNA5, SNA6 a vodící prvky dodávané 
se SPIN20KCE, SPIN30 a SPIN40 

Vrcholová síla 
[odpovídá síle pot�ebné k spušt�ní 
k�ídla] 

11,7 Nm 
[650 N] 

11,7 Nm 
[650 N] 

18 Nm 
[1000 N] 

Nominální kroutící moment 
[odpovídá síle pot�ebné k udržení 
k�ídla v pohybu] 

5,85 Nm 
[345 N] 

5,85 Nm 
[345 N] 

9 Nm 
[560 N] 

Rychlost p�i nulovém zatížení 
[odpovídá  
naprogramované “Vysoké 
rychlosti”] 

106 ot./min 
[0,20 m/s] 

�ídící jednotka umož�uje nastavení 4 rychlostí rovnajících se cca 100%-85%-70%-55% 

Nominální momentová rychlost 
[odpovídá  
naprogramované “Vysoké  
rychlosti ”] 

53 ot./min 
[0,08 m/s] 

Maximální frekvence provozních 
cykl� 50 cykl� za den (�ídící jednotka umož�uje dosahovat maxima uvedená v Tab.4 a 5) 

Maximální �as nep�etržitého 
provozu  3 minuty (�ídící jednotka omezuje nep�etržitý provoz na maxima uvedená v Tab.4 a 5) 

Provozní limity SPIN dokáže b�žn� ovládat sek�ní vrata a vrata se zasouváním sm�rem vzh�ru, jenž 
jsou v rozm�rech uvedených v Tab.3 a limit� uvedených v Tab.4 a 5. 

Napájení SPIN 
Napájení SPIN/V1 

230V~ (±10%) 50/60 Hz 
120V~ (±10%) 50/60 Hz 

Max. spot�eba energie 250 W 250 W 370 W 
Snížená spot�eba 
v pohotovostním režimu --- Mén� než 2,2 W Mén� než 2,5 W 

Izola�ní t�ída 1 (vyžaduje se bezpe�né uzemn�ní systému) 
Nouzové napájení --- S p�íslušenstvím PS124 S p�íslušenstvím PS124 
Sv�telná clona SPIN 
Sv�telná clona SPIN/V1 

12V-21 W zástr�ka BA15 
12V-21 W zástr�ka BA15 

230V-60 W zástr�ka E27 
120V-60 W zástr�ka E27 

230V-60 W zástr�ka E27 
120V-60 W zástr�ka E27 

Výstup FLASH 

Pokud je naprogramován jako „Výstup pro kontrolku otev�ených vrat“ „SPA“: výstup 
pro max. 24V/5W žárovku.  
Pokud je naprogramován jako „Maják“: výstup pro 1 blikající sv�tlo LUCYB (12V, 21 W). 
Pokud je naprogramován jako „Elektrický zámek“: výstup pro max. 24V/10W 
elektromechanický zámek. 
Pokud je naprogramován jako „Západka“: výstup pro max. 24V/10W elektromechanickou 
západku 

Maximální zatížení výstupu 
BLUEBUS 2 6 6 

Vstup STOP 
Pro normáln� rozepnuté kontakty, pro 8,2k� konstantní odpor, nebo normáln� spínací 
kontakty; s automatickým rozpoznáváním (jakákoli odchylka od stavu uloženého v pam�ti 
vyvolá p�íkaz „STOP“. 

Vstup „Krok-za-krokem“ Pro normáln� rozepnuté kontakty (sepnutí kontaktu vyvolá p�íkaz “KROK-ZA-KROKEM”) 
Vstup AERIAL (anténa) 52-ohmový pro RG58 nebo podobný typ kabelu 
P�ijíma� Konektor „SM“ pro p�ijíma�e SMXI a SMXIS 
Programovatelné funkce 4 funkce ZAPNOUT-VYPNOUT a 4 nastavitelné funkce (viz Tab.15 a 17) 

Rozpoznávací funkce 
Rozpoznávání za�ízení p�ipojených na výstup BlueBUS. Rozpoznání za�ízení typu 
„STOP“ (kontakt NO nebo NC �i 8,2 k� odpor). 
Rozpoznávání polohy otev�ení a zav�ení vrat a výpo�et zpomalení a �áste�ného otev�ení. 

Provozní teplota -20°C ÷ 50°C 
Použití v kyselé, slané nebo 
potenciáln� výbušné atmosfé�e NE! 

T�ída ochrany IP40 (použití jen v interiéru nebo chrán�ném prost�edí) 
Rozm�ry / hmotnost 311 x 327 x 105 / 3,6 kg 311 x 327 h 105 / 4,7 kg 
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Technické vlastnosti vodícího prvku 
Model Vodící prvek 

v SPIN20KCE 
a SPIN30 

Vodící prvek 
v SPIN40 

SNA5 SNA6 

Typ 3-dílný profil z galvanizované oceli Jednodílný profil 
z galvanizované oceli 

2-dílný profil 
z galvanizované oceli 

Délka vodícího prvku 3,15 m 3,15 m 3,15 m 4,15 m 
Výška vodícího prvku 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 
Užite�ný zdvih 2,5 m 2,5 m 2,5 m 3,5 m 
Délka �emene 6 m 6 m 6 m 8 m 
Výška �emene 6 mm 10 mm 6 mm 10 mm 
Odolnost proti t�ení 730 N 1220 N 730 N 1220 N 
 
Technické vlastnosti P�ijíma�: SMXI P�ijíma�: SMXIS 
Typ Kanálový p�ijíma� pro rádiové ovládací za�ízení 
Frekvence 433,92 MHz 
Kódování 52-bitový digitální plovoucí kód, typ FLOR  64-bitový digitální plovouci kód, typ SMILO 

Kompatibilita vysíla�� FLOR, VERY VR, jen jedna skupina: 
ERGO, PLANO, PLANOTIME SMILO 

Vysíla�e uložitelné do 
pam�ti až 256 (pouze v Režimu I) 

Impedance na vstupu 52 � 
Citlivost Lepší než 0,5�V 

Dosah vysíla�� Od 100 do 150 m. Dosah je ovlivn�n výskytem p�ekážek, elektromagnetického rušení a též 
umístn�ním antény. 

Výstupy 4 (na konektoru SM) 
Provozní teplota -10°C ÷ 55°C 
 
Technické vlastnosti Vysíla�: FLO2R-S Vysíla�: SM2 
Typ 2-kanálový vysíla� pro rádiové p�íkazy 
Frekvence 433,92 MHz 
Kódování 52-bitový digitální plovoucí kód, typ FLOR 64-bitový digitální plovouci kód, typ SMILO 
Tla�ítka 2 
Napájení 12Vdc s 23Ah baterií 
Spot�eba 25mA 

Životnost baterie odhadovaná 1 rok (20 p�íkaz�/den, každý max. 1s p�i 20°C - p�i nízkých teplotách se 
ú�innost baterií snižuje) 

Vysílací výkon 100 �W 
Rozm�ry a hmotnost 72 x 40 x 18 mm / 30 g Pr�m�r 48 x výška 14 mm / 19 g 
T�ída ochrany IP40 (použití jen v interiéru nebo chrán�ném prost�edí) 
Provozní teplota -40°C ÷ 85°C 
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Instrukce a upozorn�ní pro uživatele p�evodového motoru SPIN 
Tyto instrukce lze za�lenit do „Instrukcí a upozorn�ní pro použití automatiza�ního systému“, které z�izovatel musí poskytnou 
vlastníkovi automatiza�ního systému a zárove� se jimi musí �ídit. 
 
Blahop�ejeme Vám k volb� produktu spole�nosti Nice pro 
Váš automatiza�ní systém. Spole�nost Nice S.p.A. vyrábí 
komponenty pro automatizaci bran, vrat, rolovacích vrat, 
rolovacích žaluzií a markýz. P�evodových motor�, 
ovládacích jednotek, dálkových ovládacích prvk�, maják�, 
fotobun�k a dalšího p�íslušenství. Spole�nost Nice používá 
jen nejlepší materiály a prvot�ídní zpracování. Zam��uje se 
na rozvoj inova�ních �ešení ur�ených k zjednodušení použití 
technického vybavení, p�i�emž se do detail� v�nuje studiu 
technických, estetických a ergonomických aspekt� svých 
produkt�. Ze široké škály produkt� Nice zvolí Váš instala�ní 
technik nejlepší možné �ešení vzhledem k Vašim 
specifickým požadavk�m. Spole�nost Nice však není 
výrobcem Vašeho automatiza�ního systému, jenž je 
kombinací procedur zvolených Vaším instala�ním technikem 
- konkrétn� analýza, vyhodnocení, výb�r materiál� 
a implementace systému. Každý automatizovaný systém je 
jedine�ný. Váš instala�ní technik je jedinou osobou, jenž má 
pot�ebné zkušenosti a profesionalitu pot�ebnou k vytvo�ení 
systému, který dokáže uspokojit Vaše požadavky - systému, 
který je bezpe�ný, spolehlivý, má dlouhou životnost a je 
instalován v souladu s platnými normami. Automatiza�ní 
systém není jen výhodný, ale zárove� zlepšuje úrove� 
zabezpe�ení Vašeho domova a co více - bude Vám sloužit 
dlouhé roky p�i velmi jednoduché údržb�. I když Váš 
automatiza�ní systém spl�uje bezpe�nostní požadavky 
platné legislativy, nevylu�uje to p�ítomnost „p�etrvávajícího 
rizika“ - tj. možnosti, že m�že vzniknout nebezpe�ná situace, 
obvykle d�sledkem nesprávného nebo nerozvážného 
použití. P�ipravili jsme následující seznam toho, co je t�eba 
provést a co provést nesmíte, jenž Vám pom�že vyhnout se 
nehodám: 
 
• P�ed prvním použitím automatiza�ního systému 

požádejte instala�ního technika, aby Vám vysv�tlil p�vod 
p�etrvávajících rizik - v�nujte n�kolik minut pozornému 
p�e�tení návodu k použití, který Vám p�edal instala�ní 
technik. Uschovejte tento návod pro budoucí použití 
a p�edejte ho novému vlastníkovi automatiza�ního 
systému. 

 
• Váš automatiza�ní systém je stroj, který bude p�esn� 

vykonávat Vaše p�íkazy; nicmén� nerozumné nebo 
nesprávné používání m�že vytvá�et nebezpe�í! 
Nepoužívejte systém, pokud se v jeho provozním dosahu 
nacházejí osoby, zví�ata nebo objekty. 

 
• D�ti: Automatiza�ní systémy jsou navržené tak, aby 

zajiš	ovaly vysokou úrove� bezpe�nosti. Jsou vybaveny 
monitorovacími za�ízeními, které zabra�ují pohybu, pokud 
se v jeho trase nacházejí osoby nebo objekty, p�i�emž 
zaru�ují bezpe�nou a spolehlivou aktivaci. Nedovolte 
však d�tem, aby si hráli v blízkosti automatizovaných 
systém�! Aby jste zabránili náhodné aktivaci, zabra�te 
d�tem, aby p�išli do styku s dálkovými ovlada�i - Nejsou 
to hra�ky! 

• Poruchy: Zjistíte-li, že Váš automatiza�ní systém 
nefunguje správn�, odpojte napájení systému a použijte 
manuální uvol�ovací za�ízení. Nepokoušejte se provád�t 
žádné opravy, ale kontaktujte instala�ního technika, 
p�i�emž až do jeho p�íchodu používejte systém jako 
v p�ípad� neautomatizovaných vrat. Nezapome�te uvolnit 
p�evodový motor podle postupu, uvedenému níže. 

 
 
• Údržba: Jako každé jiné za�ízení, tak i Váš automatiza�ní 

systém vyžaduje pravidelnou údržbu, aby byla zajišt�na 
jeho dlouhá životnost a celková bezpe�nost. Dohodn�te si 
tedy se svým instala�ním technikem plán pravidelné 
údržby. Spole�nost Nice doporu�uje, aby byly údržbové 
kontroly provád�ny v intervalu šesti m�síc� v p�ípad� 
b�žného domácího používání, nicmén� tento interval se 
m�že lišit v závislosti na intenzit� používání. Kontroly, 
údržbu a opravy jsou oprávn�ni provád�t jen kvalifikovaní 
pracovníci. 

 
• Žádným zp�sobem neupravujte systém ani jeho 

naprogramované a nastavené parametry, a to ani když si 
myslíte, že jste k tomu zp�sobilý: Váš instala�ní technik 
zodpovídá za systém. 

• Závere�ný test, operace pravidelné údržby a jakékoli 
opravy musí být zdokumentovány osobou, která je 
provedla: tyto dokumenty musí z�stat ve správ� vlastníka 
systému. 
Jediné doporu�ené úkony údržby, které smí uživatel 
pravideln� provád�t, se týkají �išt�ní skel fotobun�k 
a odstran�ní listí a ne�istot, které mohou p�ekážet 
automatiza�nímu systému. Abyste zabránili aktivaci vrat 
jinou osobou, deaktivujte automatiza�ní systém a k 
�išt�ní použijte lehce navlh�enou tkaninu. 

 
• Likvidace: Automatiza�ní systém musí být na konci své 

životnosti demontován kvalifikovanými pracovníky 
a materiál musí být zrecyklován nebo zlikvidován 
v souladu s platnou místní legislativou. 

 
• V p�ípad� poruchy nebo výpadku napájení. Pokud 
�ekáte na p�íchod technika (nebo na obnovení napájení, 
není-li Váš systém vybaven záložní baterií), m�žete 
používat systém jako neautomatizovaná vrata. P�edtím 
však musíte ru�n� uvolnit p�evodový motor (tento úkon je 
jediný, který je uživatel automatiza�ního systému oprávn�n 
provád�t)! Tento úkon d�kladn� navrhla spole�nost Nice, 
aby jeho vykonání bylo mimo�ádn� jednoduché a bez 
pot�eby použití nástroj� nebo fyzického úsilí. 
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Manuální posun a uvoln�ní: P�ed vykonáváním této operace m�jte na pam�ti, že k uvoln�ní smí dojít, jen pokud jsou vrata 
zastaveny. 
 
1. Zatáhn�te za uvol�ovací lanko, dokud neuslyšíte uvoln�ní 

jezdce. 
2. Te
 m�žete posouvat vrata ru�n�. 

3. Chcete-li obnovit automatický provoz, vra	te vrata do 
p�vodní polohy, dokud neuslyšíte zajišt�ní jezdce.

 

 
Ovládání s odstavenými bezpe�nostními za�ízeními: 
Vrata m�žete ovládat i v p�ípad�, že bezpe�nostní za�ízení 
vykazují poruchu. 
• Použijte ovládací za�ízení vrat (dálkový ovlada� nebo 

klí�ový spína� atd.). Pokud bezpe�nostní za�ízení 
umož�ují používání vrat - vrata se otev�ou a zav�ou 
normáln�. V opa�ném p�ípad� maják blikne n�kolikrát, 
ale manévr se nespustí (po�et bliknutí závisí na p�í�in�, 
pro� se manévr neaktivoval). 

• V tom p�ípad� použijte ovlada� ješt� jednou do 3 sekund 
a držte ho v aktivovaném stavu. 

• Po p�ibližn� 2s se vrata za�nou pohybovat v režimu 
„Osoba p�ítomná“ - tzn. vrata se budou pohybovat tak 
dlouho, jako dlouho budete držet aktivován ovlada�, po 
uvoln�ní ovlada�e se vrata zastaví. 

Vým�na baterie v dálkovém ovlada�i: Máte-li pocit, že Váš 
dálkový ovlada� po ur�ité dob� nepracuje tak, jak by m�l, 
nebo nefunguje v�bec, je možné, že je baterie vybitá (v 
závislosti na �etnosti použití m�že vydržet od n�kolika 
m�síc� po jeden rok, ve vyjíme�ných p�ípadech i déle). V tom 
p�ípad� zjistíte, že sv�tlo potvrzující vysílání je slabé, nebo se 
nerozsvíti, p�ípadn� se rozsvítí pouze nakrátko. P�ed 
kontaktovaním instala�ního technika se pokuste vym�nit 
baterii v jednom z jiných funk�ních vysíla��. Pokud je 
problém zp�soben slabou batérií, vym��te ji za jinou stejného 
typu. 
 
UPOZORN�NÍ: Baterie obsahují zne�iš	ující látky - 
nelikvidujte je spolu s b�žným odpadem, ale použijte postup 
stanovený místními na�ízeními. 

Pokud jsou bezpe�nostní za�ízení odstavena, je nutné 
automatiza�ní systém co nejd�íve opravit. 
 
 
Vým�na žárovky: Nejprve odpojte SPIN od napájacího nap�tí vytažením ze zásuvky. 
 
1. Stiskn�te bílý kryt a vyto�ením do 

strany jej odstra�te. 
2. Pro SN6021: Pooto�te žárovkou  a 

sm�rem ven ji vyjm�te. Vložte novou 
žárovku 12V / 21W se závitem BA15. 

3. Pro SN6031 a SN6041: Vyšroubujte 
vadnou žárovku. Zašroubujte novou 
žárovku 230V / 60 W se závitem E27

 

 
 
Jste spokojen/a? Pokud si p�ejete nainstalovat další automatiza�ní systém ve svém dom�, kontaktujte svého p�edcházejícího 
instala�ního technika a použijte produkty Nice. Budou Vám poskytnuty služby specialisty a nejnov�jší produkty dostupné na 
trhu, vynikající výkon a maximální kompatibilita systém�. 
D�kujeme Vám, že jste si pro�etli tyto instrukce. Jsme p�esv�d�eni, že budete spokojen/a se svým novým systémem. Pokud 
budete mít nyní nebo v budoucnosti jakákoli p�ání, kontaktujte svého spolehlivého instala�ního technika. 
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Prohlášení o shod� 
 
podle Sm�rnice 98/37/EC, P�íloha II, �ást B (prohlášení výrobce o shod� s CE) 
 
�íslo: 184/SPIN Revize: 2 
 
Níže podepsaný Lauro Buoro - generální �editel, prohlašuje, že následující produkt pln� odpovídá: 
 
Název produktu: NICE s.p.a. 
 
Adresa: Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rustignè, Oderzo (TV) Italy 
 
Typ: elektromechanický p�evodový motor se zabudovanou �ídící jednotkou 
 
Modely: SN6021, SN6031, SN6041 
 
P�íslušenství: p�ijíma�e SMXI a SMXIS, záložní baterie PS124 
 
je v souladu se základními požadavky následujících sm�rnic: 
 
SM�RNICE 98/37/CE RADY z 22. �ervna 1998 zabývající se slad�ním legislativ �lenských stát� v oblasti stroj� 
 
Podle Sm�rnice 98/37/CEE používání uvedeného produktu není dovoleno, nebyl-li stroj, na který je produkt 
namontován, ozna�en a prohlášen za spl�ující podmínky Sm�rnice 98/37/CEE. 
 
Produkt je mimoto v souladu s technickou specifikací následujících sm�rnic Evropské rady vyžadovaných 
Sm�rnicí 93/68/CEE Evropské rady z 22. �ervence 1993: 
 
SM�RNICE 73/23/EEC RADY z 19. února 1973 zabývající se slad�ním legislativ �lenských stát� v oblasti 
elektrického vybavení ur�eného k použití v rámci ur�itých nap�	ových limit� v souladu s následující jednotnou 
normou: EN 60335-1 a �ást EN 60335-2-95. 
 
SM�RNICE 89/336/EEC RADY z 3. kv�tna 1989 zabývající se slad�ním legislativ �lenských stát� v oblasti 
elektromagnetické kompatibility v souladu s následujícími jednotnými normami: EN 61000-6-2; EN 61000-6-3. 
 

 
Oderzo, 6. kv�ten 2005 

 
 

generální �editel 
Lauro Buor 

 
 

 
 Nice SpA 

Oderzo TV Italia 
Tel. +39.0422.85.38.38 
Fax +39.0422.85.35.85 
info@niceforyou.com 
 
Nice Padova 
Sarmeola di Rubano PD Italia 
Tel. +39.049.89.78.93.2 
Fax +39.049.89.73.85.2 
infopd@niceforyou.com 
 
Nice Roma 
Roma Italia 
Tel. +39.06.72.67.17.61 
Fax +39.06.72.67.55.20 
inforoma@niceforyou.com 

Nice France 
Buchelay  
Tel. +33.(0)1.30.33.95.95 
Fax +33.(0)1.30.33.95.96 
info@fr.niceforyou.com 
 
Nice Rhône-Alpes 
Decines Charpieu France 
Tel. +33.(0)4.78.26.56.53 
Fax +33.(0)4.78.26.57.53 
infolyon@fr.niceforyou.com 
 
Nice France Sud 
Aubagne France 
Tel. +33.(0)4.42.62.42.52 
Fax +33.(0)4.42.62.42.50 
infomarseille@fr.niceforyou.com 

Nice Belgium 
Leuven (Heverlee) 
Tel. +32.(0)16.38.69.00 
Fax +32.(0)16.38.69.01 
info@be.niceforyou.com 
 
Nice España Madrid 
Tel. +34.9.16.16.33.00 
Fax +34.9.16.16.30.10 
info@es.niceforyou.com 
 
Nice España Barcelona 
Tel. +34.9.35.88.34.32 
Fax +34.9.35.88.42.49 
info@es.niceforyou.com 

Nice Polska 
Pruszków 
Tel. +48.22.728.33.22 
Fax +48.22.728.25.10 
info@pl.niceforyou.com 
 
Nice UK 
Chesterfield 
Tel. +44.87.07.55.30.10 
Fax +44.87.07.55.30.11 
info@uk.niceforyou.com 
 
Nice China 
Shanghai 
Tel. +86.21.575.701.46/45 
Fax +86.21.575.701.44 
info@cn.niceforyou.com 

 
 
 

 
Nice Gate je divize vrat a bran spole�nosti 
Nice  

 
Nice Screen je divize automatizace navíjecích žaluzií 
a markýz spole�nosti Nice 
 

 
www.niceforyou.com 
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