
Automatická závora

Uživatelský návod

Model: DC450

UPOZORN NÍ

ONLY QUALIFIED AND EXPERIENCED TECHNICIANS
SHOULD ATTEMPT INSTALLATION OR SERVICE TO THIS
UNIT, OTHERWISE, SERIOUS PERSONAL INJURY,
DEATH, OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR.

PLEASE KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FURTHER
REFERENCE.

VÝSTRAHA!

INSTALACI A SERVIS TOHOTO ZA ÍZENÍ MOHOU
PROVÁD T POUZE KVALIFIKOVANÍ TECHNICI.
V P ÍPAD  NEDODRŽENÍ TÉTO ZÁSADY M ŽE DOJÍT
K VÁŽNÉMU ZRAN NÍ OSOB, USMRCENÍ NEBO ŠKOD
NA MAJETKU.
TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO P ÍŠTÍ MOŽNÉ
POUŽITÍ.
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1. D ležité bezpe nostní zásady
ed instalací za ízení si p te pozorn  všechny bezpe nostní pokyny a výstrahy

pro obsluhu a instalaci DC450. Nevhodná instalace m že být p inou úrazu.

 Instalace pohonnné jednotky brány musí být provedena osobou s p edepsanou kvalifikací.
NEPROVÁD JTE na výrobku ani jeho komponentech žádné úpravy. Jinak by mohlo p i
provozu za ízení dojít k vážným úraz m nebo škodám na majetku. Výrobce se z íká
zodpov dnosti za takovéto škody.
Elektrické za ízení musí být vybaveno ochranou proti úrazu el. proudem dle platných p edpis .
Z d vodu bezpe nosti musí být práce na elektrické instalaci za ízení DC450 provád ny p i
vypnutém napájení.
Vzdálenost mezi koncem ramene závory a nejbližším objektem nesmí být menší než 0,5 m.
Provád ní neautorizovaných úprav ramene závory není dovoleno. Pokud má zákazník
jakékoli speciální požadavky na úpravy ramene, kontaktujte dodavatele.
V žádném p ípad  se nedoporu uje provozovat systém bez instalovaného ramene nebo bez
pružiny.
Závoru neobsluhujte, pokud o ní a o jejím okolí nemáte úplný p ehled.
Nedovolujte d tem, aby se zdržovaly v blízkosti závory.
Dálkový ovlada  brány držte mimo dosah d tí, aby ji nemohly spustit.
Pokud je závora v pohybu, dbejte na to, aby nemohlo dojít k poran ní osob nebo jiným škodám.
Po ru ním otev ení nebo zav ení se ujist te, že je páka pro ru ní uvoln ní deaktivována.
Spole nost si vyhrazuje právo zm ny návrhu nebo specifikace výrobku bez p edchozího
upozorn ní.

2. Charakteristika výrobku
Systém je vybaven záložní (nabíjitelnou) baterií pro p ípad výpadku sít .

K systému je možné na svorkovnici p ipojit solární baterii.

Systém je vybaven klí em pro manuální uvoln ní v nouzových p ípadech.

Otevírání a zavírání závory je díky použité technologii velmi plynulé (bez ráz ).

Na svorkovnici ídicí jednotky jsou vstupy pro infra ervenou fotobu ku, detektor smy ky,
výstražnou lampu, atd.

Rychlost otevírání a zavírání závory je nastavitelná.

U závory je možné nastavit automatickou reverzaci.

Se systémem je možné komunikovat po sériovém rozhraní RS232.

Závoru je možno instalovat pro pravostranné i levostranné otevírání.
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3. Hlavní technické parametry

Napájení 220VAC ±10%, 50Hz

P íkon motoru 150W

Rychlost motoru 2800ot/min

Doba pro otev ení / zav ení 4 sekundy - 6 sekund (nastavitelné)

Provozní zatížitelnost (provoz/klid) 40%

Dosah dálkového ovlada e 30m

Délka ráhna závory 3m až 4m

Hmotnost ráhna závory 855mm

Rozm ry 320mm (D) x 215mm (Š) x 1070mm (V)

Okolní teplota -20°C až +50°C

Hlu nost 62dB

4. N adí pro montáž

Pro instalaci za ízení DC450 budete pot ebovat následující ná adí: elektrickou vrta ku, sadu
plochých klí , sadu imbusových klí  a šroubováky.

5. Instalace
Na následujícím obrázku je celkový pohled na sestavu díl  za ízení.

                                                                            obr. 1
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Závora pro pravostranné a levostranné otevírání

pravostranná levostranná
obr. 2

Závory jsou z výroby dodávány pro pravostranné otevírání. Pokud ji pot ebujete upravit na
levostranné otevírání, postupujte následovn  (viz obr. 3):

Odpojte elektrické napájení závory.
Povolte matice na krytu a uvoln te vyvažovací pružinu.
Uvoln te závoru a oto te páku limitních spína  o 90°.
Zahákn te vyvažovací pružinu v dolní ásti napravo.
Upevn te ráhno na pravou stranu páky.
Dotáhn te matice na krytu.
Druhý p epína  DIP dejte do polohy ON (zapnuto).
Ráhno závory p emíst te na opa nou stranu.

páka
limitních
spína

ON

táhlo

vyvažovací
pružina

1    2     3    4

obr. 3
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Kabeláž
ipravte si otvor pro elektrickou kabeláž. Pro dobrou ochranu vodi  musí být kabelové trubky

zality betonem. Vodi e musí být uloženy tak, aby se nedotýkaly ostrých hran.

Vodi e
Pr ez napájecího vedení musí být v tší než
1,5 mm2.
Pr ez ovládac ích vodi  musí
být v tší než 0,5mm2.

PVC trubka (pr m r trubky by m l být v tší než 12
Doporu uje se použít dv  trubky – jednu pro napáj
jednu pro vodi e ovládání.
Napájec í vodi e by m ly být vždy odd leny od vod
ovládání.

obr. 3

Instalace expanzních šroub (viz obr. 4)
Za ízení závory je nutné z d vodu stability upevnit na betonový podstavec.
Na betonový podstavec si vyzna te místa pro upev ovací otvory. V t chto místech vyvrtejte
ty i otvory.

Postavte závoru na betonový podstavec a zkontrolujte její správnou orientaci vzhledem
k cest .
Do p ipravených otvor  (obr. 4) vložte ty i expanzní šrouby M12, které jsou dodávány
s bránou. Je možné použít i oby ejné šrouby M12, které jsou zality p ímo do betonu.

leso závory upevn te k podstavci pomocí matic a podložek.

250

matice

pružná podložka

v tší podložka

expanzní šroub

190

obr. 4

Ráhno (viz obr. 5)
Upevn te ráhno závory do objímky pomocí ty  p ipravených šroub  M10.

Namontujte kryt ráhna pomocí šroub  M4x5.

Vodi e Pr ezy vodi  napájecího vedení
musí být v tší než 1,5mm2.
Pr ezy ovládacích vodi  musí být v tší než
0,5mm2.

PVC trubka (pr r trubky by m l být v tší
než 12mm). Doporu uje se použít dv  trubky
– jednu pro napájení a jednu pro vodi e
ovládání.
Napájecí vodi e by m ly být vždy odd leny od
vodi  ovládání.
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Limitní spína (viz obr. 6)
obr. 5

Limitní spína e se používají pro zastavení ráhna v otev ené a zav ené pozici.
Pozice „Zav eno“

i zapnutém napájení závoru pomocí ovládacího tla ítka zav ete.
Pokud ráhno závory nedosáhne horizontální polohy, uvoln te šroub limitní va ky pro
zav ení. Pro menší zav ení pooto te va ku ve sm ru hodinových ru ek, pro v tší zav ení ji
pooto te proti sm ru hodinových ru ek.
Po dokon ení nastavení stiskn te tla ítko znovu a zkontrolujte, jestli je poloha zav ení
vodorovná. Pokud není poloha p esná, opakujte výše uvedený postup.
Dotáhn te šroub va ky.

Pozice „Otev eno“
Závoru pomocí p íslušného ovládacího tla ítka zav ete.
Pokud ráhno závory nedosáhne vertikální polohy, uvoln te šroub limitní va ky pro otev ení.
Pro v tší otev ení pooto te va ku ve sm ru hodinových ru ek, pro menší otev ení ji
pooto te proti sm ru hodinových ru ek.
Po dokon ení nastavení stiskn te tla ítko znovu a zkontrolujte, jestli je poloha otev ení svislá.
Pokud není poloha p esná, opakujte výše uvedený postup.
Dotáhn te šroub va ky.

obr. 6

kryt šroub M4 ráhno kryt ráhna šroub M10 upev ovací objímka podp ra ráhna

šroub             limitní va ka pro zav ení
Limitní va ka pro
zav ení:
Oto ení ve sm ru
hodinových ru ek –
menší zav ení.
Oto ení proti sm ru
hodinových ru ek –

tší zav ení.
šroub

limitní va ka pro otev ení

Limitní va ka pro
otev ení:
Oto ení ve sm ru
hodinových ru ek
– v tší otev ení.
Oto ení proti sm ru
hodinových ru ek
– menší otev ení.



Vyvážení závory
Pro funkci závory je velmi d ležité správné vyvážení.
Uvoln te závoru. Pokud je závora správn  vyvážena pak, pokud je otev ena pod úhlem 45°,

stane v této pozici bez samovolného klesnutí do vodorovné polohy. Pokud tomu tak není, je
nutno provést úpravu nastavení.

V otev ené pozici závory upravte nap tí vyvažovací pružiny (tj. snižte nap tí pružiny).
Uvoln te zajiš ovací matice a ru ním oto ením táhla prove te požadovaný úkon.
Oto ením ve sm ru hodinových ru ek se nap tí zvyšuje.
Oto ením proti sm ru hodinových ru ek se nap tí snižuje.
Nakonec dotáhn te matice.

Délka ráhna závory
Na páce limitních spína  jsou ty i otvory (M12) – dva pro pravostrannou a dva pro
levostrannou montáž ráhna závory. Závory jsou b žn  dodávány s umíst ním táhla pružiny
na druhém otvoru, což odpovídá délce ráhna 4m. Pokud je t eba použít ráhno o délce 3m,

emíst te táhlo pružiny na první otvor následujícím zp sobem:
Ru  otev ete závoru.
Jakmile je vyvažovací pružina volná, odšroubujte matice a uvoln te ji oto ením
táhla ve sm ru hodinových ru ek.
Zasu te ep táhla do prvního otvoru páky limitních spína  a dotáhn te šroub.
Upevn te táhlo vyvažovací pružiny pomocí epu a napn te je oto ením matic proti
sm ru hodinových ru ek.  Upravte nap tí táhla podle pot eby.
Nakonec dotáhn te matice.

mit switch
connector

The

second

hole

Spring

adapter

Rod

Nut

obr. 7

druhý otvor

první otvor

páka limitních
spína

limitní spína

první otvor

druhý otvor

ep

táhlo

matice

vyvažovací pružina
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8. Nastavení
Dálkový ovlada
V systému mohou být použity dva druhy dálkových ovlada . Zákazník si m že pro obsluhu
závory zvolit jeden model z nabídky.
U jednokanálového ovlada e se každým stiskem prvního tla ítka závora postupn  otev e a
zav e.  Tla ítka . dv , t i a ty i nejsou v této verzi použita.

íkanálový ovlada  má ty i tla ítka – první tla ítko slouží pro otev ení závory, druhé pro
její zav ení. T etí tla ítko slouží p ednostn  pro otevírání a tvrté je nepoužito.

Další dálkové ovlada e (p idání do systému)
Stiskn te a uvoln te tla ítko „LEARN“ (viz obr. 9).  Rozsvítí se indika ní kontrolka.
Stiskn te tla ítko dálkového ovlada e – kontrolka 3 x blikne s 1/2 frekvencí a potom
po 10 sekundách zhasne.
Procedura je ukon ena.
Poznámka: pokud neprovedete programování ovlada e po stisku tla ítka „LEARN“,
kontrolka po deseti sekundách zhasne a procedura se ukon í.  Potom je možné
programování opakovat.
Do systému m že být p azeno až 100 dálkových ovlada .

Mazání dálkových ovlada  ze systému
Stiskn te a p idržte tla ítko „LEARN“ na cca 4 sekundy, dokud se kontrolka nerozsvítí a
potom nezhasne. Tím je indikováno, že došlo ke smazání všech dálkových ovlada  ze
systému.
Upozorn ní: Z bezpe nostních d vod  je doporu eno zm nit tovární heslo za jiné.
Upozorn te všechny uživatele závory, že ji mohou obsluhovat pouze, pokud ji mají pln
pod dohledem.

kký start a dojezd
Z d vodu bezpe nosti prove te po nastavení limitních spína  proceduru „u ení“ (Learn), aby
si jednotka na etla parametry pro m kký start a dojezd. Tato procedura se spouští následujícím
zp sobem:
Stiskn te a p idržte tla ítko ‘stop/set’ (AN2) na dobu cca 5 sekund. Uvoln te toto tla ítko,
dokud se indikátor otev ení/zav ení nerozsvítí a potom nezhasne. Nyní je za ízení v režimu
programování.
Druhá možnost: nejprve VYPN TE napájení jednotky na cca 5 sekund a potom napájení
ZAPN TE. Nyní je za ízení v režimu programování.

Stiskn te tla ítko pro otev ení – závora se za ne pomalu otevírat, až se zastaví
v otev ené pozici po dosažení limitního spína e.
Potom stiskn te tla ítko pro zav ení - závora se za ne pomalu zavírat, až se zastaví
v zav ené pozici po dosažení limitního spína e.
Nyní je procedura „u ení“ m kkého startu a zastavení dokon ena.

POZNÁMKA: pokud dojde ke zm  nastavení limitního spína e, opakujte proceduru „u ení“
kkého startu a zastavení.

Pokud je b hem otevírání stisknuto tla ítko „stop/set“, závora pokra uje v otevírání. Pokud je
toto tla ítko stisknuto b hem zavírání, závora se za ne otevírat.

Funkce automatické reverzace
Pomocí šroubováku oto te knoflíkem „VR1“ (viz obr. 9) pro nastavení síly p i reverzaci. Tato
síla se oto ením vlevo zvyšuje, oto ením vpravo se snižuje.


