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TECHNOPARK® 2013

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 pohon 

GOLD 400A a nesmí být použit pro jiné výrobky. Pohon GOLD 400A slouží jako elektromechanický samosvorný 

hřebenový pohon pro posuvné brány o hmotnosti do 400 kg, 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 

 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 „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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Důležitá upozornění

V případě technických nejasností nebo problémů při instalaci volejte na asistenční linku zřízenou pro zákazníky společ-
nosti TECHNOPARK, na bezplatné číslo 800 832 466.
Společnost si vyhrazuje právo upravovat své výrobky bez předchozího upozornění a zříká se jakékoli odpovědnosti za 
újmy na zdraví a škody na majetku způsobené nevhodným používáním zařízení nebo jeho chybnou instalací. 

Předtím, než se pustíte do instalace a programování řídicí jednotky, si přečtěte tento instruktážní manuál.

Tento manuál obsahuje instrukce, které jsou určené výhradně pro kvalifikovaný technický personál, který má zkušenosti 
s instalací automatizační techniky. Žádná z informací obsažených v tomto manuálu není určená pro koncové uživatele.
Veškeré údržbářské práce nebo programovací operace musí být prováděny výhradně kvalifikovaným a autorizovaným 
personálem.

Automatizační technika musí být nainstalovaná v souladu s platnými evropskými normami:
EN 60204-1  (Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky)
EN 12445  (Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Zkušební metody).
EN 12453  (Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky)

• Instalační technik je povinen zajistit nainstalování vhodného zařízení (např. elektromagnetického jističe), které bude
 zajišťovat odpojení všech pólů systému od elektrické napájecí sítě. Norma vyžaduje, aby vzájemná vzdálenost mezi póly
 byla nejméně 3 mm (EN 60335-1).
• Po provedení elektrických zapojení na svorkovnici je nutné v blízkosti svorkovnice použít vhodné stahovací pásky za
 účelem oddělení vodičů napájených síťovým napětím od vodičů, kterými jsou připojeny vnější části zařízení
 (příslušenství). A to z toho důvodu, aby v případě náhodného odpojení jednoho z vodičů nedošlo k situaci, kdy by se
 části napájené síťovým napětím dostaly do kontaktu s částmi napájenými velmi nízkým, bezpečným napětím.
 Pro připojení trubek, hadic nebo kabelových průchodek používejte spojky s odpovídajícím a požadovaným krytím IP55
 nebo vyšším.
• Instalace vyžaduje znalosti z oblasti elektriky a strojírenství; musí být provedena výhradně kvalifikovaným a autorizovaným
 technickým personálem, který je oprávněn vystavit prohlášení o shodě typu A, vztahující se na celkové provedení insta-
 lace zařízení (Směrnice Strojní zařízení 98/37/EHS, příloha IIA).
• V každém případě je nutné respektovat níže uvedené normy, které se vztahují na sektor automatizační techniky a jsou
 určené pro brány a vrata v silniční dopravě: EN 12453, EN 12445, EN 12978; stejně tak je nutné respektovat i příslušné,
 místně platné předpisy.
• Elektrické zařízení, které je nainstalované na napájecím vedení pro automatizační techniku, musí odpovídat platným
 normám a musí být odborně provedeno.
• Tlačná síla, vyvinutá křídlem brány, musí být změřena pomocí příslušného přístroje a nastavena tak, aby nepřekračovala
 maximální přípustné hodnoty předepsané normou EN 12453.
• Zemnící vodič pohonů připojte k zemnícímu zařízení, kterým je opatřeno síťové napájecí vedení.
• Dodržujte příslušná opatření (např. antistatické náramky) při manipulaci s komponenty citlivými na výboje statické
 elektřiny.
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A

Tabulka 1: Technické parametry

GOLD400A
(230V)

GOLD800A
(230V)

GOLD1200A
(230V)

Maximální hmotnost brány 400 kg 800 kg 1200 kg

Elektrické napájení 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Maximální příkon 300 W 350 W 500 W

Proudový odběr bez zatížení 1,5 A 1,6 A 2,0 A

Proud. odběr při plném zatížení 1,7 A 2,0 A 2,6 A

Kondenzátor 12 μF 14 μF 20 μF

Max. rychlost pohybu křídla 0,16 m/s 0,16 m/s 0,16 m/s

Maximální síla v tlaku 380 N 700 N 920 N

Provozní zatížení 30% 40% 30%

Pastorek M4 - Z18 M4 - Z18 M4 - Z18

Provozní teploty -20 až +60°C -20 až +60°C -20 až +60°C

Hmotnost pohonu 10 kg 10 kg 10,5 kg

Krytí zařízení IP44 IP44 IP44

Max. příkon příslušenství

napájeného 24 V AC
3W 3W 3W

Bezpečnostní pojistky F1 = 5 A F1 = 5 A F1 = 5 A= 5 A5
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B

Tabulka 2

Číslo Popis Množství

1

Elektromechanický převodový pohon 1

Rozběhový kondenzátor 1

Řídicí jednotka 1

2 Základová a kotevní kovová deska 1

3 Klecové matice + šrouby M8 x 30 + podložky 2

4 Klíče pro odblokování pohonu 2

5 Těsnící kabelová průchodka 2

6 Magnety koncových spínačů (pouze u modelů s magnetickými koncovými spínači) 2

7 Držák pro upevnění magnetů (pouze u modelů s magnetickými koncovými spínači) 2

8 Mechanické koncové spínače (pouze u modelů s mechanickými koncovými spínači) 2

Přípravné práce

Postupujte v naprostém souladu s evropskými normami EN 12445 a EN 12453 (nahrazující normu UNI 8612)

V každém případě je nutné se ujistit, že:
• Konstrukce brány je dostatečně pevná a vhodná k tomu, aby byla automatizovaná. U posuvné brány nejsou povolena

 žádná vnitřní dvířka.

• Posuvná brána nesmí být v žádném místě své dráhy pod přílišnými bočním sklonem. 

• Brána se musí po dráze volně posouvat bez nadměrného tření. 

• Nainstalujte mechanické dorazy v otevřené a zavřené pozici, aby nedošlo k vyjetí křídla brány z vedení.  

• Odstraňte případné ručně ovládané mechanické zámky. 

• K základně brány přiveďte kanálky pro uložení elektrických napájecích kabelů (průměr 20-30 mm) a stejně tak i pro

 zapojení externího příslušenství (fotobuňky, výstražná lampa, klíčový spínač).

Instalace

• Připravte si betonový vyrovnávací podklad vysoký 40 – 50 mm, ke kterému bude připevněna kovová deska. 

• V návaznosti na středový otvor (D) v protikusu základové desky připravte vyústění dvou ochranných trubic, kterými

 budou vedené elektrické kabely. Tento protikus desky musí být připevněný k podkladu pomocí dvou kotevních hmoždinek

 v návaznosti na příslušné otvory (A) nebo do betonu zapusťte k tomu určené kotevní patky (B).

• Připevněte pohon k protikusu desky pomocí příslušných klecových matic uložených do otvorů (C).

Pozor: Podle následujícího obrázku (C) uložte těsnění do otvoru pro průchodku kabelů. Udělejte do těsnění otvory 

pro protažení kabelů, které budou připojené k řídicí jednotce!

Rozměry otvoru musí být co nejmenší, aby bylo znemožněno vniknutí hmyzu nebo malých živočichů do vnitřní části 

zařízení!
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Montáž hřebenu

Odblokujte pohon a bránu úplně otevřete. Všechny kusy hřebenu připevněte k bráně a přitom dávejte pozor, aby byly ve 

stejné výšce vůči pastorku pohonu.

Je velice důležité, aby hřeben byl 1 až 2 mm nad pastorkem pohonu, aby tíha brány neležela přímo na pohonu

a nepoškodila jej (D).

Instalace magnetických koncových spínačů

Nainstalujte dodaný držák magnetů na hřeben takovým způsobem, aby v krajních pozicích, kdy je brána úplně otevřená 

a zavřená, byl magnet umístěný v blízkosti magnetického senzoru, který je umístěný za krytem (aby byly tyto dva kompo-

nenty co nejblíže u sebe).

Dodané magnety jsou rozlišené pomocí dvou barev:

ČERVENÝ MAGNET = KONCOVÝ SPÍNAČ V ZAVŘENÉ POZICI

MODRÝ MAGNET = KONCOVÝ SPÍNAČ V OTEVŘENÉ POZICI
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Instalace mechanických koncových spínačů

Nainstalujte koncové mechanické spínače na hřeben podle níže uvedeného obrázku a dobře je upevněte pomocí 

dodaných šroubů.

Ke koncovým spínačům jsou připojené kabely a způsob jejich zapojení je provedený pro instalaci, kdy je pohon umístěný 

napravo od průjezdu, který brána uzavírá. 

V případě, že by bylo nutné nainstalovat pohon na levé straně průjezdu, přepojte MODRÝ a HNĚDÝ kabel, kterými jsou 

připojené koncové spínače (a otočte konektor C1-C2-C3) a které vedou od pohonu a jsou zapojené do řídicí jednotky. 

(obr. 3).

Pozor: Zkontrolujte, jestli držák s koncovým spínačem účinně působí na pružinu koncového spínače pohonu!

Pokud je to nutné, přidejte podložky mezi spodní část hřebenu a držák koncového spínače takovým způsobem, aby 

byla dodržená vzdálenost uvedená na obrázku!
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Odblokování pohonu

V případě výpadku dodávky elektrické energie, je možné bránu mechanicky odblokovat jednoduchým zásahem prove-

deným přímo na pohonu. Zastrčte dodaný klíč do zámku 1 (obr. H), umístěného na čelní straně pohonu, a pootočte s ním 

o 1/4 otáčky a úplně otevřete plastové okýnko. 

Pokud budete chtít automatizační techniku znovu zprovoznit, stačí okýnko zavřít, pootočit klíčem, aby byl v zavřené poloze, 

a zámek zakrýt příslušnou ochannou posuvnou krytkou z plastu.

Instalační schéma

Pozor: V případě, že brána překročí krajní meze své dráhy a narazí do mechanického dorazu (např. z důvodu 

chybného seřízení koncových spínačů) a bude nutné provést ruční odblokování, tak předtím, než budete postupovat 

podle výše uvedených instrukcí, nasaďte nazpět křídlo brány tím způsobem, že budete ručně pomocí šroubováku 

otáčet hřídelí rotoru 2 (obr. I)!
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Popis řídicí jednotky

Řídicí jednotka PRGS2 je modernizovaný výrobek společnosti V2 S.p.A., který zaručuje bezpečnost a spolehlivost provozu 

automatizační techniky pro posuvné brány. 

• Elektrické napájení 230 V AC pro jeden jednofázový pohon s maximálním příkonem 700 W.

• Vstup pro klíčový nebo tlačítkový spínač.

• Vstup pro bezpečnostní fotobuňku.

• Vstup pro bezpečnostní lištu, přičemž k řídicí jednotce mohou být připojené běžné bezpečnostní lišty s rozpínacím

 kontaktem a stejně tak i strunové bezpečnostní lišty s nominálním odporem 8,2 kΩ.

• Vstupy pro koncové spínače v otevřené a zavřené pozici. 

• Test bezpečnostních prvků, který je spuštěný před každým otevíráním brány. 

• Provozní logika automatizační techniky je programovatelná prostřednictvím příslušných mikrospínačů.

• Regulace síly motoru a délky pracovních cyklů prostřednictvím příslušných trimrů. 

• Konektor s možností rychlého a snadného zapojení přijímače řady FENYR1.

• Kontrola stavu vstupů prostřednictvím signalizačních LED diod.

• Výstup pro přídavné osvětlení.

Instalace

Instalace řídicí jednotky, bezpečnostních prvků a příslušenství musí být prováděna na zařízení s odpojeným napájecím 

vedením.

Napájení

Řídicí jednotka musí být napájena elektrickým vedením 230 V – 50 Hz a napájecí vedení musí být chráněno jističem 

splňujícím požadavky uvedené v příslušných technických normách. 

Napájecí kabely připojte ke svorkám L a N na řídicí jednotce.

1

Tabulka 3

1 Napájení kabel 3 × 1,5 mm2

2 Výstražná lampa kabel 2 × 1,5 mm2

3 Anténa kabel RG-58

4 Klíčový nebo tlačítkový spínač kabel 2 × 1 mm2

5 Vnitřní fotobuňky kabel 4 × 1 mm2 (přijímač RX)

kabel 2 × 1 mm2 (vysílač TX) 6 Vnější fotobuňky

7 Bezpečnostní lišta -
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Výstražná lampa

Řídicí jednotka umožňuje zapojení výstražné lampy napájené 230 V - 40 W s vnitřním přerušovačem. 

Kabely připojte ke svorkám D3 a D4.

Přídavné osvětlení

Tento výstup je opatřený spínacím kontaktem bez elektrického napětí, který sepne přibližně na 1 sekundu na začátku ote-

víracího pracovního cyklu. Tento kontakt je možné použít pro aktivaci časovacího zařízení, které zapne přídavné osvětlení 

(max. zatížení: 230 V - 4 A).

Poznámka: Pokud nemáte k dispozici časovací zařízení, můžete přídavné osvětlení ovládat prostřednictvím kanálu

4 přijímače rádiového signálu FENYR1: kanál je programovatelný jako bistabilní nebo jako časovací zařízení (přečtěte si 

pozorně instrukce přiložené k přijímači FENYR1). Kontakt je tvořený svorkami D1 a D2.

Fotobuňky

Řídicí jednotka dodává elektrické napájení o napětí 24 V AC, určené pro fotobuňky s rozpínacím kontaktem, a jednotka 

může provádět test jejich funkčnosti před zahájením otevíracího pracovního cyklu. 

Provoz fotobuněk může probíhat podle dvou možných nastavení:
1. Trvale aktivní fotobuňka:
Reakce fotobuňky během otevírání nebo zavírání brány způsobí zastavení jejího pohybu. Po ukončení reakce fotobuňky 

se brána úplně otevře. 

2. Fotobuňka NENÍ aktivní během otevírání:
Reakce fotobuňky během otevírání brány nemá vliv na provoz automatizační techniky. Reakce fotobuňky během zavírání 

brány způsobí úplné otevření brány.

Bez ohledu na zvolené nastavení, v okamžiku, kdy je brána otevřená a probíhá odpočítávání pauzy před případným auto-

matickým zavřením brány, bude odpočítávání před zavřením brány zahájeno až v okamžiku, kdy bude ukončena reakce 

fotobuněk.

• Napájecí kabely od vysílačů fotobuněk připojte ke svorkám L10 (GND) a L11 (+) na řídicí jednotce. 

• Napájecí kabely od přijímačů fotobuněk připojte ke svorkám L10 (GND) a L9 (+) na řídicí jednotce. 

• Výstup přijímačů fotobuněk připojte ke svorkám L6 a L8 na řídicí jednotce.
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Bezpečnostní lišty

Řídicí jednotka je vybavená vstupem pro připojení bezpečnostních lišt; tento vstup je schopný komunikovat s běžnými 

bezpečnostními lištami s rozpínacím kontaktem a stejně tak i se strunovými bezpečnostními lištami s nominálním odporem 

8,2 kΩ.

Provoz bezpečnostní lišty může probíhat podle dvou možných nastavení:
1. Trvale aktivní bezpečnostní lišta:
Reakce bezpečnostní lišty během otevírání nebo zavírání brány způsobí změnu směru jejího pohybu, aby bylo možné 

uvolnit překážku, která způsobila reakci bezpečnostní lišty.

Přibližně po 3 sekundách dojde k zastavení brány. 

2. Bezpečnostní lišta NENÍ aktivní během otevírání:
Reakce bezpečnostní lišty během otevírání brány nemá vliv na provoz automatizační techniky.

Reakce bezpečnostní lišty během zavírání brány způsobí úplné otevření brány.

Bez ohledu na provedené nastavení, bude případné následující automatické zavření brány zrušeno. 

Běžná bezpečnostní lišta s rozpínacím kontaktem: kabely od bezpečnostní lišty připojte ke svorkám L7 a L8 na řídicí 

jednotce.

Aby byly splněny požadavky stanovené technickou normou EN12978, je nutné nainstalovat bezpečnostní lišty vybavené 

řídicí jednotkou, která nepřetržitě sleduje jejich správnou funkčnost.

Pokud použijete řídicí jednotky, které umožňují provádět test funkčnosti na základě odpojení elektrického napájení, připojte 

napájecí kabely řídicí jednotky ke svorkám L10 (GND) a L11 (+).

Strunová bezpečnostní lišta: kabely od bezpečnostní lišty připojte ke svorkám L7 a L8 na řídicí jednotce.

Poznámka: Při zapojování optických bezpečnostních lišt použijte odpovídající rozhraní (kód 35A024) a deaktivujte test 

provozní funkčnosti bezpečnostních lišt.

Vstup start

Vstup START je určený pro připojení zařízení se spínacím kontaktem.

Funkce závisí na provozním režimu nastaveném prostřednictvím mikrospínače 4.

Provozní režim "krok-krok" 
Vydané příkazy start budou aktivovat tuto sekvenci v uvedeném pořadí:
 otevření  stop  zavření  stop

5

6

Pozor: Test provozní funkčnosti bezpečnostních lišt je určený pro optické bezpečnostní lišty a pro tradiční 

bezpečnostní lišty (pouze pokud jsou vybavené odpovídající řídicí jednotkou)!

NEAKTIVUJTE funkci s testem, pokud je automatizační technika vybavená strunovými bezpečnostními 
lištami anebo tradičními bezpečnostními lištami, které nejsou vybavené příslušnou řídicí jednotkou, 
určenou pro kontrolu provozní funkčnosti!
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"Převrácený" provozní režim
Příkaz start vydaný během otevírání způsobí zavření brány.

Příkaz start vydaný během zavírání způsobí otevření brány.

Příkaz start vydaný v okamžiku, kdy je brána otevřená, způsobí vždy její zavření:

jediným případem, kdy k tomu okamžitě nedojde je situace, kdy je aktivované automatické zavírání brány a příkaz start 

vydaný v okamžiku, kdy je brána otevřená, není akceptovaný: v tomto specifickém případě příkaz start způsobí nové 

zahájení odpočítávání od nuly celé délky pauzy a teprve poté se brána začne zavírat. 

U obou provozních režimů je možné deaktivovat příkaz start vydaný během otevírání brány přepnutím mikrospínače 3.

Kabely od zařízení, které ovládá vstup start, připojte ke svorkám L3 a L8 na řídicí jednotce.

Start pro pěší

Start pro pěší, vydaný v okamžiku, kdy je brána zavřená, způsobí její částečné otevření (přibližně v rozsahu poloviny její 

dráhy). Následně vydané příkazy start pro pěší budou provedeny podle provozní logiky krok-krok.

Příkaz start vydaný během pracovního cyklu pro pěší způsobí úplné otevření brány. 

Kabely od zařízení, které ovládá vstup start pro pěší, připojte ke svorkám L4 a L8 na řídicí jednotce.

Stop

Vstup STOP je navržený pro zařízení s rozpínacím kontaktem. 

Vydání příkazu STOP způsobí zastavení pohybu brány.

Následně vydaný příkaz START uvede bránu do pohybu opačným směrem.

Pokud bude příkaz STOP vydaný během otevírání brány anebo během pauzy, nedojde později k automatickému zavření 

brány. 

Kabely od zařízení, které ovládá vstup stop, připojte ke svorkám L5 a L8 na řídicí jednotce.
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Přijímač zapojený do slotu

řídicí jednotka je vybavená slotem určeným pro zapojení přijímače řady FENYR1 se superheterodynní technologií

a s vysokou citlivostí příjmu.

Modul s přijímačem FENYR1 je vybavený 4 kanály a každému kanálu je přiřazený jeden příkaz řídicí jednotky 
PRGS2:
• KANÁL 1  START

• KANÁL 2  START PRO PĚŠÍ

• KANÁL 3  STOP

• KANÁL 4  PŘÍDAVNÉ OSVĚTLENÍ

Externí anténa

Doporučujeme používat externí anténu, aby byl zaručen maximální dosah rádiového signálu. Kladný pól antény připojte ke 

svorce L1 na řídicí jednotce a stínění (opletení) kabelu připojte ke svorce L2.

K

Pozor: Předtím, než začnete provádět níže popsané operace, odpojte elektrické napájení řídicí jednotky!

Maximální pozornost věnujte správné pozici demontovatelných modulů při jejich zapojování do patic a slotů!

Pozor: Při programování 4 kanálů a provozní logiky zařízení si pozorně přečtěte instrukce přiložené k přijímači 

FENYR1!
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Tabulka s elektrickým zapojením

J1

L

Pozor: Pokud nejsou využité vstupy s rozpínacími kontakty (STOP, PHOTO, EDGE), musí být propojené se 

společným elektrickým vedením pro příkazy COM (-)!

Pozor: Propojení motoru a řídicí jednotky musí být být provedeno podle umístění pohonu vůči bráně!

Řídicí jednotka při vydání prvního příkazu START přiřadí tomuto příkazu otevírání brány; proto je nutné zapojit 

konektor, tj. otočit jej o 180° podle dané situace, aby bylo zajištěno, že první příkaz START spustí otevírání brány!

PŘIJÍMAČ

OTEVŘÍT
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Pozor: Nastavení délky pracovního cyklu doporučujeme provést s deaktivovanou funkcí zpomalování rychlosti 

pohybu (DIP 5 OFF)!

Pozor: Nastavení délky pracovního cyklu se musí provádět v okamžiku, kdy je brána v klidu!

Regulace výkonu pohonu a délky pracovních cyklů

Výkon pohonu a délka pracovních cyklů se nastavuje prostřednictvím 3 trimrů, kterými je vybavená řídicí jednotka:

POWER: Výkon motoru.

WORK: Délka pracovního cyklu motoru (2-120 sekund).

PAUSE: Délka pauzy, která je odpočítaná před automatickým zavřením brány (2-150 sekund).

Tabulka 4

L1 Anténa řídicí jednotky 

L2 Stínění antény

L3 Ovládání otevírání určené pro připojení běžných zařízení se spínacím kontaktem

L4 Ovládání otevírání pro pěší určené pro připojení běžných zařízení se spínacím kontaktem

L5 Příkaz STOP. Rozpínací kontakt

L6 Fotobuňka. Rozpínací kontakt

L7 Bezpečnostní lišta. Rozpínací kontakt anebo odporová lišta

L8 Společné elektrické vedení (-) pro příkazy

L9 - L10 Výstup s napájecím napětím 24 V AC pro fotobuňky a další příslušenství

L10 - L11 Napájení vysílačů TX fotobuněk pro test funkčnosti

C1 Otevírání motor

C2 Společné vedení motor

C3 Zavírání motor

D1 - D2 Kontakt pro aktivaci časovacího zařízení přídavného osvětlení

D3 - D4 Výstražná lampa 230V 40W / 120V 40W

N Nulák elektrického napájecího vedení 230V

L Elektrická fáze napájecího vedení 230V

J1 NEVYUŽITÝ

POWER WORK PAUSE
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Tabulka 5

LED Rozsvícená Zhasnutá

START vstup START sepnutý vstup START rozpojený

IN2 vstup START P. sepnutý vstup START P. rozpojený

STOP vstup STOP sepnutý vstup STOP rozpojený

PHOTO vstup PHOTO sepnutý vstup PHOTO rozpojený

EDGE

Tradiční bezpečnostní lišta

Vstup EDGE sepnutý (bezpečnostní lišta není

stlačená)

Vstup EDGE rozpojený (bezpečnostní lišta je

stlačená)

Odporová bezpečnostní lišta

Vstup EDGE sepnutý (bezpečnostní lišta je

stlačená)
Vstup EDGE rozpojený (porucha)

Bezpečnostní lišta NENÍ stlačená: 8 kΩ mezi

vstupem EDGE a společným vedením (-)

FCA Koncový spínač v otevřené pozici sepnutý Koncový spínač v otevřené pozici rozpojený

FCC Koncový spínač v zavřené pozici sepnutý Koncový spínač v zavřené pozici rozpojený

mains Řídicí jednotka je napájená Řídicí jednotka NENÍ napájená

overload Přetížení napájení vedení pro příslušenství Napájení příslušenství v přípustném rozsahu

Tabulka 6

Mikrospínač Funkce Nastavení Popis

1
Výstražné blikání před

uvedením do chodu

ON Deaktivované
Výstražná lampa se rozsvítí až v okamžiku,

kdy se rozběhne pohon.

OFF Aktivované
Výstražná lampa se rozsvítí na 2 sekundy

a teprve pak se rozběhne pohon.

2 Automatické zavírání

ON Aktivované

Brána se automaticky zavře po odpočítání

času nastaveného prostřednictvím trimru

PAUSE.

OFF Deaktivované

Brána zůstane po dokončení otevíracího

pracovního cyklu otevřená. Její zavření je

nutné spustit vydáním dalšího příkazu START.

3 Start během otevírání

ON Neakceptovaný
Příkaz START vydaný během otevírání brány

nemá vliv na provoz automatizační techniky. 

OFF Akceptovaný
Příkaz START vydaný během otevírání brány

je přijatý. 

4 Provozní logika

ON Převrácená

Příkaz start vydaný během otevírání brány

způsobí její zavření.  

Příkaz start vydaný během zavírání brány

způsobí její otevření.

OFF Krok-krok

Po sobě vydávané příkazy start budou

spouštět tuto sekvenci operací: 

otevření  stop  zavření  stop...

Světelná signalizace (LED diody) na řídicí jednotce

Programování provozní logiky

Snadným nastavováním mikrospínačů umístěných na základní desce můžete dosáhnout různých provozních logik řídicí 

jednotky. 

V následující tabulce jsou uvedené funkce přiřazené jednotlivým mikrospínačům.
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Tabulka 6

Mikrospínač Funkce Nastavení Popis

5 Zpomalování

ON Aktivované Aktivované: V závěrečné fázi každého ote-

vírání a zavírání pohon zpomaluje rychlost 

svého chodu, aby nedocházelo k hlučnému 

zastavování brány, způsobenému nárazem. 

POZOR: pokud je automatizovaná brána 
příliš těžká anebo při jejím chodu vzniká 
nadměrné tření, nedoporučujeme aktivovat 
funkci se zpomalením, protože by mohlo 
docházet k nežádoucímu zastavování 
brány. 

OFF Deaktivované

6 Ráz
ON Deaktivovaný Na začátku každého otevírání a zavírání

brány pojede pohon na maximální výkon. OFF Aktivovaný

7 Časová kompenzace

ON Deaktivovaná

Čas potřebný pro otevírání nebo zavírání

brány bude pořád stejný, tak jak je nastavený

prostřednictvím trimru WORK, a to i v případě,

že poslední pracovní cyklus byl přerušen

ještě před vypršením tohoto času. 

OFF Aktivovaná

Když dojde k přerušení otevírání (nebo 

zavírání) brány ještě předtím, než vyprší nas-

tavený čas (například kvůli reakci některého 

z bezpečnostních prvků anebo proto, že 

byl vydán příkaz start), délka následujícího 

zavírání (nebo otevírání) nebude stejná, 

jako je čas nastavený prostřednictvím trim-

ru WORK, ale bude odpovídat skutečně 

využitému času prodlouženému o krátkou 

dobu, která bude kompenzovat počáteční 

tření a rozjezd stojící brány. 

8 Fotobuňka

ON Trvale aktivní

Reakce fotobuňky během otevírání nebo 

zavírání brány způsobí zastavení jejího pohybu.

Po ukončení reakce fotobuňky se brána úplně 

otevře. 

OFF
NEAKTIVNÍ během

otevírání

Reakce fotobuňky během otevírání brány 

nebude mít vliv na provoz automatizační 

techniky.

Reakce fotobuňky během zavírání brány

způsobí zastavení jejího pohybu a následné

úplné otevření brány. 

9 Test fotobuněk

ON Aktivovaný Řídicí jednotka provádí provozní test 

fotobuněk před každým otevíráním nebo 

zavíráním brány. Pokud fotobuňky nefungují 

správně, brána nebude uvedena do pohybu 

a výstražná lampa bude přibližně 8 sekund 

blikat.

POZOR: zapojte správně vysílač TX 
fotobuňky.

OFF Deaktivovaný

10 Druh bezpečnostní lišty

ON
Strunová bezpečnostní

lišta

Vyberte tuto možnost, pokud používáte

strunové bezpečnostní lišty s nominálním

odporem 8 kΩ.

OFF

Tradiční bezpečnostní

lišta nebo optická

bezpečnostní lišta

Vyberte tuto možnost, pokud používáte

tradiční bezpečnostní lišty s rozpínacím

kontaktem anebo optické bezpečnostní lišty. 
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Tabulka 6

Mikrospínač Funkce Nastavení Popis

11 Bezpečnostní lišta

ON Trvale aktivní

Reakce bezpečnostní lišty během otevírání 

nebo zavírání brány způsobí změnu

směru jejího pohybu, aby bylo možné

uvolnit překážku, která způsobila reakci

bezpečnostní lišty. Přibližně po 3 sekundách

dojde k zastavení pohybu brány. 

OFF
NEAKTIVNÍ během

otevírání

Reakce bezpečnostní lišty během otevírání

brány nebude mít vliv na provoz automatizační

techniky. Reakce bezpečnostní lišty během

zavírání brány způsobí zastavení jejího pohy-

bu a následné úplné otevření brány. 

12 Test bezpečnostní lišty

ON Aktivovaný Řídicí jednotka provádí provozní test

bezpečnostní lišty před každým otevíráním

nebo zavíráním brány. Pokud bezpečnostní

lišta nefunguje správně, brána nebude uvedena

do pohybu a výstražná lampa bude přibližně

8 sekund blikat. 

NEAKTIVUJTE funkcí s testem, pokud je

automatizační technika vybavená strunovými

bezpečnostními lištami anebo tradičními

bezpečnostními lištami, které nejsou

vybavené příslušnou řídicí jednotkou, která

kontroluje jejich funkčnost.
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GOLD400A - GOLD800A, GOLD1200A

Elektromechanický samosvorný hřebenový pohon

GOLD400A - GOLD800A, GOLD1200A – Elektromechanický pohon

19

Prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení (směrnice 2006/42/es, příloha ii-b)

Výrobce, společnost V2 S.p.A.
sídlo společnosti: Corso Principi di Piemonte 65, 12035, Racconigi (CN), Itálie 

Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že automatizační technika, modely:
GOLD400A, GOLD800A, GOLD1200A,

GOLD400AM, GOLD800AM, GOLD1200AM

Výrobní číslo a rok výroby: uvedeno na štítku s technickými parametry

Popis: Elektromechanický pohon pro posuvné brány

• Jsou určené k zabudovádování do posuvné brány, aby společně vytvořili strojní zařízení ve smyslu 
směrnice 2006/42/ES.

Takto vzniklé strojní zařízení nesmí být uvedeno do provozu dříve, než bude prohlášeno jako shodné s požadavky 

uvedenými ve směrnici 2006/42/ES (Příloha II-A)

• Splňují základní požadavky, které se vztahují na tento typ zařízení, uvedené ve směrnicích:

Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/ES (Příloha I, Kapitola 1)

Směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES 

Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu 2004/108/ES

Směrnice pro šíření rádiového signálu 99/05/ES

Technická dokumentace bude předložena na základě opodstatněného požadavku všem kompetentním 
úřadům, v sídle společnosti:
V2 S.p.A., Corso Principi di Piemonte 65

12035, Racconigi (CN), Itálie

Osoba oprávněná podepisovat prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení a poskytovat tech-
nickou dokumentaci:

Racconigi, 10. 11. 2010                    Cosimo De Falco
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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


