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• V případě, že se jedná o Vaši první zkušenost s instalací automat izační
techniky WG2, která je určena pro automat izaci křídlových brán,
doporučujeme Vám, abyste část Vašeho času věnovali přečtení tohoto
manuálu. Doporučujeme Vám, abyste si jej přečetli předtím, než se pustíte
do instalace automat izační techniky, tak si jej budete moci přečíst beze
spěchu, který byste jinak měli při současném provádění instalace.

Rozložte si ve svém dosahu všechny komponenty, ze kterých se zařízení
WG2 skládá, abyste si během čtení mohli vyzkoušet a zkontrolovat
veškeré informace, které jsou uvedeny v tomto manuálu. Vyhněte se však
všem operacím, které souvisejí s prováděním seřízení nebo ukládáním
dat do pamět i, jinak se během instalace dostanete do situace, kdy budou
výrobky nastaveny na jiné parametry, než na ty, které byly výrobcem
nastaveny během výroby.

• Při čtení tohoto manuálu věnujte maximální pozornost oddílům,
které jsou označeny následujícím symbolem:

tyto část i textu jsou obzvláště důležité z hlediska zajištění bezpečnost i.

• Dobře si tento manuál uschovejte pro jeho další případné použití
v budoucnost i.

• Projekční činnost, výroba komponentů, ze kterých se zařízení
WG2 skládá, a rovněž i tento manuál v plném rozsahu respektují
platné směrnice.

• Vezmeme-li v úvahu možné rizikové situace, k nimž může dojít
během instalace nebo samotného provozu zařízení WG2, jeví se jako
nezbytné, aby i během instalace byly v plném rozsahu dodržovány
platné zákony, předpisy a normy; jedná se zejména o následující
body:

• Tento manuál obsahuje dů ležité informace, týkající
se bezpečnosti osob; před samotným zahájením instalace je naprosto
nutné, abyste si přečetli a správně pochopili všechny informace,
které jsou v tomto manuálu obsaženy. Nepouštějte se do instalace
a ani v ní nepokračujte, jestliže máte jakékoli pochybnosti; případně
se ohledně objasnění obraťte na technický servis MHOUSE.

• Před samotným zahájením instalace se přesvědčete, jestli
jsou jednotlivé komponenty zařízení WG2 vhodné pro použití jako
součást automatizační techniky, kterou chcete realizovat; maximální
pozornost věnujte zejména technickým údajům uvedeným v kapitole
6 „ Technické parametry“ . Nepokračujte v instalaci v případě, kdy
zjistíte, že byť i jediná součást příslušenství není vhodná pro
zamýšlené použití.

• Pře zahájením instalace zkontrolujte, jestli nebudete potřebovat
nějaké další příslušenství a materiály, které by mohly být zapotřebí
při provádění samotné instalace automatizační techniky s využitím
WG2, a to na základě stávající situace a podle zamýšleného
využití.

• Automatizační technika WG2 nesmí být používána, dokud nebyla
provedena kolaudace a automatizační technika nebyla oficiálně
uvedena do provozu, jak je to stanoveno v odstavci 3.7.2 „ Uvedení
do provozu“ .

• Automatizační techniku WG2 není možné považovat za efektivní
zabezpečovací systém proti nežádoucímu vniknutí do prostoru, který
je touto technikou vybaven. Jestliže se chcete účinně zabezpečit, je
nutné doplnit zařízení WG2 o další příslušenství.

• Obalové materiály zařízení WG2 je nutné zlikvidovat v plném
souladu s místně platnými předpisy.

• Neprovádějte žádné změny na žádné součásti zařízení, jestliže
o nich není výslovně pojednáno v tomto manuálu. Činnosti tohoto
typu mohou pouze způsobit špatnou funkčnost zařízení. MHOUSE
se zříká jakékoli zodpovědnosti za škody způsobené upravenými
výrobky.

• Dbejte na to, aby nedošlo k ponoření žádného z komponentů
automatizační techniky do vody nebo do jiných kapalin. Zajistěte,
aby ani během instalace nedošlo k vniknutí kapalin do vnitřní části
řídící jednotky anebo do dalších otevřených součástí zařízení.

• V případě, že nějaké kapaliny pronikly do vnitřní části komponentů
automatizačního zařízení, okamžitě jej odpojte od zdroje elektrické
energie a obraťte se na technický servis MHOUSE; použití zařízení
WG2 by za takových podmínek mohlo být příčinou nebezpečných
situací.

• Neponechávejte jakýkoli komponent zařízení WG2 v blízkosti
intenzivních zdrojů tepla ani jej nevystavujte působení plamenů;
takové vlivy by mohly tyto komponenty poškodit a být příčinou
špatné funkčnosti celého zařízení, být zdrojem požáru nebo příčinou
nebezpečných situací.

• V případech, kdy není zařízení během delší doby využíváno,
doporučujeme vyjmout baterii  (PR1), která je voli telným
příslušenstvím zařízení, a uložit ji na bezpečné a suché místo; tak
zabráníte možnému úniku škodlivých látek z baterie.

• Řídící jednotku připojte pouze k napájecímu vedení elektrické
energie, které je opatřeno spolehlivým uzemněním.

• Všechny činnosti, které vyžadují otevření ochranného krytu
kteréhokoli z komponentů zařízení WG2, musí být prováděny teprve
po odpojení řídící jednotky od zdroje elektrické energie (a od baterie
PR1, jestliže je součástí zařízení); jestliže není odpojený komponent
na viditelném místě, přiložte výstražnou ceduli: „ POZOR, PROVÁDÍ
SE ÚDRŽBA“ .

• Jakmile dojde k reakci automatických vypínačů anebo
k poškození pojistek, je nutné před jejich opětovným zapojením
respektive výměnou zjistit a odstranit příčinu poruchy.

• V případě, že je odstranění poruchy neproveditelné na základě
informací obsažených v tomto manuálu, obraťte se okamžitě
na technický servis TECHNOCITY.

1 Upozornění
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Zařízení WG2 se skládá z příslušenství, které je
znázorněno na Obrázku 2; ihned zkontrolujte,
jestli tento obrázek odpovídá obsahu Vašeho
balení a dále zkontrolujte, jestli jsou jednotlivá
příslušenství v kompletním stavu.

Poznámka: z důvodu přizpůsobení zařízení
WG2 místním technickým normám je možné,
že se obsah Vašeho balení částečně liší,
konkrétní složení balení je upřesněno
na vnější straně obalu pod označením
„Mousekit WG2 obsahuje“:

2.3 Popis příslušenství

A) 2 elektromechanické převodové pohony
WG1 včetně instalačních konzol (*),

B) 3 odblokovací klíče,

C) 1 pár fotočlánků PH1 (skládající se
z jednoho vysílače TX a jednoho přijímače
RX),

D) 2 rádiové dálkové ovládače TX4,

E) 1 klíčový spínač KS1 se dvěmi klíči,

F) 1 signalizační maják se zabudovanou
anténou FL1,

G) 1 řídicí jednotka CL2

H) další drobný materiál: šrouby, hmoždinky,
atd., viz tabulky 1, 2, 3, 4 a 5 (*).

(*) šrouby nutné k připevnění předních
a zadních konzol nejsou součástí dodávky,
protože jejich volba závisí na materiálu
a tloušťce křídel brány.

WG1 je elektromechanický převodový pohon, který se skládá
z převodovky se šnekem a pohonu napájeného stejnosměrným
proudem o napětí 24 V; je vybaven mechanickým odblokováním, které
se provádí pomocí klíče, tím je umožněno manuální ovládání křídel
brány v případě výpadku dodávky elektrické energie.

Pohon je vybaven třemi úchytnými konzolami (jedna přední a dvě zadní)
a dvou zařízení s regulovatelnými koncovými spínači (nastavitelné
posuvné dest ičky na ozubení omezující délku dráhy při otevírání
a zavírání brány), které zaručují provedení opt imální instalace
v jakýchkoli podmínkách.

2.3.1 Elektromechanické převodové pohony WG1

Tři klíče umožňující odblokování převodového pohonu v případě
výpadku dodávky elektrické energie.

2.3.2 Odblokovací klíče

Obrázek 3

Obrázek 2

Obrázek 4

Tabulka 1: Přehled drobného materiálu určeného
pro dva pohony WG1 Množství

Autoblokační matky M10 2 ks
Autoblokační matky M8 8 ks
Pření dest ičky 2 ks
Zadní dest ičky 2 ks
Úchytné konzoly 6 ks
Šrouby 10 x 40 se šest ihrannou hlavou 2 ks
Šrouby 8 x 10 se šest ihrannou hlavou 2 ks
Šrouby 8 x 35 s kulatou hlavou čtyřhranem pod hlavou 8 ks
Ploché podložky 8 x 24 2 ks
Ploché podložky 8 x 16 8 ks
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2.3.3 Řídicí jednotka CL2

2.3.4 Fotočlánky PH1

Řídicí jednotka CL2 ovládá převodové pohony a dále kontroluje
a zajišťuje napájení elektrickou energií jednotlivých komponentů
zařízení; tato řídicí jednotka se skládá z elektronické karty se
zabudovaným přijímačem rádiových vln; přihrádky [B] určené pro
baterii PR1 (volitelné příslušenství), která je nutná pro automat izovaný
provoz při výpadku dodávky elektrické energie.

Řídicí jednotka CL2 může uvádět převodové pohony do provozu ve
dvou rychlostech: „pomalu“ a „rychle“.

Tři tlačítka P1, P2 a P3 a jim odpovídající LED diody slouží
k programovaní řídicí jednotky.

Z důvodu snadného provádění elektrického zapojení je zařízení
vybaveno svorkami [A], které jsou od sebe navzájem odděleny,
přičemž každá slouží pro jedno příslušenství, svorky jsou vyjímatelné
a jsou barevně odlišeny na základě funkce, kterou mají. Ke každé
vstupní svorce je přiřazena jedna LED dioda, která signalizuje stav
na příslušné svorce. Připojení k rozvodové sít i elektrické energie je
velmi snadné: stačí zastrčit zástrčku do zásuvky s elektrickou energií.

Tabulka 2: Přehled drobného materiálu určeného pro CL2 Množství
Závitořezné šrouby 4,2 x 32 mm 4 ks
Nylonové hmoždinky s 6 c 4 ks

Obrázek 5

Dvojice nástěnných fotočlánků PH1; potom, co jsou připojeny k řídící
jednotce, zajišťuji detekci případných překážek, které se nacházejí
v opt ické ose mezi vysílačem (TX) a přijímačem (RX).

Tabulka 3: Přehled drobného materiálu pro PH1 Množství
Šrouby HI LO 4 x 9,5 mm 4 ks

Závitořezný šroub 3,5 x 25 mm 4 ks

Nylonové hmoždinky s 5 c 4 ks

2.3.5 Klíčový spínač KS1

Klíčový spínač KS1, je dvoupolohový přepínač, který umožňuje
ovládat bránu bez použití dálkových rádiových ovladačů; je vybaven
vnitřním osvětlením, aby byl snadno rozeznatelný i za tmy.

Na základě směru pootočení klíčem, jsou klíčovému spínači přiděleny
dvě příkazové funkce: „OPEN“ a „STOP“; potom se klíč pomocí
pružinky automat icky vrátí do výchozí středové pozice.

Obrázek 7

Tabulka 4: Přehled drobného materiálu pro KS1 Množství
Šrouby HI LO 4 x 9,5 mm 2 ks

Závitořezné šrouby 3,5 x 25 mm 4 ks
Nylonové hmoždinky s 5 c 4 ks

2.3.6 Signalizační maják se zabudovanou anténou FL1

Tabulka 5: Přehled drobného materiálu pro FL1 Množství
Závitořezné šrouby 4,2 x 32 mm 4 ks
Nylonové hmoždinky s 6 c 4 ks

Signalizační maják je řízený řídící jednotkou CL2 a signalizuje
nebezpečnou situaci v okamžiku, kdy je brána v pohybu. Uvnitř
signalizačního majáku je rovněž zabudovaná anténa přijímače
rádiových vln.

Obrázek 8

2.3.7 Dálkové rádiové ovladače TX4

Dálkové rádiové ovladače umožňují ovládat otevírání a zavírání brány
i na dálku. Jsou vybaveny 4 tlačítky, která mohou být všechna použita
pro zadávání 4 různých druhů příkazů u jednoho automatizačního
zařízení anebo mohou ovládat až 4 odlišná automatizační zařízení.

Vyslání příkazu je potvrzeno signalizací LED diody [A]; dálkové
rádiové ovladače jsou opatřeny očkem [B] kvůli jejich snadnému
připevnění ke klíčence.

Obrázek 9
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Obrázek 6


























































