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VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE A OPATRENIE

Bezpečnostné upozornenie
• POZOR! – Tento manuál obsahuje dôležité inštrukcie a upozornenie, ktoré sa
týkajú bezpečnosti osôb. Chybne prevedená inštalácia môže spôsobiť ťažké
zranenie. Predtým, než začnete pracovať, si pozorne prečítajte všetky kapitoly
tohoto manuálu. V prípade akýchkoľvek pochybností prerušte inštaláciu a
požiadajte autorizovaný servis Nice o vysvetlenie.
• POZOR! – Tento manuál obsahuje dôležité informácie, preto ho dobre uschovajte pre jeho prípadné neskoršie použitie pri prevádzaní údržby alebo pri
likvidácii zariadenia.
• POZOR! – Podľa najnovšej európskej legislatívy sa na automatizácii brány a
garážových brán vzťahujú, a preto musia byť bezpodmienečne rešpektované,
normy uvedené v Smernici 98/37/ES (Smernice pre strojné zariadenie) a
hlavne sa na tieto automatizačné techniky vzťahujú požiadavky uvedené v
normách: EN 12445; EN 12453, EN 12635 a EN 13241-1, na ich základe
je potom možné pre danú automatizačnú techniku vystaviť prehlásenie
o zhode. Z týchto dôvodov musia byť všetky inštalačné práce, elektrické
zapojenie, kolaudácia a pravidelná údržba zariadenia prevádzaná výhradne
kvalifikovaným a autorizovaným technikom!
Upozornenie týkajúcich sa inštalácie
• Predtým, než zahájite instalačné práce skontrolujte, či je tento výrobok
vhodný pre automatizovanie vašej brány (viď kapitola 3 a “Technické
parametre výrobku”). Pokiaľ zistíte, že výrobok nie je vhodný k týmto účelom,
NEPOKRAČUJTE v jeho inštalácii.
• Všetky inštalačné a údržbárské práce musia prebiehať na zariadení odpojenom
od elektrického napájania. Pokiaľ nie je rozpojovacie zariadenie, určené pre
odpojenie elektrického napájania, umiestnené na dohľad od automatizačnej
techniky, je nutné ho opatriť výstražnou tabuľkou: „POZOR, NA ZARIADENÍ
SA PREVÁDZA ÚDRŽBA“.
• Počas inštalácie zachádzajte s výrobkom opatrne, nevystavujte ho tlaku, nárazom alebo pádu a zaistite, aby neprišiel do styku so žiadnými kvapalinami.
Nenechávajte výrobok v blízkosti tepelných zdrojov a ani ho nevystavujte pôsobeniu plameňov. Takéto vplyvy by ho mohli poškodiť a negatívne ovplyvniť
jeho funkčnosť, spôsobiť požiar alebo byť zdrojom nebezpečných situácií.
Pokiaľ by k niečomu takémuto predsa došlo, okamžite prerušte inštaláciu
zariadenia a obráťte sa na autorizovaný servis Nice.
• Žiadné komponenty výrobku neupravujte. Nedovolené úpravy by mohli byť
príčinou nesprávnej funkčnosti zariadenia. Výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škody spôsobené svojvolne upravenými výrobkami.
• Pokiaľ má brána, ktorá má byť vybavená automatizačnou technikou, vlastné
vnútorné dvere pre peších, je nutné ju vybaviť zariadením s kontrolným
systémom, ktorý znemožní uvedenie pohonu do chodu vo chvíli, keď sú dvere
pre chodcov otvorené.
• Obalové materiály, v ktorých je výrobok dodávaný, musí byť znehodnotený v
súlade s miestne platnými predpismi.
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POPIS VÝROBKU A MOŽNOSTI JEHO POUŽITIA

Tento výrobok je výhradne určený pre automatizáciu krídlových brán alebo brán
v občianskom, privátnom sektore.
POZOR! - Akékoľvek použitie výrobku, ktoré by bolo v rozpore s možnosťami
uvedenými v tomto návode alebo jeho inštalácie v nevyhovujúcom prostredí, budú
považované za nevhodné a preto zakázané!
Výrobok je elektromechanický prevodový pohon, vybavený motorom napájaným jednosmerným prúdom s napätím 24 V. Prevodový pohon je napájaný z
externej riadiacej jednotky, ku ktorej je pripojený.
V prípade výpadku dodávky elektrickej energie (black-out), je možné krídla
brány ovládať ručne po prevedení manuálneho odblokovania prevodového motora s pomocou príslušného kľúča; ohľadom prevedenia manuálneho odblokovania viď kapitolu 3.6.
Výrobok je dodávaný v dvoch verziách:
- XME2024 bez enkodéru, určený pre riadiace jednotky MC424.
- XME2124 s enkodérom, určený pre riadiace jednotky MC824H.
Nepoužívajte prevod. pohony v spojení s nekompatibilnými riadiacimi jednotkami.
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INŠTALÁCIA

3.1 - Kontrolné činnosti pred inštaláciou
Predtým, než začnete zariadenie inštalovať, je nutné skontrolovať, či nechýba
nejaký komponent výrobku, ďalej musíte posúdiť vhodnosť vybraného modelu
pre danú aplikáciu a či je dostatok priestoru pre inštaláciu takéhoto zariadenia.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE - Prevodový pohon nemôže poháňať bránu, ktorej
konštrukcia nie je sama o sebe dokonale funkčná a bezpečná. Rovnako nemôže
kompenzovať nedostatky spôsobené chybnou inštaláciou alebo nedostatočnou
údržbou brány.
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3.2 - Vhodnosť brány a okolitého prostredia pre inštaláciu automatizačnej techniky
• Skontrolujte, či je konštrukcia brány vhodná pre inštaláciu automatizačnej
techniky a či spĺňa miestne platné normy (vychádzajte z údajov uvedených
na štítku s technickými parametrami brány).
• Ručne bránu otvorte a zatvorte a pritom sledujte, či počas pohybu kladie
stále rovnaký a primeraný odpor v celom rozsahu svojej dráhy (nesmú byť
zistené miesta, ktoré vyžadujú vyvinutie väčšej fyzickej námahy).
• Skontrolujte, či je krídlo brány dobre vyvážené; to znamená, že pokiaľ ju
ručne zastavíte v ktoromkoľvek bode jeho dráhy, nesmie sa samovolne dať do
pohybu.
• Skontrolujte, či priestor okolo prevodového pohonu bude umožňovať jeho
ľahké a bezpečné manuálne odblokovanie.
• Skontrolujte, či je brána vybavená mechanickými dorazmi ako v otvorenej,
tak i zatvorenej koncovej pozícii dráhy.
• Skontrolujte, či je miesto vybrané pre montáž prevodového pohonu
dostatočne veľké vzhľadom k vonkajším rozmerom pohonu (viď obr. 1).

10.
11.
12.
13.

3.3 - Obmedzenie pre použitie výrobku
Predtým, než výrobok nainštalujete, skontrolujte, či rozmery a hmotnosť
krídla brány neprekračujú medzné hodnoty uvedené v grafe 1; posúďte taktiež
poveternostné podmienky v mieste inštalácie (napr. pôsobenie silného vetra).
Nepriaznivé podmienky môžu značne znížiť výkonnostné parametre uvedené v
grafe.

14.

a) Zastrčte bezhlavé nastavovacie skrutky (ako pre koncové dorazy v
otvorenej, tak i zatvorenej polohy brány) do určených otvorov v podpere
základového boxu:
- Otváranie krídla 90°: viď obr. 9 pre ľavé a pravé krídlo brány.
- Otváranie krídla 180°: viď obr. 10.
b) Nastavenie koncových dorazov (otvorená a zatvorená poloha): zaskrutkujte
koncové dorazy, aby sa dostali do miesta požadovaného nárazu ako v
otvorenej, tak v zatvorenej polohe; keď sú pozície dorazov správne
nastavené, naskrutkujte matice a pevne ich dotiahnite (obr. 11).
Uložte motor do základového boxu a zatlačte ho až na dno boxu takým
spôsobom, aby sa navzájom prekrývali montážné otvory na prevodovom
motore a otvory v boxe (obr. 12).
Do otvorov zastrčte dodané montážne skrutky (obr. 13) a ľahko ich
dotiahnite, aby bol motor mierne nazdvihnutý nad dnom boxu.
Potom pomaly pohybujte krídlom brány, aby došlo k jej spojeniu s
motorom. Potom silou dotiahnite montážne skrutky (obr. 14).
Prestrčte napájací kábel cez pripravenú trubicu (obr. 15): pri prevádzaní
elektrického pripojenia k riadiacej jednotke postupujte podľa inštrukcií
uvedených v kapitole 4 a rovanko prihliadnite k pokynom uvedeným v
návode riadiacej jednotky.
Rozmiestnite tri kryty “A, B, C” v tomto poradí:
a) Položte horný kryt “A” na základový box a zasuňte ho až do krajnej
polohy (obr. 16 - 1), súčasne s tým zasuňte do drážky kryt “B” (obr.16 - 2)
b) Zaistite kryt “A” 3 dodanými skrutkami (obr. 16 - 3)
c) Pripevnite spodný kryt “C” dodanou skrutkou (obr. 16 - 4 a 5).

MAX. HMOTNOSŤ KRÍDLA (kg)

400
330
300
250

100
1
1,5
MAX. DĹŽKA KRÍDLA (m)

1,8

2

2,3

3.4 - Prípravné práce pred inštaláciou
Na obr. 2 je nakreslený príklad typickej zostavy automatizačnej techniky
realizované s komponentami Nice. Tieto komponenty sú rozmiestnené podľa
typickej a bežne používanej schémy.
Podľa obr. 2 určite približné miesta, v ktorých budú nainštalované predpokladané komponenty, použité pri realizácii zariadenia; potom vyberiete, ktorá je
najvhodnejšia schéma elektrického zapojenia.
Komponenty potrebné pre realizáciu kompletného zariadenia (obr. 2):
A - Elektromechanické prevodové motory
B - Riadiaca jednotka
C - Pár fotobuniek
D - Stĺpiky pre pár fotobuniek (C)
E - Výstražný maják so zabudovanou anténou
F - Kľúčový spínač alebo tlačítkový panel
G - Pár mechanických dorazov v otvorenej a zavretej polohy
H - Kľúčový spínač
3.5 - Inštalácia
01. Vykopte základovú jamu dostatočných rozmerov pre umiestnenie
základného boxu (obr. 3); pripravte kanál pre drenážnú trubku pre odvod
vody, aby nedochádzalo k hromadeniu vody v jame;
02. Uložte základový box do vykopanej jamy takým spôsobom, aby bol jeho
otvor v osi s horným pántovým zavesením brány (obr. 4);
03. Pripravte trubicu pre uloženie napájacieho kábla a trubicu pre drenážny
odtok;
04. Zalejte základový box betónom a vodováhou skontrolujte, či je box vo
vodorovnej polohe (obr. 5);
05. V spodnej časti krídla brány vyvŕtajte 3 otvory so závitom M10, o min.
hĺbke 15 mm (obr. 6). Poznámka – Skrutky je možné nahradiť závesnou
pákou, pevne prizváranou ku krídlu brány;
06. 3 skrutky pripevnite závesnou pákou ku krídlu brány (obr. 6);
07. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! – Namažte vložku základového boxu (obr. 7);
08. Do vložky, ktorá je súčasťou základového boxu, zastrčte závesnú páku,
ktorú ste predtým pripevnili ku krídlu brány (obr. 8);
09. Pokiaľ je brána vybavená vlastnými mechanickými dorazmi (obr. 2 - G),
prejdite rovno k bodu 10. V opačnom prípade, keď brána nemá
mechanické koncové dorazy alebo si neprajete, aby krídlo brány narážalo
plnou silou motora v koncových bodoch dráhy, je možné použiť vnútorné
koncové dorazy, zabudované do prevodového motora, v takom prípade
postupujte podľa nasledujúcich bodov:
2

3.6 - Manuálne odblokovanie a zablokovanie prevodového motora
Pri odblokovaní a zablokovaní prevodového motora používajte dodaný trojhranný kľúč:
• Odblokovanie:
01. Zastrčte kľúč do jedného z 2 postranných otvorov v hornom kryte a otočte
ním o 180°, pritom je jedno ktorým smerom budete točiť (obr. 17);
02. Uveďte ručne krídlo brány do požadovanej polohy.
• Zablokovanie:
01. Zastrčte kľúč do jedného z 2 príslušných otvorov a otočte ním o 180°,
pritom je jedno ktorým smerom budete točiť (obr. 17);
02. Krídlo brány sa zablokuje pri prvom pracovnom cykle, spustenom na
základe príkazu vydaného riadiacou jednotkou.
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ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE

Upozornenie:
- Prevodový pohon je dodávaný s elektrickým napájacím káblom dlhým 2 m.
Pokiaľ bolo nutné pripojenie na väčšiu vzdialenosť, bude nutné použiť roz
vodnú krabicu (nie je súčasťou dodávky). DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! - Prevádzanie akýchkoľvek spojov el. káblov vo vnútri základového boxu je zakázané.
- Elektrické zapojenie je nutné prevádzať na zariadení odpojenom od elektrického
napájania.
Pri zapájaní napájacieho káblu k riadiacej jednotke postupujte v súlade s
inštrukciami uvedenými v návode jednotky a podľa nasledujúcich informácií:
Modrý vodič

= Napájanie motora 24 V

Hnedý vodič

= Napájanie motora 24 V

Čierny vodič

= Enkódér (len pri modeli XME2124)

Šedý vodič

= Enkódér (len pri modeli XME2124)

Žlto/Zelený vodič

= Zemnenie
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KOLAUDÁCIA A UVEDENIE DO PREVÁDZKY

POZOR! – Operácia napísaná v tejto kapitole musí byť výhradne prevedená kvalifikovaným a skúseným technikom podľa inštrukcií uvedených v tomto návode a v
súlade s miestne platnými zákonmi, bezp. predpismi a technickými normami.
Jedná sa o najdôležitejšiu fázu pri realizácii automatizačnej techniky, pretože
jej účelom je zaistiť maximálnu bezpečnosť. Postup stanovený pre kolaudáciu
môže byť používaný i pri prevádzaní pravidelných kontrol jednotlivých zariadení, z ktorých sa automatizačná technika skladá.
Kolaudácia celého zariadenia musí byť prevedená skúseným a kvalifikovaným
technikom, ktorý je povinný previesť predpísané skúšky na základe posúdených
možných rizík a skontrolovať, či boli dodržané ustanovenia predpísané
príslušnými zákonmi, normami a smernicami, a predovšetkým preveriť, či boli
splnené náležitosti stanovené normou EN 12445, ktorá definuje skúšobné
metódy pre kontrolu automatizačnej techniky nainštalovanej na bránach.
POZOR! – Predtým, ako prevediete akúkoľvek kontrolnú operáciu, je nutné odpojiť
všetky zdroje elektrického napájania zariadenia.

5.1 - Kolaudácia
Každý komponent automatizačnej techniky, napríklad bezpečnostné lišty,
fotobunky, systém núdzového zastavenia atd., vyžaduje príslušný kolaudačný
postup; v prípade týchto zariadení je nutné previesť predpísaný postup, uvedený v ich inštalačných manuáloch.
Pri kolaudácii prevodového pohonu X-Metro prevádzajte dole uvedené operácie:
1. Uistie sa, že boli v plnom rozsahu dodržané pokyny týkajúce sa bezpečnosti,
uvedené v tomto návode a hlavne v kapitole 1 – Všeobecné bezpečnostné
upozornenia a opatrenia.
2. Bránu úplne zatvorte.
3. Odpojte všetky zdroje elektrickej energie, ktoré napájajú riadiacu jednotku.
4. Odblokujte prevodový motor s pomocou príslušného kľúča, viď kapitola 3.6.
5. Ručne otvorte krídlo brány a dajte ju až do medznej otvorenej pozície a
pritom skontrolujte, či ste počas pohybu brány nezaznamenali miesta s vyššou
intenzitou mechanického trenia.
6. Skontrolujte, či sa krídlo po zastavení v ktorejkoľvek pozícii na dráhe
neuvádza samovolne do chodu.
7. Skontrolujte, či sú bezpečnostné systémy a mechanické dorazy v dobrom
technickom stave.
8. Skontrolujte, či sú skrutkované spoje dobre zatiahnuté.
9. Pokiaľ je to nutné, vyčistite vnútrajšok základového boxu a skontrolujte, či je
odvod vody z boxu účinný.
10. Zablokujte prevodový motor príslušným kľúčom, viď kapitolu 3.6.
11. Pripojte riadiacu jednotku ku zdroju elektrického napájania.
12. Zmerajte nárazovú silu podľa inštrukcií uvedených v norme EN 12445.
Pokiaľ je kontrola “sily motora” využívaná riadiacou jednotkou ako pomocný
systém pre obmedzenie nárazovej sily, skúste nastaviť túto funkciu takým
spôsobom, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.
13. Trvalým spôsobom umiestnite v blízkosti automatizačnej techniky štítok s
návodom pre ručné odblokovanie prevodového motora.
5.2 - Uvedenie do prevádzky
Uvedenie zariadenia do prevádzky môže byť prevedené len na základe pozitívnych výsledkov všetkých fáz kolaudácie prevodového pohonu a všetkého
použitého príslušenstva. Pri uvedení automatizačnej techniky do prevádzky
postupujte podľa inštrukcií uvedených v návode riadiacej jednotky.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE – Nie je povolené prevádzať čiastočné uvedenie do
prevádzky alebo zariadenie prevádzkovať za „provizórnych“ podmienok.
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ÚDRŽBA VÝROBKU

Automatizačná technika vyžaduje pravidelnú údržbu, aby bola zaistená čo
najdlhšia životnosť a trvale zachovaná požadovaná úroveň bezpečnosti. Preto je
nutné naplánovať údržbu automatizačnej techniky v pravidelných intervaloch.
Prevodový pohon vyžaduje pravidelne prevádzanú údržbu v intervaloch nepresahujúcich 6 mesiacov.
Pri prevádzaní kontrolných operácií v rámci pravidelnej údržby postupujte
podľa inštrukcií uvedených v kapitole 5.1 - Kolaudácia.
Dôležité upozornenie! - Predtým, než budete prevádzať akúkoľvek kontrolnú
operáciu, je nutné odpojiť všetky zdroje elektrického napájania.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU
Tento výrobok je neoddeliteľnou súčasťou automatizačnej techniky a preto musí byť
likvidovaný spoločne s ňou.
Rovnako tak ako inštalácia, musí po skončení životnosti výrobku byť i jeho
demontáž a likvidácia prevedená kvalifikovaným technikom.
Toto zariadenie je vyrobené z rôznych typov materiálov: niektoré z nich je
možné recyklovať, iné musia byť likvidované. Informujte sa o recyklačných a
likvidačných technológiách a pritom postupujte v súlade s miestnymi platnými
predpismi, ktoré sa vzťahujú na kategóriu tohoto výrobku.
Pozor! - niektoré komponenty výrobku môžu obsahovať látky, ktoré sú škodlivé
alebo priamo nebezpečné pre životné prostredie a ich voľné vyhodenie by
mohlo mať negatívny dopad ako na životné prostredie, tak i na ľudské zdravie.
Ako vyplýva z +vedľa uvedeného symbolu, je zakázané vyhadzovať tento
výrobok do kontajneru určeného pre komunálny odpad. Pri znehodnotení
tohoto výrobku postupujte v súlade so zásadami platnými pre zber “triedeného
odpadu”. Dodržujte miestne platné nariadenia alebo výrobok
odovzdajte predajcovi pri nákupe nového výrobku rovnakého
typu.
Pozor! – miestne platné predpisy môžu postihovať vysokými
sankciami nedodržanie pokynov, ktoré sa týkajú znehodnotenia výrobku tohoto typu.

TECHNICKÉ PARAMETRE VÝROBKU
UPOZORNENIE: • Všetky nižšie uvedené technické parametre sú platné pri teplote okolitého prostredia 20°C (± 5°C). • Spoločnosť Nice S.p.a. si vyhradzuje právo
prevádzať úpravy svojich výrobkov, kdekoľvek to bude považovať za nutné, pričom zachová ich prevádzkové parametre a možnosti použitia.



Typológia

Elektromechanický prevodový pohon pre automatizáciu brány



Napájanie

24 V



Prúdový odber v špičke

5A



Maximálny prúdový odber

2A



Príkon v špičke

120 W



Maximálny príkon

50 W



Krytie zariadenia

IP 67



Rozsah otvárania

od 0° do 90° (±10°) alebo od 0° do 180° (±10°) [nie je možné čiatočné otváranie medzi 90° a 180°]



Rýchlosť bez zaťaženia

1,25 rpm



Rýchlosť pri nominálnom krútiacom momente

1 rpm



Maximálny krútiaci moment

250 Nm



Nominálny krútiaci moment

120 Nm



Prevádzkové teploty

od -20°C do +50 °C



Počet cyklov za hodinu pri nominálnom
krútiacom momente

60



Životnosť

Približne medzi 80.000 a 200.000 pracovnými cyklami, podľa podmienok uvedených v tabuľke 1



Rozmery

230 mm x 206 mm x 88 mm



Hmotnosť

15 kg (prevodový motor vrátane základového boxu)
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Životnosť výrobku

GRAF A

Odhad životnosti výrobku je definovaný na základe konštrukčných výpočtov a
výsledkov skúšok prevedených na prototypoch. Pretože sa jedná len o približný
odhad, nie je možné takto zistenú hodnotu považovať za záruku skutočnej
funkčnosti a životnosti výrobku.

200.000

počet pracovných cyklov

Dĺžka životnosti je ovplyvnená indexom prevádzkového zaťaženia pracovnými
cyklami, vykonanými automatizačnou technikou:
súhrnom všetkých faktorov, ktoré vedú k opotrebeniu výrobku (viď tabuľku 1).
Pri stanovení pravdepodobnej životnosti vašej automatizačnej techniky postupujte podľa nižšie uvedených krokov:
01. Vypočítajte index prevádzkového zaťaženia tým spôsobom, že sčítate
hodnoty vyjadrené v percentách u jednotlivých položiek uvedených v tabuľke 1;
02. Do grafu A zakreslíte od takto vypočítanej hodnoty zvislú priamku
pretínajúcu krivku; od vzniknutého priemeru veďte vodorovnú priamku
pretínajúcu os s “pracovnými cyklami”. Zistená hodnota zodpovedá približnej
životnosti vášho výrobku.
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TABUĽKA 1
Dĺžka krídla

≥ 1,5 m

1,5 - 1,8 m

1,8 - 2 m

2 - 2,3 m

Index prevádzkového zaťaženia

Hmotnosť krídla

< 100 Kg

Príklad výpočtu životnosti prevodového pohonu X-Metro (viď tabuľka 1 a graf A):

0%

10 %

20 %

30 %

100 - 250 Kg

10 %

20 %

30 %

40 %

250 - 300 Kg

20 %

30 %

40 %

50 %

300 - 330 Kg

30 %

40 %

50 %

-

330 - 400 Kg

40 %

50 %

-

-

Teplota okolitého prostredia vyššia než 40°C alebo nižšia než
0°C alebo vlhkosť vyššia než 80%

15 %

Plné krídlo

15 %

Inštalácia vo veternej oblasti

15 %

- dĺžka krídla brány: 1,7 m a hmotnosť krídla brány: 200 Kg = index
prevádzkového zaťaženia: 20%
- inštalácia vo veternej oblasti = index prevádzkového zaťaženia: 15%
- bez ďalších javov, ktoré by zvyšovali prevádzkové zaťaženie
Celkový index prevádzkového zaťaženia = 35%
Približná životnosť = 120.000 pracovných cyklov

ES PREHLÁSENIE O ZHODE
Poznámka: Obsah tohto prehlásenia zodpovedá originálnej verzii dokumentu prehlásenia, ktoré bolo k dispozícii v dobe vydania tohoto manuálu a je
archivované v sídle spoločnosti Nice s.p.a. Text prehlásenia o zhode je v tomto návode z tlačiarenských dôvodov typograficky upravený.
Číslo: 320/XME 						

Revízie: 0

Nižšie podpísaný Luigi Paro vo funkcii generálneho managera prehlasuje na vlastnú zodpovednosť, že výrobok:
Výrobca: 		
Sídlo spoločnosti:
Typ: 		
Modely: 		
Príslušenstvo:

NICE s.p.a.
Via Pezza Alza 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (Treviso) Taliansko
Podzemný elektromechanický prevodový pohon napájaný 24 V DC
XME2024, XME2124
Bez príslušenstva

Spĺňa požiadavky uvedené v nasledujúcich normách Európskej Únie:
98/37/ES (novelizovaná 89/392/EHS) SMERNICA 98/37/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo dňa 22. júna 1998 o zbližovaní právnych
predpisov členských štátov týkajúcich sa strojných zariadení.
V súlade so smernicou 98/37/ES upozorňujeme, že nie je povolené uvedenie vyššie zmieneného výrobku do prevádzky, pokiaľ nie je strojné zariadenie, ktorého je výrobok súčasťou, považované a prehlásené za zhodné v zmysle smernice 98/37/ES.
Okrem toho výrobok zodpovedá požiadavkám uvedeným v nasledujúcich európskych smerniciach, tak ako sú upravené smernicou 93/68/EHS prijaté
Európskou radou 22. júna 1993:
• 2006/95/EHS (ktorá nahrádza smernicu 73/23/ES) SMERNICE 2006/95/EHS EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo dňa 12. decembra 2006
o zbližovaní právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrických zariadení pre použitie v určenom rozsahu napätia. Podľa nasledujúcich
harmonizovaných noriem: EN 60335-1:1994+A11:1995+A1:1996+A12: 1996+A13:1998+A14:1998+A15:2000+A2:2000+A16:2001
• 2004/108/EHS (ktorá nahrádza smernicu 89/336/EHS) SMERNICE 2004/108/ES zo dňa 15. decembra 2004 o zbližovaní právnych predpisov
členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility a o zrušení smernice 89/336/EHS. Podľa nasledujúcich harmonizovaných noriem:
EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007
Ďalej výrobok spĺňa požiadavky nasledujúcich noriem, a to v čiastočnom rozsahu, aplikovateľnom na výrobok:
EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+ A2:2006, EN 60335-2-103:2003, EN 13241-1:2003; EN 12453:2002; EN 12445:2002;
EN 12978:2003
Oderzo, 15. apríla 2009									
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Luigi Paro (generálny manager)

NÁVOD NA POUŽITIE A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA
Predtým, než použijete automatizačnú techniku, nechajte si od technika
vysvetliť zdroje možného rizika a venujte niekoľko minút čítaniu tohoto
inštruktážneho manuálu s upozornením pre užívateľa, ktoré Vám predal
inštalačný technik. Uschovajte tento manuál pre prípad, že by ste v budúcnosti mali nejaké pochybnosti a eventuálne i pre nového majiteľa tejto
automatizačnej techniky.
POZOR! - Vaša automatizačná technika je strojné zariadenie, ktoré presne
prevádza Vaše príkazy; jej použitie bez predchádzajúceho poučenia alebo
nevhodné používanie z nej môže učiniť nebezpečné zariadenie:
- Neuvádzajte automatizačnú techniku do chodu, pokiaľ sa v jej blízkosti
nachádzajú osoby, zvieratá alebo predmety.
- Je prísne zakázané dotýkať sa častí automatizačnej techniky počas toho,
keď je brána v pohybe!
- Fotobunky nie sú bezpečnostné zariadenia, ale len pomocný prvok, ktorý
je súčasťou bezpečnostného systému. Sú vyrobené s vysoko spoľahlivou
technológiou, ale v extrémnych situáciach môžu zareagovať nesprávnym
spôsobom alebo sa priamo poškodiť. Závada nemusí byť za istých
okolností ihneď rozpoznateľná. Z týchto dôvodov je počas používania
automatizačnej techniky nutné rešpektovať nižšie uvedené bezpečnostné
upozornenia:
- Prejazd alebo prechod bránou je povolený iba v tom prípade, že je úplne
otvorená a nepohybuje sa!
- JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ, prechádzať bránou vtedy, keď sa zatvára!
- Pravidelne kontrolujte správnu funkčnosť fotobuniek a nechajte celú
automatizačnú techniku pravidelne odborne skontrolovať aspoň raz za pol
roka.

RUČNÉ ODBLOKOVANIE A
ZABLOKOVANIE PREVODOVÉHO MOTORA
Prevodový pohon je vybavený mechanickým systémom, ktorý umožňuje bránu
otvárať a zatvárať i ručne.
Odblokovanie prevodového motora je potrebné previesť v prípade výpadku
dodávky elektrickej energie alebo pokiaľ automatizačná technika reaguje
neobvyklým spôsobom. V druhom prípade môže byť blokovací mechanizmus
použitý i pri preverení, či nie je závada spôsobená samotným mechanizmom
brány.
Pri odblokovaní a zablokovaní prevodového motora používajte dodaný
trojhranný kľúč:
• Odblokovanie:
01. Zastrčte kľúč do jedného z 2 postranných otvorov v hornom kryte pohonu a
otočte ním o 180°, pritom je jedno ktorým smerom budete točiť (obr. A);
02. Uveďte ručne krídlo brány do požadovanej pozície.
Poznámka - Z dôvodu pružnosti brány nemusí byť možné po odblokovaní
motora so zavretým krídlom jeho zablokovanie s krídlom v rovnakej pozícii.
• Zablokovanie:
01. Zastrčte kľúč do jedného z 2 príslušných otvorov a otočte ním o 180°,
pritom je jedno ktorým smerom budete točiť (obr. A);
02. Krídlo brány sa zablokuje pri prvom pracovnom cykle, spustenom na
základe príkazu vydaného riadiacou jednotkou.

• Deti: automatizačná technika zaisťuje vysoký stupeň bezpečnosti, jej
detekčné systémy znemožňujú uvedenie zariadenia do chodu pokiaľ sú v
jeho bezprostrednej blízkosti osoby alebo predmety a zároveň tieto systémy
zaisťujú predvídateľné a bezpečné uvedenie do chodu za všetkých okolností.
Deťom je vhodné zakázať, aby sa hrali v blízkosti automatizačnej techniky.
Aby nedošlo k nechcenému uvedeniu automatizačnej techniky do chodu,
nenechávajte diaľkové ovládače v ich dosahu: nie je to hračka!
• Výrobok nie je určený k tomu, aby ho používali osoby (vrátane detí),
ktorých fyzické, senzorické alebo mentálne schopnosti sú nejakým spôsobom znížené alebo im chýba dostatočná skúsenosť s ovládaním zariadenia, nie sú o ňom poučené a nie sú ani v doprovode osoby poučenej
ohľadom ovládania automatizačnej techniky, ktorá by bola zodpovedná za
ich bezpečnosť.
• Neobvyklé reakcie: akonáhle zistíte, že automatizačná technika reaguje
neobvyklým spôsobom, odpojte zariadenie od zdroja elektrického napájania
a manuálne odblokujte prevodový motor (viď príslušnú časť tohto návodu
na použitie), aby bolo možné bránu otvárať ručne. Nepokúšajte sa sami o
nejakú opravu, ale vyžiadajte si zásah technika, ktorý previedol inštaláciu
zariadenia.
• Údržba: aby bola zaručená trvalá úroveň bezpečnosti pri prevádzaní
zariadenia a súčasne zaistená jeho čo najdlhšia životnosť, vyžaduje
automatizačná technika pravidelnú údržbu, prevádzanú každých 6 mesiacov. Akákoľvek kontrola, údržba alebo oprava musí byť prevádzaná len
kvalifikovaným technikom.
• Neupravujte žiadným spôsobom zariadenie a nemeňte naprogramované
parametre a nastavenie riadiacej jednotky: zodpovednosť za jej prevádzku nesie
technik, ktorý automatizačnú techniku nainštaloval.
• Kolaudácia, pravidelnej údržby a prípadné opravy musia byť zdokumentované technikom, ktorý ich previedol a táto dokumentácia je uchovaná
majiteľom zariadenia. Jediné činnosti, ktoré môžete na zariadení prevádzať
a ktoré by ste dokonca mali robiť pravidelne, je čistenie sklíčok fotobuniek
(používajte len mäkkú handru mierne navlhčenú vo vode) a odstraňovanie
lístia alebo kamienkov, ktoré by mohli obmedzovať chod automatizačnej
techniky. Dôležité upozornenie - Aby ste zabránili situácii, kedy by niekto
mohol uviesť bránu do chodu, tak ešte predtým, než začnete prevádzať
čistenie, nezabudnite automatizačnú techniku odblokovať (podľa nižšie
uvedených inštrukcií).

180˚

• Znehodnotenie: Po uplynutí životnosti automatizačnej techniky sa uistite o
tom, že jej znehodnotenie bolo prevedené kvalifikovaným personálom a že
materiály boli recyklované alebo znehodnotené v súlade s miestne platnými
predpismi.



• Závada alebo prerušenie dodávky elektrickej energie: počas čakania na
zásah Vášho technika alebo na obnovenie dodávky elektrickej energie a v
prípade, že zariadenie nie je vybavené záložnou batériou, môžete bránu
otvárať, ako keby nebola vybavená automatizačnou technikou: najprv je
nutné previesť manuálne odblokovanie prevodového motora (viď nasledujúci
odstavec) a potom bránou manipulovať podľa vlastnej potreby.

II

1
254 mm

81 mm

52 mm

72,5 mm

320 mm

2

E

B

F
C

A

C

G

A
G

G
D

D

H

3

II

4

5

6

1

2

7

8

III

9

90°

10

180°

IV

90°

11

12

13

V

14

1

KLIK
Clack!

2

3

15

VI

16

2
“B”

3
1

“A”

5

4
17

180˚
“C”

VII

Nice Worldwide

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

Nice France
Buchelay France
Ph. +33.(0)1.30.33.95.95
Fax +33.(0)1.30.33.95.96
info@fr.niceforyou.com

Nice in Italy

Nice France Sud
Aubagne France
Ph. +33.(0)4.42.62.42.52
Fax. +33.(0)4.42.62.42.50
infomarseille@fr.niceforyou.com

Nice Padova
Padova Italia
Ph. +39.049.87.01.05.1
Fax +39.049.87.07.63.8
infopd@niceforyou.com
Nice Roma
Roma Italia
Ph. +39.06.72.67.17.61
Fax +39.06.72.67.55.20
inforoma@niceforyou.com

Nice France Rhône Alpes
Decines Charpieu France
Ph. +33.(0)4.78.26.56.53
Fax +33.(0)4.78.26.57.53
infolyon@fr.niceforyou.com
Nice Belgium
Leuven (Heverlee) Belgium
Ph. +32.(0)16.38.69.00
Fax +32.(0)16.38.69.01
info@be.niceforyou.com

www.niceforyou.com

Nice Deutschland
Gelnhausen Deutschland
Ph. +49.(0)6051.91.520
Fax +49.(0)6051.91.52.119
info@de.niceforyou.com

Nice España Madrid
Mostoles Madrid España
Ph. +34.(0)9.16.16.33.00
Fax +34.(0)9.16.16.30.10
info@es.niceforyou.com
Nice España Barcelona
Sant Quirze del Valles
Barcelona España
Ph. +34.(0)9.37.84.77.75
Fax +34.(0)9.37.84.77.72
info@es.niceforyou.com
Nice Australia
Wetherill Park Australia
Ph. +61.(0)2.96.04.25.70
Fax +61.(0)2.96.04.25.73
info@au.niceforyou.com
Nice China
Shanghai P. R. China
Ph. +86.21.575.701.46
Fax +86.21.575.701.44
info@niceforyou.com.cn
Nice USA
San Antonio Texas USA
info@us.niceforyou.com
Nice Russia
Odintsovo Moscow Region Russia
Ph. +7.495.739.97.02
Fax +7.495.739.97.02
info@ru.niceforyou.com

Nice South Africa
Johannesburg South Africa
info@co.za.niceforyou.com
Nice Polska
Pruszków Polska
Ph. +48.(022).759.40.00
Fax +48.(022).759.40.22
info@pl.niceforyou.com
Nice Portugal
Mem Martins Portugal
Ph. +351.21.922.82.10
Fax +351.21.922.82.19
info@pt.niceforyou.com
Nice Romania
Cluj Napoca Romania
Ph./Fax +40.(0)264.453.127
info@ro.niceforyou.com
Nice Turkey
Kadikoy Istanbul Turkey
Ph. +90.216.456.34.97
Fax +90.216.455.78.29
info@tr.niceforyou.com
Nice UK
United Kingdom
Ph. +44.16.23.55.80.86
Fax +44.16.23.55.05.49
info@uk.niceforyou.com

Codice: ISTXME.4865 – Rev. 00 del 10 – 06 – 2009

Headquarters

