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1. Instalaci a seřízení motoru musí provést kvalifikovaný pracovník.
2. Před instalací zkontrolujte mechanický výkon převodových částí motoru.
3. Zdířku je nutno uzemnit.
4. Za chodu se střední část motoru o velikosti zhruba 0,4 metru zahřívá na vysokou teplotu. Ujistěte se, že tudy nevedou 
žádné dráty.
5. Pohon je třeba dobře upevnit. Závěrky se musí v kolejnici pohybovat hladce bez jakýchkoli překážek.
6. Před zavřením dveří nebo závěrky se ujistěte, že se v dosahu nikdo nenachází.
7. Před opravou nebo údržbou přerušte elektrický proud v pohonu a ovládání.
8. Výměnu poškozeného kabelu musí z bezpečnostních důvodů provést výrobce, servisní technik nebo jiná kvalifikovaná 
osoba.
9. V případě jakýchkoli dotazů, týkajících se instalace a ovládání AN-Motors pohonů nebo jejich příslušenství, kontaktujte 
zástupce společnosti ALUTECH Group, který Vám poskytne konzultaci.

Princip činnosti

1. Vložte pohon do osmihranné trubky (válce), pohon bude točivým momentem za pomoci adaptéru otevírat a zavírat posu-
vné dveře, případně jiné zařízení.
2. Seřiďte otevírací a uzavírací pozici závěrky pomocí polohového spínače v horní části pohonu (obr. 1).
3. V případě výpadku el. proudu, není-li k dispozici záložní zdroj energie, je možné ovládat pohon s manuálním ovládáním 
(série NM) pomocí ruční páky a otevírat a zavírat závěrky.

Ilustrace (obr. 1)

1. Ujistěte se, že dodávaná energie odpovídá specifikacím.
2. Před instalací prověřte velikost a tvar koncového adaptéru a řídicí adaptéru zda odpovídají osmihrannému válci.
3. Umístěte koncový adaptér na vrchní část pohonu a řídicí adaptér na zadní část pohonu. Ujistěte se, že veškeré příslušenství 
je dobře připevněno a nebude mechanicky bránit pohonu.
4. Vložte pohon s připevněným příslušenstvím do osmihranného válce.
5. Po vložení pohonu do válce použijte šroub (4,2 × 9,5) k upevnění koncového adaptéru k trubici, kterým zajistíte normální 
chod pohonu.
6. Na konečnou hlavici otočného systému přišroubujte upevňovací držák a do něj umístěte připravený pohon.
7. Během instalace mějte pohon a osmihrannou trubici v horizontální poloze – vzhledem k oknům a oběma stranám dveří by 
měl být v poloze vertikální.
8. Upevněte kliku do manuálního ovládání NM pohonu.

Elektrické schéma

K ovládání pohonu jsou potřeba elektrické spínače s mechanickou nebo elektrickou blokací, které zabrání synchronnímu 
zapínání pro opačné směry.

Pro zapojení viz obr. 2 elektrického schématu.

Po instalaci pohon spusťte a v rychlém sledu opakovaně zmíčkněte tlačítko, abyste prověřili, zda jsou pohyby nahoru a dolů 
v pořádku. Pokud nejsou pohyby v souladu s označením na tlačítkové skříňce, zaměňte hnědý drát za černý.

Popis výrobku

Výrobek lze využít jako elektrický pohon a automatické ovládání posuvných dveří, posuvných rolet a podobných zařízení. 
Kompaktní struktura, snadné ovládání, jednoduchá instalace a vysoká spolehlivost jsou výhody, díky kterým je výrobek 
často instalován v domácnostech, obchodech i hotelech.
Bližší technické údaje viz Tabulka 1.

Pozor: Důležité bezpečnostní pokyny! Z bezpečnostních důvodů je nutné dodržovat následující pokyny!
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Pozice „Nahoru“

Pozice „Dolů“

1. Zapněte pohon, aby se uzávěr vysunul nahoru a počkejte, až se automaticky zastaví na přednastaveném továrním nas-
tavení (uzávěr nemusí dosáhnout požadované pozice).

Během pohybu: sledujte, kterým směrem válec uzávěru rotuje a na válcovém pohonu najděte seřizovací šroub označený 
šipkou, která ukazuje směr shodný se směrem rotace válce.

2. Několikrát otočte seřizovacím šroubem (viz výše) ve směru značení „-“ a opakujte manévrovací příkaz pro pozici „nahoru“, 
dokud se motor automaticky nezastaví krátce před pozicí „nahoru“.
3. Nechejte pohon v běhu a současně postupně otáčejte seřizovacím šroubem (viz bod 1) po troškách směrem značení „+“ 
dokud uzávěr nedosáhne požadované pozice „nahoru“.

Pro seřízení spodní pozice uzávěru postupujte podle procedury popsané níže, s rozdílem v pozici „dolů“.  
Po nastavení mezních hodnot nastartujte pohon, aby se posunul uzávěr jednou nahoru a dolů. Takto zjistíte, zda jsou pozice 
nastaveny správně.

Měřené napětí a frekvence – 220/230 V/50 Hz
Ochrana IP44
Délka kabelu – 1,5 m

Seřízení konečného spínače

Podle směru otáčení motoru a seřizovacích instrukcí vložte páčku koncového spínače do 
zdířky spínače k přizpůsobení koncového posunu (použití vrtáku není povoleno):

- Směr „+“ zvýší posun uzávěru.
- Směr „-“ sníží posun uzávěru (obr. 3-4).

Pozor: Před seřizováním musí být rolovací uzávěr v pozici „uzavřeno“!

Pozor: Před seřizováním koncového spínače musí být uzávěr v pozici otevřeno!

Pozor: Pokud uzávěr dosáhne požadované pozice a pohon stále rotuje, okamžitě jej zastavte a na okamžik ho znovu 
spusťte v opačném směru!

Tabulka 1

Kód
Točivý

moment (Nm)
Otáčky (rpm) Výkon (W) Proud (A)

Pracovní doba 
(min)

Celková délka 
(mm)

NR0/06-28 6 28 150 0,65 4 538

NR0/10-16 10 16 150 0,65 4 538

NK1/50-12 50 12 270 1,20 4 600

NM2-PP/60-12 60 12 330 1,3 4 708

NM2-PP/140-8 140 8 450 2 4 708
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Obrázek 1: Instalace, součástí motoru konzole + unašeč

1 – Válcový pohon
2 – Koncový adaptér
3 – Řídicí adaptér
4 – Osmihranná trubice (roller)
5 – Šroub pro upevnění koncového adaptéru
6 – Držák 
7 – Koncové spínače

Obrázek 2: Elektrické schéma Obrázek 3: Koncové spínače 
NR a NK pohonů

Obrázek 3: Koncové spínače NM pohonů
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Pohony pro privátní brány

ROAD 400
pohon pro posuvné brány
do 400 kg

ROBUS
pohon pro posuvné 
brány do 1000 kg

RUN
pohon pro posuvné 
brány do 2500 kg

WINGO
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 1,8 m

TOONA
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 7 m

METRO
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 3,5 m

Pohony pro průmyslové brány

NYOTA 115
pohon pro posuvné brány
do 800 kg

MEC 200
pohon pro posuvné 
brány do 1200 kg

FIBO 400
pohon pro posuvné 
brány do 4000 kg

MEC 800
pohon pro otočné brány
do hmotnosti křídla 
1500 kg

HINDI 880
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 6 m

COMBI 740
pohon pro otočné brány
do hmotnosti křídla 
700 kg

Pohony pro garážová vrata

SPIN
pohon pro sekční a výklopná 
vrata

SUMO
pohon pro průmyslová sekční 
vrata do velikosti 35 m2

HYPPO
pohon pro otočné brány se sil-
nými pilíři a skládací vrata

TOM
pohon pro průmyslová sekční 
a rolovací vrata do 750 kg

MEC 200 LB
pohon pro průmyslová sekční 
vrata do velikosti 50 m2

Automatické sloupy a parkovací systémy

WIL
rychlá závora s délkou ramene
do 8 m, vhodná pro parking

STRABUC 918
automatický výsuvný sloup pro 
zamezení vjezdu

MASPI 241
mechanický výsuvný sloup pro 
zamezení vjezdu

VA 101/301
vjezdové/výjezdové automaty 
pro výdej a čtení parkovacích 
lístků

VA 401
platební automat pro výběr 
parkovného

Dálkové ovládání, bezkontaktní snímače, klávesnice a docházkové systémy

ERA-FLOR
2 kanálový klíčenkový dálkový 
ovladač s indikací signálu LED 
diodou, 433,92MHz

INTI
dálkové ovládání s plovoucím 
kódem, 433,92 MHz

FENIX
2-tlačítkový dálkový rádiový 
ovladač, 433,92 MHz

NiceWay
dálkové ovládání, 433.92 MHz,
provedení zeď, stůl nebo komb.

KP 100
snímač bezkontaktních karet 
s kontrolou vstupů/výstupů
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Přehled produktů


