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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 pro digi-
tální spínač Sirmo-Digit a nesmí být použit pro jiné výrobky. digitální spínač Sirmo-Digit slouží jako programo-
vací, případně ovládací prvek k automatizační technice, každé jiné použití je nevhodné a tudíž je zakázáno 
podle platných předpisů. 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 personálem, a to dle následujících českých norem
a vládních nařízení:

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném 
znění. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění .
- Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.
- Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické
kompatibility, v platném znění.
- Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová 
zařízení, v platném znění.

Nekvalifikovaný personál nebo ti, kteří neznají aplikované normy v kategorii „Automatizace“, se musí zdržet instal-
ace. 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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Digitální spínač SIRMO-DIGIT

• Digitální spínač je současně vysílačem a dálkovým ovladačem, který se aktivuje po zadání příslušné číselné kombinace,
 složené z 1 až 8 číslic. Pro tento účel je spínač vybavený číselnou klávesnicí s podsvícením.
• Po zadání správného přístupového kódu vyšle digitální spínač digitální kód, buď bezdrátovou cestou nebo po kabelu,
 podle toho o jaký model spínače se jedná. 
• Lze naprogramovat až 9 různých kanálů.
• Digitální spínač je vyráběný buď jako bezdrátový (napájený dvěma bateriemi AAA 1,5 V) anebo jako kabelový model
 (s externím napájením, které je odebírané přímo z dekódovací řídicí jednotky)
• Digitální spínač je kromě toho dodávaný i v bezdrátové verzi, přizpůsobené pro instalaci na sloupek; jedná se o model
 SIRMO-DG a určený pro instalaci na sloupky řady GARDO.

Instalace bezdrátových spínačů SIRMO-DE a SIRMO-DG

Předtím, než digitální spínač (BEZDRÁTOVÁ VERZE) trvale připevníte k podkladu, je vhodné zkontrolovat, jestli 
celý systém správně funguje: 
1. Otevřete zařízení, vložte do něj dodané baterie a přitom postupujte přesně podle instrukcí uvedených v bodech 1, 2, 
3, 4 v kapitole VÝMĚNA BATERIÍ. 
2. Naprogramujte spínač a uložte jeden kanál do paměti přijímače (přečtěte si pozorně instruktážní manuál přiložený
k přijímači).
3. Umístěte spínač na požadované místo (zatím jej nepřipevňujte) a zkontrolujte, jestli se po vyslání právě uloženého kódu, 
aktivuje v přijímači odpovídající výstup. 
4. Pokud systém správně funguje, připevněte spínač k podkladu; v opačném případě zkracujte vzdálenost mezi spínačem 
a přijímačem tak dlouho, dokud nedosáhnete dobré funkčnosti systému.

Výměna baterií

Když se baterie vybijí, zařízení začne vydávat sérii několika pípnutí a bude rychle blikat po dobu 2 sekund. V takovém 
případě je nutné vyměnit baterie. Za těchto okolností není možné aktivovat programovaní zařízení.

Při výměně baterii postupujte podle níže uvedených instrukcí:
1. Demontujte čelní panel A tím způsobem, že jej vypáčíte plochým šroubovákem (Obr. 2).
2. Odšroubujte 4 šrouby M a sundejte zařízení C ze základny B (Obr. 1).
3. Odšroubujte 4 šrouby N a sundejte zadní kryt D (Obr. 1).
4. Vložte baterie do příslušné přihrádky a přitom dodržujte uvedenou polaritu (Obr. 5).

SIRMO-DE
1. Zvolte vhodné místo pro instalaci spínače a přitom mějte na paměti, že základnu je nutné připevnit na rovný povrch. 
2. Demontujte čelní panel A tím způsobem, že jej vypáčíte plochým šroubovákem (Obr. 2).
3. Odšroubujte 4 šrouby M a sundejte zařízení C ze základny B (Obr. 1).
4. Základnu připevněte ke stěně s použitím vhodných hmoždinek a šroubů, k připevnění použijte 4 otvory T (Obr. 4).
5. Uložte zařízení na základu a připevněte je pomocí 4 šroubů M (Obr. 1).
6. Nasaďte nazpět čelní panel.

SIRMO-DG
1. Odstraňte horní krytku sloupku.
2. Umístěte zařízení na sloupek a připevněte je pomocí šroubů O, které jsou součástí balení. Pak otvory uzavřete dvěma 
malými krytkami P (Obr. 3).

Pozor: V žádném případě neinstalujte digitální bezdrátový spínač na kovové konstrukce!

Pozor: Používejte pouze ALKALICKÉ baterie typu AAA 1,5 V - 1100 mA!

Tabulka 1: Technické parametry

Napájení modelu s baterií 2 x 1,5 V AAA alkalické baterie 1100 mAh

Napájení modelu s kabelem 12 / 24 V AC/DC

Vyzařovaný výkon < 1mW

Příkon Max. 25 mA - min. 1 μ

Životnost baterií 36 500 aktivací, tj. 100 aktivací denně po dobu 1 roku
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Instalace kabelového modelu spínače SIRMO-DEC
1. Určete, kudy povedou drážky pro uložení kabelů.
2. Vyberte vhodné místo pro instalaci zařízení a přitom mějte na paměti, že základnu je nutné  připevnit na rovný povrch. 
3. Zapojte zařízení (viz kapitola ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ).
4. Připevněte základnu ke stěně s použitím vhodných hmoždinek a šroubů, k připevnění použijte 4 otvory T (Obr. 4).
5. Uložte zařízení na základnu a připevněte je pomocí 4 šroubů M (Obr. 1).
6. Nasaďte nazpět čelní panel.

Instalace kabelového modelu spínače SIRMO-DGC
1. Sundejte horní krytku a čelní sklíčko sloupku.
2. Natáhněte potřebné kabely až po horní konec sloupku a protáhněte je drážkami umístěnými za fotobuňkami. 
3. Nasaďte nazpět čelní sklíčko sloupku tím způsobem, že jej spustíte shora směrem dolů. 
4. Zapojte zařízení (viz kapitola ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ).
5. Uložte zařízení na základnu B a připevněte je pomocí 4 šroubů M (Obr. 1).
6. Nasaďte nazpět čelní panel.
7. Umístěte zařízení na sloupek a připevněte je pomocí šroubů O, které jsou součástí balení. Pak uzavřete otvory dvěma 
malými krytkami P (Obr. 3).

Elektrická zapojení 

1. Demontujte čelní panel A tím způsobem, že jej vypáčíte plochým šroubovákem (Obr. 2).
2. Odšroubujte 4 šrouby M a sundejte zařízení C ze základny B (Obr. 1).
3. Odšroubujte 4 šrouby N a sundejte zadní kryt D.
4. Provrtejte zadní kryt D a do otvorů zastrčte dodané průchodky. 
5. Protáhněte kabely otvorem H a průchodkami F (Obr. 4).
6. Nasaďte nazpět zadní kryt D a připevněte jej pomocí 4 šroubů N (Obr. 1).

Při zapojování jednoho nebo několika digitálních spínačů SIRMO-DEC k dekódovacímu zařízení V2, postupujte podle 
zapojovacího schématu uvedeného na Obr. 7

Při zapojování digitálního spínače SIRMO-DEC k řídicí jednotce V2 s datovým vstupem postupujte podle instrukcí uve-
dených v návodu přiloženému k řídicí jednotce.

Vstup 1 (rozpínací kontakt) může být využitý pro připojení jednoho senzoru, který bude signalizovat stav automatizační 
techniky (OTEVŘENO / ZAVŘENO). 
Když se kontakt na vstupu rozepne, LED dioda L2 se rozsvítí.
Pokud není tento vstup využitý a chcete, aby LED dioda L2 zůstala zhasnutá, musíte propojit svorku 1 (rozpínací kontakt) 
se svorkou 3 (GND - zemnění).
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Funkce tlačítek

Tlačítko *
• Během zadávání přístupového kódu se po stisknutí tlačítka * zruší celá operace: spínač je okamžitě připravený pro 
zadání jiného kódu.
• Během programování se po stisknutí tlačítka * zruší všechny operace a aktivuje se provozní režim STAND-BY.
• V provozním režimu STAND-BY slouží k identifikaci provozního režimu zařízení (viz následující kapitola).

Tlačítko #
Slouží k aktivaci programovacích operací a k přesunům v rámci jednotlivých menu.

Tlačítka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
• Během programování slouží k výběru menu a k nastavování různých kódů.
• Během normálního provozu slouží k zadávání přístupových kódů.

Provozní režimy

SIRMO-DIGIT může fungovat ve 4 různých provozních režimech, které se liší podle toho, k jakému systému je spínač 
přiřazený. 

ROYAL
• Kompatibilita s dálkovými ovladači s mikrospínači, které vysílají na frekvenci 433,92 MHz a využívají kódování typu
 ROYAL.
• K dispozici jsou 4 přístupové kódy.
• Nastavený přístupový kód aktivuje vysílání rádiového signálu.
• Vysílání signálu trvá 2 sekundy a je signalizované rozsvícením LED diod L1 a L2.
• Každý přístupový kód odpovídá jinému kanálu.
 
53200
• Kompatibilita s dálkovými ovladači s mikrospínači, které vysílají na frekvenci 433,92 MHz a využívají 12 bitové kódování
 typu 53200.
• k dispozici jsou 4 přístupové kódy.
• Nastavený přístupový kód aktivuje vysílání rádiového signálu.
• Vysílání signálu trvá 2 sekundy a je signalizované rozsvícením LED diod L1 a L2.
• Každý přístupový kód odpovídá jinému kanálu.

PERSONAL PASS
• Kompatibilita se všemi dálkovými ovladači s technologií plovoucího kódu, které vysílají na frekvenci 433,92 nebo
 868,3 MHz a využívají kódování typu PERSONAL PASS.
• K dispozici je 9 přístupových kódů.
• Nastavený přístupový kód aktivuje vysílání rádiového signálu.
• V vysílání signálu trvá 2 sekundy a je signalizované rozsvícením LED diod L1 a L2.
• Každý přístupový kód odpovídá jinému kanálu.

PERSONAL PASS - MONOSTABILNÍ (platí pouze pro bezdrátové modely)
• Kompatibilita se všemi dálkovými ovladači s technologií plovoucího kódu, které vysílají na frekvenci 433,92 nebo
 868,3 MHz a využívají kódování typu PERSONAL PASS.
• K dispozici je 9 přístupových kódů.
• Nastavený přístupový kód aktivuje na 5 sekund vysílání rádiového signálu, které je aktivováno po stisknutí tlačítek * a #.
• Tlačítka * a # odpovídají 2 kanálům dálkového ovladače (* = tlačítko 1 a # = tlačítko 3) a vysílají vždy stejný kód,
 nezávisle na zadaném přístupovém kódu.
• Každý přístupový kód odpovídá jinému kanálu.

Zjištění provozního režimu 
Pokud chcete zjistit, jaký provozní režim je právě nastavený, stačí stisknout tlačítko * a spočítat následující blik-
nutí, vydávaná LED diodami L1 a L2 (u modelu připojeného kabelem pouze bliknutí vydávaná LED diodou L1):
- 1 bliknutí: provozní režim ROYAL.
- 2 bliknutí: provozní režim 53200.
- 3 bliknutí: provozní režim PERSONAL PASS.
- 4 bliknutí: provozní režim PERSONAL PASS s MONOSTABILNÍ provozní logikou.kokou
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Pozor: Pokud zapomenete tento PROGRAMOVACÍ KÓD, nebude možné jej žádným způsobem obnovit!
V takovém případě je nutné poslat zařízení do servisního střediska společnosti V2!

Signalizace

Signalizace zařízení je vydávaná prostřednictvím dvou LED diod (Obr. 6) a bzučáku.
Bzučák vydává zvukovou signalizaci, tj. “pípá”, a stejným způsobem je signalizováno i každé stisknutí tlačítka. Po zadání 
správného přístupového kódu se obě signalizační LED diody L1 a L2 rozsvítí a aktivuje se přenos kódu.
Pokud je nastavený provozní režim “PERSONAL PASS - MONOSTABILNÍ”, zůstanou obě LED diody rozsvícené po dobu 
5 sekund a čekají na stisknutí tlačítka * nebo #, která aktivují vysílání signálu v MONOSTABILNÍM režimu.
U modelu připojeného kabelem se rozsvítí pouze LED dioda L1, která signalizuje přenos signálu. LED dioda L2 signalizuje 
stav vstupu s rozpínacím kontaktem (1), ke kterému můžete připojit senzor, který bude signalizovat stav automatizační 
techniky (OTEVŘENO / ZAVŘENO). 
Všechny ostatní signalizace jsou používané během programování zařízení a jsou popsané v další části návodu.

Programování

V programovacím menu můžete upravovat níže uvedené parametry:
1. PROGRAMOVACÍ KÓD
2. PŘÍSTUPOVÝ KÓD
3. PROVOZNÍ REŽIMY: ROYAL, 53200, PERSONAL PASS, PERSONAL PASS - MONOSTABILNÍ
4. DIP-SWITCH KÓD (pouze u modelu Royal / 53200)

Spínač je za normálních okolností ve stavu STAND-BY, kdy čeká na vydání příkazu; bezdrátová verze má vypnuté pods-
vícení, aby se v co nejvyšší možné míře snížila spotřeba elektrické energie dodávané bateriemi, zatímco model připojený 
kabelem má podsvícení trvale zapnuté.

Během programování se digitální spínač přepne nazpět do stavu STAND-BY v následujících případech:
• Pokud kdykoli během programování stisknete tlačítko *.
• Pokud necháte uplynout dobu delší než jednu minutu, aniž byste stisknuli některé tlačítko.
• Po třísekundovém pípnutí, které je doprovázené rozsvícením obou LED diod, čímž je signalizováno správné provedení
 operace. 
• V případě nějaké chyby provedené kdykoli během programování: obě LED diody budou po dobu 3 sekund rychle blikat
 a pak se spínač vrátí nazpět do stavu STAND-BY, aniž by došlo k uložení právě provedených nastavení do paměti.

Ve všech případech však platí, že pokud budete chtít pokračovat v programování, bude nutné zažít zadáním programo-
vacího kódu.
Do stavu STAND-BY se digitální spínač vrátí po 5 sekundách nečinnosti.

1. Programovací kód

Tento kód je šesti číselná kombinace, kterou je třeba zadat, aby bylo možné provést změny v nastavení spínače.
Tovární nastavení je 999999.
Aby bylo zaručeno vyšší zabezpečení systému, doporučujeme Vám, abyste tento programovací kód změnili a nový kód 
si pak uložili na bezpečném místě.
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Pozor: Pokud se operace nezdařila (např. nezadali jste stejný nově vybraný a potvrzovací kód anebo jste čekali 
delší dobu než je 1 minuta), digitální spínač se vrátí do režimu STAND-BY a přitom zůstane v platnosti původní 
přístupový kód!
Celou operaci bude nutné zopakovat od začátku!

Pozor: Každý aktivovaný kanál musíte uložit do paměti přijímače, aby bylo možné jej používat!

Postup při změně programovacího kódu
PROVÁDĚJTE NÍŽE UVEDENÉ OPERACE:
1. Stiskněte # pak zadejte PROGRAMOVACÍ KÓD a stiskněte #
Signalizace: 1 pípnutí po dobu 1,5 sekundy a LED diody L1 a L2 se rozsvítí na 1,5 sekundy
2. Během 1 minuty stiskněte tlačítka 1 a #
Signalizace: 1 pípnutí a rozsvítí se LED dioda L1
3. Zadejte ještě jednou PROGRAMOVACÍ KÓD a stiskněte #
Signalizace: 1 pípnutí po dobu 1 sekundy a rozsvítí se LED dioda L1 
4. Zadejte NOVÝ PROGRAMOVACÍ KÓD a stiskněte #
Signalizace: 1 pípnutí po dobu 1 sekundy a rozsvítí se LED dioda L1 
5. Zadejte ještě jednou NOVÝ PROGRAMOVACÍ KÓD a stiskněte #
Signalizace:  - 1 pípnutí po dobu 3 sekund a obě LED diody L1 a L2 se rozsvítí, pokud byla celá operace provedena správně. 
          - rychlé blikání LED diod, pokud operace nebyla provedena správně.

2. Přístupový kód

Přístupový kód je kombinace číslic, kterou je třeba zadat, aby došlo k aktivaci vysílání digitálního kódu.
Tovární nastavení kódu pro kanál č. 1 je 1111, zatímco ostatní kanály jsou deaktivované.
Pro aktivaci některého kanálů stačí, když nastavíte přístupový kód.

První číslice kódu vždy identifikuje referenční kanál a není možné ji změnit. To znamená, že nebude možné kanálu 
č. 1 přiřadit například jiný přístupový kód, než je 1 x x x x x x x , kanálu č. 2 nebude možné přiřadit jiný přístupový 
kód, než je 2 x x x x x x x a tak dále.

Poznámka: Možnost používat přístupové kódy složené pouze z jediné číslice, která je vlastně jen identifikační číslicí 
kanálu, splňuje základní požadavky pro používání digitálního spínače jako běžného vícekanálového vysílače; to řešení je 
možné v případech, kde nejsou kladeny vysoké požadavky na zabezpečení.
Stisknutí jednoho tlačítka odpovídá aktivaci příslušného kanálu.

Změna přístupového kódu
OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘÍMO NA TLAČÍTKOVÉM PANELU
1. Stiskněte # a zadejte PROGRAMOVACÍ KÓD a stiskněte #
Signalizace: 1 pípnutí dlouhé 1,5 sekundy a LED diody L1 a L2 se rozsvítí na 1,5 sekundy
2. Během 1 minuty stiskněte TLAČÍTKA 2 a #
Signalizace: 2 pípnutí a rozsvítí se LED dioda L2
3. Zadejte ČÍSLO POŽADOVANÉHO KANÁLU a stiskněte #
Signalizace: 1 pípnutí dlouhé 1 sekundu a rozsvítí se LED dioda L2 
4. Zadejte vybraný PŘÍSTUPOVÝ KÓD a stiskněte #
Signalizace: 1 pípnutí dlouhé 1 sekundu a rozsvítí se LED dioda L2
5. Zadejte ještě jednou vybraný PŘÍSTUPOVÝ KÓD a stiskněte #
Signalizace: - 1 pípnutí dlouhé 3 sekundy a obě LED diody L1 a L2 se rozsvítí, pokud byla celá operace provedena správně. 
              - rychlé blikání LED diod, pokud operace nebyla provedena správně. 

Stejnou operaci musíte provést s každým kanálem, který chcete naprogramovat.
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3. Provozní režim: ROYAL, 53200 nebo PERSONAL PASS

Vyberte provozní režim podle typu dálkových ovladačů používaných v daném systému. 
OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘÍMO NA TLAČÍTKOVÉM PANELU 
1. Stiskněte # a zadejte PROGRAMOVACÍ KÓD a stiskněte #
Signalizace: 1 pípnutí dlouhé 1,5 sekundy a LED diody L1 a L2 se rozsvítí na 1,5 sekundy
2. Během 1 minuty stiskněte TLAČÍTKA 3 a #
Signalizace: 3 pípnutí a rozsvítí se LED diody L1 a L2 
3. • Stiskněte TLAČÍTKA 1 a # pro nastavení provozního režimu ROYAL
    • Stiskněte TLAČÍTKA 2 a # pro nastavení provozního režimu 53200
    • Stiskněte TLAČÍTKA 3 a # pro nastavení provozního režimu P.PASS
    • Stiskněte TLAČÍTKA 4 a #  pro nastavení provozního režimu P.PASS s MONOSTABILNÍ provozní logikou.*  
Signalizace: 1 pípnutí dlouhé 1 sekundu
4. Pro potvrzení zopakujte stisknutí (1 + # nebo 2 + # nebo 3 + # nebo 4 + #)
Signalizace:  - 1 pípnutí dlouhé 3 sekundy a obě LED diody L1 a L2 se rozsvítí, pokud byla celá operace provedena
   správně. 
   - rychlé blikání LED diod, pokud operace nebyla provedena správně. 

* platí pouze pro bezdrátové modely 

4. DIP- SWITCH KÓD (pouze u modelů Royal / 53200)

Tovární nastavení dip-switch kódu pro kanál 1 je 0101010101 00.
Pokud jsou v paměti přijímače už uložené jiné dálkové ovladače, bude nutné nastavit dip-switch kód spínače stejným 
způsobem, jakým jsou nastavené dip-switche na dálkovém ovladači. 

Dip-switche na dálkovém ovladači jsou tvořené řadou 12 mikrospínačů, přepnutých buď do polohy ON nebo OFF. Při nas-
tavování stejného typu kódování u spínače je nutné zadat kód složený z 12 číslic, které budou pouze 0 nebo 1, a to podle 
polohy příslušného mikrospínače na dálkovém ovladači.
- Mikrospínač je nastavený na ON = 1
- Mikrospínač je nastavený OFF = 0

Pokud je dálkový ovladač pouze jednokanálový, odpovídá dip-switch kód, který musíte nastavit, poloze 12 mikrospínačů.

Pokud je dálkový ovladač čtyřkanálový, odpovídá dip-switch kód, který musíte nastavit, poloze mikrospínačů 1 až 10 
plus další dvě číslice, kterými jsou:
• 00 pokud je tlačítkem uloženým do paměti přijímače tlačítko č. 1 (například: 1010101010 00).
• 10 pokud je tlačítkem uloženým do paměti přijímače tlačítko č. 2 (například: 1010101010 10).
• 01 pokud je tlačítkem uloženým do paměti přijímače tlačítko č. 3 (například: 1010101010 01).
• 11 pokud je tlačítkem uloženým do paměti přijímače tlačítko č. 4 (například: 1010101010 11).

Pokud v paměti přijímače není ještě uložený žádný dálkový ovladač, můžete dip-switch kód nastavit zadáním libovolné
12 číselné kombinace složené z číslic 0 a 1.

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘÍMO NA TLAČÍTKOVÉM PANELU 
1. Stiskněte # a zadejte PROGRAMOVACÍ KÓD a stiskněte #
Signalizace: 1 pípnutí dlouhé 1,5 sekundy a LED diody L1 a L2 se rozsvítí na 1,5 sekundy
2. Během 1 minuty stiskněte TLAČÍTKA 4 a #
Signalizace: 4 pípnutí a LED diody L1 a L2 budou střídavě blikat
3. Zadejte ČÍSLO VYBRANÉHO KANÁLU a stiskněte #
Signalizace: 1 pípnutí dlouhé 1 sekundu a LED diody L1 a L2 budou blikat
4. Zadejte vybraný DIP-SWITCH KÓD a stiskněte #
Mikrospínač přepnutý do polohy ON = 1
Mikrospínač přepnutý do polohy OFF = 0
Signalizace:  - 1 pípnutí dlouhé 3 sekundy a obě LED diody L1 a L2 se rozsvítí, pokud byla celá operace provedena
   správně. 
   - rychlé blikání LED diod, pokud operace nebyla provedena správně.ávně.ávně
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Tabulka 2: Elektrické zapojení

1 Vstup s rozpínacím kontaktem pro připojení čidla

2
12 V AC/DC (J1 sepnutý)
24 V AC/DC (J1 rozepnutý)

3 Zemnění

4 Kód

5 Bez využití

ní čidla
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Racconigi 11. 02. 2010       prokurista společnosti V2 S.p.A.
                   Cosimo De Falco

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost V2 S.p.A. prohlašuje, že zařízení SIRMO-DIGIT splňuje základní náležitosti stanovené násle-
dujícími směrnicemi: 

2004/108/ES elektromagnetická kompatibilita
2006/95/ES nízké napětí
99/5/ES rádiová zařízení 

a že na výrobek byly dále aplikovány níže uvedené technické normy:
EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1

   Cos
okurist

kladní 



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


