
FLORNávod na montá�
a pou�ívanie

Prijímaè 
rad FLOXR



1 � POPIS VÝROBKU A ÚÈEL
POU�ITIA

Tento prijímaè je súèas�ou radu �Flor� od Nice spa. 
Prijímaèe tohto radu sú urèené na pou�ívanie s riadiacimi 
jednotkami prítomnými v automatických zariadeniach pre 
brány, gará�ové vráta a závory. Ka�dé iné pou�itie sa 
pova�uje za nevhodné a zakázané! Výrobca 
nezodpovedá za �kody spôsobené nevhodným 
pou�itím výrobku, odli�ným od toho, ktoré je 
uvedené v tomto návode.

2 � FUNKÈNÉ VLASTNOSTI VÝROBKU
• Pre v�etky modely
– Prijímaè ovláda rádiové kódovanie typu �Flor� s

plávajúcim kódom (rolling-code) a pre základné funkcie 
rozpoznáva aj kódovanie O-Code radu Opera.

– Tieto modely sú vybavené 1 alebo 2 relé s výstupom s 
èistým kontaktom; mô�u by� teda pou�ité s ¾ubovo¾ným 
typom riadiacej jednotky.

3 � MONTÁ� VÝROBKU
• Pre modely s konektorom �NICE�
Tieto modely sa zapoja na riadiacu jednotku zasunutím 
svojho konektora do �peciálneho konektora prítomného 
na riadiacej jednotke. Pozor! � Pred zasunutím alebo 
vytiahnutím prijímaèa vypnite elektrické napájanie 
riadiacej jednotky.
Navy�e sa mô�e vy�adova� montá� dodanej antény, a to 
zapojením na príslu�né svorky riadiacej jednotky.
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SLOVENSKY
Originálny návod

VÝSTRAHY
PRACUJTE V BEZPEÈNÝCH PODMIENKACH!

POZOR! � Pre bezpeènos� osôb je dôle�ité dodr-
�iava� tieto in�trukcie.
POZOR! � Dôle�ité in�trukcie týkajúce sa bezpeè-
nosti: uschovajte preto tento návod.
POZOR! � V�etky úkony montá�e, zapojenia, 
programovania a servisu výrobku musí vykona� 
výhradne kvalifikovaný a kompetentný technik!

Dodr�ujte nasledovné výstrahy:
– Nevykonávajte úpravy na �iadnej èasti výrobku, pokia¾ 

to nevyplýva z tohto návodu. Nedovolené operácie 
mô�u by� zdrojom nebezpeèia a príèinou poruchy. 
Výrobca sa zrieka v�etkej zodpovednosti za �kody
spôsobené svojvo¾ne upravenými výrobkami.

– Starostlivo si tento návod odlo�te pre u¾ahèenie
prípadných budúcich programovacích alebo servisných
zásahov na výrobku.

– Obalový materiál výrobku zlikvidujte pri plnom dodr�iavaní 
noriem platných vo va�ej krajine.
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Obr. 1 znázoròuje elektrické zapojenia na konektore:

A = nepou�ité
B = elektrické napájanie 
C = výstup relé 1
D = výstup relé 2
E = anténa

• Pre modely s univerzálnym zapojením
Tieto modely so svorkovnicou umo�òujú pou�itie 
univerzálneho typu; mô�u sa namontova� na stenu s 
pou�itím skrutiek (nie sú dodané) alebo s pou�itím lepiacej 
pásky na spodku krabièky.

––– Elektrické zapojenia –––

Vykonajte nasledovné zapojenia (obr. 2):

2

1 2 3 4 5 6 1 2

L1 P1 BM

1

1

2

ANTÉNA

Otvorenie krabièky prijímaèa s univerzálnym zapojením:

relé 1 relé 2

L1 P1 BM

A B C D E

1

relé 1 relé 2
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1-2 NAPÁJANIE: 12/24 V jednosmerný alebo striedavý
3-4   VÝSTUP 1. RELÉ: èistý kontakt normálne otvorené-

 ho relé
5-6   VÝSTUP 2. RELÉ: èistý kontakt normálne otvorené-

 ho relé (len na 2-kanálových prijímaèoch) 
1-2   ANTÉNA: vstup signálu antény

––– Montá� externej antény –––

V prípade, �e sa dodaná anténa nachádza na nepriaznivom 
mieste a rádiový signál je slabý, na zlep�enie príjmu sa 
odporúèa nahradi� ju externou anténou (mod. ABF alebo 
ABFKIT). Nová anténa sa musí umiestni� èo najvy��ie a nad 
prípadné kovové alebo �elezobetónové kon�trukcie 
nachádzajúce sa v oblasti.

Ak treba, pou�ite koaxiálny kábel s impedanciou 50 Ohm 
(napríklad kábel RG58 s nízkym rozptylom). Pozor! � Na 
zní�enie rozptylu signálu pou�ite najkrat�í mo�ný kábel (nie 
dlh�í ako 10 m).
– Zapojenie antény (len pre modely s univerzálnym 

zapojením): zapojte kábel antény na svorku 1 a 2 (obr.
2): svorka 1 = tienenie; svorka 2 = jadro.

– Zapojenie antény pre modely s konektorom Nice: 
zapojte kábel antény na príslu�né svorky riadiacej
jednotky.

• Pre v�etky modely:
––– Výber relé na kanáloch –––

pového relé so �elaným tlaèidlom prostredníctvom 
elektrického mostíka, ktorý musí by� vlo�ený do príslu�ných  
konektorov: viï Tabu¾ku 1.

––– Ako dosiahnu� kontakty typu �NC� –––

Výstupy sú ovládané z 2 relé s kontaktom typu 
�NO� (normálne otvorený). Ak chcete dosiahnu� kontakt typu 
�NC� (normálne zatvorený), postupujte nasledovne:
01. Vypnite elektrické napájanie prijímaèa.
02. Opatrne vytiahnite kartu a otoète ju: strana so zvarmi 

musí by� obrátená smerom k vám.
03. Na strane so zvarmi vykonajte tieto operácie (obr. 3):

� Preru�te úsek stopy v bode �X�.
� Kvapkou cínu spojte plochy v bodoch �Y�.

Poznámka � tieto úpravy sa mô�u vykona� na jednom relé 
alebo na oboch, pod¾a va�ej potreby.

Tlaèidlo: 1

TABU¼KA 1
Výstup Relé 1 Výstup Relé 2 (ak je prítomné)

Tlaèidlo: 2

Tlaèidlo: 3

Tlaèidlo: 4

Ka�dý rádiový prijímaè je schopný rozozna� v�etky 4 tlaèidlá 
prítomné na vysielaèi. Toto je mo�né vïaka zdru�eniu výstu-
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––– Výber kanála na vysielaèi –––

Na vysielaèoch radu FLOR je mo�né upravi� zdru�enie tlaèidla 
vysielaèa s kanálom prijímaèa:
• Pre tlaèidlo 1 vysielaèa postupujte tak, ako znázoròuje 

obr. 4a: preru�te úsek, ktorý priraïuje tlaèidlo 1 ku 
kanálu 1, a pomocou kvapky cínu ho spojte s jednou z 
plôch napravo, èím ho zdru�íte s kanálom 2, 3 alebo 4.

• Pre tlaèidlo 2 vysielaèa postupujte tak, ako znázoròuje 
obr. 4b.

4a

4b

1. KANÁL
2. KANÁL

3. KANÁL

2. KANÁL
 1. KANÁL

3. KANÁL
4. KANÁL

2. TLAÈIDLO

1. TLAÈIDLO

ODREZA�

ODREZA�

4. KANÁL

3
relé 2 relé 1

relé 2 relé 1

NO   NC

�NO� �NC� �NO� �NC�
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4 � PROGRAMOVANIE
Výstrahy
Programovania uvedené v tejto kapitole si vy�adujú 
pou�itie tlaèidla P1 a led L1 na prijímaèi (obr. 1). Na 
indikáciu stavu prebiehajúcej aktivity vydá led urèitý 
poèet zábleskov, ktoré majú �pecifické trvanie. Význam 
týchto signálov je popísaný v Tabu¾ke 2.

Na u¾ahèenie programovania je mo�né pou�i� programátory 
BUPC a OBox.

TABU¼KA 2
SIGNÁLY VYDÁVANÉ LED L1 PRIJÍMAÈA

–– POMALÉ 1/2 sekundové ZÁBLESKY ––
1 ✺ = Prijatý kód nie je medzi autorizovanými
2 ✺ = Vypr�anie èasu naèítania bez výsledku*
3 ✺ = Naèítanie dokonèené s pozitívnym výsledkom (autorizovaný

      kód)
4 ✺ = Kód je u� na zozname autorizovaných
5 ✺ = Zoznam je prázdny (�iaden kód)
6 ✺ = Zoznam je naplnený (u� nie je miesto pre ïal�ie kódy) 
7 ✺ = Po�iadavka na vymazanie kódu, ktorý nie je prítomný 
8 ✺ = Vo fáze naèítania boli prijaté rôzne kódy 
9 ✺ = Vlo�ené heslo
*
-

–– RÝCHLE 1/4 sekundové ZÁBLESKY ––
• Pri zapnutí:
1 ✺ = Je prítomná pamä� BM60
2 ✺ = Je prítomná pamä� BM250
3 ✺ = Je prítomná pamä� BM1000
4 ✺ = V pamäti sú ulo�ené kódy, ktoré nie sú verzie Flor
5 ✺ = Zistila sa chyba poèas èítania pamäte

• Poèas fungovania:
1 ✺ = Prijatý kód je �kópia�; platné sú len �originálne� kódy
3 ✺ = Kód nie je v okienku kódov, ale bol resynchronizovaný
4 ✺ = Kód nie je v okienku kódov a resynchronizácia je blokovaná
5 ✺ = Kód nie je v okienku kódov nie je mo�né vykona� resyn-

chronizáciu

Prijímaè je vybavený pamä�ou BM250, ktorá si mô�e 
zapamäta� a� 63 kódov; keï sa zapne napájanie prijímaèa, 
tento prostredníctvom rôznych zábleskov led L1 (obr. 1) 
zobrazuje typ pou�itej pamäte, viï Tabu¾ku 2.
Pou�ite¾né pamäte sú nasledovné:
– pamä� BM60 = 16 zapamätate¾ných kódov
– pamä� BM250 = 63 zapamätate¾ných kódov
– pamä� BM1000 = 255 zapamätate¾ných kódov

Pamä� obsahuje v�etky kódy vysielaèov, ktoré ste do nej 
ulo�ili. Na dosiahnutie maximálnej bezpeènosti a predídenie 
náhodnému ulo�eniu cudzích kódov je mo�né zablokova� 
funkciu naèítania kódov (viï odsek 5.4 - Uzamknutie 
pamäte).

Poznámka
Ak je aktívne uzamknutie pamäte softvéru, 2. záblesk je dlh�í 
ako 1. záblesk.
Ak nie je aktívne uzamknutie pamäte softvéru, oba záblesky 
sú rovnaké.

-
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4.1 � Ulo�enie vysielaèa do pamäte
Vysielaè (jeho kód) je mo�né ulo�i� do pamäte prijímaèa 
dvomi spôsobmi:
- rýchly re�im 
- �tandardný re�im

4.1.1 � Rýchly re�im
Toto je najrýchlej�í spôsob, ktorý mô�ete pou�i�, ale nie je 
obzvlá�� bezpeèný, preto�e poèas operácie ukladania kódu 
do pamäte mô�e prijímaè prija� cudzí signál, pochádzajúci z 
iného vysielaèa prítomného v akènom dosahu, a ulo�i� sa 
do pamäte. Odporúèame zvá�i� toto riziko pri výbere re�imu 
ukladania do pamäte.

01. Stlaète a podr�te stlaèené tlaèidlo P1 (obr. 1) na 
prijímaèi: led L1 sa rozsvieti;

02. Stlaète ¾ubovo¾né tlaèidlo na vysielaèi a vysielajte kód, a� 
kým led L1 na prijímaèi zhasne;

03. Teraz uvo¾nite tlaèidlo vysielaèa: led L1 sa znovu 
rozsvieti a prijímaè je pripravený pre novú operáciu;

04. Pre ulo�enie ïal�ích vysielaèov do pamäte zopakujte 
operáciu od bodu 02. Nakoniec uvo¾nite tlaèidlo P1 na 
prijímaèi.

4.1.2 � �tandardný re�im
01. Stlaète a podr�te stlaèené tlaèidlo P1 (obr. 1) na 

prijímaèi: led L1 sa rozsvieti na 5 sekúnd;
02. V priebehu týchto 5 sekúnd vysielajte kód, a� kým led 

L1 na prijímaèi zhasne;
03. Teraz uvo¾nite tlaèidlo vysielaèa a poèkajte 1 sekundu;

04. Stlaète a podr�te stlaèené ¾ubovo¾né tlaèidlo na 
vysielaèi a vysielajte kód, a� kým led L1 na prijímaèi 
zhasne; led 3-krát blikne, èo znamená, �e operácia 
bola vykonaná správne. Ak sa tak nestane, zopakujte 
celú operáciu;

05. Pre ulo�enie ïal�ích vysielaèov do pamäte zopakujte 
operáciu od bodu 01.

Dôle�ité � Aby ste predi�li ulo�eniu signálu vysielaného 
náhodne z cudzieho vysielaèa do pamäte vá�ho prijímaèa, 
mô�ete uzamknú� pamä� BM; viï odsek 5.4.

4.1.3 � Ulo�enie vysielaèa do pamäte s pou�itím
procesu �v blízkosti prijímaèa�
(s vysielaèom u� ulo�eným v pamäti)

NOVÝ vysielaè je mo�né ulo�i� do pamäte prijímaèa bez 
priameho zásahu na tlaèidlo tohto prijímaèa, a to len 
prácou v dosahu jeho príjmu. Na vyu�itie tohto procesu 
potrebujete ma� k dispozícii jeden STARÝ vysielaè, ktorý je 
u� ulo�ený v pamäti a funkèný.

Výstrahy:
• Poèas vykonávania tohto procesu musíte 

pracova� v dosahu príjmu prijímaèa (10-20 m od 
prijímaèa).

• Zopakujte celý proces s ka�dým vysielaèom, 
ktorý si �eláte ulo�i� do pamäte.

01. Na NOVOM vysielaèi podr�te stlaèené aspoò 5 sekúnd 
tlaèidlo.... a potom ho uvo¾nite.

02. Na STAROM vysielaèi stlaète 3-krát tlaèidlo.... a potom 
ho uvo¾nite.
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03. Na NOVOM vysielaèi stlaète 1-krát to isté tlaèidlo
ako v bode 01 a potom ho uvo¾nite.

4.2 � Úplné vymazanie pamäte prijímaèa

VÝSTRAHA! �  Pri vykonávaní tohto mazania sa vyma�e aj 
funkcia uzamknutia pamäte softvéru a automaticky sa nastaví 
èas �Timer� na 3 sekundy.

01. Stlaète a podr�te stlaèené tlaèidlo P1 (obr. 1) na 
prijímaèi: po 3 sekundách led L1 zhasne;

02. Keï led L1 zaène znovu blika�, poèas 3. záblesku 
uvo¾nite tlaèidlo P1 a poèkajte pribli�ne 3 sekundy;

03. Akonáhle sa led L1 znovu rozsvieti, stlaète tlaèidlo P1 a 
uvo¾nite ho, akonáhle led zhasne.

Na základe toho, aký typ pamäte sa nachádza v prijímaèi, 
operácia si mô�e vy�adova� viac sekúnd. Poèas tejto fázy 
led L1 rýchlo bliká a potom nasleduje 5 pomalých 
zábleskov, èo znamená, �e bolo vykonané úplné vymazanie 
pamäte a pamä� je prázdna. Ak sa tak nestane, zopakujte 
celú operáciu.

4.3 � Vymazanie jediného vysielaèa z pamäte
prijímaèa

01. Stlaète a podr�te stlaèené tlaèidlo P1 (obr. 1) na 
prijímaèi pribli�ne 3 sekundy: keï led L1 zhasne, 
uvo¾nite tlaèidlo;

02. Stlaète a podr�te stlaèené ¾ubovo¾né tlaèidlo na 
vysielaèi a vysielajte kód, a� kým led L1 na prijímaèi 
zhasne;

03. Uvo¾nite tlaèidlo vysielaèa a poèkajte 1 sekundu;
04. Na potvrdenie stlaète a podr�te stlaèené ¾ubovo¾né tla-

èidlo na vysielaèi: led L1 vydá 1 záblesk, èo znamená, 
�e kód bol vymazaný.
Ak sa tak nestane, zopakujte operáciu od bodu 01.

5 � ÏAL�IE FUNKCIE
Zvyèajne je funkcia výstupových relé typu momentálna: to 
znamená, �e relé sa aktivujú po pár sekundách od stlaèenia 
tlaèidla na vysielaèi (ome�kanie spôsobené rozpoznávaním 
kódu) a aktivácia sa ukonèí po 300 ms od prijatia 
posledného platného kódu.
Ni��ie sú popísané �peciálne funkcie, dostupné pre 
výstupové relé.

POZOR! � Na aktiváciu �peciálnych funkcií je 
potrebné pou�i� malú kvapku cínu, viï obr. 5.

5.1 � Funkcia KROK-ZA-KROKOM
Relé sa aktivuje stlaèením tlaèidla na vysielaèi a zostáva 
aktívne aj po uvo¾není tlaèidla; druhým stlaèením tlaèidla 
sa relé deaktivuje.

5.2 � Funkcia TIMER
Relé sa aktivuje stlaèením tlaèidla na vysielaèi a zostáva 
aktívne a� do vypr�ania naprogramovaného èasu. 
Odpoèítavanie nastaveného èasu zaèína pri ka�dom novom 
stlaèení tlaèidla na vysielaèi a mô�e sa predèasne zastavi� 
tak, �e podr�íte stlaèené to isté tlaèidlo aspoò 3 sekundy.

5.2.1 � Programovanie èasu timera
Pre nastavenie èasu timera je potrebné, aby funkcia TIMER 
bola aktívna (elektrický mostík 3, obr. 5). 
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Ak si ne�eláte, aby sa poèas programovania relé aktivovalo, 
musíte doèasne odstráni� elektrický mostík, ktorý slú�i na 
výber kanálov.

Programovanie:
01. Stlaète a podr�te stlaèené tlaèidlo 1 na jednom

vysielaèi, ktorý je u� funkèný;
02. Do 3 sekúnd stlaète a podr�te stlaèené aj tlaèidlo P1 

(obr. 1) na prijímaèi, a potom uvo¾nite tlaèidlo na 
vysielaèi;

03. Dr�te stlaèené tlaèidlo P1 poèas celej doby, ktorú si 
�eláte nastavi� (max. 2 h, 30�), a nakoniec tlaèidlo P1 
uvo¾nite.
Teraz je �elaný èas ulo�ený v pamäti a zostane platný 
dovtedy, kým vykonáte nové programovanie.

Poznámka � Poèas fázy programovania èasu timera nie je

mo�né normálne fungovanie prijímaèa.

5.3 � Funkcia ALARM

Aktiváciou tejto funkcie dosiahnete kombinovanú funkciu relé 
1 a 2. Stlaèením tlaèidla 1 na vysielaèi dosiahnete funkciu 
�Krok-za-krokom� na relé 1 prijímaèa (funkcia vhodná pre 
aktiváciu/deaktiváciu alarmu).
Zároveò relé 2 (ak je prítomné) vykoná 1 krátku aktiváciu, 
keï relé 1 prejde z OFF na ON a 2 krátke aktivácie, keï relé 
1 prejde z ON na OFF.
Takýmto spôsobom mô�e by� na relé 2 zapojená optická 
alebo akustická signalizácia, ktorá sa dá pou�i� ako avízo 
aktivácie/deaktivácie alarmu.
Poznámka � Pri aktivácii tejto funkcie si relé 2 udr�í aj 
normálne fungovanie priradené k tlaèidlu 2 vysiealèa.

NA NC

5 �IADEN MOSTÍK    v�etky kanály momentálne

MOSTÍK 1 1 krok-za-krokom....2, 3, 4 momentálne

MOSTÍK 2 1, 2 krok-za-krokom....3, 4 momentálne

MOSTÍK 3 1 timer....2, 3, 4 momentálne

MOSTÍK 4 1 + 2 alarm....3, 4 momentálne

MOSTÍK 5 v�etky kanály krok-za-krokom

relé 2 relé 1



5.4 � Uzamknutie pamäte
Existujú 2 spôsoby ako vykona� túto operáciu:
–
– Uzamknutie pamäte zásahom do softvéru (odsek 5.4.2)

5.4.1 � Aktivácia uzamknutia pamäte: hardvér
Tento re�im uzamknutia je ve¾mi jednoduchý na vykonanie, 
ale nie je príli� bezpeèný, nako¾ko mô�e by� ¾ahko 
anulovaný aj cudzími osobami.

POZOR! � Poèas vkladania/vyberania pamäte nesmie 
by� prijímaè napájaný.

Po vlo�ení kódov �elaných vysielaèov je potrebné 
postupova� tak, ako je znázornené na obr. 6: preru�te 
(X) úsek oznaèený �ípkou.
Ak si v budúcnosti budete �ela� doplni� ïal�ie kódy, 
postupujte tak, ako je znázornené na obr. 6: spojte (Y) dve 
plochy kvapkou cínu.
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5.4.2 � Aktivácia a deaktivácia uzamknutia pamäte:
            softvér
Tento re�im aktivácie je bezpeènej�í, nako¾ko na deaktiváciu 
je potrebné vlastni� jeden vysielaè, u� ulo�ený v pamäti 
prijímaèa.

• Aktivácia uzamknutia pamäte
01. Stlaète a hneï uvo¾nite tlaèidlo P1 (obr. 1) na prijímaèi;
02. Poèkajte 2 záblesky led L1, ktoré znamenajú koniec 

èasu (pribli�ne 5 sekúnd) a poèas 2. záblesku stlaète 
tlaèidlo P1 a uvo¾nite ho, keï led L1 zhasne.

Následne led L1 vydá 2 záblesky: ak druhý záblesk trvá 
dlh�ie ako prvý, znamená to, �e uzamknutie pamäte bolo 
aktivované. Ak sú záblesky rovnaké, znamená to, �e 
uzamknutie pamäte nebolo aktivoané. V tomto prípade 
zopakujte operáciu od bodu 01.

• Deaktivácia uzamknutia pamäte
Na deaktiváciu uzamknutia pamäte je potrebné ma� k 
dispozícii jeden vysielaè, ktorý je u� ulo�ený v pamäti, a 
postupova� nasledovným spôsobom:
01. Stlaète a hneï uvo¾nite tlaèidlo P1 (obr. 1) na prijímaèi: 

led L1 sa rozsvieti na 5 sekúnd;
02. Poèas týchto 5 sekúnd stlaète ¾ubovo¾né tlaèidlo na 

vysielaèi a vysielajte kód, a� kým led L1 zhasne;
03. Teraz uvo¾nite tlaèidlo vysielaèa a poèkajte 1 sekundu;
04. Stlaète a podr�te stlaèené ¾ubovo¾né tlaèidlo na vysielaèi 

a vysielajte kód: led L1 vydá 4 záblesky, èím oznamuje 
�e tento kód je u� prítomný v zozname;

X Y6

Uzamknutie pamäte zásahom do hardvéru (odsek 5.4.1)

05. Poèas 4. záblesku stlaète tlaèidlo P1 a uvo¾nite ho, keï 
led L1 zhasne.
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Následne led L1 vydá 2 rovnako dlhé záblesky, èo 
znamená, �e uzamknutie pamäte u� nie je aktívne. Ak sa tak 
nestane, zopakujte operáciu od bodu 01.

Uzamknutie pamäte je mo�né aktivova� aj bezpeènej�ím a 
kontrolovaným spôsobom - pou�itím �HESLA�: tento 
spôsob sa dá spravova� len s pou�itím programátorov BUPC 
a OBox.
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LIKVIDÁCIA VÝROBKU

Tento výrobok je neoddelite¾nou súèas�ou automatického 
zariadenia, a preto musí by� zlikvidovaný spolu s ním.
Rovnako ako pri montá�i, aj na konci �ivota tohto výrobku 
musí kroky likvidácie vykona� kvalifikovaný pracovník.
Tento výrobok je zlo�ený z rôznych typov materiálov: niektoré 
mô�u by� recyklované, ostatné musia by� zlikvidované. 
Informujte sa o systéme recyklácie alebo likvidácie v súlade s 
predpismi platnými vo va�ej krajine pre túto kategóriu 
výrobkov.
Pozor! � Niektoré èasti výrobku mô�u obsahova� jedovaté 
alebo nebezpeèné látky, ktoré, ak by sa rozptýlili do 
prostredia, mohli by ma� �kodlivý dosah na �ivotné prostredie 
a na ¾udské zdravie.

Ako znázoròuje ved¾aj�í symbol, je 
zakázané vyhodi� tento výrobok do 
domového odpadu. Vykonajte preto 
�separovaný zber�, a tov súlade s 
metódami uvedenými v predpisoch 
platných vo va�ej krajine, alebo vrá�te 
výrobok predajcovi v momente kúpy 
nového rovnocenného výrobku.

Pozor! � Nariadenia platné na národnej úrovni mô�u 
urèova� �a�ké sankcie v prípade nelegálnej likvidácie tohto 
výrobku.

TECHNICKÉ PARAMETRE VÝROBKU

VÝSTRAHY:
•

• Nice S.p.a. si vyhradzuje právo vykonáva� úpravy na 
výrobku, kedyko¾vek to uzná za potrebné, prièom v�ak 
dodr�í funkènos� a úèel pou�itia.

• Operaèná vzdialenos� medzi vysielaèmi a prijímaèmi 
(dosah) je výrazne ovplyvnený ïal�ími zariadeniami, ktoré 
fungujú v okolí na rovnakej frekvencii (napríklad: popla�né 
systémy, rádiové slúchadlá a pod.). V týchto prípadoch 
Nice nemô�e poskytnú� �iadnu záruku na reály dosah 
svojich zariadení.

• Dekódovanie: �FloR�
• Napájanie: 12-24 V jednosmerný alebo striedavý, limity 

od 10 do 28 V
• Odber prúdu v k¾ude: 16 mA pri 24 Vac
• Odber prúdu 2 aktívne relé: 80 mA pri 24 Vac
• Prijímacia frekvencia: 433.92 MHz 
• Citlivos�: lep�ia ako 0,5 µV 
• Poèet relé: 1 alebo 2, v závislosti od modelu
• Kontakt relé normalne otvorený: max. 0,5 A a 50 V SELV
• Teplota fungovania: od �20° C do +55° C
• Stupeò ochrany: IP 30
• Rozmery a váha: 58 mm x 86 mm x v. 22 mm; 55 g

V�etky uvedené technické parametre sa vz�ahujú na 
teplotu prostredia 20°C (± 5°C).
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VYHLÁSENIE O ZHODE ES

Poznámka � Toto vyhlásenie o zhode zahàòa obsah jednotlivých vyhlásení o zhode jednotlivých výrobkov uvedených v 
tomto doklade. Je aktualizované ku dòu vydania tohto návodu a bolo upravené z tlaèových dôvodov. Kópiu pôvodného 
vyhlásenia pre ka�dý výrobok si mô�ete vy�iada� v Nice S.p.a. (TV), Taliansko.

Èíslo: 201/FLOX                           Revízia: 2
Dolupodpísaný Luigi Paro, vo funkcii generálneho riadite¾a, vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednos�, �e výrobok:

Meno výrobcu:   NICE s.p.a.
Adresa:
Typ:

Modely:

Via Pezza Alta 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV), Taliansko
Prijímaè 433,92 MHz na dia¾kové ovládanie automatických pohonov pre dvere, brány, vráta, rolety, 
markízy a podobné aplikácie
FLOX1, FLOX2, FLOXI, FLOXB2, FLOXI2, FLOXM, FLOXM220

Príslu�enstvo:

Spåòa základné nále�itosti stanovené v èlánku 3 nasledovnej európskej smernice, pre pou�itie, na ktoré sú výrobky 
urèené:

• SMERNICA 1999/5/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových 
telekomunikaèných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody

V súlade s nasledovnými harmonizovanými normami: ochrana zdravia: EN 50371:2002; elektrická bezpeènos�: EN 
60950-1:2006; elektromagnetická kompatibilita: EN 301 489-1V1.8.1:2008; EN 301 489-3V1.4.1:2002; rádiové 
spektrum: EN 300220-2V2.1.2:2007

Oderzo, 20. marca 2009 Luigi Paro (generálny riadite¾)
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