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FT210 je zaøízení, které øeší problémy elektrických zapojení
ochraných lišt pohyblivého køídla. Zaøízení se skládá z baterie
napájeného IR vysílaèe (TX), které se nachází na pohyblivém
køídle, na nìmž je ochranná lišta. V ose naproti se nachází
normálnì napájený pøijímaè (RX), který je na pevné èásti:
12÷24 V~/=.

Ochranná lišta s nemìnným odporem 8,2kOhm je neustále
ovládána vysílaèem a aktivace nebo deaktivace je
pøenášena do pøijímaèe. Na základì stavu ochranné lišty
interpretuje pøijímaè RX pøijatou informaci a aktivuje nebo
deaktivuje dvì výstupní relé ALT a ALT 1. Komunikace mezi
TX a RX je kódována pomocí vysoce bezpeèných metod
tak, aby bylo celé zaøízení v souladu s bezpeènostní
kategorií 3 podle normy EN 954-1 a  mohlo tak být použito
v PSPE systémech vytvoøených dle normy EN 12978.

Fotobuòka FT210 smontováná podle instrukcí
a obsahující ochrannou lištu TCB65 byla certifikována
výrobcem a je v souladu s následujícími normami:
• EN 954-1 - Bezpeènost strojù - Èásti øídícího systému

spojené s bezpeèností - Základní zásady pøi tvorbì
designu 

• EN 1760-2 - Bezpeènost strojù Ochranná zaøízení citlivá
na tlak - Základní zásady pøi tvorbì designu a realizací
testù pro lišty citlivé na tlak.  

• EN 12978 - Prùmyslové, komerèní a garážová vrata

a brány. Bezpeènostní zaøízení pro automatická vrata
a brány - Požadavky a zpùsoby testování.

Upozornìní: 
FT210 neobsahuje kompletní bezpeènostní zaøízení, je
jeho souèástí!

TX a RX jsou umístnìny tak, aby optická komunikace
probíhala skrz mezeru (viz Obr.1), pøièemž je možno
zaøízení použít jako senzor pøítomnosti (typ D dle normy
EN 12453). Ve skuteènosti - objekt, který pøeruší paprsek,
deaktivuje tøetí relé - PHOTO.

1) Upozornìní:

Tento návod obsahuje dùležité informace ohlednì
bezpeènosti; je dùležité, aby jste si pøed zapoèetím
instalace komponentù pøeèetli veškeré informace zde
uvedené. Uschovejte tento návod na bezpeèné místo, aby
jej v pøípadì potøeby bylo možno použít.
Vzhledem k nebezpeèím, jenž mohou nastat bìhem
instalace a používání FT210, instalace musí být provedena
plnì v souladu s platnými zákony, ustanoveními a pravidly,
aby byla zabezpeèena maximální bezpeènost.

Podle nejnovìjší evropské legislativy je automatizace
vrat a bran ošetøena ustanoveními uvedenými ve
Smìrnici 98/37/CE (Smìrnice o strojích) a podrobnìjí
ustanoveními: EN 13241-1 (jednotná norma); EN 12445;
EN 12453 a EN 12635, které umožòují deklarované
shody produktu se Smìrnicí o strojích.

Další informace, smìrnice pro analýzu rizik a jako vytvoøit
technickou dokumentaci jsou k dispozicii na webové
stránce www.niceforyou.com. Tento návod byl speciálnì
napsáný pro použití kvalifikovanými montéry a žádná
z informací uvedených v tomto návodu není urèena pro
koncové uživatele!
• Používání FT210 zpùsobem, který není výslovnì uveden

v tomto návodu, není dovoleno. Nesprávné používání
mùže zpùsobit škody nebo zranìní.

• Neupravujte žádné komponenty, pokud tento krok není
výslovnì uveden v tomto návodu. Operace tohoto druhu
mohou vést k poruchám. Spoleènost NICE neodpovídá
za škody zpùsobené upravenými produky.

• FT210 mùže fungovat jen prostøednictvím pøímé
interpolace TX-RX. Používání odrazných ploch je
zakázáno!

• K zhotovení elektrických propojení použijte vhodné
vodièe uvedené v Kapitole "Instalace".

• Ujistìte se, že zdroj elektrického napìtí a ostatní
úžitkové parametry odpovídají hodnotám uvedeným
v tabulce "Technické vlastnosti".

• Výroba bezpeènostních zaøízení pro automatická vrata
a brány podléhá nasledujícím normám:
• EN 12453 - Prùmyslová, komerèní a garážová vrata

a brány. Bezpeènost pøi používání aktivních
vrat - Požadavky.

• EN 12978 - Prùmyslová, komerèní a garážová vrata
a brány. Bezpeènostní zaøízení pro aktivní vrata
a brány - Požadavky a zpùsoby testování.

Instalace a pøipojení FT210 jako bezpeènostního zaøízení
musí být provedeny v souladu s uvedenými normami.
Zanedbání nevyhnutných ustanovení je automaticky
považováno za nedbalý èin a úmyslné zneužití.
Zvláštní upozornìní, týkající se vhodného používání
tohoto produktu ve vztahu k Smìrnici 89/336/EEC
"Elektromagnetická kompatibilita" a následým úpravám
92/31/EEC a 93/68/EEC:
Tento produkt podstoupil testy ohlednì elektromagnetické
kompatibility v nejkritiètìjších podmínkách používání,
v konfiguracích pøedpokládaných tímto návodem
a v kombinaci s èlánky uvedenými v produktovém katalogu
spoleènosti Nice S.p.a. Elektromagnetická kompatibilita
nemusí být zaruèena, pokud je produkt používán
v konfigurácích nebo s jinými produkty, které tento návod
nepøedpokladá. Používání produktu v takových
podmínkách je zakázáno, pokud strana vykonávající
instalaci neprokáže soulad s požadavky pøedpokládanými
smìrnicí.

2) Popis produktu a možnosti použití

1
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Protože fotobuòky zaøízení FT210 mají horizontální rozsah 210° a vertikální rozsah 30°, tudíž je mùžete používat i na
nerovném povrchu, kde správné zarovnání mezi TX a RX není za bežných okolností možné (viz obr.2).

Systém musí být bìhem instalace odpojen od
elektrického napájení. Pokud jsou v nìm integrovány
vyrovnávací baterie, odpojte je!

3.1) Preventivní kontroly  
Z dùvodu jedineènosti produktu je tøeba pøed instalací
zhodnotit urèité aspekty týkající se provozních pravidel tak,
aby byla zabezpeèena maximální bezpeènost a funkènost.
• Pozornì zkontrolujte, zda provozní parametry

odpovídají údajùm uvedeným v kapitole "Technické
vlastnosti". Pokud máte nìjaké pochybnosti,
nepoužívajte produkt a požádejte oddìlení technické
pomoci Nice o vyjasnìní.  

• Vysílaè neustále monitoruje stav ochranné lišty a vysílá
informace do pøijímaèe. Aby se snížila spotøeba energie
z baterie a zùstala zachována požadovaná úroveò
bezpeènosti, je tato operace vykonávána pøi dvou
rùzných "rychlostech": 
- NÍZKÁ, pokud je brána v neèinnosti 
- VYSOKÁ, pokud je brána v pohybu. Vysílaè detekuje,
když brána projíždí pøes speciální senzor, jenž detekuje
vibrace pohybující se brány. V okamžiku, kdy se brána
zaène pohybovat, pøepne se vysílaè do režimu VYSOKÉ
rychlosti a zùstane v nìm, dokud brána nestojí 10 nebo
90 sekund (viz pøemostìní JP2 a JP3 v tab.1).   

• Aby se zabezpeèila požadovaná úroveò bezpeènosti,
musí pøijímaè detekovat stav brány, pøedevším však
ovìøit, zda režim NÍZKÉ nebo VYSOKÉ rychlosti brány je
správný.
Tento kontrolní mechanismus probíhá pøes vstup
"PHOTOTEST" na pøijímaèi (viz. pøíklady zapojení na
Obr.19 a 20). Fototest je proveden obvykle v øídící
jednotce na poèátku každého manévru. Pøijímaè FT210 je
takto informován, že se brána bude pohybovat.

• Pokud øídící jednotka neobsahuje Fototest F210, je
možno použít pøipojením vstupu PHOTOTEST zaøízení
FT210 na výstup SCA øídící jednotky. V tom pøípadì
musí být na výstupu SCA pøítomný blikající signál bìhem
celé doby pohybu (viz pøíklad zapojení na obr. 20). 

• Nemá-li øídící jednotka ani výstup SCA, je tøeba F210
naprogramovat do nepøerušovaného režimu pøi VYSOKÉ
rychlosti odpojením pøemostìní JP3 na TX (viz tab. 1).

• Pokud øídící jednotka - na které probíhá zaèátek otvíracího
manévru a automatického zavøení - pøepnutí z režimu
VYSOKÉ rychlosti do režimu NÍZKÉ rychlosti musí být pøi
zavírání brány pozdrženo na 90 sekund (viz JP2 v tab.1).
TX v tomto stavu zùstane (v režimu VYSOKÉ rychlosti)
bìhem trvání otvírání brány. Èas pøestávky øídící jednotky

musí být samozøejmì kratší než 90 sekund.
• Zaøízení FT210 je navržené tak, aby nerušilo a zároveò

rušené jinými fotobuòkami, což znamená, že FT210 je
možno použít spolu s jinými fotobuòkami. Funkènost je
zaruèena nejménì s jedním dalším párem fotobunìk
Nice, zatímco funkènost není možno zaruèit pøi použití
více než jednoho páru nebo fotobunìk jiného typu.
Pozorným provedením testovací procedury uvedené
v kap.4 a kontrolou pøíslušných signálù uvedených
v tab.5 zkontrolujte, zda nedochází k ovlivlòování jinými
zaøízeními.
V každém pøípadì však mùžete nainstalovat dvì
zaøízení FT210 k monitorování pøední a zadní èásti
brány, pøièemž dvì zaøízení TX budou vysílat signály
opaèným smìrem.

• Dvì zaøízení FT210 není možno nainstalovat tak, aby
monitorovali totožnou oblast. Pokud pøijímaè pøijme
signál ze dvou vysílaèù, aktivuje "bezpeènostní" režim
a znemožní pohyb brány - viz pøíslušný signál v tab.5.  

Obr. 3 zobrazuje pøíklad správné instalace.

3) Instalace

2

3
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• Vysílaè TX zaøízení FT210 vysílá paprsek pod úhlem pøibližnì ± 4°, proto je nutno dosáhnout dokonalého vzájemného
zamìøení TX a RX, jenž zùstane nemìnné bìhem celé životnosti brány.

• V  pøípadì potøeby je možno osadit pøijímaè na speciální podstavec MOCF s pøíslušným pøíslušenstvím FA2 (viz obr.6),
nebo namontovat na stìnu. V tom pøípadì mohou být kabely pøivedeny ze základny (viz obr.7) nebo zespodu, kdy je však
tøeba použít kabelovou prùchodku "PG9" (viz obr.8). 

3.2) Uchycení zaøízení
Proveïte instalaci a uchycení zaøízení podle nasledujícího postupu:
1. K oddìlení øídící jednotky od základny použijte šroubovák. Nadzdvihnìte tøi spony dle obr.9. 
2. Uchy�te pøijímaè dle obr.10.

4 5

6 7 8

9 10

Obr.4 zobrazuje pøíklad správné montáže Obr.5 zobrazuje dva pøíklady nesprávné montáže.
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3. Smontujte vysílaè na pohyblivém køídle podla Obr.11.
4. Pøipojte ochrannou lištu s nemìnným odporem 8,2kOhm k vysílaèi dle obr.12. Odpor na koncovkách TX se odstraní
a použije jako zakonèení na ochranné lištì. Nemusíte ho použít, pokud už má ochranná lišta koncový odpor.

Má-li ochranná lišta výstup se dvìma samostatnými NC kontakty, mùžete ji pøipojit
dle obr.13 vložením 8,2 kOhm odporu do série mezi dva kontakty. Ujistìte se, že
ochranná lišta spadá do bezpeènostní kategorie 3 podla normy EN 954-1.
Upozornìní: Nepoužívejte ochrannou lištu, které mají jen jeden kontakt typu NC,
protože nedosahují potøebné bezpeènostní kategorie vyžadované uvedenou
normou.
5. Vytvoøte elektrické pøepojení podle instrukcí uvedených v návodu k øídící
jednotce. Prohlédnìte si též pøíklady pøipojení v Kap.3.3 "Elektrická pøipojení". 
6. Nasmìrujte èoèky podle obr.14, abyste dosáhli správného vzájemného
nasmìrování TX a RX. Správný smìr ovìøte podle Kap.4 "Testování". 
7. Naprogramujte pøemostìní na TX a RX (viz obr.15) pro požadovaný provoz dle
tab.1 a 2. Umístnìte pøemostìní, která nepoužívate, na svá místa, aby je bylo možno
dále v budoucnosti použít (viz obr.16 a 17).

11 12 13

14

16

17
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Pøemostìní Poloha Popis 
Pøipojené Vstup Phototest pøipojený na výstup Phototest øídící jednotky.
Odpojené Vstup Phototest pøipojený na výstup S.C.A. øídící jednotky.

Pøerušení IR-paprsku zpùsobí rozpojení kontaktu PHOTO.
Aktivace ochranné lišty zpùsobí rozpojení kontaktu ALT a ALT1 po 1,5 sekundì. 
Pøerušení IR-paprsku zpùsobí rozpojení kontaktu PHOTO.
Aktivace ochranné lišty zpùsobí rozpojení kontaktu ALT a ALT1 po 1,5 sekundì. 
Používá se v øídících jednotkách, které nepøedpokládají zpìtný chod pøi pøerušení ALT.

Disconnected

JP2

Pøemostìní Poloha Popis 
Pøipojené Výkon vysílaèe vhodný pro brány do vzdálenosti 15 metrù.
Odpojené Výkon vysílaèe vhodný pro brány do vzdálenosti 7 metrù.
Pøipojené Pøepnutí do vysílacího režimu NÍZKÉ rychlosti po 10 sekundách od ukonèení

manévru (viz JP3).
Odpojené Pøepnutí do vysílacího režimu NÍZKÉ rychlosti po 90 sekundách od ukonèení

manévru (viz JP3).
Pøipojené Pøepnutí do vysílacího režimu NÍZKÉ rychlosti na konci manévru.
Odpojené Nikdy se nepøepne do vysílacího režimu NÍZKÉ rychlosti.

TABULKA è.1: Pøemostìní vysílaèe TX

JP1

JP2

JP3

TABU¼KA è. 2: Pøemostìní pøijímaèe RX

JP1

Connected

3.3) Elektrické pøipojení
Tato kapitola popisuje elektrická pøipojení a zobrazuje rùzné varianty zapojení na základì typu použité øídící jednotky.
Máte-li pochybnosti, nepoužívejte produkt a kontaktujte oddìlení technické pomoci Nice. 

Pøipojení Typ kabela Max. déåka Popis
12÷24V 2x0,5mm2 30m Napájecí zdroj pøijímaèe s V~ alebo V=.
Phototest 2x0,25mm2 30m Vstup pro spuštìní test-manévru, který je možno pøipojit 

na stø. nebo ss jenofázové napìtí a není omezen 
koncovkami napájeciho zdroje. 

Výstupní kontakty 2x0,25mm2 30m Výstupní kontakty relé. Normálnì zapnuté (NC),  
pokud je pøijímaè napájený a aktivní (viz tab.4).

TABULKA è.3: Seznam pøipojení

Výstup Relé kontakt Popis 

PHOTO Sepnutý Nevyskytují se žádné pøekážky a data z TX jsou pøijímané správnì. 
Rozepnutý Vyskytují se pøekážky a data nejsou pøijímána.

Výstup PHOTO (Fotobuòka) musí být pøipojen na vstup øídící jednotky, což provede inverzní  manévr.
Obvykle ho využívá senzor pøítomnosti typu D.

ALT Sepnutý Na ochrannou lištu (pøipojenou na TX) nepùsobí tlak.
Rozepnutý Na ochrannou lištu (pøipojenou na TX) pùsobí tlak.

Výstup ALT musí být pøipojený na vstup øídící jednotky, což bránu zastaví a pøípadnì provede inverzní manévr.
Obvykle ho využívají bezpeènostní zaøízení PSPE citlivá na tlak. 

ALT1 Sepnutý Na ochrannou lištu (pøipojenou na TX) nepùsobí tlak. 
Rozepnutý Po 1,5 sekundì, pùsobí-li na ochrannou lištu (pøipojenou na TX) tlak.

Výstup ALT1 musí být pøipojený na druhý vstup øídící jednotky, to zpùsobí zastavení a pøípadnì inverzní vykonaní
manévru. Obvykle ho využívají bezpeènostní zaøízení PSPE citlivé na tlak.
V pøípadì, že na øídící jednotce není tento druhý vstup k dispozici:
• Výstup ALT1 mùžete použít k ovládání relé vhodné kapacity, jenž pøímo odpojuje napájení motoru (viz obr.18).
• Nemusíte využít výstup ALT1 a mùžete odpojit i JP2 na RX. Pokud poté dojde k aktivaci ochranné lišty, bude         

rozpojen kontakt PHOTO, což zaruèuje dosažení bezpeènostní kategorie 3. 

TABULKA è.4: Popis výstupù RX
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3.3.1) Všeobecný pøíklad pøipojení

Na Obr.18 je zobrazen pøíklad pøipojení FT210
k základní øídící jednotce se vstupem PHOTO.
ALT má výstup Phototest. V této konfiguraci nas-
tavte pøemostìní RX nasledujícím zpùsobem:

• JP1 pøipojené
• JP2 nastavte pøemostìní v závislosti na

funkci vstupu ALT øídící jednotky
(s inverzí nebo bez ní) 

3.3.2) Pøíklad zapojení s øídící jednotkou
vybavenou "Fototestem"

Na Obr.19 je zobrazen pøíklad pøipojení FT210
k pøevodovému motoru modelové øady ROBO
"RO300" s použitím funkce Fototestu. V této
konfiguraci nastavte pøemostìní RX následujícím
zpùsobem:

• JP1 pøipojené
• JP2 pøipojené

3.3.3) Pøíklad zapojení s øídící jednotkou
vybavenou "SCA"

Na Obr.20 je zobrazen pøíklad pøipojení FT210
k pøevodovému motoru modelové øady ROBO
"RO1000" s použitím výstupu SCA. 
V této konfiguraci nastavte pøemostìní pøijímaèe
RX nasledujícím zpùsobem:

• JP1 odpojené
• JP2 pøipojené
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Každá èást automatizaèního systému vyžaduje specifickou fázi testování. Proveïte nasledující sekvenci úkonù pro
otestování FT210. Sekvence se opakuje pro každé zaøízení v pøípadì 2 nainstalovaných zaøízení, jednoho v pøední èasti
brány a druhého v zadní èasti brány (viz Obr.3).
Upozornìní: Nìkteré body vyžadují, aby byla brána pøi provádìní kontroly v pohybu. Protože automatizaèní systém
NEMUSÍ být dostateènì BEZPEÈNÝ, musíte být bìhem provádìní kontrol maximálnì ostražitý.

1. Nezapomeòte dodržovat všechny podmínky, které nastiòuje tento návod, obzvláštì podmínky uvedené v Kap.1 "Upozornìní"
a 3 "Instalace".
2. Uvolnìte a úplnì otevøte køídlo brány, aby byl TX v maximální možné vzdálenosti od RX. 
3. Mezi TX a RX se nesmí nacházet žádné pøekážky.
4. Pokud se vyskytují, odpojte napájení prijímaèe a vyjmìte baterii z vysílaèe.
5. Odpojte ochranné lišty od TX a pomocí ohmmetru zmìøte odpor zaøízení, pøièemž hodnota musí být mezi 7700 Ohm
a 8700 Ohm (nominální 8200 Ohm).
6. Zatlaète na ochrannou lištu, abyste ji aktivovali a  zmìøte odpor. Odpor musí být menší než 1000 Ohm nebo naopak
vyšší než 16500 Ohm.
7. Opì� pøipojte lišty na koncovky TX.
8. Pøipojte napájecí zdroj k pøijímaèi a zkontrolujte, zda LED diody L1 (Úroveò Ir), L2 (Fototest Ko) a L3 (Ochranná lišta Ko)
svítí. LED dioda L4 (Citlivé zaøízení Ok) musí být zhasnutá (viz Obr.25).
9. Odpojte pøemostìní JP3 na TX tak, aby vysílaè neustále vysílal v režimu VYSOKÉ rychlosti.
10.Pokud vzdálenost mezi TX a RX pøesahuje 7 m, zkontrolujte, zda pøemostìní JP1 na TX je pøipojeno
(tj. naprogramováno na vzdálenost do 15 m).
11. Vložte baterii FTA1 nebo FTA2 do TX (viz Obr. 28 nebo 29).
12. Zkontrolujte, zda LED dioda L1 (Úroveò Ir) na pøijímaèi RX bliká; LED diody L2 (Fototest Ko) a L4 (Citlivé zaøízení Ok)
svítí a jestli je LED L3 (Ochranná lišta Ko) zhasnutá.
13. V pøípadì potøeby lépe srovnejte èoèky TX a RX jejich nasmìrovaním dle obr.14. Lepší srovnání se projeví pomalejší
rychlostí blikání LED diody L1 (Úroveò Ir). Nastavení je optimální, když LED dioda bliká pomalu - maximálne 3-krát za
sekundu.
14. Pohybujte køídlem brány po celé trase a zkontrolujte podle blikání LED diody L1, zda srovnání zùstáva na optimální
úrovni. 
15. Abyste mohli zkontrolovat optický senzor
pøítomnosti (typ D) zaøízení FT210 a zda
nedochází k interferenci s ostatními zaøízeními,
pøetnìte tyèí o prùmìru 50 mm optickou osu,
nejdøíve v blízkosti TX, poté v blízkosti RX
a nakonec uprostøed mezi nimi (viz Obr.22)
a ujistìte se, že se ve všech pøípadech zaøízení
aktivovalo, pøièemž se pøeplo z aktivního stavu do
stavu alarmu (LED dioda L1 svítí) a naopak.

3.3.4) Zapojení 2 a více ochranných lišt 

FT210 má pouze jeden vstup pro ochrannou lištu, ale je možno pøipojit dvì nebo více ochranných lišt a to kaskádovì
(viz Obr.21) s použitím jednoho koncového 8,2 kOhm odporu. 

Upozornìní: Zaøízení s nemìnným odporem musí být pøipojené kaskádovì - nikdy ne do série ani paralelnì!

4) Instalace
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16. Aby ste mohli zkontrolovat zaøízení PSPE citlivé
na tlak pøipojené k zaøízení FT210, zatlaète na
ochrannou lištu a poté uvolnìte (viz Obr.23)
a zkontrolujte, zda LED L4 zhasne a zda se LED
dioda L3 rozsvítí a obrácenì.  
17. Mùžete pøipojit pøemostìní JP3 na TX tak, aby
se vysílání pøeplo do režimu NÍZKÉ rychlosti
nìkolik sekund po dokonèení posunu.
18. Pokud jste provedli operaci uvedenou v bodì
17, zkontrolujte, zda se vysílaè po uplynutí
pøedpokládaného èasu pøepl do režimu NÍZKÉ
rychlosti (viz JP2 v Tab.1). Vysílání v režimu
NÍZKÉ rychlosti si mùžete ovìøit pomocí ètyø
krátkých bliknutí LED diody L1, po nichž následuje
pauza.
19. Mechanicky pøipojte køídlo k motoru a proveïte
manéver s bránou.
Mezitím zkontrolujte, zda LED dioda L2 zhasla na
zaèátku manévru, tzn. že test posunu brány
prostøednictvím vibraèního senzoru probìhl
správnì. 
20. Proveïte rùzné manévry a zkontrolujte, zda se
otvírání a zatvírání provádí správnì a beze zmìny
smìru posunu.
21. Proveïte další manévry a bìhem zavírání
aktivujte optický senzor dle bodu 15 a zkontrolujte,
zda je proveden pøedpokládaný krok, napø. zmìna
smìru posunu.
22. Proveïte další manévry a bìhem zavírání
aktivujte ochrannou lištu dle bodu 16 a
zkontrolujte, zda je proveden pøedpokládaný krok,
napø. zmìna smìru posunu.
23. Monitorování optického senzora pohybu
(typ D) na zaøízení FT210 dle normy EN 12445 se
provádí testovacím hranolem s rozmìry
700x300x200mm s 3 èernými stranami
a 3 leštìnými bílými nebo zrcadlovými stranami
(viz Obr.24) a podle Kap.7 Normy EN 12445:2000
(nebo Pøílohy A prEN12445:2005). 
24. Monitorování zaøízení PSPE citlivého na tlak
na zaøízení FT210 dle Normy EN 12445 se
provádí mìøením síly v bodech stanovených
v Kap.5 Normy EN 12445, byli-li nebezpeèné
situaci (zpùsobené posunem køídla) eliminovány
omezením nárazové síly (typ C). 
25. Po skonèení testù uzavøete kryty všech
zaøízení. 

23

24

http://www.azpohony.cz



1010

Ochr.lišta, pøipojená na vysílaè, je aktivní.

5.1) Pøíklad použití FT210 jako fotobuòky
FT210 je možno použít jako jednoduchý senzor
pøítomnosti typu D bez potøeby pøipojení ochranné lišty.
V tom pøípadì je tøeba:
1. Provést montáž podla podkap. "Instalace".
2. Odpojit pøemostìní "JP3" vysílaèe (aby vysílání    
probíhalo vždy v režimu VYSOKÉ rychlosti).
3. Použít jen výstup PHOTO na pøijímaèi. 
4. Pøipojit a používat Fototest, pokud øídící jednotka             
podporuje tuto funkci.

Poznámka: Režim vysílání VYSOKOU rychlostí zkracuje
životnost baterie vysílaèe. V tom pøípadì je pøedpokladaná
životnost baterie typu C (souprava FTA1) nasledující:
•  pøibližnì 24 mìsícù pro brány s dosahem 7 m (odpojené

pøemostìní JP1),
•  pøibližnì 18 mesícù pro brány s dosahem 15 m (zapojené

pøemostìní JP1).

5) Doplòující informace

Tato kapitola Vás seznámí s možnými poruchami zaøízení FT210 a se zpùsobem jejich vyhedání a øešení.

5.2) Signály

Pøijímaè FT210 pracuje s vícero LED signály (viz Obr.25),
které indikují provozní stav. 

25

Svítí
(Kontakt ALT: sepnutý)

Nesvítí
(Kontakt ALT: sepnutý)

LED dioda L3 (èerv.) Pøíèina Opatøení

LED dioda L4 (zelená) Pøíèina Opatøení

LED dioda L1 (èerv.) Pøíèina Opatøení

7 krátkých bliknu
Pauza
7 krátkých bliknutí

Co nejdøíve vymìòte baterii ve vysílaèi za jinou
stejného typu.

TABULKA è.5: Signály
LED dioda L (èerv.) Pøíèina Opatøení
2 krátká bliknutí 
Pauza
2 krátká bliknutí

Signál vybité baterie TX

Pravidelnì bliká Rychlost blikání udává kvalitu pøíjmu
- èím pomalejší blikání, tím lepší je pøíjem.

Vše v poøádku, pokud je blikání pomalé (max 3x za
sekundu), v opaèném pøípade je nutno provést
kontrolu srovnání TX a RX.

Svítí Žádný signál, kontakt "PHOTO" zùstává
rozpojen.

Odstraòte pøekážku nebo zlepšete srovnání TX
a RX.

4 krátká bliknutí
Pauza
4 krátké bliknutí

Vysílaè je v režimu NÍZKÉ rychlosti.
Vše v poøádku, pokud se brána v tu chvíli
nepohybuje.

5 krátkých bliknu
Pauza
5 krátkých bliknutí

Pøijímaè je rušený nedefinovanými IR signály.
Neznámý vysílaè posíla signál pøijímaèi. Pokuste
se odstranit pùvod rušení a zkontrolujte srovnání
všech nainstalovaných zaøízení.

Pøijímaè pøijímá signál z druhého vysílaèe
FT210.

Eliminujte vliv druhého vysílaèe. Dva vysílaèe
FT210 se nesmí nacházet v té samé oblasti.

Svítí
Signalizuje chybu bìhem provádìní testu
na zaèátku manévru a vysílaè se pøepíná
do režimu VYSOKÉ rychlosti.

Chyba zapojení nebo naprogramovaní vstupu
PHOTOTEST. Pravdìpodobnì špatná funkènost
pohybového senzoru.

LED dioda L2 (žlutá) Pøíèina Opatøení

Nesvítí Test na zaèátku manévru probìhl správnì. Vše je v poøádku.

Svítí
(Kontakt ALT: rozepnutý)

Ochr.lišta, pøipojená na vysílaè, je aktivní. Zkontrolujte pøíèinu, proè se lišta aktivovala.

Ochr.lišta, pøipojená na vysílaè, není
aktivní. Vše je v poøádku.

Ochr.lišta, pøipojená na vysílaè, není
aktivní. Vše je v poøádku.

Nesvítí
(Kontakt ALT: rozepnutý)

Zkontrolujte pøíèinu, proè se lišta aktivovala.
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5.3) Øešení problémù
Tab.6 obsahuje možné indikátory, jak postupovat v pøipadì nefunkènosti, s níž se mùžete setkat bìhem instalace, èi z dùvo-
du poruchy. 

Symptomy Doporuèené kontroly
TABULKA è.6: Diagnostika poruch

Bránu není možno ovládat a všechny LED diody na
pøijímaèi FT210 jsou zhasnuty.

Zkontrolujte, zda je pøijímaè pøipojen k napájacímu zdroji
kontrolou napìtí na koncovkách 12/24V.

Brána se uvede do pohybu, ale zastaví se po 1 sekundì -
LED dioda 2 (žlutá) svítí.

Výsledek testu na poèátku manévru byl negativni a
pravdìpodobnì nastala chyba v pøipojení nebo
naprogramovaní, pøíp. porucha senzoru pohybu TX na
bránì.

Brána se bìhem manévru zastaví a manévr se obrátí LED
dioda L1 (èervená) svítí nepøerušovanì.

Zkontrolujte, zda nejsou na trase pøítomné pøekážky, pøíp.
nesprávné srovnání TX a RX v celé trase brány.

Brána se zastaví bìhem posunu nebo je manévr spuštìn
opaènì - LED dioda L3 (èervená) svítí a  L4 (zelená)
nesvíti.

Ochranná lišta narazila na pøekážku. Odstraòte pøípadnou
pøekážku a zkontrolujte správnou funkci ochr.lišty.

Brána se nìkdy zastaví bìhem posuvu, nebo se manévr
spustí opaène; LED dioda L1 bliká rychle bìhem otvírání
brány.

Zkontrolujte srovnání mezi TX a RX v celé trase brány.

Brána se nìkedy zastaví bìhem posuvu, nebo se manévr
spustí opaènì; nìkdy se vše zablokuje a není možno nic
ovládat; LED dioda L2 (èervená) opakovanì vydává
2 krátká bliknutí.

Baterie v TX je vybitá a komunikace mezi TX a RX
neprobìhla vzhledem k špatným podmínkám. Blikající LED
dioda L (èervená) signalizuje, že je nutno nabít baterii.

6) Údržba 

FT210 nevyžaduje žádnou mimoøádnou údržbu, nicménì je nutné provádìt kontrolu v intervalu min. jedenkrát za šest
mìsícù a zkontrolovat stav fotobuòky FT210 (pøítomnost vlhkosti, koroze atd.), èištìní vnìjšího krytu. Testovaní je tøeba
provádìt dle instrukcí uvedených v Kap.4 "Testování". Fotobuòka FT210 je vyrobena tak, aby fungovala v bìžných
povìtrnostních podmínkách nejménì 10 let - proto po uplynutí této doby je nutno provádìt údržbu èastìji.

Produkt je vyroben z rùzných materiálù, z nichž jsou nìkteré
recyklovatelné. Informujte se o postupech recyklace nebo
likvidaci, které jsou v souladu s platnými místními naøízeními.

Upozornenie: Nìkteré elektronické komponenty mohou
obsahovat zneèiš�ující látky, nezneèiš�ujte prostøedí
a nevyhazujte je spolu s domácím odpadem. Využijte metody
likvidace, které jsou v souladu s místními naøízeními.

7) Likvidace
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K dispozici je nasledující pøíslušenství:

• FA1: odolný kovový kryt, osazený dle Obr.26
• FA2: instalaèní konzoly pro podstavce "MOCF", osazené dle

Obr.27

• FTA1: 3,6V baterie; typ C 7Ah, osazená dle Obr.28
• FTA2: 3,6V baterie; typ AA 2Ah, osazená dle Obr.29

8) Pøíslušenství

26 27

28 29
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Useful range

13

Rozmìry 46 x 128 h 45mm.

Provozní teplota

Tøída ochrany

Montáž

Použití v kyslé, slané nebo potenciálnì
výbušné atmosféøe

Kapacita výstupních kontaktù relé

Bezpeènostní kategorie 

1.5s – 3%.

Reakèní èas výstupu ALT

Reakèní èas výstupu PHOTO

Smìrová kapacita

Vysílací úhel TX

Bežný 8,2 kOhm +22%/-62% pro stav zapnutí (ZAPNUTO)
Limity ZAPNUTÍ: s Rs > 2,870 Ohm a Rs < 10,010 Ohm
Limity VYPNUTÍ: s Rs < 2,590 Ohm a Rs > 11,060 Ohm

Životnost výstupních kontaktù relé

9) Technické vlastnosti
Spoleènost NICE S.p.a. si vyhrazuje právo na provedení úprav svých produktù a to kdykoli a bez pøedcházejícího oznámení za úèelem jejich

zlepšení. Výrobce však v každém pøípadì ruèí za jejich funkènost a vhodnost k použití. Poznámka: Všechny technické vlastnosti jsou platné

pro teplotu 20°C.

Technické vlastnosti FT210 

Typ

Zaøízení k optickému vysílání stavu citlivého okraje s nemìnným odporem
nacházající se na pohyblivé èásti a skládajícího se z baterií napájeného
IR-vysílaèe (TX), který se nachází na posuvném køídle s namontovanou
ochranno lištou a pøijímaèe (RX) instalovaného na pevné èásti.

Použitá technologie Pøímá optická interpolace TX-RX s modulovaným a kódovaným
IR-paprskem.

Napájení pøijímaèe 12÷24V~/=; limity: 10÷35V=; 11÷28V~ 50/60Hz; s izolaèním
transformátorem dle EN 61558.

Pøíkon pøijímaèe Pøibližnì 120 mA /12V= a 70 mA / 24V~

Napìtí na vstupu Phototest jako "Napájaní pøijímaèe"

Napájaní vysílaèe 3,6 V s baterií typu C nebo lithiovou typu AA

Životnost baterie vysílaèe

Odhadovaná na približnì 15 let s baterií typu C s kapacitou 7 Ah;
("domácí" použití: vzdálenost TX-RX do 7 m a 20 manévrech pod úhlem
90" dennì)Odhadovaná na pøibližnì 5,5 roku s baterií typu C s kapacitou
7 Ah; ("prùmyslové" použití: vzdálenost TX-RX do 15 m a 200 manévrech
pod úhlem 90" dennì)Odhadovaná na pøibližnì 6 let s baterií typu AA
s kapacitou 2 Ah; ("domácí" použití: vzdálenost TX-RX do 15 m a 200
manévrech pod úhlem 90" dennì)

Vstupní rozsah zaøízení
Citlivý (Rs)

Detekèní kapacita senz. pøítomnosti typu D Nepøehledné objekty nacházející se v optické ose mezi TX a RX, vìtší
než 50 mm a pohybující se pomaleji než 1,6 m/s.

+/-4°(hodnota namìøená pøi 50% kapacity).

Pøijímací úhel RX +/-3°(hodnota namìøená pøi 50% kapacity).

Pøibližnì 210° horizontálnì a 30° po vertikálì

7 m nebo 15 m (s JP1 zapojeným v TX) pro maximálnì nesprávné srovnání
TX-RX ±2°(rozsah mùhou snižovat nepøíznivé atmosférické podmínky -
mlha, déš�, sníh, prach atd.)

Maximální rozsah (pøi optimálních
podmínkach)

15 m nebo 30 m (s JP1 zapojeným v TX) pro maximálnì nesprávné
srovnání TX-RX ±2°.

<45 ms (bìžnì 31 ms)

<30 ms (bìžnì 28 ms)

Reakèní èas výstupu ALT1

3 nebo 2 (dle normy EN 954-1) podle typu výstupních pøipojení

Max 48V~ /500mA (odporové zatížení: cos fí =1)

Mechanická životnost > 1.000.000 cyklù; elektrická > 200.000 cyklù
(odporové zatížení: 24V=/250mA ) 

IP44.

RX: Vertikálnì na stìnu nebo na sloupky "MOCF" s konzolí "FA2"TX:
Pøímo na bránu dodanými šrouby

Ne

Hmotnost Pøijímaè 135gVysílaè 165 g s FTA1 nebo 140 g s FTA2

-20 ÷55°C.

http://www.azpohony.cz
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Tyto instrukce je možno zaèlenit do "Instrukcí a upozornìní pro použití automatizaèního systému", které musí zøizovatel
poskytnout vlastníkovi automatizaèního systému a zároveò se jimi musí øídit.

• Údržba: Tak jako každé jiné zaøízení, tak i Váš automatizaèní systém vyžaduje pravidelnou údržbu, aby se zabezpeèila
jeho dlouhá životnost a celková bezpeènost. Dohodnìte si se svým instalaèním technikem plán pravidelné údržby.
Spoleènost Nice doporuèuje, aby byly údržbáøské kontroly provádìny každých šest mìsícù v pøípadì bìžného domácího
používání, ale tento interval se mùže lišit v závislosti na intenzitì použití. Kontroly, údržbu a opravy jsou oprávnìni
provádìt jen kvalifikovaní pracovníci. 

•  Žádným zpùsobem neupravujte systém ani jeho naprogramované a nastavené parametry, a to ani pokud se domníváte,
že jste k tomu zpùsobilý - Váš instalaèní technik zodpovídá za systém.

•  Závìreèný test, operace pravidelné údržby a jakékoli opravy musí být zdokumentovány osobou, která je provedla. Tyto
dokumenty musí zùstat ve správì vlastníka systému.

• Jediné doporuèené úkony údržby, které smí uživatel pravidelnì provádìt, se týkají èištìní skel fotobunìk a odstraòování
listí a neèistot, jenž by mohli pøekážet automatizaènímu systému. Abyste zabránili aktivaci brány jinou osobou,
deaktivujte automatizaèní systém a k èištìní použijte mírnì navlhèenou tkaninu. 

• Likvidace: Automatizaèní systém musí být na konci své životnosti rozmontován kvalifikovanými pracovníky a materiál
zrecyklovaný nebo zlikvidovaný v souladu s platnou místní legislativou.

• Výmìna baterie v FT210
Vysílaè na pohyblivém køídle brány má speciální 3,6V lithiovou baterii s odhadovanou životností cca 2 roky v závislosti
na podmínkách používání. Nìkolik mìsícù pøed úplným vybitím baterie systém signalizuje tuto skuteènost, aby poskytl
uživateli dostateèný èas na její výmìnu.
Pokud pøijímaè na pevné èásti (na stìnì podle obr. A nebo na podstavci obr. B) vydává 2 krátká bliknutí po
1 sekundové pøestávce, je nutné vymìnit baterii.

Bateria se nachází ve vysílaèi na køídle brány. Výmìnu provedete následovnì:
1) Odstraòte krytky šroubù dle obr. C.
2) Vyšroubujte šrouby držící kryt a odstraòte jej dle obr. C.
3) K vyndání vybité baterie použjite šroubovák.
4) Pøed vložením nové baterie poèkejte pøibližnì 10 sekund.
5) Zkontrolujte správnou polaritu - plusový pól smìøuje vzhùru.
6) Vložte baterii dle obr. D nebo E v závislosti na použitém typu.
7) Zajistìte kryt pomocí šroubù a nasaïte krytky.

Mùžete použít 2 typy baterií:
• FTA1: 3,6V baterie; typ C 7Ah; osazená dle obr. D.
• FTA2: 3,6V baterie; typ AA 2Ah; osazená dle obr. E.

Návod k instalaci FT210 a upozornìní

A B C

D E
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Prohlášení o shodì
(Podle Smìrnice 89/336/EEC)

Èíslo: 218/FT210 Datum: 09.06.2005 Revize: 0

Níže podepsaný Lauro Buoro - generální øeditel, prohlašuje, že produkt plnì odpovídá:

Názov výrobcu: NICE S.p.a.
Adresa: Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rustigne - ODERZO - ITALY
Typ: Nastavitelné optické zaøízení
Model: FT210
Pøíslušenství: Odolný kovový kryt, bateriová souprava FTA1, bateriová souprava FTA2

Je v souladu s nasledujícími smìrnicemi ES na základì Smìrnice 93/68/EEC Rady z 22. èervence 1993.

89/336/CEE Smìrnice Rady ze 3. kvìtna 1989 o sladìní práva èlenských státù v oblasti elektromagnetické          
kompatibility

Je v souladu s následujícími jednotnými normami:

EN 61000-6-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Èást 6-2: Všeobecné normy - Imunita v prùmyslových          
prostøedích

EN 61000-6-3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Èást 6-3: Všeobecné normy - Emisní norma pro obytná,    
komerèní prostøedí a prostøedí lehkého prùmyslu

Též úplnì nebo èásteènì splòuje platné èasti a požadavky následujících norem:

EN 12453 Prùmyslová, komerèní a garážová vrata a brány - Bezpeènost pøi použití aktivních vrat - Požadavky

EN 12445 Prùmyslová, komerèní a garážová vrata a brány - Bezpeènost pøi používání aktivních vrat - Zpùsoby 
testování

EN 12978 Prùmyslová, komerèní a garážová vrata a brány - Bezpeènostní zaøízení pro aktivní vrata                      
a brány - Požadavky a zpùsoby testování

EN 61496-1 Bezpeènost strojù - Elektrické citlivé ochranné vybavení
Èást 1: Základní požadavky a testy

IEC EN 61496-2 Bezpeènost strojù - Elektrické citlivé ochranné vybavení 
Èást 2: Osobité požadavky na vybavení využívajíce aktivní optoelektronická ochranná zaøízení (AOPD)

Oderzo, 26. kvìtna 2005

Lauro Buoro
(generální øeditel)
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Nice SpA
Oderzo TV Italia
Tel. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

Nice Padova
Sarmeola di Rubano PD Italia
Tel. +39.049.89.78.93.2
Fax +39.049.89.73.85.2
infopd@niceforyou.com

Nice Roma
Roma Italia
Tel. +39.06.72.67.17.61
Fax +39.06.72.67.55.20
inforoma@niceforyou.com

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

 

Nice Rhône-Alpes
Decines Charpieu France
Tel. +33.(0)4.78.26.56.53
Fax +33.(0)4.78.26.57.53
infolyon@fr.niceforyou.com

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

Nice Belgium
Leuven (Heverlee)
Tel. +32.(0)16.38.69.00
Fax +32.(0)16.38.69.01
info@be.niceforyou.com

Nice Romania
Cluj Napoca
info@ro.niceforyou.com

Nice Deutschland
Frankfurt
info@de.niceforyou.com

Nice Espana Madrid
Tel. +34.9.16.16.33.00
Fax +34.9.16.16.30.10
info@es.niceforyou.com

 

 

 

 

 

 

Nice Espana Barcelona
Tel. +34.9.35.88.34.32
Fax +34.9.35.88.42.49
info@es.niceforyou.com

Nice Polska
Pruszków
Tel. +48.22.728.33.22
Fax +48.22.728.25.10
info@pl.niceforyou.com

Nice UK
Chesterfield
Tel. +44.87.07.55.30.10
Fax +44.87.07.55.30.11
info@uk.niceforyou.com

Nice China
Shanghai
Tel. +86.21.575.701.46
+86.21.575.701.45
Fax +86.21.575.701.44
info@cn.niceforyou.com

 

 

 

 

 

SPOLEÈNOST
VLASTNÍ CERTIFIKÁT

SYSTÉMU KVALITY DLE DNV
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Nice Gate je divize vrat a bran spoleènosti Nice Nice Screen je divize automatizace navíjecích
žaluzií a markýz spoleènosti Nice
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