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STANDARD INSTALLATION

Fig.1: componenti e dispositivi di un’automazione tipo.
Fig.1: components and devices of a typical automation.
Fig.1: composants et dispositifs d’un automatisme type.
Fig.1: componentes y dispositivos de un automatismo tipo.
Fig.1: componentes e dispositivos de uma automação tipo.
Abb.1: Bestandteile und Vorrichtungen eines Musteranstriebs, siehe Abbildung.
Obr.1: części i urządzenia typowego siłownika.
Рис.1: детали и устройства для оборудования типа см. рис.  

Obr. 1: Súčiastky a zariadenia typickej inštalácie, pozri obrázok.
Obr. 1: Součástky a zařízení  typické instalace, viz obrázek
Tab.1: általános automatikához tartozó robbantott rajz, lásd ábra.

Tab. 2: descrizione contenuto scatola attuatore ACER.
Fig.2: description of the contents of the ACER pack.
Fig.2: description contenu boîtier ACER.
Fig.2: descripción del contenido de la caja  ACER.
Fig.2: descrição do conteúdo da caixa ACER.
Abb.2: Beschreibung des Verpackungsinhalts ACER, siehe Abbildung.
Obr.2: opis zawartości opakowania ACER.
Рис.2: Описание содержимого коробки ACER.  

Obr. 2: Popis obsahu škatule ACER, pozri obrázok.
Obr. 2: Popis obsahu balení ACER, viz obrázek
Tab. 2: ACER szetthez tartozó doboz tartalma, lásd ábra.

AC001

RECA inoizurtsiidelaunaM

RECA inoizurtsiidelaunaM

GNINEPOROODCITAMOTUA

RECA

1 A



1
20

29

29

29

24
25
26

18 19

21
22

23

33-34 35

28

39-40-41-42-43

30-31-32

27

15-16-1714 9-10-11-12-13

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

36-3738

DESCRIZIONE PARTICOLARI ACER

DESCRIPTION OF ACER PARTS

DESCRIPTIONS PARTICULIERES ACER

DESCRIPCIONES DE LOS DETALLES ACER

DESCRIÇÃO DETALHADA ACER

BESONDERE BESCHREIBUNGEN ACER

OPIS SZCZEGÓŁOWY ACER

ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ACER  

PODROBNÝ POPIS ACER

PODROBNÝ POPIS ACER

ÁLTALÁNOS TELEPÍTÉSI RAJZ

2 A



P
O

 S
LO

V
E

N
S

K
Y

1

TECHNICKÉ ÚDAJE
LIFE home integration si vyhradzuje právo meniť technické vlastnosti kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia s tým, že dodrží účel použitia 
a funkčnosť.

ACER: Elektromechanický nereverzný pohon pre posuvné brány s optickým / magnetickým enkóderom a so zabudovanou elektronickou riadiacou jednotkou.
Typ: JEDNOTKA - 230 V a.c. 50 Hz                   JEDNOTKA - 24 V d.c.

AC4 / AC4R    AC6 / AC6R AC8        AC4 24 P    AC6 24 X AC8 24 X
Zabudovaná riadiaca jednotka
Napájanie zo siete                                            230 Vac 50 Hz
Napájanie motora                      230 V a.c.                                               24 V d.c.
Výkon motora              250                        280       300       40       80         90
Príkon zo siete 230 V / Max. príkon motora pri zapínacom prúde 24 V                        A              1,1                        1,2       1,4 5 6         12
Kondenzátor                         14        16                          NO
Ťah     500                        700       900       300      500        700
Mazanie Typ Vazelína Olej Vazelína Olej
Tepelná ochrana               140                                                                  NO
Koncový spínač 2 elektromechanické alebo magnetické vo verzii M
Enkóder                  Optický                                          Magnetický Optický
Rýchlosť                                                                                                           m/min                                 10 11
Model s vonkajším ozubeným kolesom 4
Počet zubov vonkajšieho ozubeného kolesa                                                                                  18 16 16                                    16
Pracovný cyklus                                 35                                                                   80
Nominálny pracovný čas                                                                     min                                 10                                                                   20
Čas dobíjania batérie (voliteľné)*                                               48
Cykly otvorenia a dobíjania batérie*                            20       15        10
Pracovná teplota                                                                                          °C                                                  od -20 a +70
Stupeň ochrany                                                                                           IP                                                          54
Trieda izolácie motora D
Montáž Horizontálna s príslušnou základovou doskou
Rozmery / hmotnosť 170 (doska) x 342 x 288 (h) mm / 10 kg
Použitie v kyslom, slanom alebo potenciálne výbušnom prostredí nie
Max. hmotnosť brány                                                                                           kg            400                      600      800        400       600        800

* pre batérie od 2 Ah (voliteľné a inštalované v riadiacej jednotke).

1.0 1.0 INŠTALÁCIA

1.1 Odblokovanie pohonu

Upozornenie:
• Inštalatér musí etiketu týkajúcu sa ručného odblokovania upevniť nastálo blízko kľúča na ručné odblokovanie. 
• Aktivácia ručného odblokovania môže zapríčiniť nekontrolovaný pohyb brány v dôsledku mechanického poškodenia alebo podmienok mechanickej
 nevyváženosti.  
• Skôr, ako budete stroj obsluhovať, odpojte zariadenie od elektrického prúdu.  
• Na kľúč netlačte, aby ste ho nezlomili. 
a) Snímte ochranné viečko zo zámky (1). Pozri obr. (1.1).
b) Vsuňte kľúč (2) do zámky a otočte ním doprava o 90°.Pozri obr. (1.2).
c) Kľúč zľahka potiahnite smerom von, aby ste vyklopili (16) okienko, následne ho ťahajte smerom von, až kým sa nezastaví. Pozri obr. (1.3).
d) Teraz je pohon voľný a možno ním hýbať ručne. Mikrovypínač namontovaný na blokovacom zariadení zabráni v prípade obnovenia napätia fungovaniu motora.
e) Na opätovné spojenie prevodu zatlačte opačným smerom a bránu pohnite ručne, až kým nepocítite spojenie.  

Obr. (1)
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1.2 Inštalácia súčiastok motorizácie: umiestnenie a inštalácia základovej dosky

Miesto inštalácie pohonu musí brať do úvahy priestor potrebný na výkon údržby a ručného odblokovania.
a) Overte si hranice rozmerov podľa Obr.2.

Obr. (2)
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b) Rešpektujte orientáciu Obr. (3) na umiestnenie základovej dosky pohonu (DX – SX).
c) Podľa Obr. (2.2) postupujte, čo sa týka výškových kót podľa toho, či má ozubené koleso 16 alebo 18 zubov. Napojte trubice elektrických káblov (4),
 nechajte ich vytŕčať a zazátkujte ich, aby sa nenaplnili odpadom. 
Zabezpečte základovú dosku (1) v betónovej základni 4 rozťahovacími hmoždinkami (2), pozri Obr.(4.1); alebo ju zalejte do čerstvého betónu a zložte 
dve L (3), pozri Obr.(4.2).

Obr. (4)
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UPOZORNENIE: Ak je pohon vystavený ťažkým pracovným podmienkam alebo ak krídlo brány presahuje 300 kg, základová doska (1) sa musí
nevyhnutne zabezpečiť tak, že sa ponorí do betónu. 
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1.3 Inštalácia súčiastok motorizácie: umiestnenie a inštalácia pohonu

a) Snímte kryt (2) pohonu tak, že odskrutkujete skrutky (1); oprite pohon o základovú dosku a ručne zatiahnite na 3/4 otáčky 4 skrutky M10 (7) s príslušnými
 kruhovými podložkami. Pozri Obr.(5.1).
b) Prípadnú vertikálnu reguláciu pohonu vykonáte 4 kolíkmi (8) a do vodorovnej polohy ho dostanete zatiahnutím kľúčom (9); upravte pohon tak, aby 
 bol rovnobežný s bránou. Pozri Obr.(5.2).
c) Definitívne pohon upevníte tak, že zablokujete 4 skrutky M10 (7) a príslušné kruhové podložky jednoduchým alebo nástrčkovým kľúčom (10).  
 Namontujte kryty fixačných nožičiek (4). Pozri Obr.(5.3).

Obr. (5)
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1.4  Inštalácia súčiastok motorizácie: montáž ozubeného hrebeňa

Namontujte strmene koncových spínačov “otvorená brána” (A) a “zatvorená brána” (B) na konce ozubeného hrebeňa a zablokujte ich skrutkami, ktoré
sú súčasťou balenia spôsobom zobrazeným na Obr. (6). Rátajte s tým, že brána sa posunie ešte o ďalšie 2-3 cm. Po zapnutí vypínača koncových spínačov
upravte umiestnenie strmeňov tak, aby brána nenarážala na mechanické zarážky. 

Obr. (6)
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2.0 PRIPOJENIA A SPOJENIA 
• Pohon musí byť pripojeý výlučne k príslušnej riadiacej jednotke od výrobcu Life.
• Všetky pripájania a spájania sa musia robiť pri riadiacej jednotke odpojenej od elektrického prúdu; ak nie je odpájacie zariadenie na dohľad, vyveste
 štítok:  “POZOR, PREBIEHA ÚDRŽBA”.
Vnútorná kabeláž lineárneho elektromechanicého výkonného mechanizmu, ktorá bola nainštalovaná už v závode, sa nesmie v žiadnom prípade meniť. 

2.1 Elektrické pripojenie

Pripojenie Typ kábla

Prívodné elektrické vedenie                                                                                                   Kábel 3x1,5 mm2

UPOZORNENIE: použité káble musia byť vhodné na daný typ inštalácie; také hodnotenie je na zodpovednosť inštalačného technika.

• Prívodný kábel nesmie byť slabší ako 60245 IEC 57 ( HO5RN-F).
• V prívodnom kábli musí byť žlto-zelený vodič. 
• Obalom prívodného kábla musí byť polychlóroprénový plášť.
• Všetky káble musia byť obnažené len v nevyhnutnej miere, najviac 6 mm, čo najbližšie k spojovacej svorke, aby sa predišlo náhodnému kontaktu 
 s časťami pod napätím v prípade, ak by sa kábel odpojil od svorky. 
• Káble, ktoré majú byť upevnené k svorkám skrutkami, necínovať. 
• Treba rátať s fixačným zariadením prívodného kábla. Namontujte prívodný kábel tak, že v prípade, ak by vypadol z fixačného zariadenia, vodiče fázy
 a neutrál sa napnú skôr ako uzemňovač.

2.2 Zavedenie elektrických káblov do pohonu

a) Kvôli prístupu k riadiacej jednotke odmontujte kryt (2) pohonu tak, že odstránite dve bočné fixačné skrutky (1).
b) V paneli káblových lôžok (3) otvorte predvyrazené diery, zasuňte káblové lôžka (17), nasuňte káble (18) potrebné na pripojenie (držte oddelené káble
 s 230 V od káblov s nízkym napätím). Nechajte káble dlhšie, asi 40 cm.
c) Namontujte panel káblových lôžok späť tak, že dobre priľne k okrajom sedla na základni pohonu, aby sa zabrániko vniknutiu hmyzu a špiny.  
 Pozri obr. (7).
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2.3  Pripojenie riadiacej jednotky

Technik musí nainštalovať pripojenie napájania na  230 Vac 50 Hz a rôznych zariadení na automatizáciu. Spojenie medzi riadiacou jednotkou, motorom, 
enkóderom a autotransformátorom už zabezpečil výrobca. 

UPOZORNENIE: kvôli bezpečnosti je nevyhnutné motor uzemniť.
Navlečte žlto-zelené vlákno prívodného kábla do očka na hornom viečku, na miesto označené symbolom zeme tak, ako je to na Obr. (7.1).

Na uľahčenie pripojenia k riadiacej jednotke a jej programovania je možné, aby sa táto vybrala z lôžka. Tento úkon je jednoduchý a nevyžaduje si 
žiadny iný nástroj: 

a) vyvlečte riadiacu jednotku smerom nahor a v súlade s dĺžkou káblov ju položte na okraj základne pohonu alebo ju držte v ruke. 

Keď pripojenie a/alebo programovanie ukončíte, zasuňte riadiacu jednotku späť do lôžka jednoducho tak, že jemne zatlačíte, až 4 háčiky zapadnú. 
Pozri Obr. (7.2).
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Reprodukovanie tohto návodu je bez predchádzajúceho písomného povolenia a následného overenia zo strany LIFE Home Integration zakázané. Aj čiastočný preklad do iného jazyka je bez predchádzajúceho
písomného povolenia a následného overenia zo strany LIFE Home Integration zakázaný.  Všetky práva týkajúce sa tohto dokumentu sú vyhradené. 
LIFE home integration nezodpovedá za škody alebo za nefunkčnosť spôsobené chybnou inštaláciou alebo nevhodným použitím výrobkov; preto sa odporúča pozorne si prečítať tento návod.  
LIFE home integration nezodpovedá za škody alebo za nefunkčnosť spôsobené používaním pohonu so zariadeniami iných výrobcov; toto obnáša aj zánik záruky.
LIFE home integration nezodpovedá za škody alebo poranenia spôsobené nerešpektovaním informácií o inštalácii, spustení, údržbe a použití uvedených v tomto návode, alebo nedodržiavaním 
bezpečnostných predpisov uvedených v kap. BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY A UPOZORNENIA.  
LIFE home integration, si za účelom zlepšovania svojich výrobkov vyhradzuje právo zmeniť ich kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Tento dokument odráža stav automatizácie, ku ktorej sa
viaže v okamihu jej uvedenia do predaja. 

ÚDAJE VÝROBCU 
LIFE home integration je výrobcom pohonu ACER (odteraz len ´výrobca´) a majiteľom všetkých práv na túto dokumentáciu. Údaje výrobcu, ako to vyžaduje smernica o Strojoch  98/37/CE, sú tieto:

• Výrobca:  LIFE home integration
• Adresa:   Via I Maggio, 37 – 31043 FONTANELLE (TV) Italia
• Telefón:   + 39 0422 809 254
• Telefax:   + 39 0422 809 250
• http:   www.homelife.it
• e-mail:   info@homelife.it

Identifikačný štítok, na ktorom sú uvedené údaje o výrobcovi pohonu, je umiestnený na riadiacej jednotke. Štítok upresňuje typ a dátum výroby (mesiac/rok) automatizácie. 
Čo sa týka technických a/alebo obchodných údajov, požiadaviek na vyslanie technického personálu alebo požiadaviek na výmenu súčiastok, klient môže kontaktovať výrobcu alebo regionálneho zástupcu,
u ktorého si výrobok zakúpil.

ÚČEL POUŽITIA
• Pohon ACER je navrhnutý výlučne na otváranie a zatváranie posuvných brán “rezidenčného” typu.  Iné použitie alebo použitie na brány s rozmermi presahjúcimi údaje uvedené v kap.
 TECHNICKÉ ÚDAJE sa považuje za nezlúčiteľné s účelom použitia. Výrobcovi odpadá akákoľvek zodpovednosť za škody spôsobené nevhodným používaním. Riziko je výlučne na ťarchu
 vlastníka a záruka zaniká.  
• Každé použitie, ktoré by bolo odlišné od horeuvedeného, sa zakazuje. 
• Pohon sa nesmie inštalovať a používať v prostredí, kde hrozí riziko výbuchu.  
• Brány, ktoré sa motorizujú, musia byť v súlade s platnými európskymi normami a smernicami, najmä s EN 12604 a EN 12605.
• Pohon sa môže používať len pri dokonalých technických podmienkach a podľa účelu použitia, s dodržiavaním bezpečnostných podmienok, vedomím nebezpečenstva a s rešpektovaním návodu na 
 inštaláciu a použitie. 
• Nefunkčnosť, kvôli ktorej by mohol byť prístroj nebezpečný, sa musí ihneď odstrániť. 
• Brána musí byť stabilná, dobre strážená a odolná voči ohýbaniu; vo fáze otvárania alebo zatvárania sa teda nesmie prehýbať alebo krútiť. 
• Pohon nemôže kompenzovať žiaden nedostatok alebo chybnú montáž brány. 
• Pohon sa musí používať len v prostredí, kde nehrozí riziko zatopenia.
Nepoužívajte pohon v prírodnom prostredí s agresívnymi atmosférickými činiteľmi (napr. slaný vzduch). 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A PREDPISY
• Tieto všeobecné normy treba počas inštalácie, zapájania, schválenia, prvého spustenia, používania a údržby automatizácie vždy dodržiavať.  
• Výrobca nezodpovedá za škody alebo za zranenia zapríčinené nedodržiavaním informácií o inštalácii, spustení, používaní a údržbe uvedených v tomto návode, alebo nedodržiavaním ďalej
 vymenovaných bezpečnostných predpisov.  
• Inštaláciu, zapojenie, schválenie, spustenie a údržbu pohonu musí vykonávať KOMPETENTNÁ OSOBA, ktorú riadi a kontroluje PROFESIONÁLNY INŠTALAČNÝ TECHNIK.  
• NIE je prípustné, aby túto prácu vykonávali nepripravení inštalatéri, berúc do úvahy technické, procesné, normatívne a zákonné dôsledky, ktoré inštalácia obnáša. Inštalácia si vyžaduje
 praktickú a teoretickú znalosť mechaiky, elektrotechniky a elektroniky, ale aj zákonov a noriem príslušných pre daný sektor. 
• JE ZAKÁZANÁ inštalácia typu “urob si sám”, pretože vôbec nezaručuje dodržiavanie noriem a zákonov a teda nemôže zaručiť bezpečné fungovanie automatizácie. 
• NEPRISTUPUJTE k inštalácii, pripojeniu či spusteniu v prípade, že máte akékoľvek pochybnosti.
• Predtým, ako začnete s inštaláciou pohonu, treba si dobre prečítať tento návod a porozumieť mu. Ak by sa počas čítania vyskytli pochybnosti, kontaktujte PROFESIONÁLNEHO INŠTALATÉR

alebo VÝROBCU. 
• NEupravujte a/alebo NEučte sa údaje naspamäť skôr, ako inštaláciu dokončíte a skôr, ako dobre pochopíte procesy poísané v návode. 
• Pohon montujte len na správne nastavené brány na dobre riadené vodiace koľaje. Nesprávne nastavená alebo riadená brána môže zapríčiniť vážne zranenia a/alebo škody na pohone. 
• Výrobcovi zaniká akákoľvek zodpovednosť za škody a poruchy vo funkčnosti pohonu zapríčinené nedodržiavaním pokynov uvedených v tomto návode. 
• Tento návod si uschovajte na bezpečné a ľahko dostupné miesto tak, aby ste ho mohli v prípade potreby rýchlo použiť. 
• Počas inštalácie, pripájania, spustenia a požívania pohonu dodržiavajte normy o predchádzaní nehodám a platné vnútroštátne bezpečnostné normy. 
• Na zaručenie dobrého fungovania pohonu a príslušného stupňa bezpečnosti používajte výlučne originálne náhradné diely, doplnky, zariadenia a ukotvenia.
• Na žiadnom zariadení či súčasti pohonu nevykonávajte žiadne úpravy. Takéto konanie môže zapríčiniť iba nefunkčnosť. Výrobcovi zaniká akákoľvek zodpovednosť za škody pochádzajúce z upravených výrobkov.
• Ak do vnútra pohonu preniknú tekutiny, ihneď odpojte elektrické napájanie a obráťte sa na asistenčné centrum výrobcu; požívanie pohonu v takých podmienkach môže zapríčiniť nebezpečné situácie. 
V prípade poruchy alebo problému neriešiteľného pomocou informácií uvedených v tomto návode sa obráťte na asistenčné služby výrobcu.

Predpisy a upozornenia týkajúce sa skladovania
• Výrobcovi zaniká akákoľvek zodpovednosť za škody a poruchy fungovania pohonu pochádzajúce z nedodržiavania pokynov na skladovanie. 
• Pohon sa musí uchovávať výlučne v uzavretých a suchých priestoroch pri teplote prostredia v rozmedzí -20 až +70 °C.
• Pohon držte ďaleko od silných zdrojov tepla a nevystavujte ho plameňom; také konanie ho môže poškodiť a môže byť príčinou nefunkčnosti, požiaru alebo nebezpečných situácií. 
Pohon uchovávajte vo vodorovnej polohe, ale neklaďte ho na zem.

Predpisy a upozornenia týkajúce sa používania
• Inštalatér musí urobiť rozbor rizík automatizácie a upovedomiť používateľa/vlastníka o prítomnosti prípadných skrytých rizík. Odhalené skryté riziká sa musia písomne zaznamenať do tohto návodu. 
• V prípade pohybujúcej sa brány sú to zvyčajne tieto riziká: náraz a rozbitie o hlavný okraj pri zatváraní; náraz a rozbitie v priestore otvárania; roztrhnutie medzi pohyblivým krídlom brány
 a fixnými časťami koľaje a opory počas pohybu; mechanické riziká zapríčinené pohybom.  
• Výrobca nezodpovedá za škody či za zranenia zapríčinené nedodržiavaním informácií o použití uvedených v tomto návode, alebo nedodržiavaním ďalej vymenovaných bezpečnostných opatrení. 
• Výrobcovi zaniká akákoľvek zodpovednosť za škody a poruchy fungovania pohonu pochádzajúce z nedodržiavania návodu na používanie. 
• Tento návod si uschovajte na bezpečné a ľahko dostupné miesto tak, aby ste ho mohli v prípade potreby rýchlo použiť. 
• Skôr, ako uvediete bránu do chodu, ubezpečte sa, že prítomné osoby sú v dostatočnej vzdialenosti. 
• Nikdy nechytajte bránu alebo jej pohyblivé súčasti, keď je v pohybe. 
• Keď je brána v pohybe, buďte od nej v bezpečnej vzdialenosti: prechádzajte cez priechod len keď je brána úplne otvorená a v pokoji. 
• Zabráňte deťom hrať sa alebo byť v blízkosti brány a jej ovládacích zariadení (rádioovládača). To platí aj pre zvieratá a hendikepovaných ľudí.  
• Nedovoľte deťom hrať sa s kontrolnými ovládačmi brány; nenechávajte rádioovládače alebo iné ovládacie zariadenia deťom na dosah.  
• V prípade nenormálneho fungovania (hlučnosti, trhaného pohybu, atď.) ihneď prerušte používanie pohonu: nerešpektovanie tohto upozornenia môže privodiť vážne nebezpečenstvo, riziko nehody a/alebo
 vážne poškodenie brány a automatizácie. Požiadajte o zásah PROFESIONÁLNEHO INŠTALATÉRA; medzitým používajte bránu ručne bez použitia pohonu (pozri kap. ODBLOKOVANIE POHONU). 
• Na udržianie účinnosti výkonného mechanizmu konajte ako je uvedeené v kap. ÚDRŽBA v intervaloch, ktoré určí PROFESIONÁLNY INŠTALATÉR. 
• Keď do vnútra pohonu preniknú tekutiny, ihneď odpojte elektrické napájanie a obráťte sa na asistenčné centrum výrobcu; používanie pohonu v takých podmienkach môže zapríčiniť nebezpečné situácie. 
• Ak dôjde k problému, ktorý sa nedá riešiť s použitím informácií uvedených v tomto návode, obráťte sa na asistenčné služby výrobcu.  

UPOZORNENIE: dôležité pokyny pre bezpečnosť. Dodržiavajte všetky pokyny, lebo nesprávna inštalácia môže osobám zapríčiniť vážne škody.

Skôr, ako vykonáte inštaláciu, odporúča sa pozorne si prečítať predpisy a upozornenia v tomto návode (pozri kap. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A PREDPISY) a prísne sa ich držať.
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Predpisy a upozornenia týkajúce sa inštalácie
• Skôr, ako vykonáte inštaláciu, pozorne si prečítajte obsah kap. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A PREDPISY.
• Úlohou kompetentnej osoby, ktorý inštaláciu vykonáva je, aby urobila rozbor rizík a aby im následne prispôsobila bezpečnostné zariadenia automatizácie. 
• Skôr, ako začnete s inštaláciou, overte si, či nepotrebujete ďalšie zariadenia a materiály, ktoré by mohli byť potrebné pre doplnenie inštalácie na základe zvláštnej situácie použitia. 
• Inštalatér musí skontrolovať, či teplotné rozpätie uvedené na pohone (pozri kap. Technické údaje) je vhodné na miesto inštalácie. 
• Pohon nemožno používať pre brány vybavené bránkou pre peších, iba ak by sa fungovaniu pohonu zabránilo otvorením bránky.  
• Skôr, ako pohon nainštalujete ubezpečte sa, že brána je v dobrom mechanickom stave, správne vyvážená a že sa správne otvára a zatvára. 
• Ubezpečte sa, že nedôjde k nebezpečenstvu uviaznutia medzi otvorenou bránou a okolostojacimi časťami v dôsledku pohybu otvárania. 
• Prípadné tlačidlá (normálne otvorené/off) nainštalované na spustenie pohonu musia byť umiestnené tak, že brána je na dohľad, ale dostatočne vzdialená od pohybujúcich sa častí.  
 Okrem prípadu, kedy funguje na kľúč, musí byť umiestnená vo výške min. 1,5 m a musí byť verejnosti nedostupná.  
• Po nainštalovaní automatizácie sa ubezpečte, že je správne upravená a že odblokovanie a ochranné systémy fungujú správne. 
• Je zakázané motorizovať bránu, ktorá nie je účinná a bezpečná, lebo motorizácia nerieši chyby zapríčinené nesprávnou inštaláciou alebo zlou údržbou samotnej brány.
• Počas inštalácie automatizácie sa vždy pozrite na zosúladené normy EN 12453 a EN 12445.
• Overte si, že samotné zariadenia, ktoré treba nainštalovať, sú vhodné pre automatizáciu, ktorú mienite uskutočniť a dajte pozor najmä na údaje uvedené v kap. TECHNICKÉ ÚDAJE. Nepokračujte, ak
 čo len jediné zariadenie nie je vhodné na použitie. 
• Overte si, či nie je miesto na inštaláciu automatizácie vystavené zatopeniu alebo zaplaveniu, zdrojom tepla alebo plameňom, požiaru či iným nebezpečným situáciám.  
• Počas inštalácie udržiavajte súčasti automatizácie chránené, aby dovnútra neprenikli tekutiny (napr. dážď) a/alebo cudzie telesá (zemina, suť, atď.).
• Riadiacu jednotku zapojte len do elektrického vedenia vyhotoveného podľa noriem a vybaveného uzemnením a úsekovým vypínačom prúdu. 
• Obalový materiál sa musí zlikvidovať dodržiavajúc miestne normy. 
• Keď robíte ukotvovacie otvory, nasaďte si ochranné okuliare. 
V prípade  prác vo výške (nad 2 m nad zemou), napríklad pri inštalácii majáku alebo antény je nevyhnutné, aby bol pracovník vybavený schodami, bezpečnostnými popruhmi, ochrannou prilbou a 
ostatnými náležitosťami, ktoré uvádzajú zákony a normy pre takéto práce. Pozrite si nariadenie  89/655/CEE pozmenené 2001/45/CE.

Predbežné overenie
Skôr, ako pristúpite k inštalácii, je nevyhnutné urobiť tieto predbežné overenia:
1) Brána musí mať hmotnosť a rozmery, ktoré spadajú do hraníc použiteľnosti (pozri kap. TECHNICKÉ ÚDAJE), v opačnom prípade pohon nemožno nainštalovať. 
2) Štruktúra brány musí byť vhodná na montáž pohonu a musí byť v súlade s platnými normami. Prípadne si obstarajte ďalšie zariadenia, aby ste zaistili bezpečnosť fungovania. 
3) Pohyb brány, tak pri otváraní ako pri zatváraní, musí byť plynulý: nesmú tam byť miesta, kde by boli odpor alebo trenie väčšie.  
4) Brána sa musí dobre ovládať bez rizika vykoľajenia; vyskúšajte ju tak, že ňou manuálne viac krát pohýbete dopredu a dozadu. 
5) Brána musí byť v rovine, teda nesmie sa hýbať, ak sa zastaví v akejkoľvek polohe pozdĺž vodiacich koľají. Skontrolujte aj to, či sa brána počas pohybu neohýba alebo nevykoľajuje. 
6) Brána musí byť dokonale vertikálna voči ploche, na ktorú je pripevnená vodiaca koľaj, aby sa predišlo vykoľajeniu počas fungovania. 
7) Mechanické zarážky koncových spínačov musia byť dostatočne mohutné; nesmie vznikať riziko vykoľajenia brány v prípade nárazu o koncovky. 
8) Miesto inštalácie pohonu nesmie byť vystavené zápalvám: zakazuje sa inštalácia do studní, priekop, prepadnutej zeme, atď. 
Betónový základ, do ktorého treba pohon nainštalovať, musí byť dostatočne hutný a kompaktný. 

ÚDRŽBA
Predpisy a upozornenia týkajúce sa údržby
• Ak raz bola automatizácia schválená, NESMÚ sa viac meniť nastavené parametre. V prípade zmien úprav (napr. zmena hodnoty napätia), SA MUSIA ZNOVA VYKONAŤ VŠETKY OVERENIA,
 KTORÉ PREDPOKLADAJÚ SCHVÁLENIE A NORMY. 
• Výrobca nezodpovedá za škody či za zranenia zapríčinené nedodržiavaním informácií o údržbe uvedených v tomto návode, ani nedodržiavaním ďalej vymenovaných bezpečnostných predpisov.
• Výrobcovi zaniká akákoľvek zodpovednosť za škody a poruchy fungovania pochádzajúce z nedodržiavania návodu na údržbu. 
• Na udržiavanie účinnosti a bezpečnosti automatizácie vykonávajte pravidelne čistenie, kontrolu a údržbu tak, ako je uvedené v tomto návode. Tento záväzok je na ťarchu vlastníka. 
• Akúkoľvek činnosť týkajúcu sa kontroly, údržby či opravy, musí vykonať PROFESIONÁLNY INŠTALATÉR. 
• Elektrické napájanie prerušte vždy v prípade anomálie, poruchy a pred akýmkoľvek zásahom do zariadenia, aby niekto náhodou nedal bránu do pohybu.  
• Elektrický prúd odpojte vždy pred akýmkkoľvek zásahom údržby a čistenia. 
• Vlastník NIE je oprávnený odstrániť kryt pohonu, lebo vo vnútri sa nachádzajú časti pod napätím.  
• Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho nahradiť výrobca alebo jeho technická asistenčná služba alebo iná osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku.  
• Vlastník NIE je oprávnený používať programovaciu klávesnicu.
• Používajte výlučne originálne náhradné diely, príslušenstvo a fixačný materiál.
• Nevykonávajte technické úpravy alebo úpravy programovania pohonu. Takéto konanie môže zapríčiniť len nefunkčnosť a/alebo riziko nehody. Výrobcovi zaniká akákoľvek zodpovednosť za škody 
 spôsobené pozmenenými výrobkami.  
• Kedykoľvek dôjde k zásahu automatických alebo poistných spínačov, skôr, ako ich znovu zapnete, je nevyhnutné odhaliť a odstrániť chybu. Požiadajte o pomoc PROFESIONÁLNEHO INŠTALATÉRA.
• Ak sa vyskytne anomália, ktorú nemožno vyriešiť použitím informácií uvedených v tomto návode, obráťte sa na asistenčné centrum výrobcu. 
• Každá činnosť súvisiaca s údržbou, opravou alebo nahrádzaním súčiastok sa musí zaznamenať do registra opráv, KTORÝ NA ZAČIATKU INŠTALATÉR DODÁ A VYPLNÍ. 
• Inštaláciu často preskúšajte, aby ste si overili, že nevykazuje znaky mechanickej nerovnováhy, opotrebovania a poškodenia káblov a montovaných častí: automatizáciu nepoužívajte, ak ste zariade-
nie predtým neopravili alebo potrebne nenastavili. 

Čistenie automatizácie
UPOZORNENIE:
• Pohon nikdy neumývajte prúdom vody alebo vodným čističom. 
• Na čistenie pohonu nepoužívajte zložky vedúce k hrdzaveniu, rozpúšťače, riedidlá alebo alkohol.  
• Skôr ako začnete čistiť, prerušte elektrický prúd automatizácie. 
a) Automatizácia je skoro vždy nainštalovaná vonku a podlieha teda všetkým klimatickým premenám a nečasu. Toto prenáša odpad, ktorý môže byť príčinou problémov. 
b) Celá oblasť, kde je nainštalovaná automatizácia, sa musí udržiavať v čistote, aby s predišlo nefunkčnosti a poruchám. 
c) Koľajnicu, na ktorej sa brána posúva, udržiavajte v čistote tak, že metlou zametiete kamienky, blato, štrk atď., ktoré sa tam usádzajú.  
• Oblasť pohonu vyčistite, aby ste kamienkom, štrku, blatu, suchému lístiu, ihličiu, atď. zabránili kopiť sa v blízkosti ozubeného kolesa a koncových spínačov. 

Pravidelná údržba
Každých 6 mesiacov nechajte PROFESIONÁLNEHO INŠTALATÉRA vykonať tieto úkony.
• Sériu skúšobných otvorení a zatvorení brány s použitím rádioovládačov a vypínačov s tým, že zapojí všetky zariadenia automatizácie (fotobunky, maják, atď.). Overte si, že automatizácia vykonáva 
 požadovanú činnosť. 
• Namaže ozubené koleso a hrebeň. 

ZNIČENIE A LIKVIDÁCIA
• Pohon ACER je vyrobený z rôznych materiálov, čo znamená ich rôznu likvidáciu. Pozrite si normy platné v krajine, v ktorej je nainštalovaný. 
• Likvidáciu musí vykonať kvalifikovaná osoba.

UPOZORNENIE:  odpojenie automatizácie od siete elektrického prúdu musí vykonať kvalifikovaný elektrikár s použitím príslušných nástrojov.
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VYHLÁSENIE CE O ZHODE VÝROBCU

Vyhlásenie o zhode

podľa nariadenia 98/37/CE, prílohy II, časti B (vyhlásenie CE o zhode výrobcu)

LIFE home integration
Via 1 Maggio, 37

31043 FONTANELLE (TV) – Italia

vyhlasuje, že nasledujúci výrobok:
Pohon pre posuvné brány

ACER

je v zhode so základnými požiadavkami, ktoré kladú nasledujúce nariadenia:

• Stroje 98/37/CE (ex 89/392/CEE) a nasledujúce úpravy, 
• Nízke napätie 73/23/CEE a nasledujúce úpravy, 
• Elektromagnetická kompatibilnosť 89/336/CEE a nasledujúce úpravy.

je v zhode s požiadavkami nasledujúcich noriem:

• EN 12445:2000  Priemyselné, obchodné a garážové brány a ploty – Bezpečnosť pri používaní motorizovaných brán– Skúšobné metódy.
• EN 12453:   Priemyselné, obchodné a garážové brány a ploty – Bezpečnosť pri používaní motorizovaných brán – Požiadavky.
• EN 60204-1:1997  Bezpečnosť strojového parku – Elektrická výbava strojov – Časť 1: všeobecné pravidlá. 

Okrem toho vyhlasuje, že uvedenie horeuvedených súčiastok do chodu nie je dovolené, pokiaľ nebolo zariadenie, ktorého sú súčasťou, 
vyhlásené za zhodné podľa smernice 98/37/CE.

Fontanelle 19.10.2004   Meno signatára:     Faustino Lucchetta

      Postavenie:     delegovaný správca

      Podpis:       _________________
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1  5RI2310000 ACER 2  5RI2320000 AC4-AC6-AC8
3  5RI2330000 AC4R-AC6R
4  5RI2340000 AC4 24P
5  5RI2350000 AC8 24

6  5RI2360000 AC4M-AC6M-AC8M
7  5RI2370000 AC4RM-AC6RM
8  5RI2380000 AC8 24M

9  5RI2390000 AC4
10  5RI2400000 AC6
11  5RI2410000 AC8
12  5RI2420000 AC4R
13  5RI2430000 AC6R

14  5RI2440000 AC4 24P 15  5RI2450000 AC4 24
16  5RI2460000 AC6 24
17  5RI2470000 AC8 24

18  5RI2480000 ACER 19  5RI2490000 ACER M 20  5RI2500000 ACER

21  5RI2510000 AC4-AC6-AC4R-AC6R
22  5RI2520000 AC8-AC4 24-AC4 24P

AC6 24- AC8 24

23  5RI2530000 ACER 24  5RI2540000 AC4-AC6-AC4R-AC6R
25  5RI2550000 AC8-AC4 24-AC4 24P

AC6 24-AC8 24
26  5RI2560000 AC4-AC6-AC8-AC4R

AC6R



36  5RI2660000 ACER
37  5RI2670000 AC4R-AC6R-AC4 24P

38  5RI268000 ACER 39  5RI2690000 AC4-AC6-AC8
40  5RI2700000 AC4 24-AC6 24
41  5RI2710000 AC4 24P
42  5RI2720000 AC8 24
43  5RI2730000 AC4R-AC6R

30  5RI2600000 AC4-AC6-AC8-AC4R
AC6R

31  5RI2610000 AC4 24 P
32  5RI2620000 AC8 24

33  5RI2630000 AC4-AC6-AC8-AC4R
AC6R-AC4 24-AC6 24

34  5RI2640000 AC8 24-AC8 24M

35  5RI2650000 AC4 24P

27  5RI2570000 ACER 28  5R2580000 ACER 29  5RI2590000 ACER

4 A
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Address: Via Sandro Pertini,3/5 31014 COLLE UMBERTO (TV) Italia

Telephone: + 39 0438 388592
Telefax: + 39 0438 388593
 http www.homelife.it
 e-mail: info@homelife.it
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RG1 UNI DL
RG1 DL
CENTRALE DI COMANDO PER AUTOMAZIONI AD UN MOTORE A 230 V
ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER L`INSTALLAZIONE, L`USO E LA MANUTENZIONE.

CONTROL UNIT FOR AUTOMATIONS FITTED WITH 230 V MOTORS
INSTRUCTIONS AND WARNINGS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE.

CENTRALE DE COMMANDE POUR AUTOMATISMES D’ UN MOTEUR 230 V
INSTRUCTIONS ET CONSEILS POUR L’INSTALLATION, L’UTILISATION ET L’ENTRETIEN.

CENTRALITA PARA PUERTAS SECCIONALES Y BASCULANTES RG1 DL
INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN, EL USO Y EL MANTENIMIENTO.

CENTRAIS DE COMANDO PARA PORTÕES DE BATENTE
INSTRUÇÕES E ADVERTÊNCIAS PARA A INSTALAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO.

STEUERUNG FÜR 230 V-ANTRIEBE
ANLEITUNGEN UND HINWEISE FÜR INSTALLATION, GEBRAUCH UND WARTUNG.

CENTRALA STERUJĄCA DO AUTOMATYKI Z SIŁOWNIKIEM 230 V
INSTRUKCJE I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВОРОТ С ДВУМЯ СТВОРКАМИ.
ИНСТРУКЦИИ, ЗАМЕЧАНИЯ ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

ŘIADIACA JEDNOTKA POHONU PRE AUTOMATIZÁCIU VYBAVENÚ 230 V MOTORMI
POKYNY A VAROVANIA PRE INŠTALÁCIU, POUŽITIE A ÚDRŽBU.

VEZÉRLŐEGYSÉG 230 V-OS MOTOROKHOZ
SZERELÉSI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS.

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA POHONU PRO AUTOMATIZACI VYBAVENOU 230 V MOTORY
POKYNY A VAROVÁNÍ PRO INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBU.

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΣΕ 230 ΚΈΝΤΡΑ Β
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ.

CONTROL UNIT FOR AUTOMATIONS FITTED WITH 230 V MOTORS
INSTRUCTIONS AND WARNINGS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE.
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Componenti e dispositivi di un’automazione tipo.
Components and devices of a typical automation.
Composants et dispositifs d’un automatisme type.
Componentes y dispositivos de un automatismo tipo.
Componentes e dispositivos de uma automatização tipo.
Bestandteile und Vorrichtungen eines Musterantriebs.
Części składowe i urządzenia automatyki.
Элементы и приспособления для оборудования в стандартной комплектации.

Komponenty a zariadenia pre typické automatizácie.
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Komponenty a zařízení pro typické automatizace.
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FÁZA 2

NAPOJIT SYSTÉM NA ELEKTRICKÝ PRÚD

PROGRAMOVANIE DRÁHY POJAZDU

a)   Stlačte tlačítko 
 
na 5 sekúnd, 5 LED diódu sa 

      rozsvieti a potom začnú blikať.
b)   Stlačte tlačidlo

 
 a brána sa dá do pohybu. Ak sa

      bude otvárať, znova stlačte  aby ste obrátili smer
      pohybu.

Automatizácia začne fungovať, v sekvenciách zavreté (1), 
otvotené (2), zavreté (3). 

Prvotné naprogramovanie je kompletné, 2 zelené LED
diódy budú blikať a červená LED dióda (DX) sa rozsvieti.

Pokiaľ nebudete spokojný s výsledkom, opakujte celý proces 
znovu.

FÁZA 3
NASTAVENIE RÁDIOOVLÁDAČA NA ÚPLNÉ OTVORENIE

a)   Stlačte tlačítko , izelená LED dióda (SX) sa rozsvieti a 
      zapne sa červená kontrolka (A).
b)   Stlačte tlačítko diaľkového ovládača (P1) všetkých 5 LED diód
      sa rozsvieti .
c)   Počkajte 25 sekúnd alebo stlačte tlačítko 2 krát pre 
      ukončenie.

NASTAVENIE RÁDIOOVLÁDAČA NA OTVORENIE PRE PEŠÍCH

a)   Dvakrát stlačte tlačidlo , izapne sa zelená kontrolka (SX)
      a červená kontrolka (B).
b)   Držte stlačené tlačidlo (P2) rádioovládača, až pokiaľ sa nero-
      zsvieti všetkých päť kontroliek .

Automatizácia je teraz naprogramovaná.

Riadiaca jednotka je teraz naprogramovaná v režime SEMIAUTOMATIC, jednotlivé kroky budú podľa následujcích sekvencí: 1 – OTVORENÉ 2 – 
STOP 3 – ZAVRETÉ 4 – STOP. Automatické znovuzatvorenie nie je  možné.

Programovanie je kompletné, tlačítko  slúži ako príkaz k ďaľšiemu kroku.

FÁZA 1

PR70-08: RÝCHLA INŠTALÁCIA
DEFINÍCIA SMERU POHYBU

Zaistite, aby bol pevne upevnený spínač  pre  automatické otváranie a zatváranie.

ON

230V

ON

ZATVORIŤ

OTVORIŤ ZATVORIŤ

1 2 3

P1 P2

1



1    INŠTALÁCIA A ZAPOJENIE
•    Pred zahájením inštalácie a prácou so zapojením si pozorne prečítajte kapitoly BEZPEČNOSTNEJ INŠTRUKCIE A VAROVANIA A AJ INŠTALAČNÉ
     INŠTRUKCIE. 
•    Všetky inštalačné činnosti musia byť prevádzané s odpojenou kontrolnou jednotkou od zdroja napätia. Ak nie je  zariadenie pre odpojenie
     v dohľade vystavte upozornenie “POZOR: PREVÁDZANIE ÚDRŽBY”

1.1 Schéma zapojenia pravej strany riadiacej jednotky

Svorky Popis (Pozri SCHÉMU ZAPOJENIA na strane 2A)
ANTÉNA: vstup plášťa antény

Použite kábel RG58- 50ohm
ANTÉNA: vstup kábla antény 

1

2

6

6 - 8

6 - 7

SPOLOČNÝ PRÍKAZ A FOTOBUNKA: pre vstupy stop, otvoriť, zatvoriť, krok, foto a +12V vstupy.

OTVORIŤ: Vstup NO, riadi otváranie brány.

16 - 15 VÝSTUP 24 V striedavý prúd: napájací zdroj pre rôzne zariadenia, max. 200 mA.

19 SPOLOČNÝ NAPÁJACÍ ZDROJ BLIKAJÚCEHO SVETLA ALEBO AUTOMATICKÉHO OSVETLENIA.

16 SPOLOČNÉ, INDIKAČNÉ SVETLO, VÝSTUP 24 V AC

6 - 9 ZATVORIŤ:  Vstup NO, riadi zatváranie brány.

STOP: programovateľný vstup NZ, riadi zastavenie brány.
Môže sa zapojiť do bezpečnostných zariadení, ako napríklad tlačidlo núdzového zastavenia.
Keď sa príkaz uvoľní, nedôjde k automatickému zatvoreniu a musí sa zadať nový príkaz na pohyb.   
Ak nie je pripojené žiadne zariadenie, nechajte premostené.

6 - 11 FOTO1: programovateľný vstup NZ pre fotobunky alebo bezpečnostné zariadenia. Pri otváraní i zatváraní slúži na zastavenie brány.
Po vypnutí fotobunky alebo bezpečnostného zariadenia sa pri otváraní brána opäť začne hýbať.
Ak nie je pripojené žiadne zariadenie, nechajte premostené.

6 - 12 FOTO: vstup NZ pre fotobunky alebo bezpečnostné zariadenia. Nezasahuje počas otvárania brány, počas zatvárania spôsobuje obrátenie
pohybu, kým sa brána úplne neotvorí.
Ak nie je pripojené žiadne zariadenie, nechajte premostené.

19 - 17 BLIKAJÚCE SVETLO: max. výstup 230 V DC 25W na pripojenie blikajúceho svetla SPLENDOR SRL, ktoré má tri režimy blikania:
1) pomalý počas otvárania brány, 2) rýchly (časy blikania kratšie o polovicu) počas zatvárania brány, 3) tri bliknutia a pauza - oznamuje
poruchový stav alebo identifikáciu dráhy.

AUTOMATICKÉ OSVETLENIE: max. výstup 230 V DC 40W na pripojenie automatického svetla, ktoré sa zapne na začiatku každého
pohybu (otváranie alebo zatváranie). Čas svietenia je fixne  30".

16 - 14 INDIKAČNÉ SVETLO: max. výstup 24 V AC 3W na pripojenie indikačného svetla, ktoré kopíruje funkciu blikajúceho svetla počas pohybu
a zostáva zapnuté, keď je brána otvorená.

19 - 18

6 - 10 KROK: vstup NO, riadi pohyb brány podľa nasledujúcich cyklov:
POLOAUTOMATICKÝ REŽIM: Otvoriť, stop, zatvoriť, stop.
AUTOMATICKÝ REŽIM: Otvoriť, pauza, zatvoriť, pauza.

NAPÁJACÍ ZDROJ 230V AC 50HzL 2
L 1
N.Z. = normálne zatvorený kontakt – N.O. = normálne otvorený kontakt

2
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1.1.1 Schéma zapojenia dolnej časti riadiacej jednotky 

POZOR: Zapojenia predinštalované výrobcom sa za žiadnych okolností nesmú meniť.

Svorky Popis
ČIERNY KÁBEL SPOLOČNÝ NAPÁJACÍ ZDROJ ELEKTRONIKY A POMOCNÝ NAPÁJACÍ ZDROJ

VYPÍNAČ UVOĽNENIA MOTORA POHONU

0

ČIERNY KÁBEL-

ČERVENÝ KÁBEL

TMAVOMODRÝ

ZELENÝ

NAPÁJACÍ ZDROJ TRANSFORMÁTORA

+

ČIERNY

A

B

C

D

E

16

ROTÁCIA V SMERE HOD. RUČIČIEK

SPOLOČNÉ

HNEDÝ KÁBEL

MODRÝ KÁBEL

ROTÁCIA PROTI SMERU HOD. RUČIČIEK

KONDENZÁTOR

230 V AC VÝSTUP MOTORA

BIELY KÁBEL

24

B1

ORANŽOVÝ KÁBEL

SPOLOČNÉ

FC1

FC2

UPOZORNENIE: spojenia prekáblované v závode sa nesmú vôbec meniť.

1.1.2 LED kontrolky

Na pravej strane panelu pod svorkami je 6 LED diód.
Tieto LED diódy sa rozsvietia akonáhle je vydaný príslušný signál.
Pre NC vstupy STOP, PHOTO1 a PHOTO, odpovedajúce  LED diódy L7, L11 a
L12 svieti
Pre N.O. vstupy Otvorenie ZAVRIEŤ a KROK, odpovedajúce LED diódy L8, L9 
a L10 nesvieti. Tieto LED diódy preto indikujú akékoľvek zlyhanie pripojeného 
zariadenia.

2
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L8

L9
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L11
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1.2    Zoznam elektrických káblov
Potrebné káble sa môžu líšiť v závislosti od inštalácie, typu a množstva inštalovaných zariadení.

Káble použité pri inštálacii  musia vyhovovať IEC 60335.

VÝSTRAHA/POZOR: použité káble musia byť vhodné pre typ inštalácie. Výber vhodného ma-
teriálu má na  zodpovednosť montér / technik.

•    Napájací kábel nesmie byť ľahší ako 60245 IEC 57 (HO5RN-F)
•    Vo vnútri napájacieho kábla musí býť jeden drôt žltý a jeden zelený.
•    Izolácia napájacieho kábla musí byť zložená z polychloroprenových vlákien.
•    Drôty musia byť obalené tak málo ako je to len možné (najviac 6 mm) a čo najbližšie spojovacím
     svorkám, aby bylo zamedzené náhodnému kontaktu so živými časťami i v prípade, že sa káble
     odpoja od svoriek.
•    Pre upevnenie káblov ku svorkám nepoužívajte šróby.
•    V prípade možnosti vystavenia drôtov napätiu väčšiemu ako 50 voltov efektívneho napätia alebo
     možnosti vzájomného kontaktu nízkonapäťových istiacich drôtov, drôty s napätím väčším ako 
     50 voltov efektívneho napätia musia byť izolované opláštením; alebo nízkonapäťový istiaci drôt musí mať izolačný obal / povlak o hrúbke najmenej 1 mm.
•    Žiadny z externých prípojných kablov nesmie byť z plochého dvojitého ohybného kábla.
•    Napájajúcí kábel musí byť vybavený prostriedkami pre jeho upevnenie. Namontujte napájací kábel tým zpôsobom, že v prípade, že vypadne z upevnenia
     nulový a živý drôt / vodič sa napne skôr ako zemný drôt.

1.2.1    Príprava zapojenia elektrických zariadení do rozvodnej siete

Táto príručka nepopisuje, ako by mal byť elektrický systém pripravený na pripojenie k rozvodnej sieti. Uvádza však nasledujúce upozornenia:
•    Napájacie vedenie musí byť nainštalované a zapojené kvalifikovaným elektrikárom alebo profesionálnym montérom.  
•    Napájacie vedenie musí mať dostatočnú ochranu proti skratom a statickým výbojom. 
•    Elektrická rozvodná sieť musí obsahovať viacpólový vypínač so vzdialenosťou otvoru kontaktov rovnajúcou sa alebo väčšou ako 3,5 mm,
     ktorá zabezpečuje úplné odpojenie prívodu elektriny. 

1.2.3     Prepojenia riadiacej jednotky

Montéri musia urobiť prepojenia napájacieho zdroja 230 V AC 50 Hz, motorov a rôznych zariadení automatiky.  
Prepojenia medzi riadiacou jednotkou a transformátorom už urobil výrobca. 

•    Keď sú už urobené prepojenia k riadiacej jednotke, montér musí použiť pásky na spojenie susediacich drôtov do skupín po 2, 3 alebo 4, aby sa zabránilo
     odpojeniu od svorkovnice: pásky musia byť pripevnené čo najbližšie k svorkám, najviac však vo vzdialenosti 10 mm, pričom sa musí dbať na to, aby
     sa nepoškodila izolácia drôtov. Žiadny kábel by nemal zostať nespojený.   
•    Pásky by sa mali aplikovať len na neopláštené drôty (opláštené káble si zachovávajú polohu pomocou plášťa).
•    Nikdy nespájajte drôty s napätím vyšším ako 50 V RMD s drôtmi s nižším napätím.  
•    Zapojenie drôtov, ktoré uskutočnil interne výrobca, už obsahuje potrebné pásky.

POZOR: z bezpečnostných dôvodov je nutné motor uzemniť.

Číslo Pripojenie Typ kábla

Linka zdroja napätia 3 x 1.5 mm2 kábel 

Zdroj napätia Kábel dodávaný so Schuko zásuvkou

Kábel na vysielanie RG58 50Ω

Maják 2x1 mm2 kábel

Anténa prijímača

2x1 mm2 kábelTx Photo

4x1 mm2 kábelRx Photo

3x1 mm2 kábel

3x1 mm2 kábel

2x1 mm2 kábel

Volič

Interný tlačítkový panel

Citlivý signál

3
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2    PRIJÍMAČ DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA 
 

Riadiaca jednotka je vybavená vstavaným rádio prijímačom s pamäťou na 1000 kódov a 2 kanále s frekvenciou 433.92 MHz s funkciou kódovania 
LIFE Rolling Code a Auto code.

2.1    Mazanie nainštalovaného diaľkového ovládača 

P
a)   Stlačte tlačítko

 
, po dobu 5 sekúnd, zelená LED dióda

      sa rozsvieti a potom začne blikať.

b)   Stlačte tlačítko na diaľkovom ovládači pokiaľ sa nerozsvieti
      všetkých 5 LED diód , diaľkový ovládač 
      bol vymazaný.

c)   Počkajte 25 sekúnd alebo stlačte tlačítko 
 
pre ukončenie.

2.2    Vymazanie všetkých diaľkových ovládačov  

a)   Stlačte tlačítko , po dobu 5 sekúnd, zelená  LED dióda
      sa rozsvieti a potom začne blikať.

b)   Stlačte tlačítko po dobu dlhšiu ako 5 sekúnd ,
      prvé a posledné dve  LED diódy  budú striedavo blikať  
        .
      Po striedavom blikaní budú všetky diaľkové ovládače 
      vymazané.

c)   Počkajte 25 sekúnd alebo stlačte tlačítko 
 
pre 

      ukončenie.

3    NASTAVENIE
3.1 Funkčné režimy
Na výber sú 3 rôzne funkčné režimy, POLOAUTOMATICKÝ, AUTOMATICKÝ a OBYTNÝ DOM.
Výber jedného režimu vyradí ostatné režimy.

3.1.1 Poloautomatický

Tento režim je možný po predošlom naprogramovaní riadiacej jednotky.
V tomto režime stisknutím tlačítka diaľkového ovládača mení bríma  svoj pohyb podľa nasledujících sekvencí: 1 – OTVORIŤ 2 – ZASTAVIT 3 – ZAVŘÍET 4 –
ZASTAVIT; napríklad pokiaľ sa brána otvára a niekto na diaľkovom ovládači stlačte tlačítko, brána sa zastaví; naopak ak je brána zavretá otvoria sa, keď
sa stlačí tlačítko diaľkového ovládača.

Automatické zavretie  nie je  povolené.

OTVORIŤ » ZASTAVIT » ZAVŘÍET » ZASTAVIT
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3.2 Funkcie

3.2.1  Externé osvetlenie

Funkcia externého osvetlenia zapne svetlo behom akéhokoľvek pohybu brány
Svetlo môže zostať svietiť po poslednom pohybe po dobu  30-sekúnd.

3.2.2 Spomalenie otvárania a zatvárania brány

Táto funkcia reguluje vzdialenosť, ktorú brána docieli pri spomalení v posledných úsekoch otvárania a zatvárania.

3.1.2 Automatický – opätovné uzavretie 

Automatický režim – opätovné uzavretie je aktivované po nastavení ČASU PAUZY. 

V tomto režime, po stisknutí tlačítka “KROK/STEP”, automaticky mení brána pohyb podľa nasledujúcich sekvencií 1 – OTVORÍT 2 – PAUZA 3 – ZAVRIET 4 –
PAUZA; napríklad, keď je brána otvorená a zvolíte príkaz KROK na diaľkovom ovládači, brána sa zastaví v pauze, naopak, keď je brána zavretá a zvolíte
na diaľkovom ovládači príkaz KROK, brána sa otvorí. ČAS PAUZY je určený ako čas pauzy pred automatickým opätovným uzavretím.

Stlačením tlačítok  a  nastavíte hodnotu ČAS PAUZY.

Počkajte 25 sekúnd alebo stlačte tlačítko  pre ukončenie.

OTVOŘÍT » PAUZA » ZAVŘÍET » PAUZA

Stlačte tlačítko  zelená LED dióda (DX) je aktivovaná:
•   Keď nie je žiadna z LED diód  aktívna, nie
    je možné automatické opätovné uzavretie, k následovnej 
    aktivácii stlačte tlačítko ;
•   Keď je aktívna jedna LED dióda  automatické
     opätovné uzavretie je možné, k deaktivovaní stlačte tlačítko
      pokiaľ LED dióda nezhasne.

SVÍETÍACE LED diódy     DOBA PAUZY
AUTOMATICKÉ OPATOVNÉ
UZAVŘETIE NIE JE MOŽNÉ

5 s

10 s
30 s

60 s

120 s

3.1.3 Obytný dom  

Automatické zavretie je možné po nastavení DOBY PAUZY a režime automatického opätovného uzavretia.
Tlačítko diaľkového ovládača funguje len ako príkaz pre otvorenie. Zavrieť bránu tlačítkom diaľkového ovládača je možné len keď je brána úplne otvorená.

Počkajte 25 sekúnd alebo stlačte tlačítko
 

 pre ukončenie.

Stlačte tlačítko  červená LED dióda (DX) sa aktivuje:
•   Keď žiadna z LED diód nesvieti  režim 
    OBYTNÝ DOM nie je aktívny, k aktivovaniu stlačte tlačítko
    , a všetkých 5 LED diód  sa rozsvieti;
•   Keď všetkých 5 LED diód  svieti, režim 
    OBYTNÝ DOM je aktívny, k deaktivácii stlačte tlačítko ,
      všetkých 5 LED diód zhasne .



P
O

 S
LO

V
E

N
S

K
Y

6

3.2.3 Sila 

Funkcia sila reguluje úder a rýchlosť motora.

Počkajte 25 sekúnd alebo stlačte tlačítko 
 
pre ukončenie.

Stlačením tlačítka  červená LED dióda (SX) sa rozsvieti.
Stlačte tlačíka  a  k nastaveniu hodnoty sily.

Minimum

Maximum

SVÍETÍACE LED diódy   HODNOTA SÍLY

3.2.4 Detekcia prekážky (nastaviteľné len pre riadiace jednotky RG1 DL)

Automatizácia je vybavená systémom detekcie prekážky: brána zmení vykonávaný pohyb na opačný, akonáhle behom fázy otvárania a zatvárania narazí
na prekážku.
Citlivosť zoradenia spočíva vo väčšej či menšei razancii zmeny rýchlosti pri reakci na prekážku.
1)   Ak riadiaca jednotka identifikuje prekážku vo fáze zatvárania, brána zmení pohyb v opačný a úplne sa otvorí. Pokiaľ je prekážka detekovaná 3 krát
      po sebe, brána sa zastaví pri úplnom otvorení a bude čakať na ďaľší príkaz.
2)   Ak riadiaca jednotka identifikuje prekážku, brána sa zastaví a bude čakať na príkaz, prevedie krátky opačný pohyb.

Počkajte 25 sekúnd alebo stlačte tlačítko 
 
pre ukončenie.

Stlačte tlačítko  po dobu 5 sekúnd, červená LED dióda (SX)
sa rozsvieti a potom zhasne.
Stlačte tlačítka  a  k nastaveniu hodnôt pre zmenu 
pomerov reakcie.

MINIMUM

MAXIMUM

SVÍETIACE LED diódy       DETEKCIA PREKÁŽKY

3.3 Poistky
Dve vnútorné poistky:
    a)    F1 je na druhotnom napájaní na 24V, chráni preťaženie meniča. 
           Technické vlastnosti: minipoistka 5x20 T1,25 A certifikácia IEC 60127 alebo EN 60127.
    C)   F2 je na prvotnom napájaní na  230V volt, chráni preťaženie motorov.
           Technické vlastnosti: minipoistka 5x20 T3,15 A certifikácia IEC 60127 alebo EN 60127.
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4 RIEŠENIE PROBLÉMOV
V tejto kapitole sú popísané najčastejšie problémy a ich riešenia.  V niektorých prípadoch sa výslovne uvádza, že danú činnosť musí vykonať 
profesionálny montér: tieto pokyny je potrebné dodržiavať, ak sa nechcete vystaviť vážnemu nebezpečenstvu.

4.1 Signalizácia porúch riadiacou jednotkou
Riadiaca jednotka signalizuje zistené poruchy rozsvietením jednotlivých kombinácií 5 LED diód na obrazovke.
Riadiaca jednotka blikajúcou lampou signalizuje aj vonkajšie poruchy: ak sa motor pohybuje, lampa zabliká trikrát a potom nasleduje pauza.

N.B. Ak problém pretrváva, je nevyhnutné zavolať poruchovú službu.

SIGNÁL PORUCHA PREJAV MOŽNÉ RIEŠENIE

Mechanický doraz 
zatvárania

Blokuje sa pohon, prepína sa do režimu mŕtveho
muža (pretrvávajúce príkazy) a znižuje sa rýchlosť.

Blokuje sa automatika. Zadajte ďalšie príkazy. Ak problém pretrváva
alebo sa často vyskytuje, je nevyhnutné zavolať
poruchovú službu.

Brána by mala prejsť úplnú dráhu tam aj
späť (pri zníženej rýchlosti s pretrvávajúcimi 
príkazmi). Ak problém pretrváva alebo sa 
často vyskytuje, je nevyhnutné zavolať poruchovú
službu.

N.B.
Regulácia citlivosti zisťovania prekážok je 
popísaná v kapitole NASTAVENIA.

Skontrolujte nastavenie fototestu a zadajte
iný príkaz, na základe ktorého sa fototest 
zopakuje. Ak problém pretrváva alebo sa 
často vyskytuje, je nevyhnutné zavolať 
poruchovú službu.

N.B.
V takomto prípade vypnite automatiku a 
zavolajte poruchovú službu.

Mení sa smer pohybu, t. j. brána sa otvára a po
ukončení pohybu čaká na ďalší signál (dokonca
aj v režime obytného domu). Ak sa však systém
otvára, nastáva opačný pohyb na krátkom úseku
(3/4 cm). Potom sa brána zastaví a zostane v 
pokoji, kým nezadáte nové príkazy.

Systém sa stále nachádza v podmienkach 
zastavenia.

Systém prechádza do prevádzkového režimu s 
príkazom mŕtveho muža a zníženou rýchlosťou.

Mechanický doraz 
otvárania

Kodér

Prekážka

Fotobunky

Individuálna porucha
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6 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Je prísne zakázané tento manuál s návodom kopírovať a reprodukovať bez písomného povolenia a následného overenia spoločnosťou LIFE home integration. Je prísne zakázané  prekladať ktorúkoľvek
časť manuálu do iných jazykov bez predošlého písomného poverenia a následného overenia spoločnosťou LIFE home integration.  Všetky práva na tento dokument vyhradené. 
Spoločnosť LIFE home integration neprijíma zodpovednosť za škody alebo poruchy spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo nesprávnym používaním svojich výrobkov. Užívateľom sa preto odporúča,
aby si pozorne prečítali tento manuál. 
Spoločnosť LIFE home integration neprijíma zodpovednosť za škody alebo poruchy spôsobené používaním automatiky so zariadeniami iných výrobcov. Takéto počínanie bude viesť k zrušeniu záruky.
Spoločnosť LIFE home integration neprijíma zodpovednosť za škody alebo úrazy spôsobené nedodržaním spôsobu inštalácie, nastavania, údržby a používania, ako ich uvádza tento manuál a bezpečnostné
pokyny v kapitole BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA. 
Spoločnosť LIFE home integration si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek úprav na svojich výrobkoch bez predošlého upovedomenia s ohľadom na zlepšovanie ich kvality. Tento dokument 
zodpovedá stavu automatiky, aký bol uvedený pri predaji.

6.1 INFORMÁCIE O VÝROBCOVI
Spoločnosť LIFE home integration je výrobcom riadiacej jednotky RG1 UNI DL (skrátene “riadiaca jednotka”) a vlastníkom všetkých práv, ktoré sa vzťahujú na tento dokument. Informácie o výrobcovi
podľa smernice 98/37/ES o strojných zariadeniach sú uvedené nižšie. 

      •       Výrobca LIFE home integration  
      •       Adresa: Via I Maggio, 37 – 31043 FONTANELLE (TV) Italia 
      •      Telefón: + 39 0422 809 254
      •      Fax:  + 39 0422 809 250
      •      http:  www.homelife.it
      •      e-mail: info@homelife.it

Identifikačný štítok s informáciami o Výrobcovi je pripevnený na riadiacej jednotke. Štítok udáva typ výrobku a dátum (mesiac/rok) výroby.
Ďalšie informácie týkajúce sa technických alebo obchodných otázok či privolania technika alebo objednávky náhradných dielov môže zákazník získať kontaktovaním výrobcu alebo oblastného zástupcu,
od ktorého výrobok zakúpil.

6.2 PLÁNOVANÉ POUŽITIE
•    Riadiaca jednotka RG1 UNI DL bola zostavená s výhradným cieľom riadiť jeden elektromechanický pohon s napájaním 230 V AC, ktorý poháňa ‘obytný’ typ krídlovej brány. Akékoľvek
     iné použitie je zakázané.   
•    Riadiacu jednotku je možné používať len v spojení s inými výrobkami LIFE.
•    Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené nevhodných používaním.  Všetky riziká znáša osoba, ktoré zariadenie inštaluje a preto bude záruka v prípade takého
     poškodenia zrušená..
•    Pohon nie je dovolené inštalovať ani používať v prostredí, v ktorom môže hroziť výbuch. 
•    Motorizované brány musia spĺňať platné európske normy a smernice vrátane EN 12604 a EN 12605.
•    Pohon je možné používať len v prípade, že je dokonale prevádzkyschopný, vyhovuje podmienkam plánovaného použitia a zohľadňuje bezpečnostné podmienky a návod  na inštaláciu a používanie. 
•    Akúkoľvek poruchu, ktorá môže predstavovať riziko ohrozenia bezpečnosti, je potrebné ihneď odstrániť.
•    Pohon sa nesmie používať v prostredí, ktoré je  ohrozené zaplavením.
•    Pohon nepoužívajte v prostredí, ktoré sa vyznačuje drsnými atmosférickými vplyvmi (napr. slaným vzduchom).

7 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA
7.1 Všeobecné pokyny a upozornenia
•    Tento manuál je určený len pre PROFESIONÁLNYCH MONTÉROV.   Inštalácia riadiacej jednotky si vyžaduje praktické a teoretické znalosti mechaniky, elektriky a elektroniky ako aj platnej
     legislatívy a predpisov v obore. 
•    Keď je riadiaca jednotka nainštalovaná, používateľ na nej nesmie vykonávať úkony ani na základe pokynov v tomto manuáli, ktorý, ako už bolo uvedené, je určený len pre kvalifikovaných pracovníkov. 
•    Montéri musia pri práci postupovať s ohľadom na nasledovné predpisy: zákon 46/90, smernice 98/37/ES, 73/23/EHS, 89/336/EHS v znení neskorších predpisov. Montér musí stále postupovať
     podľa harmonizovaných noriem EN 12453 a EN 12445.
•    Pokyny uvedené v tomto manuáli dodržiavajte vždy - pri  inštalácii, pripájaní, úprave, skúšaní a nastavovaní riadiacej jednotky.  Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody a
     úrazy spôsobené nedodržaním bezpečnostných pokynov v tomto manuáli.  
•    Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody a poruchy riadiacej jednotky spôsobené nedodržaním pokynov v tomto manuáli. 
•    Pre prípad potreby tento manuál uchovajte na bezpečnom a ľahko dostupnom mieste. 
•    Počas inštalácie, pripájania, skúšobnej prevádzky a používania riadiacej jednotky dodržiavajte všetky príslušné preventívne a bezpečnostné predpisy.
•    V záujme bezpečnosti a optimálnej prevádzky riadiacej jednotky používajte výlučne originálne náhradné diely, príslušenstvo, zariadenia a náradie na upevnenie. 
•    Nevykonávajte úpravy na riadiacej jednotke ani na žiadnom komponente. Takéto úkony môžu spôsobiť poruchy. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené úpravami výrobku. 
•    Ak do vnútra riadiacej jednotky vniknú tekutiny, odpojte elektrické napájanie a ihneď kontaktujte Asistenčnú službu výrobcu. Používanie riadiacej jednotky v tomto stave predstavuje vážne nebezpečenstvo.
•    Pri dlhšej nečinnosti zariadenia je potrebné akumulátor (voliteľný) vybrať, aby doň nevnikli škodlivé látky, uskladniť ho na suchom mieste a priebežne nabíjať. 
•    Ak nie je možné poruchy a problémy opraviť alebo vyriešiť pomocou informácií v tomto manuáli, obráťte sa na Asistenčnú službu výrobcu.

7.2 Návod na uskladnenie a upozornenia
•    Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody a poruchy fungovania riadiacej jednotky spôsobené nedodržaním nižšie uvedeného návodu na uskladnenie. 
•    Riadiacu jednotku je nutné uskladniť nad zemou v uzavretom suchom priestore pri teplote v rozmedzí –20 až +70°C. 
•    Riadiacu jednotku uchovávajte mimo dosahu zdroja tepla a otvoreného ohňa, ktoré ju môžu poškodiť a spôsobiť poruchy, požiar alebo iné nebezpečenstvo.

8 INŠTALÁCIA
UPOZORNENIE: Dôležité bezpečnostné pokyny. Pozorne dodržiavajte všetky pokyny. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť vážny úraz. 
Pred začiatkom inštalácie sa používateľom odporúča prečítať si a dodržiavať pokyny a upozornenia v tomto manuáli (pozri kapitolu  BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA).

8.1 Návod na inštaláciu a upozornenia
•    Prv než začnete s inštaláciou, pozorne si prečítajte kapitolu BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA.
•    PROFESIONÁLNY MONTÉR, ktorý bude riadiacu jednotku inštalovať, je zodpovedný za vykonanie analýzy rizík a za následnú reguláciu bezpečnostných zariadení automatiky. 
•    Montér musí zhodnotiť, či teplotné rozmedzie uvedené na pohone (pozri kapitolu Technické údaje) vyhovuje miestu inštalácie.
•    Všetky tlačidlá na otváranie/zatváranie určené na aktiváciu pohonu musia byť umiestnené tak, aby boli vo výhľade dverí a zároveň mimo pohyblivých častí. Ak nie je uvedené niečo iné,
     klávesy musia byť umiestnené minimálne vo výške 1,5 metra a nesmú byť prístupné nepovolaným osobám.
•    Montér musí počas inštalácie vždy postupovať podľa harmonizovaných noriem EN 12453 a EN12445.
•    Uistite sa, že sú  jednotlivé nainštalované zariadenia kompatibilné s riadiacou jednotkou RG1 UNI DL. Nepokračujte v inštalácii, ak čo i len jedno zariadenie nevyhovuje plánovanému použitiu. 
•    Uistite sa, že miesto inštalácie centrálnej jednotky nie je  ohrozené zaplavením, neobsahuje zdroje tepla alebo otvoreného plameňa, požiaru alebo inej možnej nebezpečnej situácie.  
•    Počas inštalácie chráňte komponenty riadiacej jednotky pred vniknutím tekutín (napr. dažďa) a/alebo iných cudzích telies (zeme, štrku atď.).  
•    Pripojte riadiacu jednotku k vedeniu napájacieho zdroja, ktorý bol vytvorený v súlade s platnými predpismi, je uzemnený a vybavený úsekovým vypínačom napájania.
•    Obalové materiály sa musia likvidovať v súlade s miestnymi predpismi. 
•    Pri vŕtaní dier na upínanie si chráňte oči ochrannými okuliarmi. 
•    V prípade prác vyššie než 2 m nad zemou, napr. pri inštalácii signalizačnej lampy alebo antény, musia byť montéri vybavení rebríkmi, bezpečnostnými pásmi, ochrannými prilbami a všetkým iným 
     vybavením, ktoré vyžaduje zákon a normy v danom obore.  Pozri smernicu 89/655/EHS v znení smernice 2001/45/ES



9 SKÚŠKY A SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA
•    Skúšky a skúšobnú prevádzku musí vykonať POVERENÁ OSOBA, ktorej bude asistovať a na ktorej prácu bude dohliadať PROFESIONÁLNY MONTÉR. Osoba, ktorá vykonáva skúšku
     a nastavuje automatiku (ktorej je riadiaca jednotka súčasťou), zodpovedá za vykonanie skúšok potrebných vzhľadom na existujúce riziká, platnú legislatívu a normy, obzvlášť normu
     EN 12445, ktorá určuje spôsoby vykonávania skúšobnej prevádzky na automatike brány, a normu EN 12453, ktorá upresňuje nevyhnutné podmienky bezpečného používania. 
•    Skúšky a skúšobná prevádzka sú najdôležitejšími fázami inštalácie na zabezpečenie maximálnej bezpečnosti prevádzky.  
•    Kontrolu a skúšky je možné vykonať aj pri bežnom preskúšaní automatiky a jej prístrojov. 
•    Automatiku je možné otestovať len za podmienky, že bola nastavená bezpečná prípustná odchýlka sily. Prípustná odchýlka sily musí byť nastavená na minimálnu hodnotu, aby sa pri vypínaní predišlo
     nebezpečenstvu úrazu.
•    Nastavte maximálnu hodnoty silu v súlade s normou EN 12445.
•    Nikdy sa brány alebo pohyblivých častí nedotýkajte, keď sú v pohybe. 
•    Keď je brána v pohybe, zachovávajte si bezpečnú vzdialenosť: prechádzajte len vtedy, keď je brána úplne otvorená a nehýbe sa. 
•    V prípade poruchy (hlučnosti, trhavých pohybov atď.) ihneď prestaňte automatiku používať: pri nedodržaní tohto pravidla môžete vystaviť bránu a automatiku vážnemu nebezpečenstvu, riziku nehody
     a/alebo vážnemu poškodeniu.  
•    Vždy majte na pamäti, že keď je brána v pohybe, existujú nasledovné zostatkové riziká: 
     a)    náraz a  pritisnutie k hlavnému okraju zatvárania (na jedno krídlo alebo medzi dve krídla), 
     b)    náraz a pritisnutie k oblasti otvárania; 
     c)    prikvačenie medzi pohyblivými a pevnými vodiacimi lištami a podperami počas pohybu,
     d)    mechanické riziká spôsobené pohybom brány.

9.1 Skúšky
Počas skúšania sa ubezpečte, že bolo vykonané meranie sily nárazu brány podľa noriem EN 12445 a 12453.
•    Skontrolujte, či boli  pokyny uvedené v kapitolách BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA a NÁVOD NA INŠTALÁCIU A UPOZORNENIA dôkladne dodržané.  
•    Uistite sa, že je automatika správne nastavená a že je systém ochrany a uvoľnenia v dobrom prevádzkovom stave. 
•    Vykonajte skúšku otvárania a zatvárania pomocou klávesového voliča alebo rádiového ovládania a ubezpečte sa, že každý pohyb brány zodpovedá nastaveniam riadiacej jednotky. Skontrolujte všetko,
     čo je potrebné na zaistenie dokonalej prevádzky. 
•    Zaistite správnu prevádzku všetkých LED diód na klávesnici riadiacej jednotky.
•    Pri kontrole fotobunky skontrolujte, či nedochádza k interferencii s inými prístrojmi.  Cez optickú os, ktorá spája oba fotočlánky, prestrčte valcovitú trubicu s priemerom 5 cm a dĺžkou približne 30 cm.
     Skontrolujte funkciu najprv v blízkosti vysielača, potom v blízkosti prijímača a nakoniec medzi nimi. 
•    Vo všetkých troch prípadoch musí zariadenie zareagovať tak, že prejde z aktívneho stavu do poplašného stavu a naopak, čím sa tento krok nastaví na riadiacej jednotke. Napríklad počas zatvárania
     musí zareagovať obrátením smeru pohybu. 
•    Vykonajte skúšku prevádzky fotobunky v súlade s normou EN 12445 odsek  4.1.1.6. Výsledky musia vyhovovať norme EN 12453 odsek 5.1.1.6.

UPOZORNENIE: Po ukončení skúšania automatiky sa nesmú parametre nastavenia meniť. Ak budú vykonané zmeny parametrov (napr. zmeny hodnôt napätia), musia sa opäť vykonať všetky
skúšky podľa normy EN 12445.

9.2 Prvé použitie
Automatiku je možné po prvý raz použiť len v prípade, že boli úspešne vykonané všetky kontrolné skúšky, ktoré boli opísané v kapitole SKÚŠKY. Automatika sa nesmie používať v nezaistených 
alebo provizórnych podmienkach. 

a)    Vytvorte súbor s technickými údajmi o automatike. Musí prinajmenšom obsahovať nasledovné informácie:  
       •    všeobecný strojný a elektrický diagram, 
       •    analýzu rizík a riešení pre odstránenie alebo zníženie rizika; 
       •    manuály jednotlivých komponentov,
       •    zoznam použitých komponentov,
       •    pokyny na používanie a upozornenia pre majiteľa zariadenia, 
       •    záznam o systémovej údržbe,
       •    vyhlásenie o zhode CE. 

b)    Pripevnite štítok s CE k bráne. Musí prinajmenšom obsahovať nasledovné informácie:
       •    Meno a adresu strany, ktorá je zodpovedná za inštaláciu a skúšky zariadenia;
       •    Typ automatiky,
       •    model zariadenia,
       •    registračné číslo,
       •    rok inštalácie, 
       •    označenie CE.
c)    Vyplňte vyhlásenie o zhode a odovzdajte ho majiteľovi automatiky.
d)    Vytvorte príručku s návodom (EN 12635 odsek 5.3 a 5.4 ) a odovzdajte ju majiteľovi automatiky. 
e)    Vytvorte knihu záznamov o údržbe a vylepšení zariadenia (EN 12635 odsek 5.3 ) a odovzdajte ju majiteľovi automatiky. 
f )    Vytvorte príručku s pokynmi na údržbu všetkých zariadení automatiky (EN 12635 odsek 5.3 a 5.5 ) a odovzdajte ju majiteľovi automatiky. 
g)    Majiteľ automatiky pred jej prvým použitím musí mať dostatočné informácie o nebezpečenstvách a zostatkových rizikách.

10 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA
10.1 Návod na použitie a upozornenia
•    Montér je povinný vykonať analýzu rizík a informovať používateľa/majiteľa o všetkých existujúcich zostatkových rizikách. Všetky zistené zostatkové riziká je nutné zapísať do manuálu pre pohon.   
•    Pohyblivé brány sa zvyčajne vyznačujú nasledovnými zostatkovými rizikami:  náraz a  pritisnutie k hlavnému okraju zatvárania (na jedno krídlo alebo medzi dve krídla), náraz a pritisnutie
     k oblasti otvárania, prikvačenie medzi pohyblivými a pevnými vodiacimi lištami a podperami počas pohybu, mechanické riziká spôsobené pohybom dverí. 
•    Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody a úrazy spôsobené nedodržaním informácií v tomto manuáli a nižšie uvedených bezpečnostných pokynov.  
•    Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody a poruchy riadiacej jednotky spôsobené nedodržaním pokynov na používanie. 
•    Pre prípad potreby tento manuál uchovajte na bezpečnom a ľahko dostupnom mieste. 
•    Pred aktivovaním brány sa uistite, že sú všetky osoby v bezpečnej vzdialenosti. 
•    Nikdy sa brány alebo pohyblivých častí nedotýkajte, keď sú v pohybe. 
•    Keď je brána v pohybe, zachovávajte si bezpečnú vzdialenosť: prechádzajte len vtedy, keď je brána úplne otvorená a nehýbe sa. 
•    Nedovoľte deťom, aby sa hrali s ovládačmi brány. Uchovávajte rádiové a ďalšie ovládače brány mimo dosahu detí.
•    Nedovoľte, aby sa deti hrali alebo stáli v blízkosti brány alebo jej ovládačov (rádiové ovládanie). Rovnaké opatrenia platia pre postihnutých ľudí a zvieratá. 
•    V prípade poruchy (hlučnosti, trhavých pohyboch atď.) ihneď prestaňte automatiku používať: nedodržanie tohto pravidla vystavuje bránu a automatiku vážnemu nebezpečenstvu, riziku nehody a/alebo
     vážneho poškodeniu. Skontaktujte PROFESIONÁLNEHO MONTÉRA, aby vám pomohol problém vyriešiť. Dovtedy používajte bránu ručne a odpojte pohon (pozri kapitolu POHON / UVOĽNENIE POHONU). 
•    Aby zostala automatika prevádzkyschopná, uistite sa, že sa úkony uvedené v kapitole ÚDRŽBA vykonávajú tak často, ako to odporučil PROFESIONÁLNY MONTÉR. 
•    Pravidelne inštaláciu prekontrolujte a všímajte si, či sa neobjavujú známky mechanickej nevyváženosti, opotrebenia alebo poškodenia káblov a montovaných častí: pohon nepoužívajte dovtedy, pokiaľ
     sa nevykonajú potrebné opravy alebo úpravy.  
•    Ak do vnútra riadiacej jednotky vniknú tekutiny, odpojte elektrické napájanie a ihneď kontaktujte Asistenčnú službu výrobcu. Používanie riadiacej jednotky v tomto stave predstavuje vážne nebezpečenstvo.
     Automatika sa v takomto prípade nesmie používať ani s akumulátormi (voliteľné). 
•    Ak nie je možné poruchy alebo problémy opraviť alebo vyriešiť pomocou informácií v tomto manuáli, kontaktujte Asistenčnú službu výrobcu.
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11 ÚDRŽBA
11.1 Návod na údržbu a upozornenia
•    Po ukončení skúšania automatiky sa nesmú parametre nastavenia meniť. Ak budú vykonané zmeny parametrov (napr. zmeny hodnôt napätia), MUSIA BYŤ OPÄŤ VYKONANÉ VŠETKY
     SKÚŠKY PODĽA PLATNÝCH NORIEM.
•    Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody alebo poruchy riadiacej jednotky spôsobené nedodržaním informácií v tomto manuáli a nižšie uvedených bezpečnostných pokynov.  
•    Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody alebo poruchy riadiacej jednotky spôsobené nedodržaním pokynov na údržbu. 
•    Na zachovanie prevádzkyschopnosti a bezpečnosti pohonu dodržujte správne postupy pri čistení, kontrole a bežnej údržbe tak, ako sú opísané v tomto manuáli. Táto povinnosť prislúcha majiteľovi.   
•    Všetky kontroly, údržbu a opravy musí vykonávať PROFESIONÁLNY MONTÉR.  
•    Pri poruche, zlyhaní a pri všetkých ostatných úkonoch vždy najprv vypnite prívod elektrického prúdu, aby sa zamedzilo aktivácii brány.
•    Pred vykonávaním údržbárskych alebo čistiacich prác vždy odpojte pohon od napájania.  
•    Majiteľ NESMIE snímať kryt riadiacej jednotky, pretože obsahuje časti pod prúdom. 
•    Ak je napájacie vedenie poškodené, musí ho výrobca, technická asistenčná služba alebo osoba s obdobnou kvalifikáciou vymeniť a zabrániť tak nebezpečenstvu. 
•    Používajte výlučne originálne náhradné diely, príslušenstvo a upínací materiál.
•    Na riadiacej jednotke nevykonávajte technické ani programové úpravy.  Úkony tohto druhu môžu viesť k poruchám a/alebo riziku nehody. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené
     úpravami výrobku. 
•    Pred uvedením automatických alebo poistkových vypínačov do opätovnej prevádzky identifikujte a odstráňte vzniknutú poruchu. Požiadajte o to PROFESIONÁLNEHO MONTÉRA. 
•    Odpojenie a výmenu akumulátorov (voliteľné) smie vykonávať len PROFESIONÁLNY MONTÉR. 
•    Ak nie je možné poruchy alebo problémy opraviť alebo vyriešiť pomocou informácií v tomto manuáli, kontaktujte Asistenčnú službu výrobcu. 
•    Všetky práce spojené s údržbou, opravou alebo výmenou náhradných dielov sa zapisujú do záznamovej knihy údržby, ktorú založí a dodá montér.

11.2 Bežná údržba
Je potrebné, aby PROFESIONÁLNY MONTÉR  raz za 6 mesiacov zopakoval sériu skúšok uvedených pri skúšaní automatiky (pozri NÁVOD NA INŠTALÁCIU – kapitola SKÚŠKY A SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA).

12 DEMOLÁCIA A LIKVIDÁCIA
•    Riadiaca jednotka sa skladá z rôznych materiálov. Preto je pri ich likvidácii potrebné postupovať rozličnými spôsobmi. Postupujte podľa platných predpisov krajiny, v ktorej sa automatika inštaluje, 
     najmä pokiaľ ide o akumulátory (ak sú súčasťou dodávky).
•    Pred likvidáciou je potrebné akumulátory z riadiacej jednotky odstrániť. Pred odstraňovaním akumulátorov odpojte riadiacu jednotku od zdroja napájania. 
•    Likvidáciou poverte autorizovanú firmu.

POZOR: Odpojenie pohonu od hlavného zdroja napájania musí vhodnými nástrojmi vykonať kvalifikovaný elektrikár.
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3 A

Declaration of conformity

 

under Directive 98/37/EC, appendix II, part B (Manufacturer’s Declaration of CE Conformity)

LIFE Home Integration
Via 1 Maggio, 37

31043 FONTANELLE (TV) – Italy

declares that the following product:

RG1 DL control unit

satisfies the essential requisites established in the following directives:

• Low voltage directive 73/23/EEC and subsequent amendments,
• Electromagnetic compatibility directive 89/336/EEC and subsequent amendments,
• Radio and telecommunications equipment directive 1999/5/EC and subsequent amendments.

and satisfies the following standards:

• EN 12445:2000  Industrial, commercial and garage doors and gates – Safety in the usage of motorised doors – 
    testing methods
• EN 12453:   Industrial, commercial and garage doors and gates – Safety in the usage of motorised doors – 
    Requisites
• EN 60204-1:1997  Machinery safety – Electric equipment of the machine – Part 1: general rules.
• EN 60950   Information technology equipment - Safety - Part 1: General requisites
• ETSI EN 301489-3:2001 Electromagnetic compatibility for radio equipment and appliances.
• EN 300220-3:2000 Radio equipment and systems – short band devices – Technical characteristics and testing methods for
    radio apparatus with a frequency of 25 to 1000 MHz and powers of up to 500mW.

The Manufacturer also declares that it is not permitted for the abovementioned components to be used until such time as the 
system in which they are incorporated is declared conform to directive 98/37/EC.

Fontanelle ____________           Name of Signor:   Faustino Lucchetta
      
      Position:    Managing Director
     
      Signature:   __________________



Address:      Via I Maggio, 37 - 31043 FONTANELLE (TV) Italia 
Telephone:   + 39 0422 809 254
Telefax:       + 39 0422 809 250
http              www.homelife.it
e-mail:         info@homelife.it

Numero Verde

800-046826


