
DC Servo brána se závorou

Obrázky jsou jen pro
informaci, výrobek závisí na
konkrétním provedení.

Návod
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Výstraha!
Z bezpečnostních důvodů prosím přesně dodržujte návod k obsluze
tohoto výrobku:
1. Je zakázáno otevírat za provozu horní kryt nebo dveře skříně.
2. Skříň závory musí být uzemněná.
3. Zajistěte, aby pod ramenem závory nebyly při sklápění žádné osoby nebo
překážky.
4. Před odesláním je provedeno dobré vyvážení pružiny závory a délky
ramene. Není povoleno náhodně měnit délku ramene. Podle potřeby prosím
konzultujte s technikem.

1. Krátký úvod
Toto je naše nová DC servo brána se závorou, která využívá
modernizovanou elektronickou řídící technologii a technologii strojního
zpracování, konstrukci bez koncových spínačů pro realizaci neseřizovacích
mechanismů, nastavitelné rychlosti, automatického snížení rychlosti atd.
Tímto způsobem se dosahuje stabilnějšího a spolehlivějšího provozu závory.
Tento výrobek se vyznačuje vhodností pro časté používání a dlouhou
životností.

2. Funkce a vlastnosti
2.1. Bezespojková konstrukce: otevírání závory ručním kolem při vypnutém
napájení.
2.2. Konstrukce bez koncových spínačů: motor je schopný
automaticky detekovat polohu ramene.
2.3. Obousměrná konstrukce držáku ramene: pravou a levou instalaci je možno
měnit snadno a rychle.
2.4. Autodetekce po zapnutí napájení, rychlost otevírání / zavírání je
nastavitelná.
2.5. S funkcí automatického zpětného pohybu při nárazu na překážku.
2.6. K dispozici je rozhraní pro infračervenou fotobuňku (potřebné pro
instalaci zařízení fotobuňky).
2.7. K dispozici je rozhraní pro smyčkový detektor, pro zabránění nárazu do
vozidla a automatické řízení sklápění výložníku po průjezdu vozidla (nutné pro
instalaci smyčkového detektoru).
2.8. Zabudovaná počítací funkce může ukládat časy otevíracích signálů,
odvozovat časy, kdy vozidlo projelo smyčkou, sklápění ramene po průjezdu
vozidla, což velmi zlepšuje účinnost provozu.
2.9. Zabudovaná funkce automatického zavírání s prodlevou, koordinovaná s
počítací funkcí, pokud počty projetých vozidel jsou menší než uložené počty,
závora se sklopí automaticky po odpočítávání, ale zahájí se nové odpočítávání,
pokud je zvednutá nebo je přijatý signál smyčkového detektoru.
2.10. Integrované komunikační rozhraní RS485, pro realizaci řízení
otevírání/zavírání závory pomocí počítače a dotazu na stav závory.
2.11. Je také možno přidat síťový modul RJ45, pro realizaci řízení
otevírání/zavírání závory pomocí počítačové sítě a dotazu na stav
závory.
2.12.S automatickým testem stárnutí a funkcí průjezdu kolony.
2.13.Volitelně kabelový vstup řídícího signálu NO/NC.
2.14.4 místný digitální numerický displej, pro zobrazení dalších informací.
3. Technická data
3.1. Pracovní teplota (motor): -35 °C~ + 85 °C
3.2. Pracovní napětí: 220 V±10 %, 110 V±10 %
3.3. Výkon motoru: 150 W MAX
3.4. Vlhkost: ≤ 90 % relativní
3.5. Vzdálenost dálkového ovladače: L ≥ 30 m
3.6. Stupeň izolace: F
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4. Konstrukce mechanismu 6. Montáž a seřízení mechanické části
6.1. Instalace skříně
Zvolte prosím správný typ brány se závorou podle specifikací místa
instalace, a pak upevněte skříň závory pomocí expanzních šroubů
(podle obr. 3)

6.2. Volba, montáž a nastavení pružiny
Brána se závorou je před dodáním správně nastavená. Pokud potřebujete
odříznout rameno, resetujte prosím menu „Volba délky ramene“ v řídící
jednotce pro zajištění plynulého provozu závory.
6.2.1. Volba pružiny
Délka pružiny závisí na potřebě, konstrukční změny jsou prováděny bez
upozornění.
Volbu pružiny prosím proveďte podle tabulky pro výběr pružiny v příloze
VI návodu nebo podle tabulky nalepené na dveřích skříně závory.
6.2.2. Postup montáže, demontáže a výměny pružiny: rameno nastavte do
svislé polohy, podle obr. 1, povolte upevňovací matice pružiny, pomocí
klíče na šestihranné šrouby vyšroubujte seřizovací šrouby pružiny M8x140 a
vyjměte pružinu. Postup montáže a demontáže pružiny je opačný.
6.2.3. Seřízení síly pružiny
Při vypnutém napájení prosím otáčejte ručním kolem motoru pro nastavení
ramene do zavřeného směru, když je rameno blízko vodorovné poloze,
pokud ručním kolem není možno lehce otáčet, což znamená, že síla pružiny
je malá, je nutno pružinu napnout; a potom prosím otáčejte ručním kolem
motoru pro nastavení ramene do otevřeného směru, když je rameno blízko
svislé poloze, pokud se ručním kolem nedá lehce otáčet, což znamená že síla
pružiny je velká, je nutno pružinu povolit. Následující postupy a seřízení
opakujte, dokud se ručním kolem nedá otáčet lehce, což znamená, že síla
pružiny je vyvážená.
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(Obr. 1)

5. Definice směru montáže
Při zadávání objednávky prosím potvrďte „instalace vlevo“ nebo „instalace
vpravo“ Následující obrázky:

Instalace vpravoInstalace vlevo

Skříň
upevněná na
levé straně
vjezdu

(Obr. 2)

Expanzní šrouby -

(Obr. 3)
Referenční rozměr

Upevňovací tyč skříně

(Podle dodatečného rozměru)



6,3. Změna směru montáže mechanismu
Mechanismus závory je možno namontovat vlevo i vpravo. Uživatel může
měnit směr instalace podle momentální situace. Jako příklad použijeme
mechanismus závory namontovaný vlevo. Následující popis obsahuje
informace o přechodu z levé na pravou instalaci:
6.3.1. Demontujte držák ramene: vyšroubujte šroub 10 mm otáčením inbus
klíče 8 mm proti směru hodinových ručiček. Potom vytlačte držák ramene
otočením šroubu 14 mm x 150 klíčem ve směru hodinových ručiček.
6.3.2. Změna směru instalace mechanismu: demontujte 6 sad šroubů 8 mm,
upevňujících desku mechanismu, mechanismus otočte svisle o 180 stupňů a
vložte zpět do skříně. Pak ho upevněte 6 sadami šroubů.
6.3.3. Namontování držáku ramene: namontujte zpět držák ramene a šroub
10 mm utáhněte otočením klíčem inbus 8 mm ve směru hodinových ručiček.
Tím je změna směru montáže mechanismu dokončena.

6.4. Použití ručního kola motoru
Mechanismus je vybavený ručním kolem motoru (viz obr. 1), pro
mechanismus DZ04SV1, při vypnutém napájení je možno pohybovat
ramenem pomocí ručního kola.
U mechanismu DZ04SV2 je možno pohybovat ramenem pomocí
ručního kola. Rovněž je možno nastavit rameno na malý úhel (jako je 15
stupňů) otáčením ručního kola, pak přímo nastavte rameno rukou do
svislé polohy. Kromě toho má řídící jednotka funkci, umožňující
zvednout rameno automaticky do určitého úhlu při vypnutí napájení, je
ale mnohem pohodlnější nastavit rameno přímo rukou do svislé polohy.
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ručiček.



7. Vysvětlivky a pokyny k řídící jednotce 7.1. Vysvětlivky k rozhraní řídící jednotky
Všechna elektrická zapojení jsou provedena před dodáním. Je nutno připojit
napájení a uzemňovací přípojku. Vysvětlivky a
pokyny pro rozhraní hlavních funkcí a pro kontrolku:
7.1.1. Přepínací můstek 220 V/110 V:
Motor a řídící jednotka této závory umožňuje střídavé napájení 220 V/110 V
Můstek je nasazený před dodáním, pro změnu vstupního napětí nasaďte
prosím můstek do správné polohy před zapnutím (zásuvka vlevo je pro
220 V, zásuvka vpravo pro 110 V).
7.1.2. Rozhraní zabudovaného smyčkového detektoru:
Toto rozhraní podporuje firmou podporovaný modul smyčkového typu
detektoru vozidel (smyčkový detektor) nebo radarový kontrolní modul. Při
použití smyčkového detektoru musí být smyčka připojena k
„Zabudovanému rozhraní smyčky“.
7.1.3. Rozhraní červeného a zeleného světla:
Tato funkce není napájená, stejně jako spínač, „COM“ je nutno připojit k
odpovídajícímu napájení červeného a zeleného světla. Když se rameno
sklápí dolů do vodorovné polohy, svítí červené světlo; když se rameno
zvedá do svislé polohy, svítí zelené světlo. Během sklápění nebo zvedání
ramena svítí červené světlo. (Schéma elektrického zapojení je uvedeno v
příloze II).
7.1.4. Vstupní rozhraní signálů kabelového ovladače:
Toto rozhraní je bezpotenciálový kontakt vstupního signálu,
NAHORU/DOLŮ/STOP připojené pomocí „COM“. Ovládací panel reaguje
odpovídajícím způsobem. Uživatel může použít toto rozhraní k připojení
parkovacího systému a také může sloužit k připojení tlačítkového spínače
pro ovládání závory. (Požadavky na napájení kabelového ovladače hlavního
ovládacího panelu naleznete v příloze III).
7.1.5. Rozhraní fotobuňky a smyčkového detektoru:
Toto rozhraní je vstupní signál bezpotenciálového kontaktu,
7.1.6. Sériové komunikační rozhraní RS485:
Toto rozhraní slouží k připojení počítačového sériového portu pomocí
nestíněného zkrouceného páru a konvertoru RS485-RS232 nebo připojení
USD rozhraní počítače pomocí konvertoru USD-RS485. Realizuje
počítačové řízení závory a vyžaduje stav závory pomocí komunikačního
protokolu. Adresa se nastavuje pomocí nastavovacího menu. Komunikační
protokol je uvedený v příloze V. Umožňuje také použití dvou závorových
bran pracujících online (podrobnosti naleznete v příloze IV).
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7.1.7. Výstupní rozhraní koncového signálu:
Toto rozhraní je stejnosměrný 12 V aktivní signálový výstup (sériový odpor
100 ohm) pro otevírání do koncové zvednuté polohy O.END / zavírání do
koncové sklopené polohy C.END. Systém může získávat signál polohy
ramene z tohoto rozhraní.
7.1.8. Rozhraní síťového modulu:
Toto rozhraní podporuje firemní síťový modul, pro realizaci řízení otevírání
/ zavírání závory pomocí počítače po lokální síti a dotazování stavu závory.
7,2. Vysvětlivky k nastavení menu řídící jednotky
7.2.1. Metoda nastavení:
V horní nebo dolní koncové poloze stiskněte dlouze  na X sekund.

Stiskněte nebo pro volbu funkce. Pak stiskněte pro ukončení

volby. Stiskněte pro opuštění nastavovací části.
Čas dlouhého stisku: 0,5 < X < 3 s, obsahem nastavení jsou standardní
položky menu (PI~P9).
Čas dlouhého stisku: 3 s < X, obsahem nastavení jsou rozšířené položky
menu (PA, Pb a Pc).
7.2.2. Obsah standardního menu
P1 .X Funkce automatického zpětného pohybu při naražení na překážku:

0: Zastavení na překážce
1: Lehčí intenzita
2: Lehká intenzita (standardně)
3: Střední intenzita

P2. X Počítací funkce: 1: Otevření; 2: Zavření
P3. XX Prodleva funkce automatického zavírání: 0: Zavření; 3~60: čas
prodlevy automatického zavírání, (jednotka: sekunda)
P4. XX R485 adresa: 0: Online; 01-99: kód adresy
P5. XX Úhel zvednutí ramene: Číslo znamená úhel zvednutí ramene;
standardní je 90 stupňů
P6. XX Vodorovné nastavení ramene: 00 až 40 stupňů
P7. XX Svislé nastavení ramene: 00 až 25 stupňů
P8. X. X Rychlost zvedání ramene: DZ04SV1:3.0/4.0/5.0
P9.X.X Rychlost sklápění ramene: DZ04SV2:1.5/2.0/3.0/4.0/5.0
Poznámka: číslo označuje rychlost průjezdu, jednotka je sekunda.
7.2.3. Obsah standardního menu
PA. X Auto-aging test: 0: Zavřeno (standardně), 1: Otevřeno
Pb. X Typ signálu: 0: Rozpojovací 1: Spínací (standardně)
Pc. X Učící režim po zapnutí: 0: Zvednutí a sklopení ramene (standardně);
1: Jen zvednutí ramene
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Pd. X Rameno se při VYPNUTÍ napájení může automaticky zvednout o
určitý úhel:
0: Zavření; 1: Otevření (standardně). (Poznámka: jen pro mechanismus
DZ04SV2)
7.3. Vysvětlení funkce
7.3.1. Funkce automatického zpětného pohybu při nárazu na překážku:
Když rameno narazí na překážku při sklápění, automaticky se zvedne nebo
zastaví.
7.3.2. Počítací funkce:
Záznam počtu zvednutí ramene (N) při kabelovém ovládání. Po počtu (N)
vozidel projetých přes smyčku se rameno automaticky sklopí.
7.3.3. Funkce prodlevy automatického zavírání:
Když se rameno otevře do horní koncové polohy, pokud přes smyčku
během nastaveného času neprojede žádné vozidlo, rameno se automaticky
sklopí; pokud je nastavený otevírací signál, zahájí se odpočítávání znovu.
Při přivedení signálu stop se rameno okamžitě sklopí.
7.3.4. Funkce komunikace RS485:
Pokud dvě závorové brány pracují společně, je možno nastavit host na 0:
„Online režim“ (podrobnosti naleznete v příloze V). Při použití nadřízeného
systému (jako je počítač) pro řízení, je možno zvolit kód adresy od 01 do 99.
7.3.5. Horní mezní úhel:
Je to úhel, na který se rameno otevírá do koncové polohy; úhel je možno
nastavit, pokud ve svislé poloze je překážka. (Poznámka: pokud nastavení
není 90 stupňů, není možno nastavit učící režim na „Rameno jen otevřít“.
7.3.6. Vodorovné nastavení ramene:
Jemné nastavení ramene ve vodorovné poloze. Rameno se zvedá při
zmenšující se hodnotě, rameno se sklápí při zvětšující se hodnotě.

7.3.7. Svislé nastavení ramene:
Jemné nastavení ramene ve svislé poloze. Rameno se nastavuje vpřed při
zmenšující se hodnotě, rameno se nastavuje vzad při zvětšující se hodnotě.
7.3.8. Rychlost zvedání ramene:
Nastavení rychlosti zvedání ramene.
7.3.9. Rychlost sklápění ramene:
Nastavení rychlosti sklápění ramene.
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PA. X Auto-aging test:
Tuto funkci otevřete pro provedení otevření, zavření a otevření závory
během zavíracího postupu pro aging test. Po vypnutí a zapnutí napájení
provoz pokračuje. Tuto funkci je možno zrušit stiskem tlačítka stop.
Pb. Typ signálu:
Znamená typ vstupu signálu kabelového řízení „stop“, „smyčkový detektor“
a „fotobuňka“. „Spínací“ znamená reakci při spojení signálu a společného
rozhraní; „rozpojovací“ znamená reakci při rozpojení signálu a společného
rozhraní; signál této řídící jednotky je standardně „spínací“.
Pc. Učící režim po zapnutí napájení:
Při zapnutí napájení se závora standardně jednou pomalu otevře a zavře. Při
práci s dlouhým ramenem s plotem se závora nemusí být schopná zavřít v
důsledku deformace ramene. V tomto okamžiku můžete učící režim nastavit
na 1: „Jen zvednutí ramene“.
Pd. Rameno se při vypnutí napájení může automaticky zvednout o určitý
úhel (jen u mechanismu DZ04SV2): Po zvednutí ramena o určitý úhel (ne
90 stupňů) není nutno otáčet ručním kolem motoru, pak je možno nastavit
rameno rukou přímo do svislé polohy. *Funkce průjezdu kolony: Po
otevření ramene do horní koncové polohy stiskněte tlačítko „STOP“, na
digitálním displeji se zobrazí „LOCK“, což znamená, že závora je v
zablokovaném režimu, rameno se nesklopí po průjezdu vozidla smyčkou.
Pokud potřebujete tuto funkci ukončit po průjezdu kolony, stiskněte prosím
tlačítko „STOP“ pro zavření ramena závory, mezitím se funkce kolony
uzavře.
7.4. Popis automatické detekce řídící jednotky po zapnutí napájení
Řídící jednotka se musí naučit polohu ramene po zapnutí: Závora standardně
jednou pomalu otevře a pak zavře. Během postupu učení se detekují
všechny otevírací a antikolizní signály a v případě takovéhoto signálu se
učení zastaví. Mezitím se na displeji zobrazí informace o příslušném signálu
(viz příloha VI) a po zmizení signálu se učení provede znovu. Po dokončení
učení zůstane rameno ve spodní koncové poloze. Na digitálním displeji se
zobrazí „Er. 5“, pokud je namontovaná pružina závory, ale ne rameno, nebo
pokud rameno narazí na překážku v průběhu zvedání nebo sklápění nebo
pružina a rameno je ve vážném nevyvážení, je nutno odstranit překážku
nebo seřídit pružinu a pak znovu zapnout.
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Pokud učící režim je „Rameno jen zvednout“, závora se otevře do koncové
polohy a nezavře; během postupu učení otevírání, pokud se závora nemůže
otevřít do koncové polohy v důsledku překážky, ačkoli je vyžádáno
ukončení učení, ale nemůže se zavřít normálně.

8. Běžné závady a jejich odstranění
8.1. Při zapnutí napájení stiskněte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“,
rameno nijak nereaguje.

8.1.1. Zkontrolujte elektrické napájení a pojistky
8.1.2. Zkontrolujte, zda dálkový ovladač je spárovaný s radiovým
přijímačem; nebo zkontrolujte vloženou baterii a pokud je vybitá, vyměňte ji.
8.1.3. Zkontrolujte, zda nedochází ke vzájemnému rušení kanálů a
stiskněte tlačítka na ovládací desce pro kontrolu funkce.
8.1.4. Zkontrolujte, zda vnější ochranný okruh je v poruchovém nebo
ochranném režimu. Zkontrolujte stav fotobuňky a svítící kontrolku
smyčkového detektoru.
8.2. Závora se zavře do poloviny a pak se přeruší učení během
autotestu řídící jednotky po zapnutí.
8.2.1. Zkontrolujte, zda je namontované rameno, pokud jsou namontované
pružiny, musí závora pracovat s ramenem.
8.3. Plotové rameno nebo 6 m rameno se při zavírání automaticky
zvedá.
8.4.1. Zkontrolujte funkci "Automatického zpětného chodu" a nastavte ji na
"3".

9. Záruka a servisní body
9.1. Bezplatný servis je poskytovaný pro díly komponent po dobu jednoleté
záruční lhůty (nezahrnuje rameno závory nebo dálkový ovladač).
9.2. Doživotní servis s odpovídající úhradou.
9.3. Technické dotazy jsou podporovány.
9.4. Následující položky a situace nejsou zahrnuty v bezplatném servisu:
9.4.1. Uživatel nedodržuje pokyny a způsobí jakékoli poškození výrobku.
9.4.2. Elektrické napájení není stabilní, překračuje povolené napětí nebo
nesplňuje bezpečnostní elektrotechnické normy.
9.4.3. Uživatel instaluje nebo používá výrobek nesprávným způsobem, což
vede k poškození vzhledu výrobku.
9.4.4. Poškození výrobku v důsledku přírodní katastrofy.
9.4.5. Uplynutí záruční lhůty.
9.4.6. Servisní jednotky jsou mimo naši firmu.
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Jméno Specifikace Množství Jednotka Použití
Šroub, matice, plochá podložka M12x70 2 sady Upevnění ramena

Upevňovací tyč ramena 1 kus Upevnění ramena
Plastový kryt držáku ramena 1 sady Volitelně

Upevňovací tyč skříně 2 kus Upevnění skříně
Expanzní šrouby M16x150 4 sady Upevnění skříně
Opěrný sloupek 1 kus Volitelně
Radiový vysílač 1 kus Volitelně

Klíče 2 kus Pro dveře skříně
Dálkový ovladač 2 kus

Návod 1 kus

10. Údržba
10.1. Závoru udržujte v čistotě.
10.2. V případě jakýchkoli uvolněných dílů kontrolujte spoje každý měsíc.
10.3. Zkontrolujte stav vyvážení pružiny po 1 miliónu cyklů závory;
pružiny měňte po 3 miliónech cyklů, aby se zabránilo prasknutí pružiny v
důsledku nadměrné únavy.
10.4. Rychle se opotřebovávající díly kontrolujte každého půl roku a
vyměňte.
10.5. Dosah dálkového ovladače se může zkrátit nebo být nefunkční v
případě zastínění velkými předměty, vybití baterie, extrémního počasí.
11.Seznam balení

radiového přijímače a zapněte napájení, pak proveďte zkrat na levé volící
desce 2 na kostru přijímače, dokud kontrolka nezhasne. Pak je kód
dálkového ovladače vymazaný.
2. Způsob upevnění:
Kód dálkového ovladače a přijímače musí být stejný. Metoda kódování:
otevřete dálkový ovladač, vyjměte baterii, zde je přepínací deska, směr je
zprava doleva. Spoj mezi střední přípojkou a horní přípojkou je stav „1“.
Spoj mezi střední přípojkou a spodní přípojkou je stav „0“. Prázdný je stav
„X“. Níže uvedený kód je 10XX0X1X (Výstraha: před kódováním prosím
vyjměte baterii!).

Nahoře " 1" je spojeno s 18.
DIP IC

Vpravo

" 0" je spojeno s 9.
DIP ICDole

Příloha II: Schémata elektrického zapojení pro rozhraní
červeného a zeleného světla

Příloha I: Kódování dálkového ovladače
Dva typy dálkového ovladače, vícenásobná volba frekvence. Pokud
potřebujete přidat nebo změnit dálkový ovladač, postupujte následujícím
způsobem: 1. Typ učení Metoda učení 1: Před připojením napájení k závoře
podržte stisknuté tlačítko „STOP“, pak připojte napájení, asi po 6
sekundách přejde kontrolka přijímače ze svícení na blikání, 4x blikne a pak
zhasne. To indikuje správné naučení. (Poznámka: během učení prosím
neuvolňujte tlačítko, jinak je nutno učení provést znovu.)
Metoda učení 2: Stiskněte současně tlačítko „NAHORU“ a „STOP“
naučeného dálkového ovladače na 4 sekundy, kontrolka přijímače se
rozsvítí, což indikuje přechod do učícího režimu; během 3 sekund stiskněte
tlačítko „STOP“ nenaučeného dálkového ovladače na 2 sekundy (nebo
stiskněte 2 krát po sobě), kontrolka přijímače 4 krát blikne. To indikuje
správné naučení. Pokud dálkový ovladač nepřijímá žádný účinný signál,
ukončí režim učení. Smazání kódu dálkového ovladače: sejměte kryt

Rozhraní červeného a zeleného světla

Červené Com Zelené

Kabel zeleného světla
Červené světlo

Com vodič

Připojení napájení červeného a zeleného světla
Kabel červeného světla

Zelená kontrolka

(Řídící jednotka DZSV)



Příloha IV. Schéma elektrického zapojení pro spřažený
provoz bran se dvěma závorami
Pokud dvě závory pracují spřaženě, řídící jednotka podporuje dva režimy:
RS485 online a kabelové řízení online.
� Online režim RS485: Řídící jednotka, která je připojená otevíracím
signálem a signálem smyčkového detektoru, definovaná jako host řídící
jednotka, vstup do standardního menu nastavení, nastaví P4. XX je P4.;
Druhá řídící jednotka definovaná jako podřízená řídící jednotka, adresující
RS485, nastavená na standard P4.1. Připojte D+ a D- v dvoubodové
komunikaci na rozhraní RS485 na host řídící jednotku a podřízenou řídící
jednotku pomocí vodiče (doporučený zkroucený pár).
Tento online model vyžaduje jen dva vodiče.
� Kabelové řízení online režimu: Připojte „COM, otevírací signál, zavírací
signál, signál smyčky, stop signál“ kabelového řídícího rozhraní na obou
řídících jednotkách pomocí vodičů. Jsou zapotřebí minimálně 4 kusy vodičů
(pokud počet předem v zemi uložených vodičů není dostatečný, je možno
zřídka používaný „stop signál“ ignorovat).
Poznámka: Při vyšších požadavcích je možno oba výše uvedené režimy
používat současně. Kromě toho, kód radiových přijímačů dvou závorových
bran může být stejný pro zlepšení konzistence synchronizace dálkového
ovladače.
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Příloha V. Komunikační protokol RS485
Formát komunikace: 16 hexadecimální, přenosová rychlost: 19200.
Datový formát vysílaný nadřízeným systémem: Datová hlavička (fd xx) +
Adresa + Povel + (data) + Koncový kód (fd fa).
Avšak, XX nesmí být fd nebo fa (adresa v následujícím příkladu je 00).
Datový formát vracený řídící jednotkou: Datová hlavička (fd 00) + Adresa
+ Povel + (data) + Koncový kód (fd fa).
Některé běžně používané povelové tabulky (adresa v následujícím příkladu
je 01), pro další povely si prosím vyžádejte elektronické soubory u naší
zákaznické služby).

1. Nadřízený systém vyšle vyhledávací povel: 00 vyslaný stream kód je: fd
00 01 00 fd fa Řídící jednotka závory vyšle zpět: 00 mezistav/09 nahoru
do koncové polohy/Oc dolů do koncové polohy Když je závora v horní
koncové poloze, zpětný stream kód je: fd 00 01 09 fd fa
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Příloha III: Požadavek pohonu pro kabelové ovládání
hlavního ovládacího panelu

Signál smyčkového detektoru Signál otevření systému

Řídící režim optoelektronického vazebního členu
Délka vedení < = 5M

Hlavní řídící
deska

Host řídící jednotka
(připojení k systému)

Čas řízení t >=200ms

Optoelektronický vazební člen PC817

Délka vedení < = 10 m Hlavní řídící
deskaReléový režim řízení

Kabelové řízení onlineČas řízení t >=300 ms RS485 online
(doporučený zkroucený pár)

Podřízená řídící jednotka



2 Nadřízený systém vyšle otevírací povel: 03
Návrat řídící jednotky závory 03

vyslaný stream kód: fd 00 01 03 fd fa
zpětný stream kód: fd 00 01 03 fd fa

3 Nadřízený systém vyšle zavírací povel: 05
Návrat řídící jednotky závory 05

vyslaný stream kód: fd 00 01 05 fd fa
zpětný stream kód: fd 00 01 05 fd fa

4 Nadřízený systém vyšle blokovací povel: 07
Návrat řídící jednotky závory 07

vyslaný stream kód: fd 00 01 07 fd fa
zpětný stream kód: fd 00 01 07 fd fa

5 Nadřízený systém vyšle odblokovací povel: 08
Návrat řídící jednotky závory 08

vyslaný stream kód: fd 00 01 08 fd fa
zpětný stream kód: fd 00 01 08 fd fa

(Poznámka: Po provedení blokovacího povelu řídící jednotka závory nadále
nereaguje na žádné akce, akceptuje jen odblokovací povel nebo restart).

Příloha IV. Tabulka pro volbu pružiny
Tento mechanismus se standardně dodává s 1 kusem pružiny 4,5 mm a 1
kusem pružiny 5,5 mm. Pokud standardní pružiny neodpovídají aktuálnímu
požadavku na délku ramena, prosím vyměňte nebo přidejte odpovídající
pružinu.

Délka ramene
(metry: M)

Průměr pružiny
O (mm)

Přímé rameno /
zalomené rameno

Volba otvoru spojky

3.5≥L≥3 prázdný 4,5
(červená)5≥L>3.5 prázdný 5,5 (modrá)

6≥L>5 5,5 (modrá) 4,5
(červená)Plotové rameno,

dvouúrovňové
4>L≥3 5,5 (modrá) 4,5 (modrá)
4>L≥3 5,5 (modrá) 6,5 (žlutá)

Plotové rameno,
dvouúrovňové

3≥L≥2 5,5 (modrá) 4,5
(červená)4≥L>3 5,5 (modrá) 6,5 (žlutá)
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Příloha VII. Vysvětlivky symbolů na displeji
Popis informace o závadě
Er. 1 Porucha paměti
Er. 2 Porucha detekčního proudového obvodu
Er. 3 Motor není možno detekovat nebo obvod motoru není v pořádku
Er. 4 Data kodéru jsou mimo rozsah
Er. 5 Učení polohy se nezdařilo

Popis vstupního signálu po informaci o vyžádání zapnutí
Er. L0 Vstup STOP signálu z kabelového ovladače
Er. L1 Vstup ZAVÍRACÍHO signálu z kabelového ovladače
Er. L2 Vstup OTEVÍRACÍHO signálu z kabelového ovladače
Er. L3 Signál ze smyčkového detektoru
Er. L4 Signál z fotobuňky
Er. L5 STOP signál z dálkového ovladače
Er. L6 ZAVÍRACÍ signál z dálkového ovladače
Er. L7 OTEVÍRACÍ signál z dálkového ovladače

Popis zobrazení koncového stavu
Luxx Horní koncový úhel, xx znamená hodnotu úhlu
Ldxx Dolní mez a zavírací rychlost, xx znamená zavírací rychlost
xxxc Zobrazení teploty motoru, xxx znamená hodnotu teploty
dExx Prodleva automatického zavírání, xx znamená odpočítávaný čas
uPxx Počet otevření při funkci počítání otevření, xx znamená počet

Popis zobrazení postupu otevírání / zavírání
--xx --přetáčení nahoru znamená otevření, xx znamená rychlost otevírání
--xx --přetáčení dolů znamená otevření, xx znamená rychlost otevírání
--- znamená zastavení

Funkce automatického zpětného pohybu při nárazu na překážku
Er. Ob
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Délka ramene
(metry: M)

P8/P9 volba menu
řídící jednotky

Přímé rameno /
zalomené rameno

3.5≥L≥3 1.5/2.0/3.0/4.0/5.0
4≥L>3.5 2,0/3,0/4,0/5,0
6≥L>5 3.0/4.0/5.0
4>L≥3 4.0/5.0
4>L≥3 5,0

Plotové rameno,
dvouúrovňové

4>L≥3 4.0/5.0
4.5≥L≥4 5,0

Plotové rameno,
dvouúrovňové

3≥L≥2 4.0/5.0
4≥L>3 5,0


