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Dôležité informácie
 
Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli 
tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do poradia, v akom budú realizované v priebehu 
rôznych etáp inštalácie systému. Prečítajte si prosím pred montážou výrobku tieto pokyny a 
pripojený súbor “Upozornenie pre inštalačné techniky”. Obsahujú dôležité informácie týkajúce 
sa bezpečnosti, inštalácie, použitia a údržby. Čokoľvek, čo nie je výslovne predpísané v týchto 
pokynoch je zakázané. Činnosti, ktoré nie sú uvedené v týchto pokynoch môžu spôsobiť poškodenie 
výrobku, ľudského zdravia a majetku. Spoločnosť Nice odmieta všetkú zodpovednosť za nesprávne 
osadenie brán alebo za akékoľvek deformácie, ktoré sa môžu obaviť v priebehu používania. 
Neinštalujte výrobok vo výbušnom prostredí.

1 Popis výrobku

WINGO je elektromechanický prevodový 
pohon určený pre automatizáciu pohybu 
jednokrídlových alebo dvojkrídlových brán 
používaných u obytných domoch.                                         
K tomu, aby bola zaručená správna prevádzka 
prevodového pohonu, doporučujeme použitie 
riadiacich jednotiek NICE. 
Zariadenie pre odblokovanie umožňuje, aby 
mohla byť brána ručne otváraná.

Obr. 1 zobrazuje  komponenty obsiahnuté v 
balení:
a – elektromechanický pohon
b – predný držiak (pre uchytenie pohonu na 

krídlo)
c – zadný držiak (pre uchytenie pohonu na 

stĺpik)
d – spojovací materiál (skrutky, podložky, atd.)
e – kľúč pre manuálne odblokovanie pohonu

2 Inštalácia

2.1 Kontrola pred inštaláciou
 
Pred samotnou inštaláciou skontrolujte, či je 
konštrukcia vhodná, inými slovami, uistite sa, 
či spĺňa platné normy, hlavne sa uistite, že:
• brána pri otváraní a zatváraní neviazne;
• brána je dobre vyvážená, to znamená, pokiaľ 

ju zastavíte v akejkoľvek polohe, brána sa 
nezačne pohybovať;

• brána sa pohybuje ticho a plynule;
• miesto, ktoré je určené pre upevnenie motora 

zaručuje, že sa brána bude pohybovať ľahko a 
bezpečne;

• balenie je poškodené;
• oblasť montáže zodpovedá veľkosti motora, 
majte pritom na pamäti, že otváranie brány 
a použitá sila motora závisí od miesta, kde 
je zadná konzola upevnená. Pred samotnou 
inštaláciou si prečítajte časť „Montáž“ aby 
ste sa uistili, že brána má dostačujúci uhol 
otvárania a tlačná sila je taká, aby spĺňala 
požiadavky zákazníka.

  Pamätajte, že WINGO uvádza do pohybu bránu 
(jednokrídlovú alebo dvojkrídlovú), ktorá musí 
byť v dobrom stave a bezpečná; nemôže nahradiť 
nedostatky zapríčinené nesprávnou inštaláciou 
alebo nesprávnou údržbou.
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2.2 Usporiadanie typického systému

Obr. 3

A Pohon Wingo   E Maják s anténou
B Fotobunky   F Kľúčový spínač alebo klávesnica
C Mechanické dorazy  G Riadiaca jednotka  
D Fotobunky na stĺpikoch

2.3 Limity využitia
Pred inštaláciou pohonu skontrolujte či veľkosť a hmotnosť krídla zodpovedá zvolenému pohonu a 
spadajú do limitov, ktoré sú uvedené v grafe 1.

3 Montáž
     
3.1 Upevnenie zadnej konzoly:

Preveďte nasledujúce činnosti:

1   Zmerajte hodnotu C (obr.4).
2   Nájdite hodnotu C v grafe 2 a vyznačte vodorovnou priamku (obr.5).
3   Nájdite minimálnu hodnotu “B” v grafe pomocou priamky, ktorú ste práve vyznačili, oblasť nad 

priamkou obsahuje body, kde môže byť konzola upevnená.
4   Medzi uhlom otvorenia brány a polohami konzoly (A a B) je vzťah, ktorý vyplýva z grafu 

daných pre každý výrobok (oddiel upevnenia zadnej konzoly), kde rôzne vyfarbené oblasti 
predstavujú maximálne povolené uhly.
Pokiaľ, napríklad (obr.5), musí byť brána otvorená o 110°÷120°, hodnoty A a B musia určovať 
taký bod na grafe, ktorý patrí zodpovedajúcej farebnej oblasti.

5   Pripomíname, že vo vnútri stanovenej oblasti je sila vyvíjaná na bránu a doba otvárania a 
zatvárania priamo úmerná hodnotám A a B a že pre zaistenie plynulej a lineárnej prevádzky 
musia byť tieto hodnoty navzájom zhodné, takže je nutné sledovať priamku doporučených hodnôt 
pre inštaláciu.

3.2 Upevnenie prednej konzoly

Predná konzola je upevnená  k bráne pri rešpektovaní vzdialenosti D a E (obr. 4);

Poznámka: predný držiak je prizváraný priamo k rámu krídla, pokiaľ ho nie je možné prizvárať, 
použite držiak PLA8 (volitelné príslušenstvo)
1.  Stanovte hodnotu rozmeru E pomocou tabuľky 1.
2.  Stanovte výšku pozície predného držiaku podľa obr. 8
3.  Pripevnite držiak ku krídlu brány
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TABUĽKA 1

Model: WG2024-WG4024-WG4000 WG-3524-WG5024-WG5000

D (mm): 700 850

A (mm) E (mm)

100 600 750

110 590 740

120 580 730

130 570 720

140 560 710

150 550 700

160 540 690

170 530 680

180 520 670

190 510 660

200 500 650

210 490 640

220 480 630

230 470 620

240 610

250 600

260 590

270 580

280 570

3.3 Pripevnenie pohonu k držiaku
1  Pomocou skrutky, podložky a matice  pripevnite WINGO ku konzole (obr. 10) 
2  Maticu utiahnite a potom ju uvolnite o 1/10 závitu, aby ste nechali malú vôľu.

3.4 Upevnenie prednej časti prevodového pohonu 
1  Nasaďte čap pohonu WINGO  do prednej konzoly (obr. 9)
2  Čap zaistite pomocou skrutky a podložky .
 
3.3 Nastavenie mechanických dorazov
Mechanický koncový doraz umožňuje nastaviť otvorenú pozíciu brány bez nutnosti použitia pevných 
externých dorazov. 

UPOZORNENIE - V prípade aplikácie na bránu vybavenú otvorením smerom von (obr. 7) je nutné 
prehodiť prívodné vodiče. 

Nastavte koncový doraz otvorenej polohy takto: 
01. Odblokujte prevodový motor tak, ako je uvedené na obrázku 15; 
02. Povoľte skrutku mechanického dorazu; 
03. Nastavte ručne bránu do požadovanej otvorenej polohy; 
04. Nastavte koncový doraz a utiahnite skrutku.
05. Nastavte krídla do zavretej polohy a zablokujte prevodový motor.
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4  Elektrické zapojenie pohonu

POZOR!
- Chybné zapojenie môže spôsobiť škody na zdraví alebo majetku a preto postupujte obzvlášť 

opatrne. 
- Počas pripájania pohonu odpojte riadiacu jednotku od napájania.
 
Pre pripojenie motora k riadiacej jednotke, postupujte takto: 
01. Odmontujte kryt z pohonu tak, ako je uvedené na obrázku. 12; 
02. Povolte maticu priechodky a pretiahnite kábel otvorom priechodky. 
Pripojte  vodiče podľa obrázku 13 pre verziu 24V alebo podľa obrázku 14 pre verzi 230V;  
03. Namontujte späť viečko pohonu.
Pre kontrolu zapojenia, smeru otáčania pohonu a nastavenia koncových polôh si preštudujte návod 
k zapojeniu príslušnej riadiadacej jednotky.  

DÔLEŽITÉ – Pre otváranie smerom von je nutné prehodiť vodiče k pohonu, u verzii 230V prehoďte 
vodiče ku svorkám OTVORIŤ A ZATVORIŤ.

 Nezabudnite vždy pripojiť kábel uzemnenia  podľa platných noriem (EN 60204 - IEC 64-1 – EN 
60335).

5  Ručné ovládanie alebo odblokovanie

Ručné ovládanie (obr. 15) brány je nutné prevádzať v prípade prerušenia dodávky elektrického 
prúdu alebo v prípade závady systému.
Ručné ovládanie je umožnené voľným chodom pohonu, kotré je však dosiahnuté len v prípade 
správnej montáže a keď je použité originálne príslušenstvo.

6 Testovanie

Celý systém musí byť testovaný kvalifikovaným a skúseným personálom, ktorý musí previesť 
požadované skúšky s prihliadnutím k možným rizikám.
Pri testovaní zariadenia WINGO postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
• zavrite bránu;
• odpojte napájanie od riadiacej jednotky;
• odblokujte prevodový pohon;
• ručne otvorte bránu ;
• skontrolujte, či brána pri pohybu neviazne;
• skontrolujte, či sa brána zastavená v akomkoľvek bode nedáva do samovoľného pohybu;
• skontrolujte, či je bezpečnostný systém a mechanické zarážky v dobrom stave;
• skontrolujte, či sú skrutkové spoje dobre utiahnuté;
• skontrolujte, či sú vodiace matice a vnútorné skrutky dobre namazané
• skontrolujte, či nie je kryt fotobunky znečistený;
• po dokončení vyššie uvedenej kontroly zablokujte prevodový pohon a pripojte riadiacu jednotku k 
elektrickému napájaniu.
• WINGO nie je vybavené žiadym zariadením pre nastavenie krútiaceho momentu; tento druh 
nastavenia je preto zaistený riadiacou jednotkou.
• zmerajte silu dopadu, ako je stanovené normami EN12453 a EN12445.
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8  Likvidácia

Zariadenie WINGO je vyrobené z rôznych druhov materiálov a ich likvidácie musia byť prevádzané v 
súlade s platnými predpismi daného štátu. V prípade likvidácie systému nevznikajú žiadné zvláštne 
nebezpečia alebo riziká. Pokiaľ je požadované triedenie odpadu, je nutné jednotlivé materiály 
rozdeliť podľa ich typu (elektrické súčiastky, hliník, plasty atd.).

9 Technické údaje

WG2024 WG3524 WG4024 WG5024 WG4000 WG5000

Typ elektromechanicý prevodový motor pre krídlové brány

Napájacie napätie 24 V = 24 V = 24 V = 24 V = 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz

Max. odber 3,5 A 3,5 A 3,5 A 3,5 A 1,5 A 1,5 A

Nominálny odber 2 A 2 A 2 A 2 A 0,5 A 0,5 A

Max. príkon 85 W 85 W 85 W 85 W 200 W 200 W

Nominálny príkon 50 W 50 W 50 W 50 W 130 W 130 W

Stupeň ochrany IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Dráha 320 mm 460 mm 320 mm 460 mm 320 mm 460 mm

Rýchlosť naprázdno 0,018 m/s 0,016 m/s 0,018 m/s 0,016 m/s 0,016 m/s 0,013 m/s

Rýchlosť pri zaťažení 0,013 m/s 0,012 m/s 0,013 m/s 0,012 m/s 0,012 m/s 0,010 m/s

Max. sila 1500 N 1500 N 1500 N 1500 N 1500 N 1700 N

Nominálna sila 500 N 500 N 500 N 500 N 500 N 600 N

Pracovná teplota - 20 + 50 °C

Cyklov/hod. pri nom. zaťažení 40 40 40 40 30 30

Životnosť až 250.000 cyklov pri dodržaní technických podmienok

Izolačná trieda A A A A F F

Rozmery (mm) 770x98x95 h 920x98x95 h 770x98x95 h 920x98x95 h 770x98x95 h 920x98x95 h

Hmotnosť (kg) 6 6 6 6 6 6

7  Údržba
 
Zariadenie WINGO nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu, ale plánovanú kontrolu najmenej raz za 
šesť mesiacov. Tak bude zaistená dlhšia životnosť pohonu a správna a bezpečná prevádzka celého 
systému.
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GRAF 1 Limity použitia
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GRAF 2

(m
m

)
(m

m
)

OPM

OPM

C B

C B

OPM = odporúčaná 
priamka montáže

OPM = odporúčaná 
priamka montáže

A (mm)

A (mm)



OLYMPS DOOR spol. s r.o. WINGO



OLYMPS DOOR spol. s r.o. WINGO



OLYMPS DOOR spol. s r.o. WINGO



OLYMPS DOOR spol. s r.o. WINGO



OLYMPS DOOR spol. s r.o. WINGO



OLYMPS DOOR spol. s r.o. WINGO

MODRÁČIERNA

ZATVORIŤSPOLOČNÝOTVORIŤ

ZELENÁ

321

BIELA

BIELA

5 μF
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Gratulujeme vám, že ste si pre vašu posuvnú 
bránu vybrali výrobok spoločnosti Nice!

Spoločnosť Nice S.p.A. vyrába komponenty pre 
automatické ovládanie brán a posuvných brán, 
žalúzií a tieniacich markýz: prevodové pohony, 
riadiace jednotky, diaľkové ovládače, výstražné 
lampy, fotobunky a príslušenstvo.
Spoločnosť Nice používa len kvalitné materiály a 
moderné technológie; neustále hľadá inovatívne 
riešenia v oblasti techniky, dizajnu a ergonómie, 
ktorá v maximálnej miere uľahčuje použitie ich 
zariadení, venuje veľkú pozornosť. Váš inštalačný 
technik iste vybral v rozsiahlom výrobnom 
programe spoločnosti Nice práve ten výrobok, 
ktorý nejlepšie vyhovuje Vašim konkrétnym 
požiadavkám.
Spoločnosť Nice však nie je výrobcom Vášho 
automatického systému, celý systém je totiž 
výsledkom analýzy, zhodnotenie, výberu 
materiálu a následnej realizácie celého 
systému, ktorý je prevedený Vašim inštalačným 
technikom.

Každý automatický systém je svojím spôsobom 
jedinečný a len Váš inštalačný technik má 
dostatok skúseností a praktických vedomostí, 
ktoré sú nutné k tomu, aby vytvoril systém práve 
podľa vašich požiadaviek a aby toto zariadenie 
bolo bezpečné a spoľahlivo slúžilo po dlhú dobu; 
a, predovšetkým, aby bolo zariadenie odborne 
nainštalované a aby celý systém zodpovedal 
príslušným predpisom.
Automatické systémy nám nie len spríjemňujú 
život, ale sú i účinným zabezpečovacím 
systémom. Ak mu venujete aspoň minimálnu 
pozornosť, bude Vám slúžiť dlhé roky. 

l keď automatické zariadenie, ktoré vlastníte, 
spĺňa predpísanú úroveň bezpečnostnej ochrany 
podľa príslušných smerníc, nie je možné vylúčiť 
existenciu tzv. “možného rizika”, čo znamená, 
že môžu nastať situácie, ktoré môžu byť do 
istej miery nebezpečné, tie sú však obvykle 
spôsobené nevhodným alebo priamo nesprávnym 
používaním zariadenia, z tohto dôvodu by sme 
Vám radi dali niekoľko rád, ako by ste mali so 
zariadením zachádzať, aby ste sa vyhli všetkým 
nepríjemnostiam:
• Predtým, než po prvý raz použijete automatický 
systém, nechajte si od Vášho inštalačného 

technika vysvetliť, ako sa vyhnúť “možnému 
riziku” a venujte niekoľko minúť prečítaniu 
návodu “Pokyny a upozornenia pre užívateľa”, 
ktorý obdržíte od inštalačného technika. Dobre 
si tento návod uschovajte pre prípad, že by 
ste v budúcnosti mali nejaké pochybnosti, 
prípadne ich odovzdajte novému užívateľovi 
automatického zariadenia.
• Váš automatický systém je mechanizmus, 
ktorý spoľahlivo plní Vaše pokyny; pokiaľ je 
tento systém obsluhovaný nevhodným alebo 
chybným spôsobom, môže sa stať nebezpečným: 
neuvádzajte systém do pohybu, ak sa v jeho 
blízkosti nachádzajú nejaké zvieratá alebo 
predmety.
• Deti: Automatický systém zaručuje vysoký 
stupeň bezpečnostnej ochrany, vždy je zaručené 
spoľahlivé a bezpečné ovládanie a jeho detekčné 
systémy zabraňujú uvedenie do chodu v 
prítomnosti osôb alebo predmetov. Zabráňte 
deťom, aby sa hrali v blízkosti automatického 
systému a vyhnete sa tak nežiadúcej aktivácii 
systému tým, že nebudete nechávať riadiacu 
jednotku v jej dosahu: Nejedná sa o hračku!
• Závady: Akonáhle zistíte, že automatický 
systém reaguje neobvyklým spôsobom, odpojte 
ho okamžite od elektrickej energie a preveďte 
ručné odblokovanie. Nepokúšajte sa sami o 
nejakú opravu, ale privolajte svojho inštalačného 
technika; medzitým môže zariadenie fungovať, 
ako brána, ktorá nie je vybavená automatickým 
systémom, to je však možné len v prípade, že 
prevodový pohon je odblokovaný podľa postupu, 
ktorý je uvedený v nasledujúcom texte.
• Údržba: Tak ako každé technické zariadenie i 
tento automatický systém vyžaduje pravidelnú 
údržbu, aby zariadenie čo najdlhšie slúžilo a 
zostalo po celú dobu bezpečné. Dohodnite sa 
s Vašim inštalačným technikom plán údržby 
s pravidelnými intervalmi; spoločnosť Nice 
doporučuje šesť mesačný interval v prípade, že 
sa jedná o bežné použitie u obytnej stavby, ale 
tento interval sa môže meniť v závislosti na tom, 
ako často je zariadenie používané. 
Všetky kontroly, údržba alebo opravy musia byť 
prevádzané len kvalifikovaným personálom.
• l v prípade, keď sa domnievate, že by ste to 
zvládli sami, neprevádazjte na zariadení žiadne 
úpravy a rovnako tak nemeňte naprogramované 
parametre a nastavenie systému

Pokyny a upozornenia pre užívateľa 
pohonu WINGO
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• Konečné testovanie, pravidelné údržby a 
akékoľvek opravy musia byť zdokumentované 
technikom, ktorý ju previedol a tieto dokumenty 
zostávajú u majiteľa systému.
• Likvidácia: Potom čo automatický systém 
doslúži, zaistite, aby jeho likvidácia bola 
prevedená kvalifikovaným personálom a aby boli 
materiály recyklované alebo zlikvidované podľa 
miestne platných noriem a predpisov.
• V prípade poškodenia alebo prerušenia dodávky 
elektrickej energie. V dobe, keď budete čakať 
na príjazd vášho technika (alebo na obnovenie 
dodávky elektrickej energie, v prípade, že 

zariadenie nie je vybavené záložným zdrojom), je 
možné systém obsluhovať ručne, ako akýkoľvek 
iný ručne otváraný systém. Aby bylo možné 
zariadenie obsluhovať týmto spôsobom, je nutné 
ho najprv ručně odblokovať: toto môže byť 
prevádzané užívateľom systému a spoločnosť 
Nice venovala maximálnu pozornosť tomu, aby 
mohol byť tento úkon prevedený čo najľahším 
spôsbom, bez použitia náradia alebo bez 
nutnosti vynakladať fyzické úsilie.

1. Odsuňte ochranný kryt, ako je znázornené na obr. 1
2. Zasuňte kľúč a otočte ním v smere hodinových ručičiek, ako je znázornené na obr. 2
3. Zatiahnite za rukoväť v smere šípky až po dosadení znázornenej pozície na obr. 3
4. Dotlačte krídlo brány do krajného bodu polohy otvorené alebo zatvorené.
5. Pri zablokovaní systému postupujte podľa vyššie uvedených činností, ale v opačnom poradí.
 
Dôležité upozornenie: pokiaľ sa funkčnosť diaľkového ovládania (ak je dodané) začne po určitej dobe 
zhoršovať alebo prestane úplne fungovať, môžu byť vybité batérie (podľa použitého typu môže byť 
ich životnosť od niekoľkých mesiacov až po dva alebo tri roky). Môžete si to všimnúť podľa toho, 
že kontrolka OK LED, ktorá signalizuje vysielanie, skúste vymeniť batériu za batériu z funkčného 
vysielača: ak zistíte, že to bolo príčinou nesprávneho fungovania zariadenia, vymeňte starú batériu 
za novú rovnakého typu.
Ste spokojní? Pokiaľ chcete ku svojmu domu nainštalovať ďalšie automatické zariadenie obráťte sa 
na vášho inštalačného technika a my vám v spoločnosti Nice poskytneme poradenstvo odborníka, 
najnovší výrobok na trhu, zaistíte si i lepšiu funkčnosť a maximálnu kompatibilitu
Ďakujeme Vám, že ste si prečítali tieto doporučenia a prajeme Vám, aby ste boli maximálne 
spokojní so svojím novým systémom. Ak máte alebo budete mať akékoľvek požiadavky alebo dotazy, 
obráťte sa prosím s dôverou na vášho inštalačného technika.


