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Důležité upozornění

Tento manuál je určen pouze pro technický personál, který má příslušnou kvalifikaci pro instalaci. Žádná 
z informací, kterou obsahuje tento materiál není určena pro finálního uživatele. Tento manuál je určen k insta-
laci a zapojení zařízení TM2T. Jednotka TM2T je určena k ovládání rolovacích vrat a sekčních vrat poháněných 
třífázovým pohonem. Každé jiné použití je nevhodné a tudíž je zakázáno. Výrobce doporučuje přečíst si pozorně 
alespoň jednou veškeré instrukce předtím, než přistoupíte k vlastní instalaci. Je Vaší povinností provést vše tak 
„bezpečně“, jak to jen jde. Instalace a údržba musí být prováděna výhradně kvalifikovaným a zkušeným person-
álem, a to dle následujících českých norem a vládních nařízení:

 zákon č. 22/1997 sb. O technických požadavcích na výrobky 
 nařízení vlády č. 168, 169 a 170 ze dne 25. června 1997
 nařízení vlády č. 378/2001 ze dne 12. září 2001

Nekvalifikovaný personál nebo ti, kteří neznají aplikované normy v kategorii  „Brány a automatická vrata“, se musí 
zdržet instalace. Pokud někdo provozuje tento systém, aniž by respektoval aplikované normy, je plně zodpovědný 
za případné škody, které by zařízení mohlo způsobit!
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1. Základní informace

Jednotka TM2T slouží k ovládání rolovacích vrat (rychlého typu) a sekčních vrat poháněných třífázovým pohonem. Je 
možné k ní připojit všechny běžné bezpečnostní prvky.
Pro otevření nebo zavření vrat stačí aktivovat pouze jedno příslušné tlačítko na externím tlačítkovém panelu.

2. Technické parametry a vlastnosti

Nejdůležitějšími parametry a vlastnostmi jednotky TM2T jsou:
•  snadné používání a nastavení,
•  výrobek je odolný proti povětrnostním vlivům (IP 65),
• dostatek místa pro připojení kabelů.

Maximální úroveň bezpečnosti a zabezpečení je zajištěna díky:
•  rádiovému dálkovému ovladači 433 MHz / 868 MHz (volitelné příslušenství),
•  splnění platných norem a směrnic,
• možnosti zapojení velkého množství bezpečnostních prvků.

Použití: ovládací jednotka pro vrata TM2T je určena pro ovládání průmyslových vrat, jako jsou například sekční vrata, 
rolovací vrata (rychlého typu), skládací vrata nebo rolovací mříže.

3. Upozornění

Jestliže nebudou během montáže a uvádění zařízení do provozu respektována následující bezpečností upozornění, 
bude za případné poranění osob a škody na majetku odpovědná osoba, která provedla instalaci zařízení.

Výrobce automatizační techniky je zodpovědný za zařízení jako celek. Je povinen zajistit splnění všech příslušných norem 
a směrnic (jako například DIN 1986, EN 12050). Dále je odpovědný za vyhotovení technické dokumentace k celému 
zařízení, tato dokumentace musí být předána společně se zařízením.

Instalace, provoz a používání ovládacího zařízení, které by bylo v rozporu s těmito instrukcemi nebo v rozporu s technic-
kými parametry, uvedenými v tomto manuálu, můžou být příčinou možného nebezpečí, které by hrozilo osobám nacháze-
jícím se v blízkosti zařízení. Současně by bylo důvodem k vyloučení odpovědnosti výrobce a ke zrušení záruky.

Národní a místně platné směrnice a normy, které se týkají instalace zařízení, stejně tak jako normy a preventivní opatření, 
která snižují riziko úrazu, vydaná oborovými profesními asociacemi, musí být respektována.

Instalační a údržbářské práce na zařízení, kterým jsou vrata vybavena, musí být prováděny výhradně odborným 
a příslušně vyškoleným technickým personálem.

Během prací prováděných na zařízení a na vratech musí být celé zařízení odpojeno od zdroje elektrické energie.

Obsluha v režimu „v přítomnosti obsluhy“ je přípustná pouze tehdy, jestliže je automatizační technika, kterou jsou vrata 
vybavena, viditelná z místa, kde jsou umístěny ovládací prvky zařízení.

Žádáme Vás, abyste si před tím, než se pustíte do instalace ovládacího zařízení, pozorně přečetl návod k jeho 
používání.

Jestliže budou na výrobku provedeny konstrukční změny bez našeho předchozího písemného souhlasu nebo pokud 
bude instalace provedena v rozporu s našimi montážními instrukcemi, budeme zbaveni povinností vyplývajících ze záruky 
a odpovědnosti za výrobek.

Výrobce zařízení musí respektovat směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu, směrnice pro nízké napětí, směrnice 
pro strojní zařízení a směrnice, které se vztahují na mechanickou část automatizační techniky.

Pozor: ovládací zařízení nesmí být používáno ve výbušném prostředí.

Pozor: připojte elektrický kabel ke svorkovnici X1 (L1, L2, L3) a ke svorce PE na základní desce.
Elektrický kabel musí být chráněn prostřednictvím pojistek 3 x 6A nebo 3 x 10A.
Musí být zvolena taková hodnota pojistky, aby připojený pohon, v případě jeho zablokování, způsobil přepálení pojistky. ablokokoa
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4. Popis

Výstup předřazeného koncového 
spínače pro měnič bezpečnostních 
kontaktů

Elektrické napájení 
fotoelektrické 

bariéry

Připojení panelu se 
třemi tlačítky 

Připojení předřazeného 
koncového spínače

Připojení měniče 
bezpečnostních kontaktů

Svorky pro připojení 
pohonu

Připojení koncového 
spínače v poloze 
OTEVŘENO

Připojení fotoelektrické 
bariéry

Pojistka

Automatické podržení 
aktivace příkazu 

ZAVŘÍT

Automatické podržení 
aktivace příkazu 

OTEVŘÍT

Šroubová svorka PE

Připojení koncového 
spínače v poloze 
ZAVŘENO

Připojení bezpečnostního 
koncového spínače

Připojení termoelektrické 
baterie

Svorkovnice síťového 
napájení

5. Popis zařízení

5.1. Ovládací prvky

Kvůli ovládání zařízení je možné připojit přídavné ovládací prvky, jako je 
například tlačítkový panel se třemi tlačítky.

5.2. Připojení napájecího kabelu z elektrické sítě

Ke svorkám L1, L2, L3 a PE je připojená zástrčka typu CEE 16A.
Pro připojení jednotky TM2T k elektrické síti je možné rovněž použít hlavní 
třífázový vypínač.
V takovém případě je během montáže odpojena zástrčka CEE.

2

Napájecí kabel se zástrčkou CEE

2

N
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5.6. Zapojení vysílačů s příkazy OTEVŘÍT - STOP - ZAVŘÍT

Pro ovládání techniky zvenčí může být k jednotce UST1 připojen panel se třemi tlačítky, a to ke svorkovnici X3. Dvě tlačítka 
OTEVŘÍT a ZAVŘÍT jsou provedena jako zapínací kontakty (normálně vypnuté kontakty).
Protože je tlačítko STOP vřazeno do bezpečnostního okruhu, je provedeno jako vypínací kontakt (normálně zapnutý kon-
takt).

V případě zapojení jednoho tlačítka STOP ke svorkovnici X3, odstraňte můstek ze svorky J9 a připojte tlačítko STOP 
(vypínací kontakt)!

5.3. Zapojení třífázového pohonu

• Třífázový pohon se připojuje ke svorkám U, V, W a PE. V případě, že 
 by bylo nutné pohon vybavit vodičem N, bude tento vodič připojen 
 k neobsazené svorce N síťového rozvodu.
• To platí například v případě, že je brzda aktivovaná pomocí usměrňovače 
 připojená k 230 V. 
• Viz obr. 3.

5.4. Můstky - jumpery

V případě základního typu ovládání jsou svorky STOP (J8) a DW (J25) 
na svorkovnici X5 přemostěny a na kontakty SH-AUF (J2) a (J13) je nasa-
zen jumper.

4

5.5. Zapojení koncových spínačů

U jednotky TM2T jsou dva koncové spínače v pozici OTEVŘENO a ZAVŘENO a jsou připojené ke svorkám KS-Otevřeno 
(J20) a KS-Zavřeno (J19) na svorkovnici X5 a jedná se o kontakty bez napětí. Bezpečnostní okruh se zabudovanými kon-
covými spínači je připojen ke svorce STOP (J22) na svorkovnici X5.

Nastavení koncových spínačů musí 
být provedeno v provozním režimu 
„v přítomnosti obsluhy“!

Odstraňte jumper SH-OTEVŘÍT (J2) a 
SH-ZAVŘÍT (J3)!

5

Zapojení ovládacích prvků 

OTEVŘÍT, STOP, ZAVŘÍT 
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5.7. Zapojení bezpečnostního prvku s odporem 8.2 kΩ
(volitelný prvek, pouze s přídavným měničem)

K jednotce TM2T je možné připojit prostřednictvím měnicí jednotky několik bezpečnostních kontaktů pneumaticko-ele-
ktrického bezpečnostního prvku. Aby bylo možné kontrolovat celý bezpečnostní okruh se zapojeným bezpečnostním 
prvkem, musí být tento prvek připojený k jednomu elektrickému odporu (8,2 kΩ).
Přídavný koncový spínač, předřazený koncový spínač, musí být nastavený takovým způsobem, aby vrata během zavírání 
aktivovala koncový spínač umístěný 5 cm nad zemí.

6

Připojení vysílače a přijímače fotoelektrické bariéry

T = Vysílač
R = Přijímač

5.8. Připojení fotoelektrické bariéry

K jednotce TM2T je možné přímo připojit jednu fotoelek-
trickou bariéru (ke svorkovnici X3 a X5), která bude zajišťovat 
bezpečnost při průjezdu. V případě, že bude přerušen tok 
infračerveného paprsku fotoelektrické bariéry během zavírání 
vrat, bude pohyb vrat automaticky zablokován.

Zapojení přímých bezpečnostních vypínačů
Bezpečnostní prvky, které zasahují přímo do ovládacího 
procesu, jsou připojeny přímo ke svorce J8 na svorkovnici 
X5. Těmito bezpečnostními prvky jsou zejména nouzové 
zastavení provozu nebo detekční zařízení, bezpečnostní 
prvek proti sevření a zabezpečení vrat pro pěší.

5.9. Zapojení bezpečnostního vypínače vrat 
pro pěší

U vrat, která jsou vybavena vnitřním vstupem pro pěší, je 
nutné připojit bezpečnostní vypínač ke svorce J8 na svor-
kovnici X5. Viz obr. 7.

Pozor: odstraňte můstky (J8)!

6. Technické parametry
7

Tabulka 1: Technické parametry

Napájecí napětí 3 x 400 Vac 50 Hz (6 nebo 10 A pojistka)

Zapojení pohonu prostřednictvím inverzního stykače 2 x 3 normálně vypnuté kontakty, 400 V/max. 1,2 kVA

Spojovací svorky Max. 1,5 mm2

Provozní teploty -20 °C až +60 °C

Ovládací napětí 24 Vdc Sekundární ochrana 0,8 A inertní

Krytí zařízení IP 65

Rozměry 88 x 52 x 170 mm (LxAxP)(LxAx
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Prohlášení o shodě

ES prohlášení výrobce o shodě, v souladu se směrnicí ES 98/37/ES, příloha II, část B o strojních zařízeních.

Výrobce: Mtec Gesellschaft für Antriebssysteme mbH
Adresa: Friethöfer Kamp 23, D-48727 Billerbeck

prohlašuje, že výrobek: Ovládací jednotka UST 2

splňuje požadavky následujících směrnic ES:
98/37/ES Směrnice o strojních zařízeních (novelizovaná 89/392/EHS)
89/336/EHS Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (novelizovaná 91/263/EHS, 9231/EHS, 9368/EHS)
71/23/EHS Směrnice o nízkém napětí (novelizovaná 93/68/EHS).

Stejně tak jako splňuje požadavky stanovené kontrolním certifikátem o shodnosti:
Číslo 78/781/551722 vydaným TŰV Nord Anladenbau / Systems.

Na výrobek se rovněž vztahují níže uvedené normy Evropské Unie:
EN 12445:2001 bezpečnost při používání automatizovaných vrat; kontrolní postupy
EN 12453:2001 bezpečnost při používání automatizovaných vrat; náležitosti
prEN 12978:1997 vrata; bezpečnostní prvky; náležitosti a kontrolní postupy
EN 954-1:1966 bezpečnost strojních zařízení; ovládací prvky týkající se bezpečnosti
EN 60204-1:1997 bezpečnost strojních zařízení; elektrické vybavení
EN 60335-1:1994 bezpečnost elektrických nástrojů; všeobecné požadavky

Poznámka: uvedení automatizační techniky, kterou jsou vybavena vrata, do provozu, jejíž součástí je i toto ovlá-
dací zařízení je zakázáno, pokud nebude prověřeno, že celé zařízení splňuje požadavky ustanovení obsažených 
ve směrnici 98/37/ES.

Billerbeck, duben 2005         Peter Menke
                jednatel

(Jednotka TM2T je vyráběna společností Mtec mbH (D) a je shodná s modelem UST 2)

7. Schéma zapojení
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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

FLOR
dálkové ovládání s plovoucím 
kódem, 433.92 MHz

INTI
dálkové ovládání s plovoucím 
kódem, 433.92 MHz

BIO
dálkové ovládání, s přesným 
kódem 40.685 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


