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VŠEOBECNÉ BEZPE NOSTÍ VÝSTRAHY A PREVENTIVNÍ OPAT ENÍ

––– KROK 1 –– Pokud by takováto situace nastala, kontaktujte servisní centrum
Mhouse.

• Na výrobku, ani žádné jeho ásti neprovád jte úpravy. Neprovád jte

• LEŽITÉ! – V tomto návodu jsou obsaženy d ležité instrukce
a výstrahy pro bezpe nost osob. Nesprávný zp sob instalace

že být p inou vážného úrazu. P ed instalací si proto d kladn
prostudujte celý tento návod. Pokud by se objevily n jaké nejasnosti
s instalací, kontaktujte technické odd lení Mhouse pro podporu.

• NEP EHLÉDN TE! - D ležitý pokyn: Tento návod si
uschovejte na vhodném míst  pro pot eby údržby a likvidace
vysloužilého za ízení.

• LEŽITÉ! – Podle nejnov jší evropské legislativy musí
za ízení pro pohon bran a dve í odpovídat normám uvedeným
v Direktiv  2006/42/ EC (strojní za ízení) a dále zejména
normám EN 12445; EN 12453; EN 12635 a EN 13241-1, které se
týkají automatických systém . Z t chto norem vyplývá, že
testování, uvád ní do provozu a údržba musí být provád na
osobou s p edepsanou kvalifikací v elektrotechnice.
Veškeré nastavování, instalace, p ipojování a programování
za ízení mají být provád ny kvalifikovanými osobami
s pot ebnými znalostmi a všechny tyto operace musí být
provedeny v souladu s t mito instrukcemi a s výstrahami
v KROKU 1 tohoto návodu.

i tení tohoto manuálu v nujte zvláštní pozornost pokyn m
ozna eným tímto symbolem:

Tyto symboly upozor ují na p edm t, který by mohl být p inou
nebezpe í a proto je nutné, aby tyto operace byly provedeny
kvalifikovaným a znalým pracovníkem za dodržení platných

edpis  a bezpe nostních norem.

• ed instalací se ujist te, že je dané za ízení vhodné pro
automatizaci vaší brány (viz KROK 3 a kapitolu Technická
specifikace). Pokud za ízení nevyhovuje, instalaci NEPROVÁD JTE.

• Na vhodném míst  musí být instalován hlavní vypína  (není sou ástí
dodávky) s p edepsanou mezerou mezi kontakty.

• Veškeré údržbové a instala ní práce musí být provád ny p i
systému odpojeném od napájení. Pokud není za ízení pro
odpojení pod dohledem, musí být na n m umíst na výstražná
tabulka „POZOR, NA ZA ÍZENÍ SE PRACUJE!“.

• POZOR! – Pohon nikdy nezapínejte, pokud není jeho instalace
dokon ena a jednotka pohonu není upevn na na brán .

• hem instalace zacházejte s jednotkou opatrn , aby nemohlo dojít
k úrazu, pádu jednotky nebo jejímu kontaktu s kapalinami. Nikdy
jednotku neumís ujte v blízkosti zdroj  tepla a nevystavujte ji
otev enému ohni. Mohlo by dojít k poškození citlivých komponent  a
následn  k chybné funkci, poruše jednotky nebo ke snížení její
bezpe nosti.

žádné jiné úkony než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu. Jinak m že
dojít k chybné funkci výrobku. Výrobce odmítá jakoukoli zodpov dnost za
poškození zp sobená provizorními úpravami výrobku.

• Pokud dojde k poškození napájecí š ry, musí být tato š ra vym na
kvalifikovanou osobou.

• ídicí jednotku p ipojte k síti s uzemn ným ochranným vodi em.
• Za ízení nesm jí obsluhovat d ti nebo osoby se sníženými smyslovými,

fyzickými nebo duševními schopnostmi a osoby, které nejsou s jeho
bezpe nou obsluhou v dostate né mí e seznámeny, pokud nejsou pro
tyto p ípady osobou odpov dnou za bezpe nost vypracovány
odpovídající instrukce.

• Klí em ovládaný p epína  musí být umíst n v dohledu od brány
v dostate né vzdálenosti od pohyblivých ástí a ve výšce min. 1,5m nad
zemí mimo dosah nepovolaných osob.

• V blízkosti automatického systému musí být d ti pod dohledem, aby si
se za ízením nehrály a nemohlo dojít k úrazu.

• Ujist te se, že se v okolí za ízení nevyskytují místa, kde mohou být
osoby zachyceny nebo zran ny mezi pohyblivými a pevnými ástmi
za ízení, když se brána otevírá nebo zavírá. Pokud se takováto místa
vyskytují, je t eba je zajistit vhodným zp sobem.

• Výrobek nelze považovat za zcela bezpe ný proti vniknutí nepovolaných
osob. Pokud má být dosažena ochrana proti vniknutí, dopl te tento
systém s dalšími bezpe nostními prvky proti vniknutí osob.

• Systém není možné bezpe  používat, pokud nebyl ádn  uveden do
provozu a odzkoušen – viz kapitolu Testování a uvád ní do provozu.

• Pravideln  bránu kontrolujte, jestli je správn  vyvážena a jestli
mechanické nebo elektrické ásti systému nevykazují známky
nadm rného opot ebení. Pokud je za ízení v nevyhovujícím stavu,
nepoužívejte je.

• Pokud se chystáte za ízení nepoužívat po delší dobu, vyjm te baterii
(volitelný díl) - PR1 a uložte ji na suchém míst .

• Nedovolte d tem, aby si hrály s ovládacími prvky za ízení. Dálkové
ovlada e držte mimo jejich dosah.

• Zneškodn ní obalového materiálu musí být provedeno podle platných
environmentálních p edpis  v daném regionu.

• išt ní povrchu výrobku provád jte lehce navlh eným hadrem.
Nepoužívejte žádné isticí prost edky nebo rozpoušt dla, pouze istou
vodu.

SEZNÁMENÍ S VÝROBKEM A P ÍPRAVA K INSTALACI

POZNÁMKY K NÁVODU
• Tento návod popisuje nastavení základního systému i jeho

volitelných díl , jak je uvedeno nap . na obr. 1, s použitím
komponent  Mhouse, které jsou ástí automatického systému
WS2S. N které díly tohoto systému jsou volitelné a nejsou tedy
obsaženy v základní sad . Kompletní p ehled sou ástí je uveden
v produktovém katalogu MHouse.

• Tento návod byl vytvo en pro postup v krocích.   Proto  je  pro
správnou a bezpe nou funkci výrobku nutné provád t jednotlivé
procedury – montáž, sestavování a programování ve stejném
sledu, v jakém jsou popisovány.

––– KROK 2 –––

2.1 – POPIS VÝROBKU A JEHO POUŽITÍ

Sada výrobku WS2S a jeho p íslušenství (n které volitelné ásti zde
neobsažené) je ur ena pro automatizaci oto ných bran pro obytné
objekty. Jakékoli jiné, zde nepopisované, nebo použití za jiných
než zde specifikovaných okolních podmínek a vn jších vliv  je
považováno za nevhodné a není dovoleno.
Hlavní ástí systému jsou – servopohon s motorem 24VDC a
s p evodovkou. Za ízení je dopln no kli kou pro mechanické uvoln ní.
Tato kli ka umož uje ru ní otevírání a zavírání brány v p ípad
výpadku napájení. Servomotor je vybaven ídicí jednotkou, která
zprost edkovává funkci celého systému. ídicí jednotka sestává
z elektroniky (deska PCB) a zabudovaného radiového p ijíma e pro

íjem povel  z dálkových ovlada .

Bezpe nostní instrukce

Instalace a bezpe nost

Údržba
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V systému m že být uloženo až 256 dálkových ovlada  typu TX4
(pokud jsou uloženy v Modu 1) a až 6 pár  fotobun k PH100.
Propojení ídicí jednotky s r znými za ízeními je možné pomocí
dvouvodi ového vedení (sb rnice ECS). ídicí jednotka m že být
napájena nap tím 230V ze sít  a nebo alternativn  pomocí solárního
napáje e Mhouse PF.
Pokud je systém napájen ze sít , je možné doplnit záložní baterii
(model PR1 – volitelné p íslušenství), díky které m že za ízení
pracovat i p i výpadku sít  po dobu n kolika hodin (v závislosti na
po tu pohyb  brány). P i výpadku napájení je také možné bránu
obsluhovat ru . Pro tento ú el se musí servomotor nejd íve
mechanicky uvolnit pomocí speciální kli ky (viz kapitolu 11.3 návodu).

2.2 - KOMPONENTY SYSTÉMU

Na obr.2 jsou zobrazeny všechny komponenty z nichž se skládá
systém uvedený na obr.1:
A - 2 elektromechanické servomotory WS1SK s p íchytkami
B - 2 fixa ní podložky
C - 3 uvol ovací kli ky
D - 1 pár fotobun k PH100 (vysíla   TX a p ijíma  RX)
E - 2 ochranné kryty
F - 2 radiové ovlada e typu GTX4
G - 1 x výstražná lampa FL100 s integrovanou anténou
H – Upev ovací p íchytky a zahnutá ramena: šrouby pro upevn ní

nejsou sou ástí dodávky – jejich volba závisí na konkrétní aplikaci.
I - 2 limitní mechanické dorazy (nejsou sou ástí dodávky –

nejedná se o výrobky Mhouse).

2 -  Zkontrolujte celkové rozm ry servopohonu (obr. 3). Poznámka –
Tato m ení slouží také jako podklad pro ur ení instala ních zón
pro elektrickou kabeláž.

3 -  Ujist te se, že je odhadovaná životnost výrobku vyhovující
pro danou aplikaci (viz odstavec 3.3).

4 -  Ujist te se, že jsou dodrženy všechny limity a podmínky a
výstrahy uvedené v tomto návodu.

3.3 – ŽIVOTNOST VÝROBKU

Pr rná životnost výrobku je siln  ovliv ována etností jeho
používání – tj. suma všech initel , které mají vliv na jeho
opot ebení – viz tabulku 1. Pro odhad životnosti ve vašich
konkrétních podmínkách postupujte podle následujících krok :
01. Vložte do tabulky 1 sou et hodnot initel  opot ebení;
02. V grafu . 1 ve te ze získané hodnoty kolmici, která se protíná

s k ivkou grafu. Z tohoto bodu ve te vodorovnou p ímku.
V míst , kde se tato p ímka protíná s osou nazvanou „Po et
cykl “, ode te p edpokládanou životnost výrobku.

Hodnoty životnosti (po tu cykl ) z tohoto grafu je možné považovat za
platné pouze, pokud je na za ízení po dobu provozu provád na

edepsaná pravidelná údržba (viz kapitolu 9 - Plán údržby). Odhad
životnosti je proveden na základ  projektových výpo  a
prototypových zkoušek. Protože se jedná pouze o statistický odhad,
nem že se na tyto údaje o životnosti vztahovat žádná záruka.

TABULKA1
     initel opot ebení

L – Kovový spojovací materiál

Poznámka – N které ze zde uvedených díl  a p íslušenství jsou
pouze volitelné a nemusí být obsaženy v základní sad . Celkový
seznam je uveden v produktovém katalogu Mhouse nebo na stránkách
www.mhouse.com.

Délka k ídla

Hmotnost
ídla

1 - 1.5m
1,5 – 2,2m

> 100kg
> 150kg

10%
25%

10%
25%

––– KROK 3 –––

3.1 - POSOUZENÍ VHODNOSTI BRÁNY PRO
AUTOMATIZACI

Okolní teplota vyšší než 40°C nebo
nižší než 0°C, nebo vlhkost vyšší
než 80%
Pevné k ídlo brány
Instalace ve v trném prost edí

20%

15%
15%

• Ujist te se, že je struktura brány vhodná pro daný systém a
vyhovuje platným normám. Pro tuto kontrolu je vhodné použít údaje
uvedené na štítku brány. Pozor: - výrobek není možné použít v

ípadech, kdy brána nevyhovuje požadavk m na bezpe nost.
Automatický systém nem že pracovat správn , pokud se na brán
vyskytují mechanické závady zp sobené chybnou instalací nebo
opomenutím její údržby.

• Ru ním otev ením a zav ením brány se ujist te, že b hem t chto
pohyb  nedochází k  nadm rnému t ení a že je síla pot ebná pro
pohyb brány po celou dráhu pohybu stejná.

• Ujist te se, že je brána správn  vyvážena: V každé poloze, pokud
s ní nepohybujeme (p i ru ním ovládání), se musí sama zastavit.

• Ujist te se, že prostor kolem systému ovládání umož uje bezpe né
a snadné ru ní uvoln ní.

• Ujist te se, že je podklad pro instalaci r zných za ízení dostate
pevný a stabilní. To se týká zejména fotobun k -  zvolte pro n  rovný
podklad, aby bylo možné správn  nasm rovat infra ervený paprsek
mezi vysílací a p ijímací fotobu kou (Tx a Rx).

• Ujist te se, že jsou všechny ásti systému dostate  chrán ny
proti možnému úrazu.

125.000

100,000

75.000

50,000

25.000

GRAF 1

initel opot ebení (%)

3.2 – ROZSAH POUŽITÍ VÝROBKU

ed provedením instalace zkontrolujte následující body dle níže
uvedeného postupu a podle kapitoly Technická specifikace.
1 -  Ujist te se, že jsou rozm ry a hmotnost brány v povolených

mezích:
- maximální délka 2,2m
- maximální hmotnost 200kg
- úhel otev ení 110°
Podle úhlu otev ení a rozm ru B je možné v grafu na obr. 4
stanovit velikost rozm ru A.

íklad: pokud je B rovno 100 mm a požadovaný úhel otev ení je
100°, musí být hodnota A p ibližn  180 mm.

íklad výpo tu životnosti: Brána s délkou k ídla 1,8m o hmotnosti
120kg v prost edí, kde je silný vítr.  V tabulce 1 je pro takové místo
uveden initel opot ebení 25% (pro délku k ídla), 10% (pro hmotnost

ídla) a 15% (pro instalaci ve v trném prost edí).
Tyto procentuelní hodnoty je nutné se íst a vypo íst tak celkový initel
opot ebení – v tomto p ípad  je tento initel 50%. Tuto hodnotu (50%)
je t eba nanést na vodorovnou osu grafu 1 a z tohoto bodu spustit
kolmici, která se protne s k ivkou grafu. Z bodu kde se tato kolmice
protíná s k ivkou, ve te vodorovnou p ímku k ose ozna ené „Po et
cykl “. V míst  protnutí ode te odpovídající hodnotu – v tomto

ípad  p ibližn  55 000 cykl .

http://www.mhouse.com.
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––– KROK 4 –––

4.1 – KONTROLA P ED INSTALACÍ

4.1.1 – Umíst ní jednotlivých sou ástí systému
Podle obrázku . 1 a . 5 stanovte p ibližnou pozici pro instalaci
každého za ízení.  Na obrázku . 1 je zobrazeno typické rozmíst ní
jednotlivých sou ástí od výrobce Mhouse:
[a] – 1 x FL100 -  výstražná lampa s integrovanou anténou
[b] - 1 pár fotobun k PH100 (vysíla  TX a p ijíma  RX)
[c] – 1 x KS100 – klí em ovládaný p epína
[d] - 2 x podstavec pro fotobu ku
[e] - WS1SC – servomotor dopln ný integrovanou ídicí jednotkou
CLS2
[f] – Servomotor WS1SK
[g] - Doraz pro zav ení (není sou ástí balení)

POZNÁMKA – N které ze zde uvedených díl  a
íslušenství jsou pouze volitelné a nemusí být

obsaženy v základní sad . Celkový seznam je uveden
v produktovém katalogu Mhouse.

POZOR:
• Servomotor musí být ádn  mechanicky ukotven k sloupu bány a

pomocí fixa ní podložky ke k ídlu brány.
• Ovládací prvky systému musí být umíst ny:

- na dohled od automatického systému brány;
- v dostate né vzdálenosti od pohyblivých ástí;
- ve výšce minimáln  1,5m nad zemí;
- mimo dosah nepovolaných osob.

4.1.2 – íprava pro instalaci a uložení kabeláže
Uložení kabeláže prove te podle odstavce 4.2.

4.1.3 – Ujist te se, že máte p ipraveno veškeré vybavení a
materiál pro práci. ed zapo etím práce se také ujist te, že jsou
všechny pot ebné díly v bezvadném stavu a vyhovují bezpe nostním
normám platným v daném regionu.

4.1.4 – Dokon ení p ípravy
Prove te p ípravné práce pro instalaci:
- výkopy pro bezpe né uložení elektrické kabeláže (možnost použití

kabelových instala ních trubek);
- položení ochranných trubek a zalití betonem;
- úprava délek elektrických kabel  pro pokládku (viz odstavec 4.2) a

jejich zatažení do trubek. Pozor! – V této fázi ješt  neprovád jte
žádné elektrické p ipojování.

Upozorn ní:
• Trubky a hadice slouží pro ochranu elektrických kabel  a

k zabrán ní úrazu.
• i pokládání potrubí m jte vždy na z eteli možnost kondenzace

vlhkosti, která se poté m že dostat dále nap íklad do ídicí jednotky
systému a poškodit její elektroniku.

• Konce kabelových trubek zakon ete vhodnými vývodkami, aby se
uložené kabely nemohly poškodit jak p i montáži, tak i b hem
provozu.

4.2 – ÍPRAVA KABELÁŽE

ípravu kabel  prove te následovn :
a) - podle obr. 5 si ov te zapojení vývod ídicí jednotky k jednotlivým

vstup m a výstup m. Pozor – ke svorkám pro sb rnici ECS smí
být p ipojeny pouze obvody ECS.

b) - podle obr. 1 si ov te umíst ní a uložení kabel  v terénu.
Potom prove te nákres podle skute né situace. Poznámka –
Tento nákres bude vhodný pro stanovení pot ebných délek
kabelových trubek a kabel .

c) – Prostudujte si tabulku .  2 a vyberte potom vhodné typy kabel
a zárove  stanovte pot ebné délky t chto kabel  a úložných
trubek. Pozor! – žádný z použitých kabel  nesmí mít délku

tší, než je uvedeno v tabulce . 2.
POZNÁMKA – Technologie sb rnic ECS umož uje propojení
jednotlivých za ízení pomocí jediného dvoužilového kabelu.
Konfigurace tohoto zapojení m že být kaskádová, hv zdicová nebo
kombinovaná:

       kaskádová                                                                                                                                hv zdicová                  kombinovaná

TABULKA 2 – Technická specifikace elektrických kabel
Obvod Typ kabelu (minimální pr ez) Maximální délka
A – Napájecí p ívod kabel 3 x 1,5mm2 30m (pozn. 1)
B – Výstup pro výstražnou lampu kabel 2 x 0,5mm2 20m
C – Anténa stín ný kabel typu RG58 20m (doporu ená délka mén  než 5m)
D – Sb rnice ECS kabel 2 x 0,5mm2 20m (pozn. 2)
E – Vstup STOP kabel 2 x 0,5mm2 20m (pozn. 2)
F – Vstup OTEV ÍT kabel 2 x 0,5mm2 20m (pozn. 2)
G – Výstup pro motor M1 kabel 3x1mm2 10m

Pozn. 1 – Pokud je napájecí kabel delší než 30m, použijte kabel s v tším pr ezem žil (nap . 3x2,5 mm2) a prove te bezpe nostní
uzemn ní v blízkosti systému brány.
Pozn. 2 – Pro sb rnici ECS, p ívody STOP, OTEV ÍT a pro klí em ovládaný p epína  je možné použít vícežilové kabely o pr ezu žil 0,5
mm2.

NEP EHLÉDN TE! - Tyto kabely musí vyhovovat danému prost edí -  nap íklad kabely typu H03VV-F jsou vhodné pro vnit ní
použití a kabely H07RN-F pro venkovní použití.
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INSTALACE:  MONTÁŽ A P IPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT

––– KROK 5 –––

LEŽITÉ!
- V následujících krocích je popsána instalace servopohonu
WS1SK/WS1SC.
- Pro správnou funkci systému instalujte na vhodných místech, na
zemi a na st nách vhodné mechanické dorazy, umíst né v místech
maximálního otev ení a zav ení brány. Poznámka – Tyto dorazy
nejsou sou ástí dodávky za ízení a nejsou dodávány firmou
Mhouse.

VÝSTRAHY
• Nesprávná instalace m že mít za následek vážné úrazy osob
pracujících s tímto za ízením.
• ed zapo etím montáže systému prove te kontrolu podle
KROKU .3.

5.1 – INSTALACE SERVOMOTOR   WS1SC A WS1SK

01. Ujist te se, že je podklad pro upevn ní komponent  dostate
rovný a hladký a že je pro tuto montáž vhodný. Servomotor WS2S
není dodáván s upev ovacími komponenty – tyto komponenty je
nutné zvolit podle zp sobu upevn ní.

02. ipravte si jednu nebo více instala ních trubek pro uložení kabel
(obr. 6);

03. Servomotor mechanicky nainstalujte s ohledem na rozm r  A,
ode tený z obrázku . 4, podle hodnoty B a p edpokládaného
úhlu otev ení brány.  Servomotor umíst te na fixa ní podložku
k podkladu ve vhodné pozici (viz obr.7-8);

04. Ozna te si otvory pro vrtání s použitím fixa ní podložky a vyvrtejte
otvory pro ty i hmoždinky o pr ru min 8mm (nejsou sou ástí
dodávky). Podložku p išroubujte pomocí šroub [A] a podložek [B]
– viz obr. 9;

05. Ujist te se, že je fixa ní podložka v rovin  - viz obr. 10, Jinak by
vlivem posunutí ramene servomotoru mohlo docházet k nesprávné
funkci systému – viz obr. 11;

06. Sestavte servomotor s ramenem [C] s použitím šroubu [E] a
podložky [D]. Dbejte na správné umíst ní ramene oproti t lesu
servomotoru – viz obr. 12;

07. Servomotor p ipevn te k fixa ní podložce pomocí šroub [F] a
samosvorných matic [G] – viz obr. 13;

08. Pomocí dodaných ep [H] a segrových podložek [I] spojte rohové
rameno s rovným ramenem a s konzolí brány viz obr. 14;

09. ídlo brány oto te do zav ené pozice;
10, Prove te manuální uvoln ní servomotoru (viz odstavec 11.3

návodu) a potom zajist te konzolu brány do nejvzdálen jší pozice
od sloupu brány, tak aby bylo možné bránu otevírat na maximální
polohu;

11. Konzoly upevn te pomocí dodaného spojovacího materiálu;
12. Oto te k ídlo brány do pozice Otev eno. Instalujte limitní spína

proti p ímému rameni [L] a dotáhn te jeho šrouby [M] - viz obr.
15;

13. Uvoln te šroub [N] a instalujte ochranný kryt [P] mezi p ímé
rameno a podložku [O]. P išroubujte op t šroub a dotáhn te jej -
viz obr. 16;

14. Oto te k ídlo brány do pozice Zav eno, abyste se ujistili, že p i
zav ení zbývá pro servomotor dostatek místa;

15. Prove te mechanické zajišt ní servomotoru (viz
odstavec 11.3 návodu);

16. Pro instalaci servomotoru WS1SK opakujte výše uvedený postup
od po áte ního bodu 01.

Prove te elektrické zapojení:
Demontujte horní kryt servomotoru a s použitím šroubováku p epn te
zámek za stálého tlaku otá ením do pozice Zajišt no – viz obr. 17.
– WS1SC: vložte kabel do pr chodky po levé zadní stran

servomotoru a prove te jeho zapojení dle obr. 18. Namontujte horní
kryt servomotoru.

– WS1SK: vložte kabel do pr chodky po levé zadní stran
servomotoru a prove te jeho zapojení dle obr. 18. Namontujte horní
kryt servomotoru.
• Pro snadn jší zapojení je možné bloky svorek vyjmout a po

išroubování vodi  nasunout do konektoru – viz obr. 19.
• kabel WS1SK ipojte podle obrázku 20 [B] .

jte na pam ti, že z d vodu ochrany p ed nežádoucím kontaktem
mezi ob ma k ídly brány jednotka WS1SC p i otevírání brány spouští
nejprve motor p ipojený k výstupu M2 a potom motor p ipojený
k výstupu M1. P i zavírání je postup opa ný. Ujist te se tedy, že ke
svorkám M1 je p ipojen motor, jehož k ídlo dve í je za k ídlem motoru
M1 tak, aby k ídlo motoru M2 m lo jako první volnou cestu pro otev ení.

Pokud je brána jednok ídlá, p ipojte servomotor k výstupu M2 a výstup
M1 nechte nezapojený.

Svorky ídicí jednotky odpovídají b žnému barevnému zna ení: Šedá
(otev ení), rudá (stop). Svorky na klí em ovládaném p epína i KS100
jsou: šedá (otev ení), rudá (stop). Svorky na ídicí jednotce jsou
zna eny obdobn .

i zapojení t chto za ízení není nutné dodržovat polaritu vyjma
zapojení antény. Zde je t eba p ipojit stín ní na nulový potenciál – viz
obr. 20 detail [A].

6
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––– KROK 6 –––

6.1 – INSTALACE A P IPOJENÍ FOTOBUN K PH100
(obr. 21)

Výstraha: Veškeré instala ní práce musí být provád ny p i
beznap ovém stavu – za ízení musí být odpojeno od sít . Pokud je
použita záložní baterie, musí být také odpojena.
Upozorn ní: i manipulaci s ochranným krytem pracujte opatrn ,
abyste nepoškodili t snicí o-kroužek (obr. 21-3) [A]. P i výb ru
umíst ní obou element  fotobun k (RX a TX) se te následujícími
instrukcemi:
• Fotobu ky instalujte ve výšce 40-60cm nad zemí tak, aby jejich

paprsek pokrýval celý pr jezdní prostor a aby byly oba elementy
fotobun k chrán ny p ed poškozením nap . p i otevírání brány.
Brána p i svém pohybu nesmí zasahovat do paprsku fotobun k a

že se k tomuto paprsku p iblížit maximáln  na 15cm.
• K místu instalace musí být p ivedena instala ní trubka pro uložení

kabel .
• Vysílací element (TX) a p ijímací element (RX) musí být na sebe

nasm rovány s maximální nep esností 5°.
01. Odejm te p ední sklen ný panel (obr. 21-1).
02. Fotobu ku umíst te na míst , kde je vyveden její p ívodní

kabel.
03. Podle podstavce fotobu ky si nakreslete místa pro vyvrtání

upev ovacích otvor . Vyvrtejte tyto otvory pomocí p íklepové
vrta ky s 5mm vrtákem. Do otvor  vložte hmoždinky.

04. Odstra te záslepku kabelového otvoru a tímto otvorem protáhn te
kabel:   viz obr. 21-2.

05. Podstavec fotobu ky p išroubujte k podložce pomocí vhodných
šroub [B] dle obr. 21-3, ujist te se, že je otvor v podstavci
správn  ustaven proti kabelovému vývodu. [C] dle obr. 21-3.
Použijte dva p ipravené samop ezné šrouby.

06. Žíly kabelu p ipojte k odpovídajícím svorkám TX a RX (obr. 21- 4
       a 5) dle schématu a k modrým svorkám ídicí jednotky – u tohoto

zapojení nezáleží na polarit .
07. Upevn te ochranný kryt [D] dle obr. 21-6 pomocí dvou šroub

[E] - viz obr. 21-6 – použijte k ížový šroubovák. Nakonec nasa te
        vn jší kryt [F] dle obr. 21-6.

6.2 – INSTALACE A P IPOJENÍ VÝSTRAŽNÉ LAMPY
FL100 (obr. 20)

Zvolte vhodné místo pro instalaci tak, aby tato lampa byla dob e
viditelná a byla v blízkosti brány. Lampu upevn te na svislou nebo
vodorovnou podložku – viz obr. 22.
01. Odejm te kryt lampy;
02. Demontujte podstavec lampy, aby bylo možné protáhnout

ívodní elektrický kabel;
03. Podle podstavce lampy si nakreslete místa pro vyvrtání

upev ovacích otvor . Ujist te se, že je otvor pro p ívodní kabel
v podstavci správn  ustaven proti kabelovému vývodu: Pro
vertikální montáž viz obr. (A), pro horizontální montáž viz obr.
(B);

04. Vyvrtejte tyto otvory pomocí p íklepové vrta ky se 6mm vrtákem
      a potom do otvor  vložte 6mm hmoždinky;
05. Pomocí vhodných šroub  upevn te podstavec výstražné lampy;
06. ipojte kabely ke správným svorkám ozna eným FLASH (pro

lampu) a k antén  dle obrázku. Bloky svorek jsou pro usnadn ní
montáže vyjímatelné.
U zapojení lampy (svorky FLASH) nezáleží na polarit , u
anténního kabelu je t eba polaritu dodržet – viz následující
obrázek;

07. Vložte opatrn  držák s lampou do podstavce tak, až tyto ásti do
sebe zapadnou;

08. ipevn te t leso lampy k podstavci oto ením doleva a
zacvaknutím, zajist te je šroubem.
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PROGRAMOVÁNÍ

––– KROK 7 –––

7.1 – IPOJENÍ NAPÁJENÍ

VÝSTRAHA!
– Napájecí kabel je vyroben z PVC a je ur en pro vnit ní
použití. Pro venkovní instalace musí být tento kabel uložen
v trubkách nebo je nutné použít jiný typ kabelu - H07RN-F.
– P ipojení automatického systému k elektrické síti nebo výše
popisovaná náhrada p ívodního kabelu smí být provedena
pouze kvalifikovaným odborníkem za dodržení platných

edpis , bezpe nostních norem a následujících pokyn :

• Pro testování funkce a programování použijte dodaný kabel, který
ipojíte do b žné domovní zásuvky. Pokud je zásuvka daleko, je možné

v této fázi použít prodlužovací p ívod.

• i testování a uvád ní do provozu musí být ídicí jednotka trvale
pod nap tím. Vým nu kabelu od servomotoru k ídicí jednotce za typ
vhodný pro venkovní použití prove te podle následujících krok :
UPOZORN NÍ:
V napájecím okruhu musí být za azen odpojovací prvek vhodný pro
bezpe né vypnutí  elektrického proudu do systému. Toto za ízení musí
mít alespo  minimální p edepsanou mezeru mezi kontakty p i vypnutí
dle kategorie III a musí být umíst no na vhodném míst  a pat
ozna eno, aby bylo z ejmé, že slouží k bezpe nostnímu vypnutí pro

ípady oprav, údržby, atd. Toto za ízení není sou ástí dodávky
automatického systému.

01. Ujist te se, že servomotor není p ipojen k síti;
02. Odpojte kabel od p ívodních svorek;

Pro tuto proceduru je nutné, aby byly instalovány dostate  pevné
mechanické dorazy pro otev ení i zav ení.

01. Pomocí specielní kli ky mechanicky uvoln te oba servomotory (viz
       odstavec 11.3 návodu) a ob  k ídla p esu te do st ední
       polohy, aby se mohla pohybovat ob ma sm ry. Potom servomotory
       zajist te.
02. Na ídicí jednotce stiskn te a uvoln te tla ítko P3 [B] (obr. 25),

p kejte, až se provede procedura registrace: zav ení motoru M1
až na mechanický doraz, zav ení motoru M2 až na mechanický
doraz, otev ení motoru M2 a M1 až na mechanický doraz;
kompletní zav ení obou motor  M1 a M2.
- Pokud není prvním manévrem obou motor  zav ení, stiskn te
tla ítko P3 pro zastavení registra ní fáze a invertujte polaritu
motoru( ), který(é) se pohybovaly nesprávným sm rem.
- Pokud první motor, který se dává do pohybu, není motor M1,
stiskn te tla ítko P3 pro zastavení registra ní fáze a zam te

ipojení obou motor  mezi sebou.
- Pokud dojde b hem fáze registrace k aktivaci n kterého
z p ipojených za ízení (fotobu ky, klí em ovládaný p epína , stisk
tla ítka P3, atd.), bude fáze registrace ihned ukon ena. V takovém

ípad  je nutné celou tuto fázi opakovat.
03. Pokud LED P3 [A] (obr. 25) po skon ení fáze registrace bliká,

znamená to, že nastala chyba; viz odstavec 10.5 ešení problém .
Fáze registrace úhl  otev ení m že být kdykoli (i po dokon ení
instalace) opakována nap . p i p emíst ní jednoho z mechanických
doraz  pro otev ení. Opakujte výše uvedenou proceduru od bodu 01.

7.5 – KONTROLA RADIOVÝCH VYSÍLA

Pro kontrolu funkce stiskn te jedno ze 4  tla ítek ovlada e. Ujist te se,
že LED bliká a že systém provádí zvolený p íkaz.

íkazy p azené jednotlivým tla ítk m jsou závislé na režimu, ve
kterém byly tyto ovlada e uloženy (viz odstavec 10.4 uložení dálkových
ovlada ). Se za ízením dodané ovlada e jsou již uloženy a význam
jejich tla ítek je následující (viz obr. 26):

03. Odpojte kabel od servomotoru a p ipojte nový kabel vhodný do
        venkovního prost edí;
04. ipojte tento kabel k napájecím svorkám (obr. 23);
05. Dotáhn te kabelovou vývodku, aby byl kabel zajišt n.

7.2 – KONTROLA P ED INICIALIZACÍ

Po zapnutí jednotky prove te následující kontrolu:
01. Ujist te se, že LED sb rnice ECS [A] (obr. 24) pravideln  bliká

v intervalech 1 bliknutí za sekundu.
02. Ujist te se, že LED SAFE [B] (obr. 24) na fotobu kách blikají (na

obou elementech TX i RX). Zp sob blikání není v tuto chvíli
rozhodující a je závislý na dalších faktorech. LED však nesmí trvale
svítit.

03. Ujist te se, no ní podsvícení [C] (obr. 24) na  KS100 (klí em
ovládaný p epína ) svítí.

04. Pokud se za ízení nechová tak, jak bylo výše uvedeno, odpojte
ídicí jednotku od napájení a znovu d kladn  zkontrolujte kabeláž a

její zapojení.  Pro další informace viz též kapitoly 10.5 ešení
problém  10.6 diagnostika, signály.

7.3 – REGISTRACE P IPOJENÝCH ZA ÍZENÍ

Po dokon ení inicializa ní kontroly musí ídicí jednotka zaregistrovat
za ízení p ipojená ke sb rnici ECS a ke svorkám STOP.
01. Na ídicí jednotce stiskn te a p idržte tla ítko P2 [A] (obr. 24) na
dobu minimáln  3 sekund, potom toto tla ítko uvoln te.
02. Po kejte n kolik sekund, až ídicí jednotka dokon í fázi registrace.
03. Po dokon ení této fáze musí LED STOP [B] (obr. 24) trvale svítit a

LED P2 [C] (obr. 24) musí zahasnout. Pokud LED P2 bliká,
znamená to, že nastala chyba – viz odstavec 10.5 ešení
problém .

Fázi registrace p ipojených za ízení je možné kdykoli (i po dokon ení
instalace) opakovat – nap . p i p idání fotobu ky. Opakujte výše
uvedenou proceduru od bodu 01.

7.4 – REGISTRACE ÚHLU OTEV ENÍ A ZAV ENÍ
BRÁNY

Po registrace p ipojených za ízení je nutné, aby ídicí jednotka
dostala informace o úhlech otev ení a zav ení k ídel brány.

Tla ítko T1 =   P ÍKAZ NA OTEV ENÍ
Tla ítko T2 =   P ÍKAZ NA OTEV ENÍ PRO CHODCE
Tla ítko T3 =   POUZE OTEV ENÍ
Tla ítko T4 =   POUZE ZAV ENÍ

7.6 - NASTAVENÍ

7.6.1 – Nastavení rychlosti pohybu k ídla brány
Rychlost p i otevírání a zavírání je možné nastavit ve dvou
stupních: pomalu nebo rychle.
Pro zm nu nastavené rychlosti krátce stiskn te  tla ítko P2 [B] (obr. 27);
LED P2 [A] (obr. 27) se rozsvítí nebo zhasne – podle toho jaká rychlost je
nastavena.  Pomalá rychlost – LED nesvítí, rychle – LED svítí.

7.6.2 – Volba provozního režimu
Otevírání a zavírání brány m že probíhat ve dvou režimech:
• Jednoduchý (poloautomaticky): na jeden p íkaz provede brána pouze

jeden úkon. Na p íkaz Otev ít se otev e, na p íkaz Zav ít se zav e.
• Kompletní (automatické zav ení): na jeden p íkaz se brána otev e a po

nastaveném asovém intervalu se automaticky zav e (pro nastavení
tohoto intervalu viz odstavec 10.1 Nastavení parametr  pomocí
dálkového ovlada e).

Pro zm nu zvoleného režimu krátce stiskn te tla ítko P3 [B] (obr. 25);
LED [A] (obr. 25) se rozsvítí nebo zhasne – podle toho, který z režim  je
nastaven. Pokud LED nesvítí, je nastaven režim jednoduchý, pokud svítí,
je nastaven režim kompletní.
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TESTOVÁNÍ A UVÁD NÍ DO PROVOZU

––– KROK 8 –––

Jedná se o nejd ležit jší operace, díky kterým je pak zaru ena
maximální bezpe nost a spolehlivost za ízení.
Procedura testování m že být také použita p i periodických kontrolách
automatického systému.

Operace testování a uvád ní do provozu mohou být provád ny
pouze osobou s pot ebnou kvalifikací a zkušenostmi. P i
testování je zvýšené riziko úrazu (za ízení m že mít funk ní
chyby, které se p i testování mohou teprve odhalit).  Osoba,
která provádí testování, musí také ov it, zda za ízení odpovídá
všem platným normám a p edpis m, zejména norm  EN 12445,
která stanovuje testovací metody pro testování elektricky ízených
bran.

8.1 - TESTOVÁNÍ

01. Ujist te se, že jsou p i testování dodržovány všechny
bezpe nostní zásady uvedené v KROKU 1 tohoto návodu.

02. Pomocí místního nebo dálkového ovlada e zkontrolujte funkci
otevírání a zavírání brány. Sm r pohybu k ídel brány p i tom musí
odpovídat zadanému p íkazu. N kolikrát zkuste bránu otev ít a
zav ít. Její pohyb musí být plynulý bez zasekávání a zvýšeného

ení.
03. Zkontrolujte funkci všech bezpe nostních prvk  (fotobu ky, prvky

sensitive edges – ochrana proti p isk ípnutí, atd.). P i aktivaci
kteréhokoli za ízení na sb rnici ECS se musí rozsvítit p íslušná
indika ní LED na ídicí jednotce.  Tato LED v okamžiku aktivace
za ízení vydá delší bliknutí, ímž potvrzuje, že ídicí jednotka
informaci p ijala.

04.  Pro otestování fotobun k použijte kolík o pr ru 5cm a
délce 30cm (obr. 28), kterým p erušíte neviditelný infra ervený
paprsek mezi fotobu kami. Tuto zkoušku prove te nejprve na
stran  vysílací TX, potom na stran  p ijímací RX a potom
uprost ed mezi ob ma fotobu kami. Ve všech výše popsaných

ípadech musí dojít ke zm  z aktivního stavu do neaktivního
a naopak. Ujist te se, že p i provedení této akce ídicí jednotka

i zavírání invertuje pohyb brány.
05. Prove te m ení síly zavírání dle EN 12445. Pokud je zavírací

síla motoru systémem kontrolována z d vodu bezpe nosti p ed
sev ením projížd jících vozidel nebo procházejících osob,
prove te její nastavení s nejvyšší možnou pe livostí.
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8.2 – UVÁD NÍ DO PROVOZU

Tato operace m že být provedena až po dokon ení všech testovacích
procedur. Jakákoli provizoria jsou p ísn  zakázána.
01. Vytvo te technickou dokumentaci systému, která obsahuje

minimáln  tyto následující dokumenty: P ehledové schéma
systému (viz p íklad na obr. 1), schéma elektrického zapojení (viz

íklad na obr. 5), hodnocení rizik a jejich eliminace, prohlášení o
shod  výrobce pro všechna použitá za ízení (použijte p ílohu .
1). EC prohlášení o shod  pro komponenty WS2S.

02. Na bránu umíst te štítek, na kterém budou uvedeny alespo  tyto
údaje: typ systému, jméno a adresa dodavatele  (odpov dného za

       uvedení do provozu), sériové íslo, rok instalace a ozna ení CE.

03. Na bránu instalujte štítek (který je obsažen v balení), kde je
uveden postup manuálního uvol ování servomotoru.

04. Majiteli systému p edejte Prohlášení o shod  (použijte p ílohu
. 2).

05. ipravte a majiteli systému p edejte Uživatelský návod pro
tento konkrétní systém.

06. ipravte a majiteli systému p edejte Plán údržby, kde jsou
obsaženy všechny instrukce pro údržbu pro všechny použité
sou ásti systému.

07. ed spušt ním systému se ujist te, že je budoucí uživatel
adekvátn  pou en o rizicích, která mohou nastat v souvislosti
s používáním systému.

ÚDRŽBA

––– KROK 9 –––

Údržbové práce na výrobku musí být provád ny v souladu se
všemi bezpe nostními zásadami uvedenými v tomto návodu a
podle platných norem a zákon .
Za ízení systému nevyžadují žádnou specielní údržbu. 1 x za p l roku
by je doporu eno zkontrolovat funkci všech ástí.

Pro tuto kontrolu je vhodné použít postup uvedený v odstavci 8.1
Testování a postupy uvedené v lánku Údržbové práce povolené

žnému uživateli.
Pokud jsou instalována další za ízení, postupujte podle
odpovídajícího Plánu údržby.

LIKVIDACE VYSLOUŽILÉHO ZA ÍZENÍ

Tento výrobek je nedílnou sou ástí automatického systému
a musí být likvidován v souladu s platnými environmentálními

edpisy.

Za ízení je vyrobeno z r zných druh  materiálu: N které z nich je
možné recyklovat, jiné je nutné zni it. Zp sob likvidace se ídí p edpisy
platnými v daném regionu.
NEP EHLÉDN TE! – n které komponenty výrobku mohou obsahovat
zne iš ující nebo nebezpe né substance, které by mohly poškodit
životní prost edí a nep ízniv  ovlivnit zdravotní stav osob.

Jak je patrné z tohoto symbolu, výrobek není možné
vhazovat do b žného domovního odpadu. Tento odpad
je nutno vyt ídit v souladu s platnými p edpisy v daném
regionu a nebo celý výrobek vrátit svému dodavateli.

NEP EHLÉDN TE! – Nedodržením místních environmentálních
edpis  a nelegální likvidací výrobku se vystavujete vysokým

pokutám.

DOPL UJÍCÍ INFORMACE

––– KROK 10 –––

10.1 – POKRO ILÉ NASTAVENÍ
10.1.1 – Nastavení parametr  pomocí dálkového ovlada e

Dálkový ovlada  je možné použít k rychlému nastavování r zných
parametr  systému - jedná se t chto 8 parametr :
1) Doba pauzy: as, po která z stávají k ídla brány otev ena (v p ípad

nastaveného automatického zavírání).
2) Otev ení pro chodce: K ídlo brány se otevírá jen áste  pro

pr chod osob.
3) Síla motoru: Zatížení motoru, které je považováno za mez pro detekci

ekážky.
4) Funkce OTEV ÍT: Sekvence pohyb , která se provádí p i

aktivaci p íkazu na otev ení brány.
5) Uvoln ní tlaku motoru .1 p i zavírání: Nastavení doby trvání krátké

inverze pohybu motoru bezprost edn  po zav ení. Tato funkce
slouží pro uvoln ní mechanického pnutí po kontaktu k ídla brány
s mechanickým dorazem.

6) Uvoln ní tlaku motoru .1 p i otevírání: Nastavení doby trvání krátké
inverze pohybu motoru bezprost edn  po otev ení. Tato funkce
slouží pro uvoln ní mechanického pnutí po kontaktu k ídla brány
s mechanickým dorazem.

7) Uvoln ní tlaku motoru .2 p i zavírání: Nastavení doby trvání krátké
inverze pohybu motoru bezprost edn  po zav ení. Tato funkce
slouží pro uvoln ní mechanického pnutí po kontaktu k ídla brány
s mechanickým dorazem.

8) Uvoln ní tlaku motoru .2 p i otevírání: Nastavení doby trvání krátké
inverze pohybu motoru bezprost edn  po otev ení. Tato funkce
slouží pro uvoln ní mechanického pnutí po kontaktu k ídla brány
s mechanickým dorazem. Nastavení t chto parametr  je možné
provést pomocí kteréhokoli dálkového ovlada e, pokud je tento
ovlada  uložen v režimu 1 – tak, jak to mu je u dodávaných ovlada  (viz
odstavec 10.4.1 Režim ukládání 1).

Pokud není žádný ovlada  v režimu 1 uložen, je možné jeden p idat
pro tuto operaci a potom musí být okamžit  smazán (viz odstavec
10.4.4 Smazání dálkového ovlada e).

NEP EHLÉDN TE! – i provád ní nastavení pomocí ovlada e
musí být ídicí jednotce poskytnut dostate ný as na registraci p íkazu

enášeném po radiových vlnách. Tla ítka je nutné stiskávat a
uvol ovat pomalu, minimáln  na dobu jedné sekundy.
Pro nastavení parametr  viz tabulku . 3:
01. Stiskn te tla ítka T1 aT2 sou asn (obr. 29) na dobu min. 5s.
02. Uvoln te ob  tla ítka.
03. hem 3 sekund prove te akci podle tabulky . 6 pro zvolený
parametr.

29 T1
T2

íklad pro nastavení doby pauzy 40s.
01. Stiskn te a p idržte tla ítka  T1 a T2 sou asn  po dobu 5s.
02. Uvoln te tla ítka T1 a T2
03. Stiskn te 3 krát tla ítko T1
Všechny tyto parametry je možné nastavovat jednoduše podle
požadavk  provozovatele. Nastavení síly motoru je t eba up esnit podle
skute né výsledné síly a pop ípad  doladit:
• Parametr nastavování síly nikdy nepoužívejte ke kompenzaci

abnormálního t ení p i pohybu brány. Mohlo by dojít k ohrožení
bezpe nosti provozu systému nebo k mechanickému poškození
za ízení.
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• Pokud je funkce kontroly síly motoru používána na redukci této síly
i nárazu, je nutné po každé zm  jejího nastavení provést m ení

síly dle normy EN 12445. T1
• Pokud se asem m ní vlastnosti brány p i pohybu, m že být
požadováno toto m ení v pravidelných intervalech.

Pro nastavení parametr  viz tabulku . 4:
01. Stiskn te sou asn  tla ítka ovlada e T1 a T3 (obr. 30) na dobu 5s.
02. Ob  tla ítka uvoln te
03.  Do 3s prove te akci popisovanou v tabulce . 4
pro zvolený parametr. T3

íklad:  Nastavení Uvoln ní tlaku motoru . 2 p i zav ení na úrove  4
01. Stiskn te a p idržte tla ítka T1 a T3 sou asn  po dobu 5 sekund.
02. Ob  tla ítka uvoln te
03. Stiskn te 4x tla ítko T3

Parametr . Hodnota

TABULKA 3

Akce(operace, kterou je nutno provést v bod  3 nast. procedury)

1
    Doba pauzy 2

3
4
1

Otev. pro chodce 2
3
4
1

    Síla motoru 2
3
4
1

   Funkce OTEV ENÍ 2
3
4

10s
20s (*)
40s
80s
Otev ení k ídla 1 na polovinu
Plné otev ení k ídla 1 (*)

áste né otev ení k ídla 2 na  1/4
Otev ení k ídla 2 na polovinu
Malá
Vyšší (*)
St ední
Nejvyšší
Otev ít, stop, zav ít, stop
Otev ít, stop, zav ít, otev ít (*)
Otev ít, zav ít, otev ít, zav ít
Pouze otev ení

stiskn te 1 x T1
stiskn te 2 x T1
stiskn te 2 x T1
stiskn te 4 x T1
stiskn te 1 x T2
stiskn te 2 x T2
stiskn te 3 x T2
stiskn te 4 x T2
stiskn te 1 x T3
stiskn te 2 x T3
stiskn te 3 x T3
stiskn te 4 x T3
stiskn te 1 x T4
stiskn te 2 x T4
stiskn te 3 x T4
stiskn te 4 x T4

(*) Defaultní - tovární nastavení

Parametr

Uvoln ní tlaku
motoru . 1 p i
zavírání

Uvoln ní tlaku
motoru . 1 p i
otevírání

Uvoln ní tlaku
motoru . 2 p i
zavírání

Uvoln ní tlaku
motoru . 2 p i
otevírání

.

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

Hodnota

Bez uvoln ní (*)
0,1 s (minimum)
0,2 s
0,3 s
0,4 s (st ed)
0,5 s
0,6 s
0,7 s (maximum)
Bez uvoln ní (*)
0,1 s (minimum)
0,2 s
0,3 s
0,4 s (st ed)
0,5 s
0,6 s
0,7 s (maximum)
Bez uvoln ní (*)
0,1 s (minimum)
0,2 s
0,3 s
0,4 s (st ed)
0,5 s
0,6 s
0,7 s (maximum)
Bez uvoln ní (*)
0,1 s (minimum)
0,2 s
0,3 s
0,4 s (st ed)
0,5 s
0,6 s
0,7 s (maximum)

TABULKA 4

Provést akci:

stiskn te 1 x T1
stiskn te 2 x T1
stiskn te 3 x T1
stiskn te 4 x T1
stiskn te 5 x T1
stiskn te 6 x T1
stiskn te 7 x T1
stiskn te 8 x T1
stiskn te 1 x T2
stiskn te 2 x T2
stiskn te 3 x T2
stiskn te 4 x T2
stiskn te 5 x T2
stiskn te 6 x T2
stiskn te 7 x T2
stiskn te 8 x T2
stiskn te 1 x T3
stiskn te 2 x T3
stiskn te 3 x T3
stiskn te 4 x T3
stiskn te 5 x T3
stiskn te 6 x T3
stiskn te 7 x T3
stiskn te 8 x T3
stiskn te 1 x T4
stiskn te 2 x T4
stiskn te 3 x T4
stiskn te 4 x T4
stiskn te 5 x T4
stiskn te 6 x T4
stiskn te 7 xT4
stiskn te 8 x T4

(*) Defaultní - tovární nastavení
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10,1.2 – Kontrola nastavení pomocí dálkového ovlada e
Pomocí dálkového ovlada e uloženého v režimu 1 m že uživatel
kdykoli kontrolovat nastavení každého parametru následujícím
zp sobem:
Pro zobrazení parametr  viz tabulku . 5:
01. Stiskn te sou asn  tla ítka T1 a T2 na dálkovém ovlada i po dobu
nejmén  5s.
02. Ob  tla ítka uvoln te.
03. Do 3s prove te akci popisovanou v tabulce . 5 pro zvolený
parametr.
04. Tla ítko uvoln te, jakmile se rozbliká výstražná lampa.
05. Po ítejte, kolikrát lampa blikne. Podle tohoto po tu vyhledejte

v tabulce . 3 aktuální stav nastavení.
íklad: Pokud po stisku T1 a T2 na dobu 5s a následném stisku

tla ítka T1, zabliká výstražná lampa 3x, znamená to, že je doba pauzy
nastavena na 40 sekund.
Pro zobrazení parametr  viz tabulku . 6:
01. Stiskn te sou asn  tla ítka T1 a T2 na dálkovém ovlada i po dobu
nejmén  5s.
02. Ob  tla ítka uvoln te.

       03. Do 3s prove te akci popisovanou v tabulce . 5 pro zvolený
              parametr.

04. Tla ítko uvoln te, jakmile se rozbliká výstražná lampa.
05. Po ítejte, kolikrát lampa blikne. Podle tohoto po tu vyhledejte

v tabulce . 4 aktuální stav nastavení.

TABULKA 5

10.2 – VOLITELNÉ P ÍSLUŠENSTVÍ

K systému  WS2S je možné p ipojit velké množství volitelného
íslušenství, které se tím stává sou ástí tohoto systému.

PR1: Záložní baterie 24V, která slouží pro pohon systému v p ípad
výpadku sít . Tato baterie m že systém zásobovat energií na minimáln
10 kompletních cykl .
PF: Solární napájecí systém 24V – vhodný pro místa, kde není p ivedena
elektrická energie.
PT50: Dvojice podp rných sloupk  o výšce  500mm s fotobu kami.
PT100: Dvojice podp rných sloupk  o výšce 1000mm s fotobu kami.
Pro informaci o dalším volitelném p íslušenství viz katalog  MHOUSE
nebo navštivte stránky www.mhouse.com.

10.2.1 – Instalace záložní baterie PR1 (obr. 31)
POZOR! – Elektrické p ipojení baterie k ídicí jednotce m že být
provedeno pouze po dokon ení všech instala ních a
programovacích krok  – baterie je zdrojem elektrické energie pro

ípady nouze.
Pro p ipojení a instalaci baterie PR1 viz obr. 31 a instala ní manuál
PR1.
Ve stavu, kdy je systém napájen ze záložní baterie, se 60 sekund po
dokon ení manévru ídicí jednotka automaticky vypíná sv j výstup na
sb rnici ECS a všechna p ipojení za ízení – Výstražnou lampu,
všechny LED krom  LED sb rnice ECS, která bliká v delších
intervalech. Tím je indikován režim Standy (pohotovostní režim).
Pokud nyní jednotka dostane n jaký p íkaz, obnoví se její normální
funkce (s malým zpožd ním). Díky této funkci je p i výpadku napájení
snížen elektrický odb r systému a prodlužuje se délka provozu na
záložní baterii.

Parametr
Doba pauzy

Otev ení pro

chodce Síla motoru

Funkce Otev ení

Parametr

Akce

Stiskn te a p idržte tla ítko T1

Stiskn te a p idržte tla ítko T2

Stiskn te a p idržte tla ítko T3

Stiskn te a p idržte tla ítko T4

TABULKA 6

Akce

10.2.2 – Instalace solárního napájecího systému PF (obr. 32)
POZOR! – Pokud je za ízení napájeno solárním systémem PF,
NESMÍ BÝT SOU ASN  P IPOJENO K ELEKTRICKÉ ROZVODNÉ
SÍTI.
Pro p ipojení solárního napájecího systému PF k ídicí jednotce viz
obr. 32 a instala ní manuál pro za ízení PF.
Pokud je systém napájen solárním panelem, pak ídicí jednotka 60
sekund po dokon ení manévru automaticky vypíná sv j výstup na
sb rnici ECS a všechna p ipojení za ízení – Výstražnou lampu,
všechny LED krom  LED sb rnice ECS, která bliká v delších
intervalech. Tím je indikován režim Standy (pohotovostní režim).
Pokud nyní jednotka dostane n jaký p íkaz, obnoví se její normální
funkce (s malým zpožd ním). Díky této funkci je provozu na solární
panel snížen elektrický odb r systému.

3

Uvoln ní tlaku M1 – zav.             Stiskn te a p idržte tla ítko T1

Uvoln ní tlaku M1 – otev.            Stiskn te a p idržte tla ítko T2

Uvoln ní tlaku M2 – zav.             Stiskn te a p idržte tla ítko T3

Uvoln ní tlaku M2 – otev.            Stiskn te a p idržte tla ítko T4

http://www.mhouse.com.
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32 1 2

10.2.3 – Maximální po et cykl  za den
Tento výrobek je navržen pro práci se solárním napáje em PF. Aby
byla snížena spot eba energie, když není systém v innosti (je v
režimu Standby), všechna za ízení, která nejsou nutná, aby byla
v provozu, se vypínají (jedná se nap íklad o fotobu ky a podsvícení
klí em ovládaného p epína e). Díky tomu se ušet í energie, která

že být pozd ji použita pro otevírání nebo zavírání brány.

NEP EHLÉDN TE! - Pokud je za ízení napájeno solárním
systémem PF, NESMÍ BÝT SOU ASN  P IPOJENO
K ELEKTRICKÉ ROZVODNÉ SÍTI.
Provozní meze: Maximální po et cykl  za den v ur itém ro ním
období.

Solární napáje  PF umož uje nezávislé napájení systému, protože je
energie získávána ze solárního panelu a uložena v baterii. V této
baterii m že být uložena energie až pro jeden den provozu brány
(výdrž závisí na po tu provedených manévr  – zav ení a otev ení).
Jednoduchým výpo tem je možné odhadnout maximální po et cykl
denn  v ur itém období roku.
První krok, výpo et zásoby energie, musí být proveden s použitím
manuálu pro solární jednotku PF. Potom je nutné vypo ítat

edpokládanou spot ebu energie a následn  maximální po et cykl  za
den:
Výpo et zásoby energie
Pro výpo et dostupné energie (viz manuál pro solární napájecí jednotku
PF). Postupujte následovn :

01. Na map  dodávané se sadou a manuálem PF vyhledejte místo, kde
bude systém instalován. Potom ode te hodnotu Ea a
zem pisnou ší ku tohoto místa (nap . Ea = 14 a zem pisná ší ka
je  = 45°N).

02. V grafech dodaných s manuálem pro jednotku PF vyhledejte k ivku
pro danou zem pisnou ší ku (nap . 45°N).

03. Zvolte ro ní období, pro které chcete výpo et provést nebo vyberte
nejnižší bod k ivky pro výpo et v období, kdy je p ísun slune ní
energie nejnižší. Potom ode te odpovídající hodnotu Am (nap .
prosinec, leden: Am= 200).

04. Vypo te dostupnou energii Ed (vyrobenou panelem) a hodnoty
dosa te do vzorce: Ea x Am = Ed (nap . Ea = 14; Am = 200, proto Ed
= 2800).

Výpo et p edpokládané spot eby
Pro výpo et energie spot ebované systémem postupujte
následovn :
05. V následující tabulce zvolte položku odpovídající hmotnosti

instalované bány a jejím úhlem otev ení. Toto pole obsahuje
hodnotu indexu zatížení (K) pro každý manévr (nap . WS2S
s k ídlem brány o váze 130kg a úhlem otev ení 100°; K = 106).

Úhel otev ení
Váha k ídla 95° (B 200)*  95÷105° (B 130)*  105÷110°(B 70)*
< 75kg 54 72 101
75-120kg 65 84 134
120-150kg 80 106 196
150-180kg 105 150 320

(*) Hodnota B v tabulce reprezentuje optimální hodnotu. Pokud je B nižš í,
idejte 20% k hodnot  K uvedené v tabulce.

06. V následující tabulce A vyberte pole, které odpovídá pr se íku
ímek vedených hodnotou Ed a K.   V  tomto poli je možné ode íst

maximální možný po et cykl  za den (p íklad: Ed = 2800 a K= 106;
po et cykl  za den 22).

Pokud je tento po et pro zamýšlený zp sob použití p íliš nízký, bude
vhodné zvýšit po et fotovoltaických panel  nebo použít výkonn jší
panel. Kontaktujte technickou podporu spole nosti Mhouse pro další
informace.
Popisovaná metoda umož uje provád ní výpo  maximálního po tu
cykl  za den, které m že systém vykonat p i napájení ze solárního
panelu. Tato vypo tená hodnota se považuje za pr rnou hodnotu a
platí pro kterýkoli den v týdnu. Vzhledem ke skute nosti, že baterie do
níž se energie vyrobená solárním panelem ukládá pro p ípad zhoršení
po así (kdy panel vyrábí mnohem mén  energie), lze konstatovat, že

i dlouhodob  slune ném po así bude po et proveditelných cykl
vyšší.
V následující TABULCE B jsou uvedeny maximální možné po ty cykl
v závislosti na indexu zatížení (K), kdy je používána pouze energie
uložená v  baterii.  P edpokládá se, že je baterie zpo átku pln  nabita
(p íklad: po delší dob , kdy bylo dobré po así nebo byla baterie nabita
ze sí ového nabíje e ídicí jednotky) a že uvedené manévry byly
provedeny b hem následujících 30 dní.

Jakmile dojde k vybití baterie, p íslušná LED za ne tento stav indikovat
rychlým blikáním doprovázeným pípnutím (1x za 5 sekund).
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TABULKA A – maximální po et cykl  za den
Ed K 75  K=100 K=125 K=150 K=175 K=200 K=225 K=250 K=275 K=300 K 325

9500 123 92 74 61 53 46 41 37 33 31 28
9000 116 87 70 58 50 44 39 35 32 29 27
8500 109 82 66 55 47 41 36 33 30 27 25
8000 103 77 62 51 44 39 34 31 28 26 24
7500 96 72 58 48 41 36 32 29 26 24 22
7000 89 67 54 45 38 34 30 27 24 22 21
6500 83 62 50 41 35 31 28 25 23 21 19
6000 76 57 46 38 33 29 25 23 21 19 18
5500 69 52 42 35 30 26 23 21 19 17 16
5000 63 47 38 31 27 24 21 19 17 16 14
4500 56 42 34 28 24 21 19 17 15 14 13
4000 49 37 30 25 21 19 16 15 13 12 11
3500 43 32 26 21 18 16 14 13 12 11 10
3000 36 27 22 18 15 14 12 11 10 9 8
2500 29 22 18 15 13 11 10 9 8 7 7
2000 23 17 14 11 10 9 8 7 6 6 5
1500 16 12 10 8 7 6 5
1000 9 7 6

Doporu ený rozsah použití

TABULKA B – maximální po et cykl  p i provozu na baterii
K 75  K=100 K=125 K=150 K=175 K=200 K=225 K=250 K=275 K=300 K 325
741 556 445 371 318 278 247 222 202 185 171

10.3 – IDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ ZA ÍZENÍ

Systém WS2S umož uje odebrání nebo p idání za ízení v libovolné
dob .
NEP EHLÉDN TE! – Nep idávejte za ízení, pokud nemáte jistotu,
že jsou tato za ízení se systémem WS2S pln  kompatibilní. Pro
bližší informace kontaktujte technickou podporu MHOUSE.

10.3.1 – sb rnice ECS
Sb rnice ECS je komunika ní cesta, která zajiš uje propojení za ízení
s použitím pouze dvou vodi , po nichž se p enáší jak napájecí nap tí,
tak komunika ní signály. Všechna za ízení jsou zde spojena paraleln
dv ma vodi i sb rnice ECS. Každé z p ipojených za ízení je
definováno svojí vlastní adresou p id lenou b hem instalace.
Ke sb rnici mohou být p ipojeny: fotobu ky, bezpe nostní prvky,
ovládací tla ítka, indika ní sv tla, atd.  Pro bližší informace o
za ízeních sb rnice ECS viz katalog MHOUSE nebo navštivte webové
stránky  www.mhouse.com.

ídicí jednotka dokáže rozpoznat jednotliv  všechna za ízení
prost ednictvím specielního algoritmu. Dále je tato jednotka schopna
odhalit r zné abnormality. Pokaždé, když je za ízení p ipojeno ke
sb rnici ECS p idáno nebo odebráno ze systému, musí prob hnout
registra ní proces. Viz odstavec 10.3.3 Registrace ostatních za ízení.

10.3.2 – vstup STOP
Aktivací vstupu STOP dochází k okamžitému zastavení brány
(následovanému krátkou inverzí pohybu). Tento vstup m že být

ipojen k za ízením s kontakty typu NO – v klidovém stavu rozepnuto
(nap . klí em ovládaný p epína ), NC – v klidovém stavu sepnuto,
nebo k za ízením typu NAMUR s odporem 8.2k  (nap . prvky sensitive
edges). K jednomu vstupu je možné p ipojit více za ízení – viz tabulku
.7:

NEP EHLÉDN TE! – Pokud je vstup TOP p ipojen na
bezpe nostní prvky, potom k n mu mohou být p ipojeny pouze
za ízení s rezistancí 8,2k , aby byla zaru ena bezpe nostní
kategorie . 3.

10.3.3 – Registrace ostatních za ízení
Normáln  bývá procedura registrace za ízení ECS a vstupu STOP

hem instala ní fáze. Pokud jsou p idána nová za ízení nebo jsou
která za ízení odebrána, m že být procedura spušt na znovu

následujícím zp sobem:
01. Stiskn te a p idržte tla ítko P2 [B] ídicí jednotky na minimáln  3

sekundy (viz obr. 33) a potom je uvoln te.
02. Po kejte n kolik sekund, až ídicí jednotka dokon í registra ní

fázi.
03. Na konci registra ní fáze musí LED P2 [A] (viz obr. 33) zhasnout.

Pokud LED P2  bliká, znamená to, že nastala chyba: viz odstavec
10.5 ešení problém .

04. Po dopln ní nebo odebrání za ízení je t eba provést test systému
podle postupu  uvedeném v odstavci  8.1 Testování.

33 A

B

               TABULKA 7
1st device type:

NO NC 8,2 K
NO paraleln  (pozn. 2) (pozn. 1) paraleln
NC (pozn. 1) do série (pozn. 3) do série

8.2K paraleln do série (pozn. 4)

Pozn. 1. Kombinaci NO a NC je možné vytvo it paralelním spojením
dvou kontakt  a p idáním odporu 8,2k (odpor p ipojen v sérii
s kontaktem typu NC. Takto je možné kombinovat 3 za ízení typu NO,
NC a 8,2k ).
Pozn. 2. Jakýkoli po et za ízení NO je možné spojovat paraleln .
Pozn. 3. Jakýkoli po et za ízení NC je možné spojovat do série.
Pozn. 4. Pouze dv  za ízení s odporem 8,2k mohou být spojována
paraleln . Více za ízení je nutné zapojit do kaskády a jedním
zakon ovacím odporem 8,2 k .

10.3.4 - idání volitelné fotobu ky
Dopl kové fotobu ky k systému WS2S mohou být instalovány podle
pot eby. V systémech posuvných bran musí být instalovány podle obr. 34.
Pro zajišt ní správného rozpoznání fotobu ky ídicí jednotkou musí být
nejprve p azena adresa pomocí elektrických propojek (jumper ). Tato
adresa musí být nastavena na obou elementech fotobu ky - TX a RX
(nastavení propojek je shodné).  V systému nesmí být další pár fotobun k
se stejnou adresou. Fotobu kám musí být p id lena adresa, aby byla
jistota, že byly správn  nadefinovány mezi ostatními za ízeními na
sb rnici ECSB.
01. Otev ete kryt fotobu ky.
02. Zvolte správné nastavení propojek podle obrázku 70 a tabulky 8.

Typ za ízení . 1

http://www.mhouse.com.
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 Nepoužité propojky uložte do odkládacího pole – viz obr. 35. 34
03. Spus te registra ní fázi dle odstavce 10.3.3 Registrace ostatních

za ízení.

35

Fotobu ka Propojky Fotobu ka Propojky

A Fotobu ka h= 50cm;

aktivována p i zav ení

 Fotobu ka h= 100cm;
 aktivována p i zav ení

Fotobu ka h= 100 cm;
D aktivována p i zav ení i otev ení

E Fotobu ka vpravo,

aktivována p i otev ení

Fotobu ka h= 50cm; Fotobu ka vlevo, aktivována p i otev ení
aktivována p i zav ení i otev ení

10.4 – ULOŽENÍ RADIOVÝCH VYSÍLA

V ídicí jednotce je instalován radiový p ijíma  pro vysíla e GTX4.
ijíma , který je sou ástí balení je již v systému uložen a je p ipraven

k okamžitému použití.
Existují dva zp soby ukládání:

• Režim 1: V tomto režimu odpovídá každému tla ítku p ednastavený
íkaz (dodaný dálkový ovlada  se za ízením WS2 je naprogramován

v režimu 1). Tyto ovlada e mohou ovládat pouze jeden systém:

Tla ítko T1 íkaz Otev ení

Tla ítko T2 íkaz Otev ení pro chodce

Tla ítko T3 Pouze Otev ení

Tla ítko T4 Pouze Zav ení

• Režim 2: Každému tla ítku m že být p azen jeden ze 4 p íkaz .
i použití tohoto režimu je možné tla ítkem ovládat dva nebo více

systém . P íklad:

Tla ítko T1 Pouze otev ení – p íkaz pro systém 1

Tla ítko T2 Pouze zav ení – p íkaz pro systém 1

Tla ítko T3 Otev ení – p íkaz pro systém 2

Tla ítko T4 Otev ení – p íkaz pro systém 3

Každý ovlada  je p azen ur itému režimu a je-li n který uložen v
režimu 1, jiný m že být uložen v režimu 2.

Celková kapacita pam ti je 150 jednotek. Pro uložení v režimu 1 je
pot eba jedna jednotka pro každý vysíla , pro uložení v režimu 2 je

eba jedna jednotka pro každé tla ítko.

NEP EHLÉDN TE! – Pro uložení ovlada e je stanoven asový limit
(10s). P ed provedením této operace si p te následující
odstavec.

10.4.1 – Ukládání v režimu .1
01. Stiskn te tla ítko P1 [B] (viz obr. 33) na dobu nejmén  3s. Jakmile
         se rozsvítí LED P1 [A] (obr. 35), tla ítko uvoln te.
02.  Do10s stiskn te jakékoli jiné tla ítko ovlada e na dobu nejmén

3s pro jeho uložení. Pokud byla procedura ukládání úsp šná, LED
P1 3x blikne.

03.  Pokud je k dispozici další dálkový ovlada , opakujte pro n j do 10s
krok 2. Jinak se procedura ukládání automaticky ukon í.

10.4.2 - Ukládání v režimu . 2
V režimu . 2 m že být libovolnému tla ítku p azen kterýkoli p íkaz
z tabulky 10:
V tomto režimu musí být každé tla ítko ukládáno samostatn .
01. Pokud je ovlada , který má být uložen již jednou uložen (to se týká

nap íklad ovlada  dodaných s výrobkem – jsou uloženy v režimu
1), je nutné jej nejprve smazat postupem uvedeným v odstavci
10.4.4 – Smazání dálkového ovlada e.

02. Stiskn te tla ítko P1 [B] (obr. 35) na ídicí jednotce tolikrát kolikrát
je pro daný p íkaz uvedeno v tabulce .9 (p íklad 3x pro p íkaz
„Pouze otev ení“).

03. Zkontrolujte, jestli LED P1 [A] (obr. 35) bliká rychle podle
navoleného p íkazu.

04. Do 10s stiskn te požadované tla ítko na dálkovém ovlada i na
dobu nejmén  2 sekund pro uložení provedeného nastavení.
Pokud byla procedura ukládání úsp šná, LED P1 3x pomalu
blikne.

05. Pokud v systému nejsou další ovlada e k uložení ve stejném
režimu, opakujte krok 03 do 10 sekund. Jinak se fáze ukládání
automaticky ukon í.

F

TABULKA 8

C
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TABULKA 9

1 x íkaz Otev ení Aktivuje systém, jak je uvedeno v TABULCE 3 (funkce Otev eni)
2 x íkaz Otev ení pro chodce Aktivuje áste né otev ení jednoho nebo obou k ídel, jak je uvedeno v TABULCE 3

                                                                                                   (Otev ení pro chodce)
3 x íkaz Pouze otev ení Aktivuje ovládání k ídel brány v sekvenci otev ít - stop – otev ít
4 x íkaz Pouze zav ení Aktivuje ovládání k ídel brány v sekvenci zav ít - stop – zav ít, atd.
5 x íkaz Stop Zastavení pohybu (manévru)
6 x Ovládání pro obytné domy Na p íkaz otev ení nemá vliv, p i zavírání invertuje pohyb – tj. otevírá bránu.

7 x Otev ení s vysokou prioritou íkaz funk ní, pokud je systém blokován.
8 x Otev ení pro chodce 2 Aktivuje áste né otev ení k ídla M2 na p ibližn  polovinu plného rozsahu.
9  x Otev ení pro chodce 3 Aktivuje áste né otev ení obou k ídel na p ibližn  polovinu plného rozsahu.
10 x Otev ení p i blokaci Aktivuje manévr otev ení potom, co byl systém blokován;

ídicí jednotka neakceptuje následující p íkazy, krom  p íkazu otev ení s vysokou
prioritou a Uvoln ní systému.

11 x Zav ení p i blokaci Aktivuje manévr zav ení potom, co byl systém blokován;
ídicí jednotka neakceptuje následující p íkazy, krom  p íkazu zav ení s

vysokou a Uvoln ní systému.
12 x íkaz na blokování systému Zp sobuje zastavení manévru a blokaci systému.

ídicí jednotka neakceptuje následující p íkazy, krom  p íkazu otev ení s vysokou
prioritou a Uvoln ní systému.

13  x              P íkaz  na  odblokování  systému Zp sobuje uvoln ní systému a pokra ování v normálním provozu.

10.4.3 – Uložení dálkového ovlada e
Nový radiový ovlada  je možné uložit do pam ti ídicí jednotky bez
použití této jednotky. Pro tuto operaci je vhodné mít k dispozici d íve
naprogramovaný ovlada . Nový radiový ovlada  touto cestou získá
vlastnosti tohoto p vodního. Pokud byl p vodní ovlada  uložen v
režimu 1, bude nový ovlada  uložen také v tomto režimu. B hem
procedury ukládání ovlada e stiskn te kterékoli tla ítko na obou
ovlada ích.
Pokud byl p vodní ovlada  uložen v režimu 2, musíte p i procedu e
ukládání na starém ovlada i stisknout zvolené tla ítko a na novém
ovlada i vybrat tla ítko, které bude potom mít shodnou funkci jako
tla ítko stisknuté na starém ovlada i. B

idržte oba ovlada e v dosahu systému a prove te následující kroky:
01. Stiskn te tla ítko na NOVÉM ovlada i na dobu minimáln  5

sekund a potom je uvoln te.
02. Stiskn te tla ítko na STARÉM ovlada i 3x pomalu po sob .
03. Stiskn te tla ítko na NOVÉM ovlada i 1x pomalu.
V tomto okamžiku byl NOVÝ ovlada  registrován ídicí jednotkou a
získává charakteristiku p vodního ovlada e.
Pokud jsou k dispozici další nenastavené ovlada e, opakujte pro n
výše uvedené kroky.

10.4.4 – Smazání dálkového ovlada e (jednotliv )
Kterýkoli dálkový ovlada  je možné ze systému vyjmout smazáním.
Pokud je ovlada  uložen v režimu 1, bude pro jeho smazání
posta ovat jedna mazací procedura a je p i tom možné stisknout jeho
libovolné tla ítko. Pokud je ovlada  uložen v režimu 2, bude nutné
provést pro každé jeho tla ítko samostatnou mazací proceduru.

01. Stiskn te a p idržte tla ítko P1 [B] (obr. 36) na ídicí jednotce.
02. Po kejte, až se rozsvítí LED P1 [A] (obr. 36).
03. Stiskn te tla ítko na dálkovém ovlada i, který má být smazán po

dobu delší než 3 sekundy. Pokud procedura mazání prob hla
úsp šn , LED P1 5x rychle zabliká. Pokud LED P1 blikne jen 1x
pomalu, znamená to, že procedura neprob hla – ovlada  p ed
mazáním nebyl uložen.

04. Pro smazání dalších ovlada  držte stisknuté tla ítko P1 a
zopakujte krok 3 do deseti sekund. Jinak bude procedura mazání
ukon ena automaticky.

10.4.5 – Smazání všech dálkových ovlada  (hromadn )
Touto operací dojde ke smazání všech dálkových ovlada  v systému.

01. Stiskn te a p idržte tla ítko P1 [B] (obr. 36) na ídicí jednotce.
02. Po kejte, až se LED P1 [A] (obr. 36) rozsvítí, zhasne a potom 3x
blikne.
3 Uvoln te tla ítko P1 po t etím bliknutí.
4 Po kejte asi 4 sekundy na dokon ení procesu mazání. B hem této
doby LED P1 velmi rychle bliká.

Pokud celá procedura prob hla úsp šn , potom po chvíli LED P1 5x
pomalu blikne.
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10.5 – EŠENÍ PROBLÉM

V TABULCE 10 jsou uvedena ešení pro možné problémy, které se
mohou objevit b hem instalace za ízení nebo b hem jeho provozu.

10.6 – DIAGNOSTIKA, SIGNÁLY

která za ízení jsou vybavena signalizací, díky níž je možné
rozpoznat okamžitý stav tohoto za ízení a následn  celého systému a
odhalit tak p ípadné chyby.

10.6.1 - Fotobu ky
Fotobu ky mají na svém t lese LED ozna enou SAFE [A] (obr. 38),
díky níž je možné zjistit jejich aktuální provozní stav, viz
TABULKU 11.

           P íznak problému
Rádiový ovlada  negeneruje
žádný signál (LED [A] se
nerozsvítí)
Zvolený manévr se nespustí, LED
sb rnice ECS [B] nebliká

Zvolený manévr se nespustí, a
výstražná lampa nesvítí.

Zvolený manévr se nespustí, ale
výstražná lampa bliká.

Zvolený manévr se spustí, ale je
okamžit  následován inverzí.
Zvolený manévr se spustí, ale
výstražná lampa nesvítí.

TABULKA 10 (obr. 37)

Pravd podobná p ina a zp sob jejího odstran ní

• Zkontrolujte baterie v ovlada i, pop . je vym te (viz odstavec 11.5.)

• Ujist te se, že je za ízení p ipojeno k elektrické síti.
• Zkontrolujte stav pojistek [E] a [F]. Pokud jsou spáleny, zjist te p inu jejich výpadku a potom je
vym te za pojistky se shodnou vypínací charakteristikou.

• Ujist te se, že byl zvolený p íkaz skute  p ijat. Pokud p ijde p íkaz na vstup Otev ít, musí se rozsvítit
odpovídající LED [D]. Pokud používáte dálkový ovlada , pak musí LED ECS 2x dlouze bliknout.

• Ujist te se, že je vstup STOP funk ní, tj. LED STOP [C] se musí p i p íchodu signálu na tento vstup
rozsvítit. Pokud tomu tak není, zkontrolujte správnost zapojení tohoto vstupu.
• Test fotobun k, který se provádí p ed startem každého manévru, nebyl úsp šný. Zkontrolujte
fotobu ky, viz též TABULKU 11.
• Nastavená síla je p íliš malá na to, aby pohybovala s bránou. Zkontrolujte, zda nejsou v cest  brány

jaké p ekážky a pokud je to nutné, sílu zvyšte dle postupu na stran  15.
• Ujist te se, že je na výstupu FLASH ídicí jednotky b hem manévru nap tí (toto nap tí m že být
v rozsahu 10-30VAC). Pokud zde nap tí je, došlo pravd podobn  k poruše lampy – pokuste se vym nit
žárovku (za žárovku stejného typu).

37
A B  C D E 38

A

F

TABULKA 11

LED SAFE
Nesvítí

i rychlá bliknutí a
sekundová pauza

1x velmi pomalé bliknutí
1x pomalé bliknutí

1x rychlé bliknutí

1x velmi rychlé bliknutí

Fotobu ka stále svítí

STAV
Fotobu ka není napájena nebo je
vadná

Za ízení nebylo ídicí jednotkou
rozpoznáno

Fotobu ka RX má velmi kvalitní p íjem
Fotobu ka RX má velmi kvalitní p íjem

Fotobu ka RX má nekvalitní p íjem

Fotobu ka RX má velmi nekvalitní p íjem

Fotobu ka RX nemá žádný p íjem

AKCE
Ujist te se, že je fotobu ka pod nap tím (cca 8-12VDC).
Pokud je nap tí na svorkách fotobu ky v po ádku, je
fotobu ka z ejm  vadná.

Opakujte proceduru registrace na ídicí jednotce.
Zkontrolujte, zda mají všechny dvojice fotobun k na
sb rnici ECSB nastaveny odlišné adresy (viz TABULKU 8).
Normální funkce
Normální funkce
Normální funkce, bylo by však dobré zkontrolovat správné
nasm rování obou fotobun k RX-TX a istotu jejich skel.
Limitní podmínky, bylo by však dobré zkontrolovat správné
nasm rování obou fotobun k RX-TX a istotu jejich skel.
Zkontrolujte, zda není mezi fotobu kami TX a RX n jaká

ekážka.  Zkontrolujte správné nasm rování obou fotobun k
RX-TX a istotu jejich skel.
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10.6.2 – Výstražná lampa
hem pohybu brány bliká výstražná lampa rychlostí 1x za sekundu.

Pokud nastane n jaká chyba, bliká tato lampa rychleji – 1x za ½ sekundy se sekundovýmí pauzami. Viz TABULKU 12.

Rychlé blikání Stav

TABULKA 12

Akce

1 bliknutí
1s pauza
1 bliknutí

2 bliknutí
1s pauza
2 bliknutí
3 bliknutí
1s pauza
3 bliknutí
4 bliknutí
1s pauza
4 bliknutí
5 bliknutí
1s pauza
5 bliknutí
6 bliknutí
1s pauza
6 bliknutí
7 bliknutí
1s pauza
7 bliknutí
8 bliknutí
1s pauza
8 bliknutí
9 bliknutí
1s pauza
9 bliknutí

Chyba ECS sb rnice

Fotobu ka aktivována

Aktivace funkce omezení síly motoru

Aktivace vstupu STOP

Chyba nastavení parametr ídicí jednotky

ekro en maximální dovolený po et manévr
za hodinu

Chyba vnit ních elektrických okruh

V systému z stává aktivní p íkaz, ímž je
blokováno vykonávání dalších p íkaz

Automatický systém je blokován

Na za átku manévru se za ízení p ítomná na sb rnici neshodují
s t mi, co byla rozpoznána. Zkontrolujte, pop ípad  zopakujte,
registra ní proces (10.3.3 Registrace ostatních za ízení). N které
ze za ízení m že být vadné a bude nutné ho vym nit.

Na za átku manévru tento pohyb n která z fotobun k blokuje.
Zkontrolujte, jestli v cest  paprsku nejsou n jaké p ekážky.

hem pohybu nastalo zvýšené t ení. Zjist te p inu tohoto stavu.

Na za átku manévru nebo b hem pohybu byl aktivován vstup
STOP. Zjist te p inu tohoto stavu.

Po kejte nejmén  30 sekund a zkuste zadat n jaký p íkaz.  Pokud
problém p etrvává, znamená to, že nastala závažná chyba na
desce ídicí jednotky a je nutno ji vym nit.

Po kejte n kolik minut, dokud se pr rný po et manévr  nesníží.

Na n kolik sekund odpojte napájení a zkuste zadat n jaký p íkaz.
Pokud problém p etrvává, znamená to, že nastala závažná chyba
na desce ídicí jednotky a je nutno ji vym nit.
Zjist te, o který p íkaz se jedná. M že se jednat nap . o p íkaz
asova e, p ipojeném na vstupu Otev ít.

Odblokujte systém zadáním p íkazu na uvoln ní ídicí jednotce.

10.6.3 – ídicí jednotka
LED na ídicí jednotce poskytují informace o normálním stavu a
možných chybách, viz TABULKU 13.

LED sb rnice ECS [A] Stav

TABULKA 13 (obr. 39)

Akce

Vypnuto - LED  bliká
pomalu

Zapnuto

1 bliknutí za sekundu

2 dlouhá bliknutí

1 bliknutí za  5 sekund

Série bliknutí
odd lovaných pauzami

Rychlé blikání

Chyba

Vážná chyba

Stav OK

Zm na stavu vstupu

Systém v režimu p ipravenosti (Standby)

Jedná se o stejný signál jako u
výstražné lampy, viz TABULKU 12

Zkrat na sb rnici ECS

Zkontrolujte napájecí nap tí. Pokud jsou spáleny pojistky,
zjist te p inu jejich výpadku a potom je vym te za pojistky
se shodnou vypínací charakteristikou.

Na n kolik sekund odpojte napájení a zkuste zadat n jaký
íkaz. Pokud problém p etrvává, znamená to, že nastala

závažná chyba na desce ídicí jednotky a je nutno ji vym nit.
Normální funkce ídicí jednotky
Zm na na n kterém vstupu jednotky: Otev ít, STOP, aktivace
fotobu ky nebo byl aktivován dálkový ovlada .
Stav OK. Jakmile jednotka dostane n jaký p íkaz, za ne
normáln  pracovat (s krátkým zpožd ním).

Došlo k p etížení, a proto byla odpojena sb rnice ECS. Zkontrolujte
odpojením za ízení ze sb rnice. Pro obnovení provozu sb rnice ECS
zašlete n jaký p íkaz, nap . pomocí ovlada e.

LED STOP [B]

Nesvítí *

Svítí

Stav

Aktivován vstup STOP

vše OK

Akce

Zkontrolujte za ízení p ipojené ke vstupu STOP.

Vstup STOP je aktivní

LED OTEV ENÍ [C]

Nesvítí

Svítí

Stav

vše OK

Aktivován vstup Otev ení

Akce

Vstup OTEV ENÍ je aktivní

Tento stav je normální pouze pokud je za ízení p ipojené na
tento vstup aktivní.
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LED P1 [D]

Nesvítí *

Svítí

Série rychlých bliknutí
(od 1 do 4)
5 rychlých bliknutí
1 pomalé bliknutí
3 pomalá bliknutí
5 pomalých bliknutí

Stav

vše OK

Ukládání - režim 1

Ukládání - režim 2

Mazání -  OK
Chybný p íkaz
Ukládání  OK
Mazání  OK

Akce

Ukládání do pam ti neprobíhá.
Normální stav b hem režimu ukládání 1, který trvá maximáln
10 sekund.
Normální stav b hem režimu ukládání 2, který trvá maximáln
10 sekund.
Mazání vysíla e (dálkového ovlada e) prob hlo úsp šn .

ijat p íkaz z ovlada e, který nebyl uložen.
Ukládání dokon eno.
Všechny dálkové ovlada e byly úsp šn  smazány.

LED P2 [E]
Nesvítí *
Svítí

1 bliknutí za sekundu

2 bliknutí za sekundu

LED P3 [F]
Nesvítí *
Svítí

1 bliknutí za sekundu

2 bliknutí za sekundu

Stav

vše OK
vše OK
Fáze registrace ovlada e nebyla
provedena, nebo nastala p i ukládání
chyba.
Probíhá fáze registrace za ízení.

Stav

vše OK
vše OK

Nebyl uložen úhel otev ení

Probíhá registrace fáze úhlu otev ení.

Akce

Navolena malá rychlost
Navolena velká rychlost

které ze za ízení m že být vadné. Opakujte fázi
registrace (viz odstavec 10.3.3 Registrace ostatních za ízení).

Hledání p ipojených za ízení práv  probíhá (Tento stav m že
trvat maximáln  n kolik sekund).

Akce

Cyklická operace
Kompletní cyklická operace
Spus te fázi registrace (viz kapitolu 3.5.2 Registrace úhlu
otev ení a zav ení).

Probíhá fáze registrace úhlu otev ení.

* jednotka m že být také ve stavu pohotovosti (standby)

39
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Range of GTX4 transmitters

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA R ZNÝCH KOMPONENT  PRODUKTU

Za ízení WS2S je výrobkem Nice S.p.a.  Mhouse je ástí skupiny NICE S.p.a. Z d vodu trvalého a kontinuálního zlepšování výrobk  si spole nost
NICE S.p.a. vyhrazuje právo na modifikaci technických charakteristik svých produkt  kdykoli a bez p edchozího upozorn ní.
Poznámka: Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré údaje v technické specifikaci vztaženy k teplot  20°C.

Model/typ WS1SC WS1SK

Elektromechanický servomotor pro ízení automatických bran a dve í se zabudovanou ídicí
jednotkou p ijíma em dálkového ovládání pro ovlada e typu GTX4.

Motor 24 VDC, ozubená p evodovka; mechanické uvoln ní. Transformátor zabudovaný uvnit  servo
motoru, odd lený od jednotky snižuje sí ové nap tí na jmenovitých 24V použité k ízení systému.

Použitá technologie

Maximální moment p i startu 150Nm

Nominální krouticí moment 50Nm

Otá ky naprázdno 1,7 ot/min

Otá ky p i jmenovitém zatížení 14 ot/min

Maximální po et cykl 30 cykl  za hodinu p i 50 °C

Maximální doba kontinuálního b hu 10 minut

Provozní limity ízení je konstruováno tak, aby vyhovovalo pro použití na bránách s hmotností do 200kg nebo do
délky k ídla brány až 2,2m. Úhel otev ení max. 110°

Sí ové napájení  WS1C- WS1

Jmenovitý p íkon

230V    (+10% -10%) 50/60Hz
120W, p i startu, maximální p íkon 310W po
dobu maximáln  2 sekund

24VDC

Jmenovitý proudový odb r 1,1A, p i startu, maximální proud 3,5A po dobu
maximáln  2 sekund

Záložní napájení Baterie PR1

Výstup na výstražnou lampu Žárovka 12V, maximální p íkon 21W

Výstup sb rnice ECS Jeden výstup až pro 15 za ízení ECS

Vstup Otev ení Pro kontakty typu NO (po sepnutí kontaktu Otev ení se brána otevírá)

Pro kontakty typu NO a/nebo pro kontakty s rezistencí 8,2K  nebo kontakty typu NC
Vstup STOP

Vstup pro anténu p ijíma e Pro kabel RG58 o impedanci 52  nebo kabel jiného typu se shodnými vlastnostmi

Napájecí kabel – do 30m; Vstupy a výstupy - do 20m, kabel antény – doporu ená délka do 5m.
(respektujte poznámky v textu tohoto návodu týkající se typu a pr ezu kabelu)

Okolní provozní
teploty
Použití v korozivním, slaném a
explozivním prost edí

-20 ÷ 50°C

Není dovoleno

Zp sob montáže Horizontáln  na rovný podklad s použitím dodávané fixa ní podložky

Krytí IP54

Rozm ry / hmotnost 237 x 146 x 290mm / 6,5kg 237 x 146 x 290mm / 6,2kg

S použitím radiových ovlada  GTX4 m že ídicí jednotka p ijímat p íkazy z jednoho nebo více
chto ovlada  (otev ení, áste né otev ení, pouze otev ení, pouze zav ení).

Ovlada e GTX4 Možnost uložení až 150 ovlada  v režimu 1

50 až 100m. Tyto hodnoty se mohou m nit v závislosti na okolním prost edí – tedy p ekážkách,
elektromagnetickém rušení a na umíst ní p ijímací antény (instalována ve výstražné lamp ).

Programovatelné funkce

áste ný nebo úplný cyklus (automatické zav ení).
Rychlost motoru – rychle/pomalu
Doba pauzy v kompletním cyklu nastavitelná v rozmezí 10, 20, 40, 80 sekund
Funkce áste ného otev ení – 4 volitelné režimy
Citlivost na systému p ekážky – nastavitelná ve 4 úrovních
Funkce Otev ení nastavitelná ve ty ech režimech

Funkce automatického
programování

Automatická detekce za ízení, p ipojených ke sb rnici ECSB
Automatická detekce typu kontaktu STOP (NO/NC nebo kontakt s resistencí 8,2K )
Automatická detekce úhlu otev ení brány
Automatická detekce systému s jedním nebo dv ma motory

Maximální délky kabel

Možnost dálkového ovládádní

 Dosah ovlada  GT4

  Motor 24 VDC, ozubená p evodovka; mechanické uvoln ní. Transformátor zabudovaný uvnit  servo
  motoru, odd lený od jednotky snižuje sí ové nap tí na jmenovitých 24V použité k ízení systému.
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Fotobu ky PH100

Použitá technologie

Citlivost detekce

Vysílací úhel TX

ijímací úhel RX

Parametry

Napájení

íkon

Maximální délka kabelu

Použití idel

Dovolené okolní teploty

Použití v korozivním, slaném a
explozivním prost edí

Zp sob montáže

Krytí

Rozm ry/hmotnost

Detektor p ítomnosti osob/vozidel, atd. pro automatické brány a dve e (dle normy EN 12453,
typ D), který sestává ze dvou ástí – vysíla  (TX) a p ijíma  (RX).

Optická, s použitím infra erveného paprsku mezi elementy TX-RX páru fotobun k

Objekt, který p erušuje sv telný paprsek mezi fotobu kami, musí být v tší než 50mm a musí
se pohybovat rychlostí nižší než 1,6 m/s

cca 20°

cca 20°

Maximální vzdálenost element  TX-RX do10m, p esnost nasm rování paprsku do ± 5°
(za ízení dokáže vyhodnotit p ekážku i za zhoršených pov trnostních podmínek)

Možnost p ipojení ke sb rnici ECS, po níž je za ízení napájeno a jsou po ní p enášeny taktéž
provozní signály.

Jedna jednotka ECS

Do 20m (viz též poznámky o pr ezu kabelu a jeho typu)

Až 7 detektor  s bezpe nostní funkcí a 2 s funkcí Otev ení
Automatická synchronizace zabra uje nežádoucím interferencím s ostatními idly.

-20 ÷ 50°C

Není dovoleno

IP44

64 x 89.2 x 29mm / 60g

Výstražná lampa FL100

Použitá technologie

Žárovka

Napájení

Dovolené okolní
teploty

Použití v korozivním, slaném a
explozivním prost edí

Zp sob montáže

Krytí

Rozm ry/hmotnost

Výstražná lampa pro automatické dve e a brány. Uvnit  výrobku je zabudována p ijímací anténa
pro dálkové ovlada e.

Vizuální signaliza ní lampa12V 21W – ízená ídicími jednotkami MHOUSE .

12V 21W, patice BA15 (automobilní žárovka)

Za ízení smí být p ipojeno jedin  k výstup m ídicích jednotek MHOUSE ozna eným FLASH a
AERIAL.

-20 ÷ 50°C

Není dovoleno

Montáž na horizontální nebo vertikální podklad.

IP44

120 x 60 170mm / 285g

Vertikáln  – na st nu
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Radiové dálkové ovlada e GTX4

Použitá technologie

Frekvence

Kódování

Tla ítka

Vyzá ený výkon

Napájení

Životnost baterie

Dovolené okolní
teploty

Použití v korozivním, slaném a
explozivním prost edí

Krytí

Rozm ry/hmotnost

Radiové ovlada e pro ovládání automatických bran a dve í

Kódování nosné radiosignálu AM OOK

433,92MHz

Rolling code se 64 bitovým kódováním (18 bilion  kombinací)

ty tla ítkové ovlada e je možné používat pro r zné povely ídicí jednotky i ovládání pro více
ídicích jednotek.

cca 0,001W

3V +20% -40% s 1 lithiovou baterií CR2032

3 roky p i zadání 10 p íkaz  denn  (stisk tla ítka po dobu 1s) a p i teplot  okolí 20°C (p i
nižších teplotách se zkracuje životnost baterie)

-20 ÷ 50°C

Není dovoleno

IP40 (vhodné pro použití ve vnit ních prostorách, chrán né proti venkovním podmínkám).

50 x 50 x17mm / 16g



ÍLOHA 1

CE prohlášení o shod
Prohlášení o shod  podle na ízení: 1999/5/CE (R&TTE), 2004/108/CE (EMC);

2006/42/CE (MD) p íloha II, ást B
Výrobky WS1SC, WS1SK, GTX4, PH100 a FL100 jsou produkty NICE S.p.a.

(TV) I; MHOUSE je obchodní zna kou ve vlastnictví Nice S.p.a.

Poznámka: Obsah tohoto prohlášení koresponduje s oficiálním dokumentem uloženém v archivech Nice S.p.a. Text tohoto
prohlášení byl reeditován z vydavatelských d vod . Kopie originálního prohlášení o shod  je dostupná na požádání u Nice
S.p.a. (TV) I.

íslo prohlášení: 369/WS2S Vydání:1 Jazyk: EN

Název výrobce: NICE s.p.a.
Adresa: Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italy
Osoba oprávn ná k poskytování
technické dokumentace: Mr. Oscar Marchetto
Typ výrobku: Elektromechanický servomotor s p íslušenstvím
Model : WS1SC, WS1SK, GTX4, PH100, FL100

íslušenství:

Níže podepsaný Luigi Paro, editel spole nosti, prohlašuje na svou vlastní zodpov dnost, že výše specifikované výrobky,
vyhovují na ízením následujících p edpis :
• Modely WS1SC a GTX4 vyhovují na ízením 1999/5/EC EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 9. b ezna 1999,

která se týkají radiových za ízení a telekomunika ních terminál . Uvedené výrobky dále odpovídají následujícím
harmonizovaným p edpis m, které se týkají:
- ochrany zdraví ( lánek. 3(1)(a)): EN 50371:2002
- elektrické bezpe nosti ( lánek 3(1)(a)): EN 60950-1:2006+A11:2009
- elektromagnetické kompatibility ( lánek 3(1)(b)): EN 301 489-1 V1.8.1:2008, EN 301 489-3 V1.4.1:2002
- rozhlasových pásem ( lánek 3(2)): EN 300 220-2 V2.3.1:2010

V souladu s na ízením 1999/5/EC (dodatek V), byl výrobek GTX4 za azen do t ídy 1 a ozna en: 0682
• Modely WS1SC, WS1SK, PH100 a FL100 vyhovují NA ÍZENÍ 2004/108/CE/108/EC EVROPSKÉHO PARLAMENTU A

RADY ze dne 15. prosince 2004, které se týká elektromagnetické kompatibility s odvoláním na na ízení 89/336/EEC, a
podle následujících harmonizovaných norem:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

Krom  toho výrobky WS1SC a WS1SK vyhovují také následujícímu na ízení:

Na ízení 2006/42/EC  EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 17. kv tna 2006, které se týká strojních za ízení  a
dopl uje  na ízení 95/16/EC (konsolidovaný text).

• Prohlašujeme, že k za ízení byla vypracována technická dokumentace v souladu s dodatkem VII B na ízení 2006/42/EC a že byly
spln ny následující požadavky:
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
• Výrobce se zavazuje, poskytnout oprávn ným osobám v p ípad  pot eby relevantní dokumentaci a nezbytné informace, pokud tyto
informace nebudou p edm tem duševního nebo hmotného vlastnictví spole nosti.
• Pokud je výrobek sestaven v Evropské unii, kde je ú edním jazykem jiný jazyk, než ve kterém bylo napsáno toto Prohlášení o shod ,
musí dovozce doplnit p eklad tohoto dokumentu v ú edním jazyce dané zem .
• Tento výrobek nesmí být uveden do provozu, pokud na celý strojní systém nebylo vystaveno prohlášení o shod  dle na ízení
2006/42/EC.

Výrobky WS1SC a WS1SK dále vyhovují následujícím normám: EN 60335-
1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008
EN 60335-2-103:2003

Výrobky WS1SC a WS1SK vyhovují relevantním odstavc m následujících norem: EN 13241-1:2003, EN
12445:2002, EN 12453:2002, EN 12978:2003

Oderzo, 7. února  2012

Mr. Luigi Paro editel spole nosti)
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40

PR VODCE OBSLUHOU

––– KROK 11 –––

Tento návod slouží pro obsluhu za ízení. Uložte jej na
vhodném míst , aby byl dostupný všem uživatel m systému.

11.1 – Bezpe ností instrukce
• i manipulaci s tímto automatickým za ízením sledujte
vždy jeho pohyb, z bezpe né vzdálenosti, až do konce
zvoleného manévru (do úplného zav ení i otev ení).

• Nedovolte d tem, aby si v blízkosti automatické brány
hrály nebo bránu ovládaly pomocí jejích ovládacích
prvk .

• Dálkové ovlada e držte mimo dosah d tí.

• Pokud nastane p i manipulaci s bránou jakákoli
abnormální situace (neobvyklý zvuk nebo trhavé
pohyby), bránu zastavte. Nedodržením tohoto pokynu

že dojít k vážnému úrazu nebo škod  na majetku.
• hem pohybu brány se nedotýkejte žádné z jejich
sou ástí.

• Nezanedbávejte provád ní periodických kontrol podle
iloženého Plánu údržby.

• Údržbové práce a opravy na za ízení mohou být
provád ny výhradn  osobami s p edepsanou kvalifikací.

11.2 – Zp soby ovládání brány
• Pomocí dálkového radiového ovlada e
Dálkový radiový ovlada  je p ipraven k použití – jeho 4 tla ítka
mají následující funkce (obr. 40):

• Pomocí klí em ovládaného p epína e (volitelné
   p íslušenství)
Tento p epína  má dv  polohy s automatickým návratem do
st edu (obr. 41).

41

T2T1

T4

T3

Tla ítko T1

Tla ítko T2

Tla ítko T3

Funkce (*)
Akce

Oto ení vpravo: OTEV ENÍ

Oto ení vlevo: STOP

Funkce

(*)

Zastavení pohybu brány

Tla ítko T4

(*) Tato TABULKA musí být vypln na osobou, která provedla
naprogramování ídicího systému brány.

(*)Tato položka musí být vypln na osobou, která provedla
naprogramování ídicího systému brány.

• Ovládání v p ípad  poruchy bezpe nostních prvk
I když má n který z bezpe nostních prvk  poruchu, je stále
bránu možné (za zvýšené opatrnosti) používat.

01. Aktivujte p íkaz na otev ení (pomocí dálkového ovlada e,
nebo pomocí p epína e s klí em).  Pokud není brána
blokována vlivem bezpe nostních prvk  (fotobu ky apod.),
tak se normáln  otev e. V opa ném p ípad  je nutné toto
tla ítko 3 sekundy po stisknutí ješt  p idržet.

02. Brána se nyní bude pohybovat v režimu “hold-to-run”, tj.
pouze p i stisknutém tla ítku. Po uvoln ní tla ítka se ihned
zastaví.

Pokud má n který z bezpe nostních prvk  poruchu, je nutné
tuto závadu co nejrychleji odstranit.

11.3 - Manuální uvoln ní a zajišt ní servomotoru
(obr. 42)
Servomotory WS1SK-WS1SC jsou vybaveny mechanickým
systémem pro manuální otevírání a zavírání brány (stejn  jako
je tomu u brány bez automatického ovládání).

Manuální ovládání je nutné zejména v p ípadech výpadku
napájení nebo v p ípad  poruchy brány. Pro p ípady výpadku
napájení je možné instalovat záložní baterii - volitelné

íslušenství ( PR1).

V p ípad  závady na servomotoru, je možné použít jeho
manuální uvoln ní a ov it, zda je závada skute  na motoru
nebo na jiné ásti systému.

01. Oto te krytem uvol ovacího šroubu proti sm ru
hodinových ru ek, až se odkryje uvol ovací otvor.

02. Do tohoto otvoru vložte kli ku.

03. Kli kou oto te proti sm ru hodinových ru ek asi o 90°,
až dojde k uvoln ní k ídla brány.
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04. Nyní je možné bránou pohybovat ru .
05. Pro návrat systému do automatického provozu otá ejte

kli kou po sm ru hodinových ru ek, až dojde
k mechanickému zajišt ní.

06. Vyjm te kli ku a zakryjte kryt uvol ovacího otvoru jeho
oto ením po sm ru hodinových ru ek.
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11.5 – Vým na baterie v dálkovém ovlada i
(obr. 43)
Pokud je baterie v ovlada i vybitá, snižuje se výrazn  jeho
dosah. Pokud je stisknuto tla ítko ovlada e a LED L1 zasvítí a
potom ihned zhasne, znamená to, že je tato baterie na konci
životnosti a je ji nutné ihned vym nit.
Pro obnovení správné funkce ovlada e je t eba baterii vym nit
za novou stejného typu. P i vým  baterie dodržujte správnou
polaritu (kladný pól baterie na +, záporný na -).
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Pozor, baterie obsahují materiály, které mohou zne iš ovat
životní prost edí. Proto baterie nikdy nevhazujte do
sm sného odpadu.

                                                                                                        Dodržujte environmentální p edpisy platné ve vašem
regionu. Chra te životní prost edí.

11.6 – Instalace podp ry dálkového ovlada e
Pro instalaci podp ry dálkového ovlada e viz obr. 44.
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11.4 – Údržbové práce, které m že provád t
žný uživatel

11.4 - Seznam operací, které m že provád t b žný
uživatel:
• išt ní: Pomocí lehce navlh eného hadru (ne mokrého)
vy ist te povrch za ízení. Nepoužívejte žádné substance
na bázi alkoholu, benzínu, edidel, nebo jiných ho lavin. P i
použití takovýchto p ípravk  m že dojít k poškození
za ízení, požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Odstra ování p ekážek v pohybu brány: Nejprve odpojte
napájení systému, aby jej p i práci nikdo nemohl aktivovat.
Nyní je možné odstranit listí a ne istoty z aktivních ástí
fotobun k.

• Periodické kontroly systému: Kontrolujte kabely, pružiny
a podp ry, zda nejsou poškozeny, nadm rn  opot ebeny a
zda jsou ve správné poloze. Pokud je systém ve špatném
technickém stavu nebo vyžaduje nastavení, i vyvážení
brány nepoužívejte jej, dokud nebude opraven. Jinak hrozí
nebezpe í úrazu.



DODATEK 2

CE PROHLÁŠENÍ O SHOD

V souladu s na ízením  2006/42/EC DODATEKII ást  A (CE prohlášení o shod
pro strojní za ízení)

––––––––––––––––––––

Níže podepsaný / spole nost (jméno nebo název spole nosti, která uvedla automatickou bránu do provozu): . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prohlašuje na vlastní zodpov dnost, že:
- automatický systém: automaticky ízená brána
- Výrobní íslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Rok výroby: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Umíst ní (adresa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vyhovuje základním požadavk m následujících na ízení a p edpis :
2006/42/EC - edpis pro strojní za ízení
2004/108/EEC – edpis pro elektromagnetickou kompatibilitu
2006/95/EEC – edpis pro za ízení nn
1999/5/CE - edpis pro telekomunika ní za ízení R&TTE

a požadavk m následujících norem:

                  EN 12445 – Vrata - Bezpe nost p i používání motoricky ovládaných vrat - Zkušební metody
EN 12453 - Vrata - Bezpe nost p i používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky

Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Místo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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