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V�EOBECNÉ VÝSTRAHY: BEZPEÈNOS� - MONTÁ� - POU�ÍVANIE

POZOR

�

• Skôr ako zaènete výrobok montova�, skontrolujte, èi v�etok materiál, ktorý budete pou�íva�, je vo výbornom stave a vhodný na pou�itie.
• Výrobok nie je urèený na pou�itie osobami (vrátane detí), ktorých fyzické, zmyslové alebo mentálne schopnosti sú zní�ené, alebo ktorým

chýbajú potrebné skúsenosti alebo znalosti.
• Deti sa nesmú hra� so zariadením.
• Nedovo¾te de�om hra� sa s ovládacími zariadeniami výrobku. Dia¾kové ovládaèe dr�te mimo dosahu detí.

• Na sieti napájania zariadenia in�talujte vypínaè (nie je súèas�ou dodávky) s takou vzdialenos�ou otvorenia kontaktov, ktorá umo�òuje úplné
vypnutie za podmienok uvedených v kategórii prepätia III.

• Poèas montá�e narábajte s výrobkom opatrne, vyvarujte sa stlaèeniu, nárazu, pádu alebo kontaktu s tekutinami akéhoko¾vek druhu.
Nedávajte výrobok do blízkosti zdrojov tepla, ani ho nevystavujte vo¾ným plameòom. Takéto akcie ho mô�u po�kodi� a spôsobi� poruchy 
alebo nebezpeèné situácie. Ak sa také nieèo stane, ihneï preru�te montá� a obrá�te sa na asistenènú slu�bu.

• Výrobca sa zrieka v�etkej zodpovednosti za �kody na majetku alebo osobách, spôsobené nedodr�aním návodu na montá�. Pre tieto
prípady neplatí ani záruka na vady materiálu.

• Hladina akustického tlaku vá�enej emisie A je ni��ia ako .
• Èistenie a servis, ktoré má za úlohu vykonáva� pou�ívate¾, nesmú by� vykonávané de�mi bez dozoru.
• ed zásahom do zariadenia servis, èistenie v�dy odpojte výrobok od siete napájania a prípadných núdzových batérií.
• Zariadenie pravidelne kontrolujte, najmä káble, pru�iny a dr�iaky, aby ste vedeli vèas odhali� prípadné zlé vyvá�enie a znaky opotrebenia

alebo po�kodenia. Nepou�ívajte zariadenie, ak sa vy�aduje oprava alebo nastavenie, preto�e porucha alebo nesprávne vyvá�enie brány
mô�u spôsobi� zranenia.

• Obalový materiál výrbku musí by� zlikvidovaný pri plnom dodr�iavaním noriem platných vo va�ej krajine.
• Výrobok nesmie by� in�talovaný vo vonkaj�om prostredí.
• Pozorujte bránu v pohybe a dr�te osoby ïaleko od nej, a� kým nie je brána úplne otvorená alebo zatvorená.
• Dávajte pozor, keï sa aktivuje odblokovacie zariadenie manuálny manéver , preto�e otvorená brána mô�e neèakane padnú� kvôli slabým

alebo zlomeným pru�inám alebo zlému vyvá�eniu.
• Mesaène kontrolujte, èi sa pohon vráti po náraze na predmet vysoký 50 mm, polo�ený na podlahe. Ak treba, nastavte a skontrolujte ho

znovu, preto�e nesprávne nastavenie znamená nebezpeèie (pre pohony, ktoré majú zabudovaný ochranný systém proti zachyteniu, ktorý
závisí od kontaktu so spodnou citlivou hranou brány).

• Ak je kábel napájania po�kodený, musí by� vymenený výrobcom alebo jeho asistenènou slu�bou, v ka�dom prípade osobou s podobnou
kvalifikáciou, aby sa predi�lo ka�dému riziku.

VÝSTRAHY TÝKAJÚCE SA MONTÁ�E

• ed montá�ou pohonu skontrolujte, èi je brána v dobrom mechanickom stave, správne vyvá�ená a èi sa ¾ahko otvára a zatvára.
• ed montá�ou pohonu odstráòte v�etky zbytoèné laná alebo re�aze a deaktivujte v�etky uzamykacie zariadenia, ktoré nie sú potrebné k 

motorizovanému fungovaniu.
• Skontrolujte, èi na bráne nie sú body, kde by sa zachytávala alebo pritlaèila o pevné èasti, keï príde do bodu maximálneho 

otvorenia a zatvorenia; prípadne tieto èasti chráòte.
• In�talujte odblokovacie zariadenie manuálny manéver vo vý�ke menej ako

POZNÁMK ak je snímate¾né, odblokovacie zariadenie musí by� ulo�ené v blízkosti brány.
• Uisite sa, �e ovládacie prvky sa nachádzajú ïaleko od pohyblivých èastí, av�ak umo�òujú na ne priamy výh¾ad.

Manévrovacia èas� spínaèa, ktorý je ruène uzavretý, musí by� umiestnená v polohe, kde je vidite¾ná od brány, ale ïaleko od jej pohyblivých
èastí Musí by� in�talovaná vo vý�ke minimálne

• Upevnite trvalým spôsobom výstra�né etikety proti zachyteniu v bode ve¾mi dobre vidite¾nom alebo v blízkosti prípadných pevných
ovládacích zariadení.

• Upevnite trvalým spôsobom etiketi týkajúcu sa manuálneho odblokovania (manuálny manéver) v blízkosti odblokovacieho zariadenia.
• Po dokonèení montá�e sa uistite, �e pohon bráni alebo zablokuje otvárací pohyb brány, keï je táto za�a�ená zá�a�ou 20 kg, upevnenou v

strede spodnej hrany brány (pre pohony, ktoré mô�u by� pou�ité na bránach, ktoré majú otvory s priemerom väè�ím ako 50 mm).
• Po dokonèení montá�e sa uistite, �e  mechanizmus je primerane nastavený a pohon obráti pohyb, keï brána narazí na predmet vysoký 50

mm, polo�ený na podlahe (pre pohony, ktoré majú zabudovaný ochranný systém proti zachyteniu, ktorý závisí od kontaktu so spodnou
hranou brány).

Dôle�ité in�trukcie týkajúce sa bezpeènosti. Dodr�iavajte v�etky in�trukcie, preto�e nesprávna montá� mô�e 
spôsobi� vá�ne �kody.
Dôle�ité in�trukcie týkajúce sa bezpeènosti. Pre bezpeènos� osôb je dôle�ité postupova� pod¾a týchto POZOR
in�trukcií. Uschovajte tento návod.

� 

POZOR Pod¾a najnov�ej európskej legislatívy musí realizácia automatickej brány dodr�iava� harmonizované normy 
predpísané platnou Smernicou o strojových zariadeniach, ktoré umo�òujú vyhlásenie predpokladanej zhody 
automatického zariadenia. Vzh¾adom k tomu musia by� �etky kroky zapojenia na elektrickú sie�, kolaudácie, 
uvedenia do prevádzky a servisu výrobku vykonané výhradne kvalifikovaným a kompetentným pracovníkom!

Výrobok nemô�e by� pou�ívaný pred vykonaním jeho uvedenia do prevádzky, ako je uvedené v kapitole "Kolaudácia a uvedenie do 
prevádzky".

Pred zaèiatkom montá�e skontrolujte "Technické parametre výrobku", najmä èi je tento výrobok vhodný na automatizáciu va�ej brány. Ak 
nie je vhodný, NEMONTUJTE ho.

POZOR Za úèelom predchádza� v�etkým rizikám spojeným s náhodným zapnutím tepelnej poistky, nesmie by� toto zariadenie napájané z 
externého zdroja, ako je napríklad èasovaè, ani zapojené na obvod, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný.

• Po dokonèení montá�e sa uistite, �e èasti brány nezasahujú do verejnej cesty alebo chodníka.
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je rad elektromechanických pohonov so zabudovanou riadiacou jednotkou, urèených na automatizáciu sekcionálnych vrát a výklopných 
s pru�inami alebo protizáva�ím, tak preènievajúcich ako aj nepreènievajúcich (obr. pre výklopné gará�ové vráta sa vy�aduje 
príslu�enstvo  Riadiaca jednotka má konektor pre rádiový prijímaè  s kódovaním
Do radu SPIN patria výrobky popísané v tabu¾ke 1.

POZOR  Akéko¾vek iné pou�itie, odli�né od tu popísaného a v prostredí inom ako je uvedené v tomto návode, sa 
pova�uje za nesprávne a zakázané

u¾k Popis skladby u

Model Motor Vodiaca li�ta Rádiový prijímaè Rádiový vysielaè

SPIN20KCER10 SN6021 3x1 m OXI FLO2RE
SPIN22KCER10 SN6021 4 m OXI FLO2RE
SPIN23KCER10 SN6021 3 m OXI FLO2RE
SPIN30R10 SN6031 3x1 m --- ---
SN6031R10 SN6031 --- --- ---
SPIN40R10 SN6041 3x1 m --- ---
SN6041R10 SN6041 --- --- ---
SN6031R10 musí by� doplnený o vodiacu li�tu SNA30/SNA30C (3 m) alebo SNA30/SNA30C + SNA31/SNA31C (3 m + 1 m). 
SN6031R10 musí by� doplnený o vodiacu li�tu SNA30/SNA30C (3 m) alebo SNA30/SNA30C + SNA31/SNA31C (3 m + 1 m). 
SPIN30R10; SPIN40R10; SN6031R10 a SN6041R10 mô�u by� doplnené o rádiové prijímaèe OXI a príslu�né rádiové vysielaèe.

Údaje týkajúce sa parametrov výrobkov radu SPIN sú uvedené v kapitole 13 (Technické parametre) a sú to jediné hodnoty, ktoré dovo¾ujú 
správne zhodnotenie vhodnosti pou�itia.
Kon�trukèné vlastnosti výrobkov ich predurèujú na pou�itie na sekcionálnych alebo výklopných vrátach, v súlade s obmedzeniami 
uvedenými v tabu¾kách a

u¾ka Obmedzenie pou�itia pohonov

Model Sekcionálne vráta Výklopné vráta nepreènievajúce
s príslu�enstvom SPA5)

Výklopné vráta preènievajúce
s príslu�enstvom SPA5)

alebo s pru�inami (bez SPA5)

�írka (m) 
x vý�ka (m)

Plocha 2 �írka (m) 
x vý�ka (m)

Plocha 2 �írka (m) 
x vý�ka (m)

Plocha 2

SPIN20KCER10  2  2  2

SPIN22KCER10  2  2  2

SPIN23KCER10  2  2  2

SPIN30R10 12 m2  2  2

SN6031R10 12 m2  2  2

SPIN40R10  2  2  2

SN6041R10  2  2  2

Pozor  Akéko¾vek iné pou�itie, odli�né od tu uvedeného, je v rozpore s úèelom pou�itia sa zrieka v�etkej 
zodpovednosti za �kody spôsobené pou�itím na iné úèely

1  POPIS VÝROBKU A ÚÈEL POU�ITIA

2  OBMEDZENIE POU�ITIA
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Rozmery v tabu¾ke 2 sú èisto indikatívne a slú�ia len na maximálny odhad. Skutoèná vhodnos� SPINu na automatizáciu urèitých vrát závisí od 
stupòa vyvá�enia krídla, od trenia vodiacich lí�t a ïal�ích fenoménov, aj príle�itostných ako tlak vetra alebo prítomnos� ¾adu, ktoré by mohli 
preká�a� pohybu krídla.
Pre reálnu previerku je absolútne neodmyslite¾né zmera� silu potrebnú na pohyb krídla poèas celej jeho dráhy a skontrolova�, èi táto 
neprekraèuje nominálny krútiaci moment uvedený v kapitole Technické parametre . Okrem toho na urèenie poètu cyklov za hodinu a 
nepretr�itých cyklov treba bra� do úvahy obsah tabuliek 3 a 4.

u¾k Obmedzenia súvisiace s vý�kou vrát

Vý�ka vrát Cykly/hod. max. Nepretr�ité cykly max.
do 2 m 20 10

   15 7
   12 5

   10 4

u¾k Obmedzenia súvisiace so silou potrebnou na pohyb krídla

Sila k pohybu vrát Percentuálne zní�enie cyklov
SN6021 SN6031 SN6041

do 250 N 100% 100% 100%
250 � 400 N 70% 80% 90%
400 � 500 N 25% 50% 70%
500 � 650 N --- 25% 40%
650 � 850 N --- --- 25%

Vý�ka vrát umo�òuje stanovi� maximálny poèet cyklov za hodinu a nepretr�itých cyklov, naopak sila potrebná na pohyb vrát umo�òuje stanovi� 
percentuálne zní�enie cyklov. Napríklad ak je krídlo vysoké 2,2 m, bolo by mo�ných 15 cyklov/hod. a 7 nepretr�itých cyklov, ale ak na pohyb 
krídla treba 300 N, s pou�itím pohonu SN6021 ich treba zní�i� na 70 %, tak�e výsledok je 10 cyklov/hod. a pribli�ne 5 nepretr�itých cyklov.
Aby sa predi�lo prehriatiu, riadiaca jednotka má obmedzovaè, ktorý je zalo�ený na námahe motora a trvaní cyklov a zasahuje, keï je 
prekroèený maximálny limit.

Poznámka:   teda napr.   

u¾k Porovnanie parametrov

Typ pohonu SN6021 SN6031 SN6041

Maximálny krútiaci moment (zodpovedá max. sile) 11.7 Nm (650 N) 14.4 Nm (800 N) 18 Nm (1000 N)
Odber v standby 4.2 W 0.8 W 1.2 W
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3.1 - Montá� pohonu
Dôle�ité Pred vykonaním montá�e pohonu skontro-

lujte kapitolu obsah balenia na previerku materiálu a 
rozmery pohonu obr

Pozor Gará�ové vráta sa musia ¾ahko hýba�. Limit, 
ktorý treba dodr�a� (pod¾a EN12604):

privátne prostredie max. 
priemyselné komerèné prostredi max. 

300mm

20
0m

m
20

0m
m

380mm

2

C 2970mm

B 0÷400mm

A
 4
0÷

40
0m

m

D 380mm

E 65÷300mm

3

Obr  zobrazuje polohu rôznych komponentov v typickom systéme: 
1 - pohon so zabudovanou riadiacou jednotkou 
3 - maják 
5 - primárna citlivá hrana

2 - fotobunky
4 - k¾úèový selektor 
6 - lanko s krokovou funkciou

Na obrázkoch a sú uvedené typické montá�e výklopných vrát preènievajúcich a nepreènievajúcich.

 Pre montá� na výklopné vráta sa vy�aduje príslu�enstvo

A

C

B

B

1

6

2
2

2

5

3

4

2

D

4

3  MONTÁ�
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Pred zaèiatkom montá�e skontrolujte rozmery pohonu (obr. 2). Ak automatizujete výklopné vráta, skontrolujte kótu E na obr t.j. minimálnu 
vzdialenos� medzi vrchnou stranou vodiacej li�ty a maximálnym bodom, ktorý dosiahne horná hrana vrát. V opaènom prípade nemô�e by� 
SPIN namontovaný.

 Zlo�enie vodiacej li�ty dodanej k

Pre SN6031 a SN6041 potrebujete vodiacu li�tu SNA30 alebo SNA6 s remeòom, alebo SNA30C s re�azou. Vodiace li�ty SNA30 a SNA30C 
mô�u by� predå�ené s pou�itím predå�enia SNA31 alebo SNA31C.

01.

02. Zlo�te hlavu vodiacej li�ty A. Táto 
operácia si vy�aduje urèitú silu, 
prípadne pou�ite gumené kladivo.

03. Prostredníctvom spojovacích konzol 
B spojte tri diely C. C B B CC

04. Napnite remeò pomocou matice D, 
kým nebude dostatoène pevný.

Pripravte si tri diely, ktoré tvoria vodiacu li�tu, aby ste ich mohli zlo�i� dokopy.
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 Zlo�enie vodiacej li�ty

Vodiaca li�ta je u� zlo�ená Jediné, èo musíte urobi�, je napnú� 
remeò pomocou matice D, aby bol dostoène pevný. 6

 Zlo�enie vodiacej li�ty
Vodiaca li�ta sa skladá z ov jeden dlhý  a druhý  , èo umo�òuje vytvorenie 2 verzií vodiacej li�ty

Verzia dlhá 3 m
Ak majú vráta vý�ku rovnú alebo ni��iu ako  , zlo�te vodiacu li�tu takto

01. Odre�te z vo¾ného konca remeòa 
presne 2 m.

2 m

02. Celkom odskrutkujte maticu D.

1

2

03. Napínaè re�aze E posuòte do 
polovice vodiacej li�ty a vytiahnite 
von vozík motora.

04. Prevleète vo¾ný koniec remeòa cez 
hlavu a upevnite ho k vozíku motora 
pomocou skrutiek a podlo�iek, ktoré 
u� sú na òom. Dávajte pozor na 
polohu remeòa: zuby musia by� 
otoèené smerom dovnútra, remeò 
musí by� rovný a nepokrútený.
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05. Napínaè aj vozík motora vrá�te do 
poèiatoènej polohy. Zlo�te hlavu 
vodiacej li�ty A.
Táto operácia si vy�aduje urèitú silu, 
prípadne pou�ite gumené kladivo.

06. Na skrutku napínaèa remeòa 
nasuòte pru�inu, podlo�ku a maticu 
D.

07. Napnite remeò prostredníctvom 
matice D, aby bol dostatoène 
pevný.

01.

1

2

02.

Verzia dlhá 4 m
Ak majú vráta vý�ku väè�iu ako  , zlo�te vodiacu li�tu takto

Celkom odskrutkujte maticu D.

Napínaè re�aze E posuòte do 
polovice vodiacej li�ty a vytiahnite 
von vozík motora.
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03.

04.

05. F B F

06. Napínaè remeòa aj vozík motora vrá�te do poèiatoènej polohy.

07.

08.

09. Pripevnite konzolu na vodiacu li�tu 
pomocou skrutiek M6x14 a 
príslu�ných matíc.

Prevleète vo¾ný koniec remeòa cez 
hlavu a upevnite ho k vozíku motora 
pomocou skrutiek a podlo�iek, ktoré 
u� sú na òom. Dávajte pozor na 
polohu remeòa: zuby musia by� 
otoèené smerom dovnútra, remeò 
musí by� rovný a nepokrútený.

Zlo�te hlavu vodiacej li�ty A. Táto 
operácia si vy�aduje urèitú silu, 
prípadne pou�ite gumené kladivo.

Na skrutku napínaèa remeòa 
nasuòte pru�inu, podlo�ku a maticu 
D.

Prostredníctvom spojovacích konzol 
B spojte dva diely F.

Napnite remeò prostredníctvom 
matice D, aby bol dostatoène 
pevný.
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 Zlo�enie príslu�enstva

01. Predå�te re�az spojením dvoch 
koncov pomocou spojky a zlo�te 
dva profily F pomocou spojovacej 
konzoly. Vozík, hlavu a napínaè 
re�aze dajte do poèiatoènej polohy. 
Napnite re�az.

F B F

3.6 - Upevnenie pohonu na ko¾ajnicu

01. Spojte pohon s hlavou vodiacej 
ko¾ajnice A. Pripevnite ho pomocou 
4 skrutiek V6.3x38.

 Motor mô�e by� otoèený v troch 
rôznych polohách.

Upevnenie pohonu na strop

01. Dodr�ujúc kóty A a B na obr. 1 
naznaète si v strede vrát dva body 
pre upevnenie prednej konzoly 
vodiacej li�ty. Na základe typu 
materiálu mô�e by� predná konzola 
upevnená pomocou nitov, 
hmo�diniek alebo skrutiek. Ak to 
kóty A a B dovo¾ujú, konzola mô�e 
by� upevnená priamo na strop.

C 2970mm

B 0÷400mm

A
 4
0÷

40
0m

m

D 380mm

3.5 - Napnutie vodiacej li�ty SNA30C

Vodiaca li�ta SNA30C je u� zlo�ená. Jediné, èo musíte urobi�, je 
napnú� re�az pomocou matice D, aby bola dostatoène pevná.
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02. Po vyvàtaní dier vo vyznaèených bodoch zdvihnite prednú èas� vodiace li�ty, prièom motor nechajte na zemi, a upevnite ju dvomi 
skrutkami, hmo�dinkami alebo nitmi pod¾a typu povrchu.

03. Upevnite konzoly I pomocou 
skrutiek M6x14 G a matíc H, prièom 
si veberte dieru, ktorá umo�òuje èo 
najvernej�ie dodr�a� kótu B.

I

G

H

B

04. S pou�itím rebríka nadvihnite motor 
tak, aby sa konzoly dotýkali stropu. 
Naznaète si body, kde budete vàta�, 
potom polo�te motor znovu na zem.

05. V naznaèených bodoch vyvàtajte 
diery, a potom s pou�itím rebríka 
nadvihnite motor tak, aby sa konzoly 
opreli na práve vyvàtané diery. 
Upevnite ich pomocou vhodných 
skrutiek a hmo�diniek.

06. Skontrolujte, èi je vodiaca li�ta 
dokonale vodorovne, potom 
pomocou pílky odre�te pretàèajúce 
èasti konzol.

07. Potiahnite lanko pre odháknutie 
vozíka, prièom vráta musia by� 
zatvorené.

L



Pre montá� ïal�ieho príslu�enstva, plánovaného v systéme, pou�ite príslu�né návody. 
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08. Posuòte vozík motora tak, aby sa 
upevòovacia konzola vrát N opierala 
o hornú hranu vrát, presne kolmo na
vodiacu li�tu M. Potom upevnite 
upevòovaciu konzolu N pomocou 
nitov alebo skrutiek. Pou�itie také 
nity alebo skrutky, ktoré sú vhodné 
pre materiál krídla, a skontrolujte, èi 
sú schopné odola� námahe 
potrebnej na otvorenej a zatvorenie 
krídla.

M

N

09. Uvo¾nite skrutky dvoch mecha-
nických dorazov, potom presuòte 
predný mechanický doraz O pred 
vozík motora. Silno potlaète vozík 
motora v smere zatvárania a v 
dosiahnutej polohe pevne zatiahnite 
skrutku P.

1

2

P

10. Manuálne otvorte vráta do �elaného 
bodu otvorenia presuòte zadný 
mechanický doraz Q ved¾a vozíka 
motora a zablokujte ho pevným 
zatiahnutím skrutky R.

1

3

Q

2

R

11. Skúste manuálne hýba� vrátami. Skontrolujte, èi sa vozík motora kå�e ¾ahko, bez zadàhania vo vodiacej li�te, a èi je manuálny 
manéver pohodlný a nevy�aduje si zvlá�tnu námahu.

12. Ovládacie lanko upevnite v �elanom 
bode gará�e. Mô�ete ho prípadne 
�aha� po strope pomocou 
hmo�diniek s oèkami.

3.7.1 - Dorazy pre vodiacu li�tu SNA30C

01.

1

2

P

O

1

3

Q

R

2

Uvo¾nite skrutky dvoch mecha-
nických dorazov, potom presuòte 
predný mechanický doraz O pred 
vozík motora. Silno potlaète vozík 
motora v smere zatvárania a v 
dosiahnutej polohe pevne zatiahnite 
skrutku P.
Manuálne otvorte vráta do �elaného 
bodu otvorenia presuòte zadný 
mechanický doraz Q ved¾a vozíka 
motora a zablokujte ho pevným 
zatiahnutím skrutky R.
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 V�etky elektrické zapojenia musia by� vykonané poèas vypnutého napájania zariadenia a s odpojenou prípadnou 
núdzovou batériou.

V tomto odseku je struèný popis elektrických zapojení bli��ie informácie sú v odseku 8 1 Pridanie alebo odobratie zariadení
FLASH tento výstup je programovate¾ný (viï odsek 6.6.3) pre zapojenie jedného z nasledovných zariadení

u¾k Typy elektrických zapojení

Funkcia Popis

MAJÁK Ak je programovaný ako maják , na výstup je mo�né zapoji� jeden maják NICE 

Poèas manévru bliká v intervaloch 0.5 s rozsvietený a 0.5 s zhasnutý.

VÝSTUP
KONTROLKA 

OTVORENEJ 
BRÁNY

Ak je programovaný ako kontrolka otvorenej brány , na výstup  je mo�né zapoji� 
�iarovku 24 V max. 5 W pre signalizáciu otvorených vrát.
Zostane svieti�, keï sú vráta otvorené a zhasne, keï sú vráta zatvorené. Poèas manévru bliká 
pomaly pri otváraní a rýchlo pri zatváraní.

PODTLAK Ak je programovaný ako podtlak , na výstup je mo�né zapoji� prídr�né zariadenie   
.   (verzie len s elektromagnetom, bez elektronických prvkov).

Keï sú vráta zatvorené, prídr�né zariadenie sa aktivuje a zablokuje vráta Poèas otváracieho 
alebo zatváracieho manévru je deaktivované.

ELEKTROZÁMOK

EPOU�ÍVAJTE INÉ ZARIADENIA, AKO SÚ PREDPÍSANÉ

4.1 - Zapojenia elektrických káblov

Tabu¾ka  Popis elektrických zapojení

Funkcia Typ kábla Maximálna då�ka Popis
Anténa 
(A) 1 koaxiálny kábel 

RG58
20 m
(odporúèa sa menej ako 5 m)

Vstup pre zapojenie antény rádiového prijímaèa. Anténa je zabudovaná 
v ELDC alternatívne je mo�né pou�i� externú anténu alebo necha� 
kúsok kábla u� prítomného na svorke, ktorý slú�i ako anténa.

OPEN (C) 1 kábel 2x0.5 mm2 20 m
Vstup pre zariadenia, ktoré ovládajú pohyb. Je mo�né zapoji� kontakty 
typu máln otvorené Aktivácia vstupu vyvolá príkaz na otvorenie.

SbS (C) 1 kábel 2x0.5 mm2 20 m
Vstup pre zariadenia, ktoré ovládajú pohyb. Je mo�né zapoji� kontakty 
typu máln otvorené Aktivácia vstupu alebo lanka vyvolá príkaz 
SbS (krok-za-krokom).

STOP (D) 1 kábel 2x0.5 mm2 20 m

Vstup pre zariadenia, ktoré zablokujú alebo zastavia prebiehajúci 
manéver. Pomocou vhodnej úpravy je mo�né na vstup zapoji� kontakty 
typu máln  zatvorené  typu málne otvorené  zariadenia s 
kon�tantným odporom alebo optické OSE   
Bli��ie informácie o ú  v odseku

(B) 1 kábel 2x0.75 mm2 20 m
Na túto svorku sa mô�u zapoji� kompatibilné zariadenia. V�etky sa 
zapoja paralelne len s dvomi vodièmi, na ktorých prebieha elektrické 
napájanie aj komunikaèné signály. Bli��ie informácie o tomto výstupe 
sú v odseku 

(A) 1 kábel 2x0.5 mm2 20 m
Na tento výstup je mo�né zapoji� jeden maják od  (viï tech-
nické parametre). Poèas manévru bliká v intervaloch 0.5 s rozsvietený 
a 0.5 s zhasnutý.

4  ELEKTRICKÉ ZAPOJENIA

 POZOR! Pou�ité káble musia by� vhodné do prostredia, v ktorom robíte montá�. Napríklad pre in�taláciu v interiéri sa 
odporúèa kábel H03VV-F a do vonkaj�ieho prostredia H07RN-F.

Ak je programovaný ako elektrozámok , na výstup je mo�né zapoji� elektrozámok   
.   (verzie len s elektromagnetom, bez elektronických prvkov).

Poèas otváracieho manévru je elektrozámok aktivovaný na krátky moment pre uvo¾nenie vrát a 
vykonanie manévru.
Poèas zatváracieho manévru sa uisite, �e elektrozámok mechanicky zacvakne.

Obr. 4 znázoròuje elektrické zapojenia v typickom systéme. Obrázok kroku 02. montá�e znázoròuje schému elektrických zapojení, ktoré 
treba vykona� na riadiacej jednotke.
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01. Otvorte kryt.

1

2

02. 1 - Zapojte elektrické káble motora a príslu�enstva (na základe modelu riadiacej jednotky)
2 - Zapojte kábel napájania
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• Na sieti napájania zariadenia in�talujte vypínaè (nie je súèas�ou dodávky) s takou vzdialenos�ou otvorenia kontaktov, ktorá
umo�òuje úplné odpojenie za podmienok stanovených pre kategóriu prepätia III.

03. Po vykonaní programovania 
zatvorte kryt.

Pred zásahom do zariadenia (servis, èistenie) v�dy vypnite výrobok od siete napájania a od prípadnej núdzovej batérie.
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5.1 - Pripojenie pohonu k elektrickej sieti

 POZOR  Pripojenie pohonu k elektrickej siete musí vykona� kvalifikovaný a skúsený pracovník pri plnom dodr�iavaní 
zákonov, noriem a nariadení platných vo va�ej krajine. Postupujte, ako je popísané ïalej:

Na zapojenie SPINu do elektrickej siete staèí zastrèi� koncovku jeho kábla do elektrickej zásuvky. Prípadne pou�ite adaptér, ak koncovka 
nepasuje do va�ej zásuvky.

 Neskracujte, ani neodstraòujte kábel dodaný ku SPINu. Ak nie je mo�né zapoji� SPIN do zásuvky, zapojenie musí 
vykona� skúsený a kvalifikovaný technik, ktorý má v�etky po�adované oprávnenia a ktorý bude plne dodr�iava� zákony, 
normy a nariadenia. Prívod elektrického napájania musí by� chránený pred skratom a rozptýlením v zemi. Musí by� 
in�talovaný vypínaè, ktorý umo�òuje vypnutie napájania poèas montá�e alebo servisu SPINu (vyhovuje aj spomínaná 
koncovka a zásuvka).

01. Manuálne odblokujte motor, aby sa 
dalo krídlo ruène otvára� a zatvára�.

L

02. Manuálne zablokujte motor.

03. Postupujte, ako je popísané ïalej:
Skontrolujte, èi pravidelne bliká s frekvenciou jeden záblesk za kundu a èi sú záblesky zelenej farby  
Ak sú prítomné fotobunky, skontrolujte, èi blikajú aj led na fotobunkách (TX aj RX). Nie je dôle�itý typ zábleskov, ten závisí od 

iných faktorov.
• Skontrolujte, èi zariadenie zapojené na výstup je zhasnuté
• Skontrolujte, èi je zhasnuté priestorové osvetlenie.

MAJÁK

2

Fl
as

h

Bl
ue

bu
s

Sb
S

O
pe

n

2ON

OFF
Flash StopBluebus SbS Open

St
op

Ak toto v�etko nenastane, treba ihneï vypnú� napájanie riadiacej jednotky a s najväè�ou pozornos�ou skontrolova� elektrické 
zapojenia. Ïal�ie u�itoèné informácie, týkajúce sa h¾adania a diagnostiky porúch, sú v odseku k .

5  SPUSTENIE POHONU A KONTROLA ZAPOJENÍ
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6.1 - Programovacie tlaèidlá
Riadiaca jednotka SPINu ponúka nieko¾ko programovate¾ných funkcií. Nastavenie funkcií sa robí cez 4 tlaèidlá, ktoré sa nachádzajú na 
riadiacej jednotke, a zobrazujú sa prostredníctvom 8 led: L1�.L4.

Funkcie u nastavené vo výrobe by mali spåòa� väè�inu po�iadaviek, ale mô�u by� kedyko¾vek upravené prostredníctvom programovacieho 
procesu, viï odsek 6.6

Tlaèidlá Funkcia

Close
Stop/Set

L1
L2

L3

Open

Open Tlaèidlo OPEN umo�òuje ovládanie otvárania vrát.
Týmto tlaèidlom sa tie� posúvate smerom hore v programovaní.

Stop /
Set

Tlaèidlo STOP umo�òuje zastavenie manévru.
Ak je stlaèené dlh�ie ako 5 sekúnd, umo�òuje vstúpi� do programovania.

Close 

6.2 - Naèítanie zariadení
Po pripojení napájania je potrebné vykona� naèítanie zariadení zapojených na vstupy a led L1 a L2 blikajú).

POZOR  Fáza naèítania zariadení musí by� vykonaná aj vtedy, keï nie je zapojené �iadne zariadenie.

01. Podr�te súèasne stlaèené tlaèidlá  a Set.

Close

Open

Stop/SetL1
L2

L3

02. Uvo¾nite tlaèidlá, keï led L1 a L2 zaènú ve¾mi rýchlo blika� (pribli�ne o 3 s).

03. Poèkajte nieko¾ko sekúnd, kým riadiaca jednotka dokonèí naèítanie zariadení.

04. Na konci procesu musí zosta� rozsvietená a  zhasnú prípadne zaènú blika� led L3 a L4).

Fáza naèítania zapojených zariadení mô�e by� kedyko¾vek zopakovaná, aj po montá�i, napríklad keï sa pridá k systému nové zariadenie. Na 
vykonanie nového naèítania viï odsek

6.3 - Naèítanie polôh otvorenia a zatvorenia vrát
Po naèítaní zariadení je potrebné necha� riadiacu jednotku rozpozna� kóty otvorenia a zatvorenia vrát. V tejto fáze sa naèíta dráha vrát od 
mechanického dorazu pri zatvorení po doraz pri otvorení.

Skontrolujte, èi je remeò dobre napnutý a èi sú oba mechanické dorazy dobre pripevnené.

01. Pripnite vozík motora.

02. Podr�te súèasne stlaèené tlaèidlá Close  a Set.

Close
Stop/SetL1

L2
L3

Open

03. Uvo¾nite tlaèidlá, keï sa zaène manéver (pribli�ne o 3 s).

04. Poèkajte, kým riadiaca jednotka vykoná fázu naèítania: zatvorenie, otvorenie a opätovné zatvorenie vrát. Po tejto fáze priestorové 
osvetlenie zaène blika� v oèakávaní, �e sa spustí procedúra h¾adania sily.

6  PROGRAMOVANIE

Tlaèidlo CLOSE umo�òuje ovládanie zatvárania vrát.
Týmto tlaèidlom sa tie� posúvate smerom dole v programovaní.
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05. Potiahnite ovládacie lanko pre aktiváciu Procesu automatického naèítania. Tento proces trvá 4 kompletné cykly pohybu. Poèkajte na 
jeho dokonèenie bez preru�enia a bez zmeny polôh koncových spínaèov poèas jeho vykonávania.

Poèas h¾adania polôh sa stlaèením tlaèidla Open zvy�uje rýchlos� motora v krokoch po 10 % a� po maximum 100 %. Stlaèením tlaèidla Close 
sa zni�uje rýchlos� o 10 % a� po minimum 40 %.
Po naèítaní polôh priestorové osvetlenie zaène blika� jedenkrát za sekundu, èo signalizuje, �e musí by� vykonané 
naèítanie sily.
Naèítanie sily vykoná 4 kompletné manévre v automatickom re�ime. Po dokonèení manévrov zostane priestorové osvetlenie rozsvietené 
prednastavený èas.
Poèas týchto manévrov si riadiaca jednotka zapamätá silu potrebnú pre otvárací a zatvárací pohyb.
Ak na konci naèítania blikajú led L3 a L4, znamená to, �e pri�lo k chybe, viï odsek k

Je dôle�ité, aby tieto prvé manévre neboli preru�ené, napríklad príkazom STOP.
Ak by sa tak stalo, bude potrebné vykona� naèítanie znovu od bodu 01.

Fáza naèítania polôh mô�e by� kedyko¾vek znovu vykonaná, aj po montá�i (napríklad keï sa presunie jeden z mechanických dorazov). Staèí ju 
zopakova� od bodu 01.

Poèas h¾adania polôh, ak nie je remeò primerane napnutý, mô�e prís� k pre�mykovaniu medzi remeòom a ozubeným 
kolesom. Ak sa toto prejaví, preru�te procedúru stlaèením tlaèidla Stop. Napnite remeò zatiahnutím matice D v zmysle 
bodu 4 v odseku 3.2. Potom zopakujte naèítanie od bodu 01.

Výstraha Keï sa mení rýchlos� alebo sa aktivuje funkcia "¼ahké vráta", priestorové osvetlenie bude blika� na 
signalizáciu potreby opätovného vykonania cyklu naèítania sily. Vtedy dajte príkaz na otvorenie/zatvorenie, aby sa 
aktivovala automatická procedúra.

Kontrola pohybu vrát
Po naèítaní polôh otvorenia a zatvorenia sa odporúèa vykona� nieko¾ko manévrov na preverenie správneho pohybu vrát.

01. Stlaète a uvo¾nite tlaèidlo Open na ovládanie otváracieho manévru: uistite sa, �e tento prebieha hladko, bez zmien rýchlosti. Dôle�ité 
- Vráta musia spomali�, keï sú medzi 30 a 20 cm od mechanického dorazu pri otvorení a zastavi� sa na doraze. Potom vykonajú 
krátky pohyb do zatvorenia, aby sa uvo¾nilo napätie remeòa alebo re�aze.

02. Stlaète a uvo¾nite tlaèidlo Close na ovládanie zatváracieho manévru: uistite sa, �e tento prebieha hladko, bez zmien rýchlosti. 
Dôle�ité - Vráta musia spomali�, keï sú medzi 30 a 20 cm od mechanického dorazu pri zatvorení a zastavi� sa na doraze. Potom 
vykonajú krátky pohyb do otvorenia, aby sa uvo¾nilo napätie remeòa alebo re�aze.

03. Poèas manévrov skontrolujte, èi maják (ak je prítomný) vydáva pravidelné záblesky 0.5 rozsvietený a 0.5 s zhasnutý.

04. Vykonajte viacero manévrov otvorenia a zatvorenia s cie¾om odhali� prípadné chyby montá�e èi nastavenia alebo iné vady (napríklad 
body s nadmerným trením).

05. Skontrolujte, èi upevnenie motora, vodiacej li�ty a mechanických dorazov je pevné, stabilné a primerane odolné aj poèas prudkého 
zrýchlenia alebo spomalenia pohybu vrát.

01. Zasuòte rádiový prijímaè do konektora s miernym zatlaèením.

02. Ak sa nepou�íva anténa zabudovaná v ELDC alebo iný typ externej antény, zatiahnite tvrdý drôt dodaný s prijímaèom do svorky 
antény.

U modelov SPIN30, SPIN40, SN6031 a SN6041 pre zasunutie rádiového prijímaèa viï obr. 8.

8

6.6 - Programovanie funkcií
Riadiaca jednotka SPINu ponúka nieko¾ko programovate¾ných funkcí. Nastavenie funkcií sa robí prostredníctvom 4 tlaèidiel nachádzajúcich sa 
na riadiacej jednotke a zobrazujú sa prostredníctvom 4 led: L1�.L4 .

Funkcie SPINu nastavené vo výrobe by mali spåòa� väè�inu po�iadaviek, ale mô�u by� kedyko¾vek upravené prostredníctvom programovacieho 
procesu, viï odsek 6.6.2.

5  Zabudovaný rádiový prijímaè
Na dia¾kové ovládanie SPINu je pripravený na riadiacej jednotke konektor SM pre rádiové prijímaèe typu OXI alebo OXIS. Pre SPIN20KCE a 
SPIN22KCE a SPIN23KCE je rádiový prijímaè u� prítomný v sade.



6.6.1 - Funkcie prvého stupòa (ON-OFF)

Tabu¾ka  Programovate¾né funkcie: prvý stupeò

Led Funkcia Popis

L1 Automatické zatvorenie Táto funkcia umo�òuje automatické zatvorenie vrát po uplynutí nastaveného èasu pauzy. Z 
výroby je Èas pauzy nastavený na 20 sekúnd, ale mô�e by� upravený na    a  sekúnd 

iï tabu¾ku Ak funkcia nie je aktívna, fungovanie je polo ké

L2 Zatvor po Foto Táto funkcia vyvolá po uvo¾není fotobuniek ké zatvorenie s "Èasom pauzy  , aj keï 
je èas pauzy nastavený na väè�iu hodnotu.

L3 Sila motora Táto funkcia umo�òuje vybra� citlivos� ovládania sily motora na prispôsobenie typu vrát  Ak je 
táto funkcia aktívna, citlivos� je viac vhodná pre vráta malých rozmerov a ¾ahkej váhy.
Ak táto funkcia nie je aktívna, citlivos� je vhodná pre vráta ve¾kých rozmerov a �a�ké.
Keï sa aktivuje táto funkcia, priestorové osvetlenie zaène blika�, èím signalizuje potrebu 
vykonania cyklu naèítania sily. Dajte príkaz na zaèatie 3 kompletných manévrov.

L4 Táto funkcia umo�òuje zní�i� na maximum odber prúdu, je preto mimoriadne u�itoèná pri 
fungovaní s núdzovou batériou. Ak je táto funkcia aktívna, po 1 minúte od ukonèenia manévru 
riadiaca jednotka vypne výstup BlueBUS (a teda zariadenia) a v�etky led okrem led BlueBUS, 
ktorá bliká pomal�ie. Keï riadiaca jednotka dostane príkaz, obnoví plné fungovanie.
Ak táto funkcia nie je aktívna, neprichádza k �etreniu energie.

Poèas normálneho fungovania SPINu led L1....L4 buï svietia alebo sú zhasnuté, v závislosti od stavu funkcie, ktorú predstavujú. Napríklad L1 
svieti, ak je aktívne Automatické zatvorenie

6.6.2 - Programovanie funkcií prvého stupòa (ON-OFF)
Z výroby sú funkcie prvého stupòa v�etky nastavené "OFF", ale mô�u sa kedyko¾vek zmeni�, ako vidno v tabu¾ke 9. Poèas vykonávania 
procedúry dávajte pozor, preto�e k dispozícii je maximálny èas 10 s medzi stlaèením jedného a druhého tlaèidla, po uplynutí tohto èasu sa 
procedúra automaticky ukonèí a do pamäte sa ulo�ia úpravy, ktoré boli vykonané do toho momentu.

Tabu¾ka úra na zmenu kcií

01. Podr�te stlaèené tlaèidlo Set pribli�ne 3 sekundy.
SET

3 s
02. Uvo¾nite tlaèidlo Set, keï led L1 zaène blika�.

L1
SET

03. Stlaète a uvo¾nite tlaèidlo  alebo  na presun blikajúcej led na led, ktorá predstavuje funkciu,
ktorú upravujete.

O

04. Stlaète a uvo¾nite tlaèidlo Set na zmenu stavu funkcie (krátke záblesky = OFF, dlhé záblesky = ON).
SET

05. Poèkajte 10 s na ukonèenie programovania z dôvodu uplynutia maximálneho èasu.

10 s
Poznámka: body 3 a 4 mô�u by� poèas tej istej fázy programovania zopakované pre nastavenie iných funkcí ON alebo OFF.

Funkcie druhého stupòa nastavite¾né e

u¾k Programovate¾né funkcie: druhý stupeò

Led Parameter Stupeò Hodnota Popis

L1 Èas pauzy

L1 10 sekúnd
Nastavenie èasu pauzy pred automa-
tickým zatvorením
Má efekt, len ak je aktívne automatické 
zatvorenie.

L2 20 sekúnd

L3 40 sekúnd

L4 80 sekúnd

L2 Funkcia SbS

L1 Otvor - stop � zatvor - stop
Nastavenie sekvencie príkazov prirade-
ných k vstupu SbS alebo k 1. rádiovému 
príkazu

L2 Otvor - stop - zatvor - otvor

L3 Kondomíniová

L4 Osoba prítomná

L3 Rýchlos� motora

L1 Ve¾mi pomalá Nastavenie rýchlosti motora poèas 
normálneho chodu
Keï sa upravuje rýchlos�, priestorové 
osvetlenie zaène blika�, èím signalizuje 
potrebu opätovného vykonania cyklu 
naèítania sily. V tomto prípade dajte príkaz 
na otvorenie/zatvorenie, aby sa spustil 
automatický proces.

L2 Pomalá

L3 Stredná

L4 Rýchla

L4 Výstup

L1 Kontrolka otvorenej brány

Výber zariadenia zapojeného na výstup 
FLASH

L2 Maják
L3 Elektrozámok
L4 Podtlak

Poznámka     funkcia z výroby

20 � Slovensky
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 Pred zapojením zariadenia na výstup "FLASH" sa uistite, �e ste naprogramovali správnu funkciu. V opaènom prípade 
hrozí riziko po�kodenia zariadenia alebo riadiacej jednotky.

Programovanie funkcií druhého stupòa (nastavite¾né parametre)
Z výroby sú nastavite¾né parametre nastavené, ako je v tabu¾ke 10 zvýraznené prostredníctvom     , ale mô�u sa kedyko¾vek upravi�, ako vidno 
v tabu¾ke 11. Poèas vykonávania procedúry dávajte pozor, preto�e k dispozícii je maximálny èas 10 s medzi stlaèením jedného a druhého tlaèidla, 
po uplynutí tohto èasu sa procedúra automaticky ukonèí a do pamäte sa ulo�ia úpravy, ktoré boli vykonané do toho momentu.

Tabu¾ka Procedúra na zmenu nastavite¾ných parametrov

01. Podr�te stlaèené tlaèidlo Set pribli�ne 3 sekundy.
SET

3 s
02. Uvo¾nite tlaèidlo Set, keï led L1 zaène blika�.

L1
SET

03.

alebo
04. Stlaète a podr�te stlaèené tlaèidlo Set poèas krokov 5 a 6.

SET

05. Poèkajte pribli�ne  , kým sa rozsvieti led, ktorá predstavuje aktuálny stupeò parametra,
ktorý upravujete.

3 s

06.

alebo
07. Uvo¾nite tlaèidlo Set.

SET

08. Poèkajte 10 s na ukonèenie programovania z dôvodu uplynutia maximálneho èasu.

10 s

6.7 - Ulo�enie vysielaèa do pamäte
Ka�dý rádiový vysielaè je rozpoznaný rádiovým prijímaèom prostredníctvom kódu , ktorý je odli�ný pre ka�dý jeden vysielaè. Preto sa 
vy�aduje fáza ulo�enia do pamäte , prostredníctvom ktorej sa pripraví prijímaè na rozlí�enie ka�dého vysielaèa. Ukladanie vysielaèov do 
pamäte sa mô�e vykona� dvomi spôsobmi: Re�im 1 a Re�im odseky 6 a 6

6.7.1 - Ulo�enie vysielaèa do pamäte v Re�ime 1 
V tomto re�ime je funkcia tlaèidiel vysielaèa fixná a ka�dému tlaèidlu 
zodpovedá na riadiacej jednotke jeden z príkazov uvedených v tabu¾ke 
12. Vykonáva sa jediná fáza pre ka�dý vysielaè a ulo�ia sa do pamäte
v�etky jeho tlaèidlá. Poèas tejto fázy nie je dôle�ité, ktoré tlaèidlo bude 
stlaèené. Obsadí sa jediné miesto v pamäti. V re�ime 1 mô�e normálne 
jeden vysielaè ovláda� jedno automatické zariadenie.

Poznámka  jednokanálové vysielaèe majú len tlaèidlo T1, dvojkanálové 
vysielaèe majú len tlaèidlá T1 a T2.

Tabu¾ka Príkazy mo�né v Re�ime

Tlaèidlo

Tlaèidlo T1

Príkaz 

SbS

Tlaèidlo T2 Èiastoèné otvorenie

Tlaèidlo T3 Otvor

Tlaèidlo T4 Zatvor

6.7.2 - Procedúra ukladania v Re�ime 1

Tabu¾ka 13 - Ulo�enie vysielaèa do pamäte v Re�ime 1

01. Stlaète a podr�te stlaèené tlaèidlo na prijímaèi (pribli�ne 3 s).

3 s
02. Uvo¾nite tlaèidlo, keï sa rozsvieti led na prijímaèi.

03. Do 10 s stlaète aspoò na 3 s ¾ubovo¾né tlaèidlo vysielaèa, ktorý ukladáte do pamäte.

3 s
04. Ak ukladanie prebehlo správne, led na prijímaèi vydá 3 záblesky.

3x
Ak máte ïal�ie vysielaèe na ulo�enie do pamäte, do ïal�ích 10 s zopakujte bod 3.
Fáza ukladania do pamäte sa ukonèí, ak poèas 10 sekúnd nebudú prijaté nové kódy.

Stlaète a uvo¾nite tlaèidlo  alebo  na presun blikajúcej led na "vstupnú led", ktorá predstavuje 
parameter, ktorý upravujete.

Stlaète a uvo¾nite tlaèidlo  alebo  na presun blikajúcej led na led, ktorá predstavuje hodnotu 
parametra.

Poznámka: body 3 a� 7 mô�u by� poèas tej istej fázy programovania zopakované pre nastavenie iných parametrov.
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6.7.3 - Ulo�enie vysielaèa do pamäte v Re�ime 2
V tomto re�ime ka�dé jedno tlaèidlo vysielaèa mô�e by� priradené k 
jednému z 15 mo�ných príkazov riadiacej jednotky, uvedených v tabu¾ke 
14. V ka�dej fáze bude ulo�ené len jedno tlaèidlo - to, ktoré bolo stlaèené
poèas procedúry. V pamäti sa obsadí jedno miesto pre ka�dé ulo�ené 
tlaèidlo.

Tabu¾ka Príkazy mo�né v Re�ime

Príkaz 1 Krok-za-krokom

Príkaz 2 Èiastoèné otvorenie

Príkaz 3 Otvor

Príkaz 4 Zatvor

Príkaz 5 Stop

Príkaz 6 Krok-za-krokom kondomíniové

Príkaz 7 Krok-za-krokom s vysokou prednos�ou

Príkaz 8 Otvor a odblokuj pohon

Príkaz 9 Zatvor a odblokuj pohon

Príkaz 10 Otvor a zablokuj pohon

Príkaz 11 Zatvor a zablokuj pohon

Príkaz 12 Zablokuj pohon

Príkaz 13 Odblokuj pohon

Príkaz 14 Èasovaè priestorového osvetlenia 

Príkaz 15 Priestorové osvetlenie O

6.7.4 - Procedúra ukladania v Re�ime 2

Tabu¾ka 15 - Ulo�enie tlaèidla vysielaèa do pamäte v Re�ime 2

01. Stlaète tlaèidlo na vysielaèi to¾kokrát, aké èíslo má �elaný príkaz vybraný v tabu¾ke 8.

1....4
02. Skontrolujte, èi led prijímaèa vydá rovnaký poèet zábleskov, aké èíslo má vybraný príkaz.

1....4
03. Do 10 s stlaète aspoò na 3 s �elané tlaèidlo vysielaèa, ktorý ukladáte do pamäte.

3 s
04. Ak ukladanie prebehlo správne, led na prijímaèi vydá 3 záblesky.

3x

6.8 - Ulo�enie vysielaèa v blízkosti riadiacej jednotky
Nový vysielaè je mo�né ulo�i� do pamäte aj bez priameho zásahu na tlaèidlo prijímaèa. Na to treba ma� k dispozícii ovládaè, ktorý je u� ulo�ený 
v pamäti a funkèný. Nový vysielaè "zdedí" vlastnosti toho u� ulo�eného. Èi�e ak prvý vysielaè je ulo�ený v pamäti v re�ime 1, aj nový bude 
ulo�ený v re�ime 1 a bude mo�né stlaèi� ¾ubovo¾né tlaèidlo na vysielaèoch. Ak je v�ak funkèný vysielaè ulo�ený v pamäti v re�ime 2, aj nový 
bude ulo�ený v re�ime 2 a bude dôle�ité stlaèi� na prvom vysielaèi tlaèidlo súvisiace so �elaným príkazom a na druhom vysielaèi tlaèidlo, ktoré 
chcete k tomu príkazu priradi�.

Dia¾kové ulo�enie do pamäte mô�e nasta� na v�etkých prijímaèoch, ktoré sa nachádzajú v dosahu vysielaèa. Je preto 
potrebné, aby bol pod napätím len ten prijímaè, ktorého sa táto operácia týka.

Postavte sa s dvomi vysielaèmi neïaleko pohonu a vykonajte nasledovné kroky:

Tabu¾ka 16 - Ulo�enie vysielaèa do pamäte �na dia¾ku�

01. Stlaète aspoò na 8 s tlaèidlo na novom rádiovom vysielaèi, potom ho uvo¾nite.

8 s 
02. Stlaète pomaly 3-krát tlaèidlo na rádiovom vysielaèi, ktorý je u� ulo�ený v pamäti.

3 s 3 s 3 s 
03. Stlaète pomaly 1-krát tlaèidlo na novom rádiovom vysielaèi.

1 s
Teraz prijímaè rozpozná nový rádiový vysielaè a tento preberie vlastnosti, ktoré má ten druhý, u� ulo�ený v pamäti. Ak máte 
ïal�ie vysielaèe na ulo�enie do pamäte, zopakujte v�etky kroky s ka�dým novým vysielaèom.

Ak máte ïal�ie vysielaèe na ulo�enie do pamäte s tým istým príkazom, do ïal�ích 10 s zopakujte bod 3.
Fáza ukladania do pamäte sa ukonèí, ak poèas 10 sekúnd nebudú prijaté nové kódy.
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6.9 - Vymazanie v�etkých vysielaèov z pamäte

Tabu¾ka 17 - Vymazanie v�etkých vysielaèov z pamäte

01. Stlaète a podr�te stlaèené tlaèidlo na prijímaèi.

02. Poèkajte, kým sa led rozsvieti, potom kým zhasne a nakoniec kým vydá 3 záblesky.

3x
03. Uvo¾nite tlaèidlo presne poèas 3. záblesku.

04. Ak procedúra prebehla správne, o nieko¾ko sekúnd led vydá 5 zábleskov.

5x

Toto sú najdôle�itej�ie fázy v realizácii automatického zariadenia pre zaruèenie jeho maximálnej bezpeènosti. Musia by� vykonané 
kvalifikovaným a skúseným pracovníkom, ktorý zodpovedá za rozhodnutie, ktoré skú�ky sú potrebné na kontrolu rie�ení prijatých v súvislosti s 
prítomnými rizikami, a za previerku dodr�ania nále�itostí zákonov, noriem a predpisov, najmä v�etkých nále�itostí noriem E , 

a

Prídavné zariadenia podliehajú �peciálnej kolaudácii jednak kvôli funkènosti, jednak kvôli správnej spolupráci so SPINom. Postupujte pod¾a 
návodov k jednotlivým zariadeniam.

7.1 Kolaudácia
Kolaudácia mô�e by� pou�itá aj na pravidelnú kontrolu zariadení, ktoré tvoria automatický systém. Ka�dý jeden komponent automatickej 
brány  citlivé hrany, fotobunky, núdzový stop atï.) si vy�aduje �pecifickú fázu kolaudácie; pre tieto zariadenia vykonajte kolaudáciu tak, ako je 
uvedená v príslu�nom návode.

Kolaudáciu SPINu vykonajte nasledovne:

01. Skontrolujte, èi bolo prísne dodr�ané v�etko, èo je uvedené v kapitole 1 "VÝSTRAHY".

02. Odblokujte gará�ové vráta 
potiahnutím odblokovacieho lanka 
smerom dole a skontrolujte, èi je 
mo�né ruène otvára� a zatvára� 
gará�ové vráta silou neprevy�ujúcou 
225 N. L

03. Pripnite vozík motora.

04. S pou�itím k¾úèového selektora alebo vysielaèa alebo ovládacieho lanka vykonajte skú�ky zatvorenia a otvorenia gará�ových vrát a 
kontrolujte, èi pohyb zodpovedá oèakávanému.

05. Odporúèa sa vykona� viaceré skú�ky s cie¾om zhodnoti� pohyb vrát a odhali� prípadné chyby montá�e, ako aj mo�né body 
nadmerného trenia.

06. Skontrolujte jedno po druhom správne fungovanie v�etkých bezpeènostných prvkov prítomných v systéme (fotobunky, citlivé hrany a 
pod.). Obzvlá�� skontrolujte, èi pri zásahu bezpeènostného zariadenia vydá led  na riadiacej jednotke 2 rýchle záblesky na 
potvrdenie, �e rozoznala prípad.

07. Na kontrolu fungovania fotobuniek a najmä, èi sa neru�ia s inými zariadeniami, prejdite valèekom priemeru 5 cm a då�ky 30 cm cez 
optickú os, najprv blízko TX, potom blízko RX a nakoniec v strede medzi nimi. Kontrolujte, èi vo v�etkých prípadoch zariadenie 
zasiahne, èi�e èi prejde z aktívneho stavu do stavu alarmu a naopak, a èi na riadiacej jednotke vyvolá oèakávanú akciu, napríklad 
poèas zatváracieho manévru vyvolá inverziu pohybu.

08. Ak ste na ochranu nebezpeèných situácií, vyvolaných pohybom vrát, pou�ili obmedzenie nárazovej sily, musíte vykona� meranie sily v 
súlade s nále�itos�ami normy
Ak sa nastavenie Rýchlosti a ovládanie Sily motora  pou�ívajú ako pomocný systém na zní�enie nárazovej sily, skú�ajte a h¾adajte 
nastavenie, ktoré ponúka najlep�ie výsledky.

7  KOLAUDÁCIA A UVEDENIE DO PREVÁDZKY



24 � Slovensky 

01. Zostavte a uchovajte (minimálne 10 rokov) zlo�ku technickej dokumentácie automatickej brány, ktorá musí obsahova�: komplexný 
výkres systému, schému elektrických zapojení, analýzu rizík a príslu�né prijaté rie�enia, vyhlásenie o zhode od výrobcu v�etkých 
pou�itých zariadení (pre  SPIN pou�ite prilo�ené Vyhlásenie o zhode ES), kópiu návodu na pou�ívanie a servisný plán pre automatickú 
bránu.

02. Na gará�ové vráta upevnite trvalým spôsobom etiketu alebo tabu¾ku znázoròujúcu kroky odblokovania a manuálneho manévru 
(pou�ite obrázky z "Návodu na pou�ívanie pohonu SPIN").

03. Na gará�ové vráta upevnite trvalým spôsobom etiketu s 
nasledovným obrázkom (minimálna vý�ka 60 mm):

04. S pou�itím k¾úèového selektora alebo vysielaèa alebo ovládacieho lanka vykonajte skú�ky zatvorenia a otvorenia gará�ových vrát a 
kontrolujte, èi pohyb zodpovedá oèakávanému.

05. Na gará�ové vráta upevnite tabu¾ku obsahujúcu aspoò tieto údaje: typ automatickej brány, meno a adresu kon�truktéra (zodpoved
ného za uvedenie do prevádzky), výrobné èíslo, rok výroby a znaèku E.

06. Vyplòte a odovzdajte majite¾ovi automatickej brány vyhlásenie o zhode pre automatickú bránu.

07. Odovzdajte majite¾ovi automatickej brány Návod na pou�ívanie oddelite¾ná príloha

08. Zostavte a odovzdajte majite¾ovi automatickej brány servisný plán.

09. Nastavenie sily je dôle�ité kvôli bezpeènosti a musí by� vykonané s maximálnou pozornos�ou kvalifikovaným pracovníkom  Nastavenie 
vy��ích hodnôt, ako sú odporúèané, mô�e spôsobi� zranenia osôb alebo zvierat alebo po�kodi� majetok. Nastavte silu na najni��iu 
mo�nú hodnotu, ktorá dovo¾uje rýchle a bezpeèné rozlí�enie prípadných preká�ok.

10. Pred uvedením automatickej brány do prevádzky informujte primerane a písomne majite¾a o pretrvávajúch rizikách a nebezpeèí.

8.1 - Pridanie alebo odobratie zariadení

Vstup S P
Vstup Stop vyvolá okam�ité zastavenie manévru, po ktorom 
nasleduje krátka inverzia. Na tento vstup mô�u by� zapojené 
zariadenia s výstupom s kontaktom normálne otvoreným "NO", 
normálne zatvoreným "N ", optické zariadenia ("Opto Sensor") alebo 
zariadenia s výstupom s kon�tantným odporom ,2 kOhm, ako 
napríklad citlivé hrany.
Poèas fázy naèítania riadiaca jednotka rozozná typ zariadenia 
zapojeného na vstup Stop a následne, poèas normálneho pou�ívania 
pohonu, jednotka ovláda Stop akonáhle spozoruje zmenu voèi 
naèítanému stavu.
Ako pre lue US, riadiaca jednotka poèas fázy naèítania rozozná typ 
zariadenia zapojeného na vstup STOP (viï odsek 6.2). Následne je 
vyvolaný STOP, keï sa prejaví akáko¾vek zmena voèi naèítanému 
stavu.
Pomocou vhodnej úpravy je mo�né na vstup STOP zapoji� viac ako 
jedno zariadenie, aj rôznych typov:

12
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G

N
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• Viaceré zariadenia NO sa mô�u zapoji� paralelne, bez obmedzenia poètu.
• Viaceré zariadenia NC sa mô�u zapoji� do série, bez obmedzenia poètu.

Ak máte viac ako 2 zariadenia, v�etky musia by� zapojené kaskádovite s jediným koneèným odporom  .
Je mo�ná kombinácia NO a NC polo�ením 2 kontaktov paralelne s upozornením, �e do série ku kontaktu NC treba da� odpor   

(takto je mo�ná aj kombinácia 3 zariadení: NO, NC a  Pri zapájaní optického zariadenia postupujte pod¾a in�trukcií na obr. 9. 
Maximálny odber prúdu na prívode       je

Pozor  Ak si �eláte garantova� kategóriu 3 proti poruchám, pod¾a normy EN 13849-1, je potrebné pou�i� výhradne 
optické zariadenia ("Opto Sensor") alebo zariadenia s výstupom s kon�tantným odporom

8  BLI��IE INFORMÁCIE

7.2 - Uvedenie do prevádzky

o automatického systému so SPINom je mo�né kedyko¾vek prida� alebo odobra� zariadenia. Obzvlá�� na " lue US" a na vstup "STOP" 
mô�u by� zapojené rôzne typy zariadení, ako je uvedené ïalej:

Uvedenie do prevádzky mô�e nasta� a� potom, keï boli s pozitívnym výsledkom vykonané v�etky fázy kolaudácie (odsek 7.1). Nie je dovolené 
èiastoèné ani "provizórne" uvedenie do prevádzky.
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Fotobunky
Systém umo�òuje prostredníctvom adresovania príslu�ných mostíkov, aby riadiaca jednotka rozoznala fotobunky a priradila im 
správnu rozli�ovaciu funkciu.
Adresovanie sa robí tak na TX, ako aj na RX (nastavením mostíkov rovnakým spôsobom), prièom treba skontrolova�, èi neexistujú iné páry 
fotobuniek s rovnakou adresou.
V automatickom systéme so sekcionálnymi vrátami alebo výklopnými  nepreènievajúcimi vrátami je mo�né in�talova� fotobunky v zmysle 
tabu¾ky 18. Pre výklopné preènievajúce vráta si pre�tudujte nasledovný obrázok. Foto 2 a Foto 2II sa pou�ívajú v �peciálnych prípadoch, 
ktoré si vy�adujú kompletnú ochranu automatickej brány, aj pri otváraní.
Po montá�i alebo odobratí fotobuniek je potrebné vykona� na riadiacej jednotke fázu naèítania, ako je popísané v odseku 7.1.

FOTO 2

FOTO 2 II

FOTO II

FOTO

FOTO 2 

FOTO 1 II 

FOTO II 

FOTO

FOTO 1 

FOTO 2 II 

BlueBUS
je technológia, ktorá umo�òuje vykona� zapojenie kompatibilných zariadení len pomocou dvoch vodièov, na ktorých prebiehajú 

jednak napájanie, jednak komunikaèné signály. V�etky zariadenia sa zapoja paralelne na tie isté 2 vodièe BlueBUS a bez potreby dodr�ania 
polarity. Ka�dé zariadenie je rozlí�ené samostatne, preto�e vo fáze montá�e mu je priradená jednoznaèná adresa. Na BlueBUS sa mô�u 
zapoji� napríklad: fotobunky, bezpeènostné zariadenia, ovládacie tlaèidlá, signalizaèné kontrolky atï.
Riadiaca jednotka SPINu rozozná jedno po druhom v�etky zapojené zariadenia, a to vo fáze naèítania, a je schopná s mimoriadnou istotou 
rozlí�i� v�etky mo�né poruchy.
Z tohto dôvodu zaka�dým, keï sa pridá alebo odoberie zariadenie zapojené na BlueBUS, treba na riadiacej jednotke vykona� fázu naèítania, 
ako je popísané v odseku 8.2.

Tabu¾ka  Adresy fotobuniek

Fotobunka Mostíky Fotobunka Mostíky

FOTO
Externá fotobunka v. = 50 
so zásahom poèas zatvárania
(obráti pohyb do otvárania)

FOTO 2
Externá fotobunka
so zásahom poèas otvárania
(obráti pohyb do zatvárania)

FOTO II
Externá fotobunka v. = 100 
so zásahom poèas zatvárania
(obráti pohyb do otvárania)

FOTO 2 II
Interná fotobunka
so zásahom poèas otvárania
(obráti pohyb do zatvárania)

FOTO 1
Interná fotobunka v. = 50
so zásahom poèas zatvárania aj otvárania
(doèasný stop a obráti do otvárania)

FOTO 3
Jediná fotobunka
so zásahom poèas zatvárania aj otvárania 
(doèasný stop a obráti do otvárania)

FOTO 1 II
Interná fotobunka v. = 100
so zásahom poèas zatvárania aj otvárania
(doèasný stop a obráti do otvárania)

FA1
Fotobunka na ovládanie otvárania
(preru�te mostík A vzadu na karte TX a RX)

FA2
Fotobunka na ovládanie otvárania
(preru�te mostík A vzadu na karte TX a RX
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8.2 - Naèítanie ïal�ích zariadení

Tabu¾ka Naèítanie ïal�ích zariadení

01. Stlaète a podr�te stlaèené tlaèidlá  a Set.
SET

02. Uvo¾nite tlaèidlá, keï led L1 a L2 zaènú ve¾mi rýchlo blika� (pribli�ne po 3 s).
SET L1 L2

03. Poèkajte nieko¾ko sekúnd, kým riadiaca jednotka dokonèí naèítanie zariadení.

04. Na konci procedúry led L1 a L2 prestanú blika�, led STOP musí zosta� svieti� a led L1....L4 sa rozsvietia
na základe stavu funkcií ON-OFF, ktoré predstavujú. L1 L2

 Po pridaní alebo odobratí zariadení je potrebné znovu vykona� kolaudáciu automatickej brány, ako je uvedené v 
odseku 7.1.

8.3 - Zapojenie externých zariadení

Napájanie externých zariadení
Ak si �eláte napája� externé zariadenie (napríklad bezdotykový èítaè transponderových kariet alebo podsvietenie k¾úèového selektora), 
zariadenie sa mô�e zapoji� na riadiacu jednotku SPINu, ako vidno na obr. 2. Napájacie napätie je 30 V     +20 %, -50 %, s maximálnym 
odberom prúdu 100 mA (obr. 10).

Zapojenie programátora
Na riadiacu jednotku je mo�né zapoji� programovaciu jednotku Oview prostredníctvom interfejsu IBT4N so zbernicovým 4-�ilovým káblom
Táto jednotka umo�òuje kompletné a rýchle programovanie funkcií, nastavenie parametrov, aktualizáciu firmvéru riadiacej jednotky, 
diagnostiku pre odhalenie prípadných porúch a pravidelný servis.
Oview umo�òuje pracova� s riadiacou jednotkou z maximálnej vzdialenosti cca 100 m.
Ak sú v jednej sieti "BusT4" zapojené viaceré riadiace jednotky, zapojením Oview na jednu z nich mô�ete na jeho displeji zobrazova� v�etky 
riadiace jednotky zapojené v sieti (maximálne 16 riadiacich jednotiek).
Jednotka Oview mô�e zosta� zapojená na riadiacu jednotku aj poèas normálneho fungovania automatickej brány, èo umo�òuje pou�ívate¾ovi 
posiela� príkazy cez �peciálne menu. Okrem toho, ak je na riadiacej jednotke u� prítomný rádiový prijímaè OXI, Oview umo�òuje prístup k 
parametrom ulo�eným v pamäti tohto prijímaèa.

Pozor  Pred zapojením interfejsu IBT4N je potrebné vypnú� elektrické napájanie riadiacej jednotky.
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8.4 - �peciálne funkcie

Funkcia �V�dy otvor�
Funkcia V�dy otvor  je vlastnos� riadiacej jednotky, ktorá umo�òuje ovláda� otvárací manéver v�dy, keï príkaz Krok-za-krokom  pretrváva 
dlh�ie ako 3 sekundy. Toto je u�itoèné napríklad na zapojenie kontaktu programovacích hodín na svorku SbS pre udr�anie otvorených 
gará�ových vrát poèas urèitého èasového úseku. Táto vlastnos� je platná, nech je programovanie vstupu SbS akéko¾vek (viï 
parameter kcia v tabu¾ke

Funkcia �Hýb v ka�dom prípade�
V prípade, keby niektoré z bezpeènostných zariadení negungovalo správne alebo bolo úplne pokazené, je mo�né aj tak ovláda� gará�ové 
vráta v re�ime Osoba prítomná iï odsek Ovládanie s pokazenými fotobunkami v prílohe Návod na pou�ívanie

Normálne sa naèítanie zariadení zapojených na BlueBUS a na vstup STOP robí poèas fázy montá�e. Ak sú v�ak pridané alebo odobraté 
zariadenia, je mo�né zopakova� naèítanie nasledovným spôsobom:
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8.5 - Úplné vymazanie pamäte

Tabu¾ka  Úplné vymazanie pamäte

01. Podr�te súèasne stlaèené tlaèidlá  a .

02. Keï sa súèasne rozsvietia v�etky , uvo¾nite tlaèidlá (pribli�ne o 5 s).
L1+L2+L3+L4

03. Po ukonèení procedúry blikajú.

 L1  L2   

Po úplnom vymazaní pamäte je mo�né spusti� proces naèítania zariadení a naèítania polôh.

8.6 - Príslu�enstvo

Pre SPIN je dostupné volite¾né príslu�enstvo.
Pozrite si katalóg výrobkov Nice S.p.A., kde nájdete kompletný a aktuálny zoznam príslu�enstva.
Núdzová batéria

batéria   so zabudovanou nabíjaèkou.

12 13

14 15

Keï je potrebné vykona� úplné vymazanie pamäte a obnovi� hodnoty z výroby, vykonajte nasledovnú procedúru, keï je motor nehybný:
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Niektoré zariadenia ponúkajú priamo zvlá�tne signály, prostredníctvom ktorých je mo�né rozlí�i� stav fungovania alebo prípadné poruchy.

9.1 - Signály majáka a priestorového svetla
Ak je výstup programovaný a je k nemu zapojený maják, poèas manévru vydáva jeden záblesk za sekundu. Keï príde k anomálii, 
vydáva krat�ie záblesky. Tieto sa opakujú dvakrát, oddelené 1-sekundovou pauzou. Rovnaké signály vydáva osvetlenie a ÈERVENÁ led 
BlueBUS.

Tabu¾ka  Signály majáka

Rýchle záblesky Príèina AKCIA

1 záblesk 
pauza 1 sekundu 
1 záblesk

Chyba na Na zaèiatku manévru previerka zariadení zapojených na  nezodpovedá 
tým, ktoré boli ulo�ené do pamäte poèas fázy naèítania. Je mo�né, �e existujú 
pokazené zariadenia - skontrolujte a vymeòte ich. Ak boli vykonané úpravy, treba 
vykona� naèítanie (8.2 Naèítanie ïal�ích zariadení).

2 záblesky
pauza 1 sekundu 
2 záblesky

Zásah fotobunky Na zaèiatku manévru jedna alebo viac fotobuniek nedávajú súhlas k pohybu. 
Skontrolujte, èi nie sú preká�ky.
Poèas pohybu je to normálne, ak je efektívne prítomná preká�ka.

3 záblesky
pauza 1 sekundu 
3 záblesky

Zásah obmedzovaèa 
Sily m ra

Poèas pohybu sa gará�ové vráta stretli s väè�ím trením. Skontrolujte príèinu. 
Prípadne zvý�te hodnotu Sily motora aleb  zní�te hodnotu citlivosti rozli�ovania 
preká�ok.

4 záblesky
pauza 1 sekundu 
4 záblesky

Zásah vstupu STOP Na zaèiatku manévru alebo poèas pohybu pri�lo k zásahu vstupu STOP. 
Skontrolujte príèinu.

5 zábleskov
pauza 1 sekundu 
5 zábleskov

Chyba vo vnútorných 
parametroch elektronickej 
jednotky

Poèkajte aspoò 30 sekúnd a znovu skúste da� príkaz. Ak stav pretrváva, mô�e ís� 
o vá�nu poruchu a treba vymeni� elektronickú kartu.

6 zábleskov
pauza 1 sekundu 
6 zábleskov

Prekroèený maximálny 
limit manévrov za hodinu

Poèkajte nieko¾ko minút, kým sa obmedzovaè manévrov vráti pod maximálny limit.

7 zábleskov
pauza 1 sekundu 
7 zábleskov

Chyba na vnútorných 
elektrických obvodoch

Odpojte na nieko¾ko sekúnd v�etky obvody napájania, potom skúste znovu da� 
príkaz. Ak stav pretrváva, mô�e ís� o vá�nu poruchu na karte alebo na káblovaní 
motora. Skontrolujte a prípadne vymeòte.

8 zábleskov
pauza 1 sekundu 
8 zábleskov

U� je prítomný príkaz, ktorý 
nedovolí vykonanie iných 
príkazov

Skontrolujte typ príkazu, ktorý je stále prítomný. Mô�e to by� napríklad príkaz z 
hodín na vstupe Krok-za-krokom

9 zábleskov
pauza 1 sekundu 
9 zábleskov

Blokovanie pohonu Po�lite príkaz Odblokuj pohon  alebo ovládajte manéver príkazom Krok-za-
krokom s vysokou prednos�ou�.

10 zábleskov
pauza 1 sekundu 
10 zábleskov

Poèas naèítania polôh 
motor nemá odber prúdu

Skontrolujte, èi je riadiaca jednotka správne nasunutá na svoje miesto, a� na dno.

9.2 - Signály led na riadiacej jednotke

Tabu¾ka  Led na svorkách riadiacej jednotky

Led BLUEBUS zel./èerv. Príèina AKCIA

Zhasnutá Chyba Skontrolujte, èi je napájanie. Skontrolujte, èi nevyhoreli poistky. Ak áno, zistite 
príèinu poruchy a potom ich vymeòte za nové rovnakej hodnoty.

Rozsvietená Vá�na chyba Ide o vá�nu chybu. Skúste na pár sekúnd vypnú� riadiacu jednotku. Ak stav 
pretrváva, ide o poruchu a treba vymeni� elektronickú kartu.

1 záblesk za sekundu V�etko OK Normálne fungovanie riadiacej jednotky

2 rýchle záblesky Pri�lo k zmene stavu 
vstupov

Je to normálne, keï nastane zmena na jednom zo stupov:  zásah 
fotobunky alebo bol pou�itý rádiový vysielaè.

Led èervená = rad 
zábleskov oddelených 
1-sekundovou pauzou

Rôzne Je to rovnaká signalizácia ako na majáku alebo osvetlení. Viï tabu¾ku 21.

Led èervená = rýchle 
predå�ené záblesky

Skrat na svorke Odpojte svorku a zistite príèinu skratu na zapojení e . Keï je skrat 
odstránený, led zaène po desiatich sekundách pravidelne blika�.

9  DIAGNOSTIKA

Na riadiacej jednotke SPINu je rad led, z ktorých ka�dá mô�e vydáva� zvlá�tne signály tak poèas normálneho fungovania, ako aj v prípade 
poruchy.



Slovensky � 29

Led STOP (èervená) Príèina AKCIA

Zhasnutá Zásah vstupu STOP Skontrolujte zariadenia zapojené na vstup STOP.

Rozsvietená V�etko OK Vstup STOP je aktívny.

Príèina AKCIA

Zhasnutá Zásah vstupu SbS Vstup SbS nie je aktívny.

Rozsvietená V�etko OK Je to normálne, ak je efektívne aktívne zariadenie zapojené na vstup .

Led OPEN Príèina AKCIA

Zhasnutá V�etko OK Vstup OPEN nie je aktívny.

Rozsvietená Zásah vstupu OPEN Je to normálne, ak je efektívne aktívne zariadenie zapojené na vstup .

Tabu¾ka  Led na tlaèidlách riadiacej jednotky

Led 1 Popis

Zhasnutá Poèas normálneho fungovania ukazuje, �e Automatické zatvorenie ie je aktívne.

Rozsvietená Poèas normálneho fungovania ukazuje, �e Automatické zatvorenie je aktívne.

Bliká � Prebieha programovanie funkcií.
Ak bliká spolu s , ukazuje, �e je potrebné vykona� fázu naèítania zariadení 
iï odsek Naèítanie zariadení

Led 2 Popis

Zhasnutá Poèas normálneho fungovania ukazuje, �e Z atvor nie je aktívne

Rozsvietená Poèas normálneho fungovania ukazuje, �e Z atvor je aktívne

Bliká

Led 3 Popis

Zhasnutá Poèas normálneho fungovania ukazuje Silu motora re �a�ké  vráta

Rozsvietená Poèas normálneho fungovania ukazuje Silu motora pre ¾ahké  vráta

Bliká • Prebieha programovanie funkcií.
Ak bliká spolu s , ukazuje, �e je potrebné vykona� fázu naèítania polôh otvorenia a zatvorenia vrát 
iï odsek Naèítanie polôh otvorenia a zatvorenia vrát

Led 4 Popis

Zhasnutá Poèas normálneho fungovania ukazuje, �e ie je aktívny

Rozsvietená Poèas normálneho fungovania ukazuje, �e  je aktívny.

Bliká • Prebieha programovanie funkcií.
Ak bliká spolu s L3, ukazuje, �e je potrebné vykona� fázu naèítania polôh otvorenia a zatvorenia vrát 
iï odsek Naèítanie polôh otvorenia a zatvorenia vrát

V nasledujúcej tabu¾ke je mo�né nájs� u�itoèné informácie pre prípady nesprávneho fungovania, s ktorými sa mo�no stretnú� poèas montá�e 
alebo v prípade poruchy.

Tabu¾ka  H¾adanie porúch

Problém Rie�enie

Rádiový vysielaè neovláda vráta a led na vysielaèi 
sa nerozsvieti.

Skontrolujte, èi nie je vybitá batéria vysielaèa, prípadne ju vymeòte.

Rádiový vysielaè neovláda vráta, ale led na vysielaèi 
sa rozsvieti.

Skontrolujte, èi je vysielaè správne ulo�ený v pamäti rádiového prijímaèa.

Nejde ovláda� �iaden manéver a led  
ebliká.

Skontrolujte, èi je SPIN napájaný sie�ovým napätím 230 V. Skontrolujte, èi nie sú 
spálené poistky F1 a F2. V tomto prípade zistite príèinu poruchy, a potom ich vymeòte 
za nové rovnakej hodnoty a parametrov.

Nejde ovláda� �iaden manéver a maják je zhasnutý. Skontrolujte, èi je príkaz efektívne prijatý. Keï dáte príkaz na vstup SbS, príslu�ná led 
 sa musí rozsvieti�. Ak sa pou�íva rádiový vysielaè, led musí vyda� dva 

rýchle záblesky.

Manéver sa nerozbieha a osvetlenie 
nieko¾kokrát blikne.

Spoèítajte záblesky a porovnajte poèet s údajmi v tabu¾ke 25.

Manéver sa zaène, ale hneï nastane krátka 
inverzia.

Vybraná sila by mohla by� príli� nízka na pohyb va�ich vrát. Skontrolujte, èi neexistujú 
preká�ky a prípadne nastavte vy��iu silu.

10 ÈO ROBI� KEÏ...

� Prebieha programovanie funkcií.
Ak bliká spolu s 1, ukazuje, �e je potrebné vykona� fázu naèítania zariadení 
iï odsek Naèítanie zariadení
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Manéver je vykonaný, ale zariadenie zapojené 
na výstup FLASH nefunguje.

Skontrolujte, èi zariadenie zapojené na výstup je to, ktoré je skutoène 
naprogramované.
Skontrolujte, èi je na svorke zariadenia napätie, keï je toto napájané.
Ak je napätie, problém je v zariadení, ktoré musí by� vymenené za nové, rovnakých 
parametrov.
Ak nie je napätie, znamená to, �e na výstupe je elektrické prepätie. Skontrolujte, èi nie 
skrat na kábli.

F2

F1

16

Tento výrobok je neoddelite¾nou súèas�ou automatickej brány, a teda musí by� zlikvidovaný spolu s òou.
Tak ako pri montá�i, aj na konci �ivota tohto výrobku musia by� kroky likvidácie vykonané kvalifikovaným technikom.
Výrobok je zlo�ený z rôznych typov materiálov: niektoré mô�u by� recyklované, iné musia by� zlikvidované. Je potrebné informova� sa o 
systéme recyklácie alebo likvidácie v súlade s nariadeniami platnými vo va�ej krajine pre túto kategóriu výrobkov.

POZOR  Niektoré èasti výrobku mô�u obsahova� jedovaté alebo nebezpeèné látky, ktoré mô�u ma� �kodlivé úèinky na 
�ivotné prostredie a na ¾udské zdravie.

Ako znázoròuje ved¾aj�í symbol, je zakázané vyhodi� tento výrobok do domového odpadu. Vykonajte separovaný zber  v 
súlade s predpismi platnými vo va�ej krajine alebo odovzdajte výrobok predajcovi v momente kúpy nového rovnocenného 
výrobku.

POZOR  Nariadenia platné na lokálnej úrovni mô�u predpisova� tvrdé sankcie pre prípad nelegálnej 
likvidácie tohto výrobku.

V tejto kapitole nájdete informácie potrebné k zostaveniu servisného plánu pre SPIN.
Na udr�anie kon�tantnej úrovne bezpeènosti a zaruèenie maximálnej �ivotnosti celej automatickej brány je potrebný pravidelný servis.

 Servis musí by� konaný pri plnom dodr�iavaní bezpeènostných predpisov uvedených v tomto návode a v súlade s 
platnými zákonmi a normami.

Pre ostatné zariadenia v systéme postupujte pod¾a príslu�ných plánov servisu.

01. SPIN si vy�aduje plánovaný servis najneskôr do 6 mesiacov alebo 3000 manévrov od posledného servisu:

02. Odpojte v�etky zdroje elektrického napájania, vrátane prípadnej núdzovej batérie.

03. Skontrolujte stav opotrebenia v�etkých materiálov, ktoré tvoria automatickú bránu, prièom zvlá�tnu pozornos� venujte znakom erózie 
alebo oxidácie kon�trukèných èastí. Vymeòte diely, ktoré neposkytujú dostatoèné záruky.

04. Skontrolujte stav opotrebenia v�etkých pohyblivých dielov: remeò, vozík motora, ozubené kolesá a v�etky èasti gará�ových vrát. 
Vymeòte opotrebované diely.

05. Znovu zapojte zdroje elektrického napájania a vykonajte v�etky skú�ky a previerky predpísané v odseku

12 SERVIS

11 LIKVIDÁCIA VÝROBKU
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Za úèelom zlep�ovania svojich výrobkov si vyhradzuje právo upravova� technické parametre, kedyko¾vek to uzná za potrebné a bez 
predchádzajúceho upozornenia, prièom v�ak dodr�í funkènos� a úèel pou�itia.
V�etky uvedené technické parametre sa vz�ahujú na teplotu prostredia 20°C (±5°C).

Technické parametre: SPIN

Model SN6021 SN6031 SN6041

Typ Elektromechanický prevodový motor na automatický pohyb gará�ových vrát 
s rezidenèným pou�itím, kompletný s elektronickou riadiacou jednotkou

Ozubený prevod Priemer   zubov pre vodiace li�ty
a li�ty dodané so a

Maximálny krútiaci moment pri �tarte
[zodpovedá schopnosti vyvinú� silu 
potrebnú na uvedenie krídla
do pohybu]

11.7 Nm
[650 N]

14.4 Nm
[800 N]

18 Nm
[1000 N]

Nominálny krútiaci moment
[zodpovedá schopnosti vyvinú� silu 
potrebnú na udr�anie krídla v pohybe]

5.85 Nm
[345 N]

7.2 Nm
[425 N]

9 Nm
[560 N]

Rýchlos� naprázdno
[ak je programovaná rýchlos� Rýchla

106 rpm
 

riadiaca jednotka umo�òuje programova� 4 rýchlosti, pribli�ne 100% - 85% - 70% - 55%

Rýchlos� pri nominálnom krútiacom 
momente [ak je programovaná 
rýchlos� Rýchla

53 rpm
 

Maximálna frekvencia cyklov 
fungovania

50 cyklov / deò
(riadiaca jednotka obmedzuje cykly na maximum uvedené v tabu¾kách 4 a 5)

Max. èas nepretr�itého fungovania

Obmedzenie pou�itia

4 minúty (riadiaca jednotka obmedzuje nepretr�ité fungovanie na max. uvedené v tabu¾kách 4 a 5)

Napájanie SPIN 
Napájanie SPIN/V1

230 V       
120 V      

Maximálny výkon 270 W 300 W 370 W

Zní�enie odberu prúdu v 4.2 W menej ako 0.8 W menej ako 1.2 W

Izolaèná trieda vy�aduje sa bezpeènostné uzemnenie

Núdzové napájanie S príslu�enstvom PS124

Zabudované svetlo Vnútorná biela led

Výstup Ak je programovaný ako  (kontrolka otvorenej brány) pre jednu �iarovku  , max.   
Ak je programovaný ako Maják pre jeden maják aleb    

Ak je programovaný ako lektrozámok pre elektromechanický zámok  , max.  
Ak je programovaný ako Podtlak pre elektromechanické zariadenie  , max.  

Maximálna zá�a� výstupu 6

Vstup STOP

Vstup SbS

Pre kontakty normálne zatvorené, normálne otvorené alebo s kon�tantným odporom  k
Automatické naèítanie (zmena voèi stavu ulo�enému v pamäti vyvolá príkaz

Vstup ANTÉNA rádia  pre kábel typu alebo podobný

Rádiový prijímaè Konektor pre prijímaèe typu alebo

Programovate¾né funkcie 4 funkcie typu ON-OFF a 4 nastavite¾né funkcie (viï tabu¾ky 8 a 10)

Funkcie s automatickým naèítaním matické naèítanie zariadení zapojených na výstup
Automatické naèítanie typu zariadenia

kontakt O , optická hrana alebo odpor  k )
Automatické naèítanie polôh otvorenia a zatvorenia vrát
a výpoèet bodov spomalenia a èiastoèného otvorenia

Teplota fungovania -20°C ÷ 55°C

Pou�itie v obzvlá�� kyslom, slanom 
alebo potenciálne výbu�nom prostredí

Nie

Stupeò ochrany

Rozmery a váha   v. mm  

13 TECHNICKÉ PARAMETRE

Vo v�eobecnosti je SPIN schopný automatizova� sekcionálne alebo výklopné vráta spadajúce do 
rozmerov uvedených v tabu¾ke 3 a v súlade s obmedzeniami uvedenými v tabu¾ke 4 a 5

IP 40 (pou�itie len vo vnútornom alebo chránenom prostredí)

Pre kontakty normálne otvorené (zatvorenie kontaktu vyvolá príkaz SbS)

311 x 327 v. 105 mm / 3,6 kg
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Technické parametre vodiacich lí�t

Model Vodiaca li�ta
balená s

SPIN23KCER10

Vodiaca li�ta
balená s

SPIN20KCER10 
SPIN30R10
SPIN40R10

SNA30 SNA30
+SNA31

SNA6 SNA30C SNA30C
+SNA31C

Typ jeden profil
oce¾ový

zinkovaný

 z 3 dielov
oce¾ový 

zinkovaný

jeden profil
oce¾ový

zinkovaný

 z 2 dielov
oce¾ový

zinkovaný

 z 2 dielov
oce¾ový

zinkovaný

jeden profil
oce¾ový

zinkovaný

 z 2 dielov
oce¾ový

zinkovaný
Då�ka vodiacej li�ty -- 3.15 m 3.15 m 4.15 m 4.15 m 3.05 m 4.05 m

Vý�ka vodiacej li�ty -- 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm

U�itoèná dráha -- 2.5 m 2.5 m 3.5 m 3.5 m 2.5 m 3.5 m

Då�ka re�aze -- -- -- -- -- 5778.5 mm 7747 mm

Då�ka remeòa -- 6 m 6 m 8 m 8 m -- --

Vý�ka remeòa -- 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm -- --

Odolnos� voèi �ahu -- 1220 N 1220 N 1220 N 1220 N -- --

Technické parametre rádiového prijímaèa

Model OXI OXIS

Typ

Frekvencia

Prijímaè 4-kanálový na rádiové ovládanie
 

Kódovanie Digitálne s plávajúcim kódom  typ Digitálne s plávajúcim kódom  typ

Kompatibilné vysielaèe SMILO

Pamä�

Impedancia vstupu

Citlivos�

Dosah vysielaèov

Výstupy

Teplota fungovania

max. 256 vysielaèov, ak sú ulo�ené v Re�ime 1
 

lep�ia ako  

4 (na konektore SM)

-20°C ÷ 55°C

100 a� 150 m, táto vzdialenos� sa mô�e meni�, ak sú prítomné preká�ky a elektromagnetické ru�enie
a je ovplyvnená umiestnením prijímacej antény
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Poznámka: Obsah tohto vyhlásenia zodpovedá obsahu oficiálneho dokladu, ulo�eného v sídle  , a najmä jeho poslednej 
revízii dostupnej pred tlaèou tohto návodu. Tu uvedený text bol upravený z tlaèových dôvodov. Kópiu originálneho vyhlásenia si mô�ete 
vy�iada� v Nice S.p.A. (TV), Taliansko.

Rev: 12 
Jazyk: Slovensky 

Meno výrobcu: 
Adresa: 

NICE S.p.A.
Via Pezza Alta n°13, 31046 Rustigné di Oderzo (TV), Taliansko

Osoba poverená zostavením technickej dokumentácie: 
Adresa: 

NICE S.p.A.
Via Pezza Alta n°13, 31046 Rustigné di Oderzo (TV), Taliansko

Typ výrobku:  Elektromechanický pohon so zabudovanou riadiacou jednotkou
Model / Typ:  SN6021, SN6031, SN6041, SN6021/A, SN6031/A, SN6041/A,  

SN6041/B
Príslu�enstvo:  Rádiový prijímaè SMXI, SMXIS, OXI, OXIT, OXIS; núdzová 

batéria PS124, maják ELB, ELDC, fotobunka EPMB

Dolupodpísaný Roberto Griffa, vo funkcii generálneho riadite¾a, vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednos�, �e horeuvedený výrobok spåòa 
nále�itosti nasledovných smerníc:

• Smernica 2014/53/EÚ (RED) · Ochrana zdravia (èl. 3(1)(a)): EN 62479:2010
· Elektrická bezpeènos� (èl. 3(1)(a)):

60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013EN
· Elektromagnetická kompatibilita (èl. 3(1)(b)):

EN 301 489-1 V2.2.0:2017, EN 301 489-3 V2.1.1:2017
· Rádiové spektrum (èl. 3(2)): EN 300 220-2 V3.1.1:2017

Okrem toho spåòa nále�itosti nasledovnej smernice pod¾a po�iadaviek pre �èiastoène skompletizované strojové zariadenia� (Príloha II, 
èas� 1, oddiel B): 

Smernica 2006/42/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení 
smernice 95/16/ES (prepracované znenie).

  

  

  

 

Ïalej výrobok spåòa po�iadavky týchto noriem:

EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 62233:2008, EN 60335-2-103:2015 
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Miesto a dátum: Oderzo, 04/10/2017
Ing.  

(generálny riadite¾)    

Vyhlásenie v súlade so Smernicami EÚ ES príloha  èas�

Vyhlásenie o zhode ES (è. 184/SPIN)
a vyhlásenie o zabudovaní do �èiastoène skompletizovaného strojového zariadenia�

Vyhlasuje sa, �e príslu�ná technická dokumentácia bola vyplnená v zhode s prílohou VII B smernice 2006/42ES a �e boli dodr�ané 
nasledovné základné po�iadavky:
1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.2.1 - 1.2.6 - 1.5.1 - 1.5.2 - 1.5.5 - 1.5.6 - 1.5.7 - 1.5.8 - 1.5.10 - 1.5.11
Výrobca sa zaväzuje na základe dôvodnej �iadosti odovzda� kompetentným orgánom príslu�né informácie o �èiastoène 
skompletizovanom strojovom zariadení�, prièom sa zachová nedotknuté jeho právo na du�evné vlastníctvo.
Ak je �èiastoène skompletizované strojové zariadenie� uvedené do prevádzky v európskej krajine s úradným jazykom iným, ako je 
ten, v ktorom je písané toto vyhlásenie, dovozca má povinnos� prilo�i� k tomuto vyhláseniu príslu�ný preklad.
Upozoròujeme, �e �èiastoène skompletizované strojové zariadenie� nesmie by� uvedené do prevádzky, a� kým koncové strojové 
zariadenie, v ktorom je zabudované, nebolo vyhlásené zhodným,s ustanoveniami smernice 2006/42/ES.
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Odporúèa sa uchova� tento návod a odovda� ho v�etkým pou�ívate¾om automatickej brány.
VÝSTRAHY

•

Dôle�ité: keï sú bezpeènostné prvky pokazené, je potrebné da� automatickú bránu èím skôr opravi�. 
�Prejazd je dovolený, len keï je brána otvorená a nehybná�.

KLIK

Servis
Aby sa nestalo, �e niekto aktivuje gará�ové vráta, nezabudnite pred servisom v�dy odblokova� pohon ako je popísané v bode "Odblokovanie a 
zablokovanie motora") a odpoji� v�etky zdroje napájania.
Na udr�anie kon�tantnej úrovne bezpeènosti a zaruèenie maximálnej �ivotnosti celej automatickej brány je potrebný plánovaný servis ka�dých 6 mesiacov.

01.

OFF

+ prípadná núdzová batéria

02.

03.

04.

05.

ON

a vykonajte v�etky previerky a skú�ky uvedené v odseku 6.1.

NÁVOD NA POU�ÍVANIE odovzda� koncovému pou�ívate¾ovi

Pred prvým pou�itím automatickej brány je dôle�ité, aby vás montér informoval oh¾adom pôvodu pretrvávajúcich rizík a aby ste venovali nieko¾ko minút 
èítaniu tohto návodu: najmä v�eobecné výstrahy (návod na montá� výrobku).
Je dôle�ité odlo�i� si návod, ktorý vám odovzdal montér, pre pochybnosti, ktoré by sa mohli vyskytnú� v budúcnosti, a odovzda� ho prípadnému novému 
majite¾ovi automatickej brány.
Va�a automatická brána je stroj, ktorý verne plní va�e príkazy. Nesprávnym pou�ívaním sa mô�e sta� nebezpeènou: neovládajte pohyb automatickej brány, 
ak sa v jej akènom dosahu nachádzajú osoby, zvieratá alebo veci.
Deti: automatické zariadenie zaruèuje vysoký stupeò bezpeènosti tým, �e svojimi systémami rozli�ovania bráni pohybu brány v prítomnosti osôb alebo vecí 
a garantuje v�dy predvídate¾nú a bezpeènú aktiváciu. Napriek tomu je obozretné zakáza� de�om hra� sa v blízkosti automatickej brány a nenecháva� 
vysielaèe v ich dosahu: to nie je hra!
Kontrola zariadenia: najmä káble, pru�iny a dr�iaky pre vèasné zistenie prípadného zlého vyvá�enia alebo znakov opotrebenia èi po�kodenia.
- Mesaène kontrolujte, èi pohon vykoná inverziu manévru, keï gará�ové vráta narazia na 50 mm vysoký predmet, polo�ený na podlahe.
- Nepo�ívajte automatickú bránu, ak si vy�aduje opravu alebo nastavenie. Porucha alebo nesprávne vyvá�ené gará�ové vráta mô�u spôsobi� zranenia.
Anomálie: ak sa automatická brána nespráva normálne, vypnite elektrické napájanie zariadenia. Nepokú�ajte sa o �iadnu opravu, ale privolajte vá�ho 
montéra, ktorému dôverujete.
- Brána mô�e fungova� manuálne: odblokujte motor, ako je popísané v bode "Odblokovanie a zablokovanie motora".
- Neupravujte zariadenie ani parametre programovania a nastavenia automatickej brány: za toto nesie zodpovednos� vá� montér.
- Kolaudácia, pravidelný servis a prípadné opravy musia by� zadokumentované osobou, ktorá ich vykonala a doklady uschované u majite¾a zariadenia.
Likvidácia: na konci �ivota automatickej brány je potrebné, aby jej likvidáciu vykonal kvalifikovaný pracovník a aby materiály boli recyklované alebo 
zlikvidované v súlade s nariadeniami platnými vo va�ej krajine pre túto kategóriu výrobkov.
Ovládanie s pokazenými bezpeènostnými prvkami: ak bezpeènostné zariadenia, prítomné v systéme, nefungujú správne, aj tak je mo�né ovláda� bránu.
Ak po poslaní príkazu maják vydá nieko¾ko zábleskov (poèet zábleskov závisí od príèiny poruchy), ale manéver sa nerozbehne, je potrebné: do 3 sekúnd 
podr�a� stlaèený príkaz. Pribli�ne o 2 sekundy sa zaène manéver v re�ime "osoba prítomná". Manéver pokraèuje dovtedy, kým nie je preru�enýpríkaz, 
vtedy sa manéver zastaví.

Odblokovanie      a zablokovanie      motora (manuálny manéver)

Potiahnite odlokovacie lanko smerom dole, a� kým budete poèu� uvo¾nenie vozíka
Teraz mô�ete ruène hýba� gará�ovými vrátami.
Na obnovenie fungovania pohonu dajte gará�ové vráta do koncovej polohy, aby ste poèuli zacvaknutie vozíka.

1.
2.
3.

Skontrolujte stav opotrebenia v�etkých materiálov, z ktorých sa automatická brána skladá. Dávajte pozor na eróziu a oxidáciu kon�trukèných 
èastí. Vymeòte diely, ktoré neposkytujú dostatoèné záruky.

Skontrolujte stav opotrebenia pohyblivých èastí.

Suchou handrièkou oèistite vodiacu li�tu pre odstránenie prípadných neèistôt
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www.niceforyou.com

Nice S.p.A.

31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com




