
XBA7-XBA8Návod na montá�

Multifunkèné Led svetlo





1 � V�EOBECNÉ VÝSTRAHY A UPOZORNENIA 
1.1 - Výstrahy týkajúce sa bezpeènosti
• POZOR! � Tento návod obsahuje dôle�ité in�trukcie a výstrahy týkajúce

sa bezpeènosti osôb. Chybná montá� mô�e spôsobi� vá�ne zranenia. Pred 
zaèiatkom práce je potrebné pozorne si preèíta� v�etky èasti návodu. V prípade 
nejasností preru�te montá� a po�iadajte o objasnenie Asistenènú slu�bu Nice.

• POZOR! � Dôle�ité in�trukcie: uchovajte tento návod pre prípadné servisné 
zásahy a likvidáciu výrobku.

1.2 - Výstrahy týkajúce sa montá�e
• Pred zaèiatkom montá�e skontrolujte, èi je tento výrobok vhodný na �elaný typ 

pou�itia. Ak nie je vhodný, NEMONTUJTE ho.
• V�etky kroky montá�e, zapojenia, programovania a servisu výrobku musí vykona� 

výhradne kvalifikovaný a kompetentný technik, ktorý bude dodr�iava� zákony, normy 
a nariadenia platné vo va�ej krajine, ako aj in�trukcie uvedené v tomto návode.

• Montá� a servis výrobku sa musí vykona� pri vypnutom elektrickom napájaní automa-
tického zariadenia.

SLOVENSKY
Originálny návod
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• Poèas montá�e narábajte s výrobkom opatrne: vyhnite sa stlaèeniu, nárazu, pádu 
alebo kontaktu s akouko¾vek tekutinou; nerobte diery a neaplikujte �iadne skrutky 
zvonku; nedávajte výrobok do blízkosti zdrojov tepla, ani ho nevystavujte vo¾ným 
plameòom. Tieto èinnosti mô�u po�kodi� výrobok a spôsobi� poruchy alebo 
nebezpeèné situácie. V týchto prípadoch ihneï preru�te montá� a obrá�te sa na 
Asistenènú slu�bu Nice.

• Nevykonávajte úpravy na �iadnej èasti výrobku. Nedovolené zásahy mô�u
spôsobi� iba poruchy. Výrobca sa zrieka akejko¾vek zodpovednosti za �kody 
pochádzajúce zo svojvo¾ných úprav výrobku.

• Pred zapojením na elektrické napájanie a uvedením do prevádzky musí by� výrobok
správne namontovaný.

• Obalový materiál výrobku musí by� zlikvidovaný pri plnom re�pektovaní noriem 
platných vo va�ej krajine.

1.3 - Výstrahy týkajúce sa pou�ívania a servisu
• Pravidelne kontrolujte, èi systém funguje správne.
• Nepou�ívajte výrobok, ak si vy�aduje nastavenie alebo opravu; s rie�ením takýchto 

problémov sa obrá�te výhradne na �pecializovaného technika. Je potrebné uisti� sa, 
�e po�kodené systémy sú deaktivované alebo znefunkènené, pokia¾ nie sú opravené.

• V�dy sa presvedète, �e je vypnuté elektrické napájanie automatického zariadenia, 
skôr ako pristúpite k servisu a/alebo èisteniu.
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2 � POPIS VÝROBKU A ÚÈEL POU�ITIA
Výstra�né svetlá XBA7 a XBA8 sú príslu�enstvo pre závory SBAR, MBAR, LBAR od 
Nice. Akéko¾vek iné pou�itie sa pova�uje za nevhodné a zakázané! Výrobca 
nezodpovedá za �kody spôsobené nesprávnym pou�ívaním výrobku, t.j. 
iným ako je popísané v tomto návode.

3 � FUNGOVANIE
XBA7 je výstra�né svetlo, ktoré vyu�íva Led bielej farby. Mô�e by� pou�ité ako 
výstra�ný maják alebo ako osvetlenie priestoru, v závislosti od programovania 
nastaveného v riadiacej jednotke, na ktorú je XBA7 zapojené. Výrobok je vybavený 
oran�ovými filtrami pre pou�itie ako výstra�ný maják.

XBA8 (len pre MBAR/LBAR) je výstra�né svetlo, ktoré vyu�íva Led èervenej a zelenej 
farby; jeho fungovanie je ovládané riadiacou jednotkou, na ktorú je zapojené. Mô�e 
fungova� v dvoch re�imoch, prostredníctvom úpravy elektrických mostíkov (jumper):

Mo�né konfigurácie a re�imy fungovania:
• Konfigurácia 1 (nastavenie z výroby), viï obr. 1: pre tento re�im musí by� na 

riadiacej jednotke aktivovaná funkcia �Jednosmerný semafór� alebo �Èervený semafór� 
alebo �Zelený semafór� (obr. 2/3).

• Konfigurácia 2, viï obr. 4: v tomto re�ime je mo�né naprogramova� len funkciu 
�Obojsmerný semafór� (obr. 5).
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Bli��ie informácie týkajúce sa re�imov fungovania uvedených dvoch konfigurácií 
nájdete v zozname funkcií Oview na stránke www.nice-service.com, v sekcii 
�download�.

Dôle�ité výstrahy
Pozor! � Skôr ako zmeníte polohu elektrických mostíkov, odpojte elektrické napá-
janie.
Pozor! � Nesprávna poloha elektrických mostíkov mô�e spôsobi� nenávratné po�ko-
denie výrobku.
Pozor! � Pred odstránením a premiestnením elektrických mostíkov treba zbavi� va�e 
telo elektrostatických nábojov. Telo je mo�né chráni� pred výbojmi statickej elektriny 
dotykom kovového predmetu polo�eného na zemi (kovový povrch bez náteru).

4 � MONTÁ�
Výstraha - Pred montá�ou vykonajte nasledovné previerky a kroky:
– Skontrolujte, èi je montá�ny povrch dokonale èistý a bez zvy�kov náteru, prípadne 

ho primerane oèistite (obr. 6).
– Len pre XBA8: ak treba, upravte polohu elektrických mostíkov a nastavte �elané 

fungovanie (viï kapitolu 3).
– Pre XBA7: ak si �eláte, vymeòte dodané �lté sklíèka výrobku, viï obr. 7. Poèas 

operácie dávajte pozor, aby ste nepo�kodili vnútornú elektronickú kartu.
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Pri in�talácii výrobku postupujte tak, ako je popísané ïalej:

01. Zapojte na výrobok kábel napájania, ktorý je súèas�ou balenia výrobku, zasunutím 
konektora do príslu�nej zásuvky (obr. 8);

02. Zasuòte výrobok na pripravené miesto vo vnútri krytu (obr. 9-a);
03. Upevnite výrobok pomocou dodaných skrutiek (obr. 9-b).

5 � ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE
POZOR! � V�etky elektrické zapojenia sa musia vykona� poèas vypnutého 
elektrického napájania zo siete.
Po vykonaní montá�e (kapitola 4) zapojte elektrický kábel:
01. Zapojte kábel do konektora na riadiacej jednotke: viï obr. 10 pre SBAR a obr.

11 pre MBAR/LBAR;
02. Nakoniec zapojte drôt elektrického uzemnenia (obr. 12).
Teraz mô�ete na riadiacej jednotke naprogramova� �elaný re�im fungovania; pozrite si 
zoznam funkcií Oview na stránke www.nice-service.com, v sekcii �download�.

5



6 � 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 musia by� kroky likvidácie 
vykonané kvalifikovaným pracovníkom. Tento výrorok je zlo�ený z rôznych typov 
materiálov: niektoré mô�u by� recyklované, iné musia by� zlikvidované. Informujte 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 preto �separovaný zber� v súlade s 
metódami, ktoré stanovujú predpisy platné vo va�ej krajine, alebo 
odovzdajte výrobok predajcovi v momente kúpy nového rovnocenného 
výrobku.
Pozor! � Nariadenia platné vo va�ej krajine mô�u predpisova� tvrdé 
sankcie pre prípad nelegálnej likvidácie tohto výrobku.
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7 � TECHNICKÉ PARAMETRE
• Nominálne napätie: 24 V / (13 V ÷ 40 V )
• Odber prúdu 24 V: < 290 mA pri 24 V s 2 rozsvietenými led; 310 mA pri 24 V so 

4 rozsvietenými led
• Led: priemerná �ivotnos� 80.000 hodín
• Typ led: 4 x 1 W High Power LED
• Funkcie: sú urèené programovaním vykonaným na riadiacej jednotke
• Izolácia: trieda III
• Teplota fungovania: od -20°C do +50°C
• Rozmery / váha: 93 � x 64 d x 45 v mm / 105 g

Poznámky:
– V�etky uvedené technické parametre sa vz�ahujú na teplotu prostredia 20 °C (± 5° C).
– Nice si vyhradzuje právo vykonáva� úpravy na výrobku, kedyko¾vek to uzná za 

potrebné, prièom v�ak zachová rovnaký úèel pou�itia a funkènos�.
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VYHLÁSENIE O ZHODE ES
Vyhlásenie v súlade so Smernicou 2004/108/ES (EMC)

Poznámka - Obsah tohto vyhlásenia zodpovedá obsahu oficiálneho dokladu ulo�eného v sídle 
Nice S.p.a., a najmä jeho poslednej revízii dostupnej pred tlaèou tohto návodu. Tu uvedený text 
bol upravený z tlaèových dôvodov. Kópiu originálneho vyhlásenia je mo�né vy�iada� v Nice S.p.a. 
(TV), Taliansko.
Èíslo: 415/XBA7-8 Revízia: 0 Jazyk: SK
Dolupodpísaný Luigi Paro, vo funkcii generálneho riadite¾a, vyhlasuje na svoju vlastnú zodpo-
vednos�, �e výrobok:
Meno výrobcu:

Via Pezza Alta 13, Z.I. Rustigné, 31046 Oderzo (TV), TalianskoAdresa: 
Typ: 
Model: 
Príslu�enstvo:

Výstra�né svetlo 
XBA7, XBA8
-

Spåòa nále�itosti nasledovnej smernice:
• SMERNICA 2004/108/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 15. decembra 2004 o 

aproximácii právnych predpisov èlenských �tátov vz�ahujúcich sa na elektromagnetickú 
kompatibilitu a o zru�ení smernice 89/336/EHS, v súlade s nasledovnými harmonizovanými 
normami: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

Oderzo, 15. júla 2011 Ing. Luigi Paro (generálny riadite¾)

NICE s.p.a.
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Nice SpA
Oderzo TV Italia
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