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p evodový motor pro k ídlové brány
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D ležité informace
Gratulujeme vám, že jste si vybrali výrobek
firmy Nice. P e t te si prosím pe liv tento
návod.
Aby byly tyto pokyny lépe srozumitelné,
uspo ádali jsme je tam, kde to bylo možné
do po adí, v jakém budou realizovány
v pr b hu r zných etap instalace systému.
P e t te si prosím pe liv p ed montáží
výrobku tyto pokyny a p ipojený soubor
“Upozorn ní
pro
instala ní
techniky”.
Obsahují d ležité informace týkající se
bezpe nosti, instalace, použití a údržby.

Cokoliv, co není výslovn p edepsáno v t chto
pokynech je zakázáno.
innosti, které nejsou uvedeny v t chto
pokynech mohou zp sobit poškození výrobku,
lidského zdraví a majetku.
Spole nost Nice odmítá veškerou odpov dnost
za špatné osazení bran nebo za jakékoliv
deformace, které se mohou objevit v pr b hu
používání.
Neinstalujte výrobek ve výbušném prost edí.
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1)

Popis výrobku
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WINGO je elektromechanický p evodový
pohon ur ený pro automatizaci pohybu
jednok ídlých
nebo
dvouk ídlých
bran
používaných u obytných dom .
K tomu, aby byl zaru en správný provoz
p evodového pohonu, doporu ujeme použití
ídících jednotek NICE.
Za ízení pro odblokování umož uje, aby
mohla být brána otevírána ru n .

2)

Instalace
2.1) P edb žná kontrola
P ed samotnou instalací zkontrolujte, zda je
konstrukce vhodná, jinými slovy, ujist te se,
zda spl uje platné normy, zvlášt se ujist te,
že:
• brána p i otevírání a zavírání nevázne;
• brána je dob e vyvážena, to znamená,
pokud ji zastavíte v jakékoliv poloze, brána
se neza ne pohybovat;
• brána se pohybuje tiše a plynule;
• místo, které je ur ené pro upevn ní motoru
zaru uje, že se brána bude pohybovat
snadno a bezpe n ;
• balení není poškozeno, viz obr.1;
• oblast montáže odpovídá velikosti motoru
(obr.2), m jte p itom na pam ti, že
otevírání brány a použitá síla motoru závisí
na míst , kde je zadní konzola upevn na.
P ed samotnou instalací si tedy p e t te
oddíl 2.3 „Montáž“ abyste se ujistili, že
brána má dosta ující úhel otevírání a
tla ná síla je taková, aby spl ovala
požadavky zákazníka.

Pamatujte, že WINGO uvádí do pohybu
bránu (jednok ídlou nebo dvouk ídlou),
která musí být v dobrém stavu a bezpe ná;
nem že
tedy
nahradit
nedostatky
zap í in né nesprávnou instalací nebo
špatnou údržbou.

2.2) Omezení pro použití
Tvar, výška brány a podmínky po así (nap .
silný vítr) mohou podstatn snížit hodnoty
uvedené v grafu níže.
WINGO

WINGO 5
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2.3) Montáž
Ke správnému provedení montáže
zkontrolujte následující body:
1) Výstupek sloupku
2) Úhel otev ení
3) Rychlost
4) Tla ná síla

WINGO

WINGO 5
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2.3.1) Upevn ní zadní konzoly:
Prove te následující innosti:
1.1 Zm te hodnotu C (nap . 70 mm).
1.2 Najd te hodnotu C v grafu a vyzna te
vodorovnou p ímku (obr.8).
1.3 Najd te minimální hodnotu “B” v grafu
pomocí p ímky, kterou jste práv vyzna ili
(v uvedeném p íklad 130 mm obr.9),
oblast nad p ímkou obsahuje body, kde
m že být konzola upevn na.
2 Mezi úhlem otev ení brány a polohami
konzoly (A a B) je vztah, který je patrný
v grafech daných pro každý výrobek
(oddíl upevn ní zadní konzoly), kde r zn
vybarvené oblasti p edstavují maximální
povolené úhly.
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Pokud, nap íklad (obr.9), musí být brána
otev ena o 100°÷110°, hodnoty A a B
musí ur ovat takový bod na grafu, který
pat í odpovídající barevné oblasti.
P ipomínáme, že uvnit stanovené oblasti
je síla vyvíjená na bránu a doba otevírání
a zavírání p ímo úm rná hodnotám A a B
a že pro zajišt ní plynulého a lineárního
provozu musejí být tyto hodnoty
navzájem shodné, takže je nutné
sledovat p ímku doporu ených hodnot
pro instalaci.

P íklad

2.3.2) Upevn ní p ední konzoly
P ední konzola (21) je upevn na pomocí své
upínky k brán podle vzdáleností D (viz.
nákresy v oddíle 2.3 - Montáž);
p ed upevn ním nastálo:
1. Zkontrolujte, zda linie zavírání motoru je
p esn v horizontální poloze (obr.4)
2. Otev ete a zav ete bránu rukou a
zkontrolujte, zda se pohybuje plynule.
3. Demontujte pohon a p iva te p ední
konzolu (21)

Upevn ní zadní ásti p evodového pohonu
(obr.5)
Pomocí šroubu (48), podložky (55) a matice (61)
p ipevn te WINGO ke konzole (22); matici
zcela utáhn te a poté ji uvoln te o 1/10 závitu,
abyste ponechali malou v li.
Upevn ní p ední
ásti p evodového
pohonu (obr.6)
Upevn te p ední vidlici pohonu WINGO (18)
do p ední konzoly (21) a zajist te pomocí
šroubu (47) a podložky (54).
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.3.3) Otevírání brány sm rem ven
Pokud je hodnota E v tší než 140mm,
protáhn te konzolu dle pot eby.

2.4) Uspo ádání typického systému

1
2
3
4

Sloupek pro fotobu ku
Dvojice zarážek v pozici otev eno
P ívod elektrického napájení
ídicí jednotka A400

5
6
7
8
9

Anténa
Maják
Fotobu ka
Pohon Wingo
Klí ový spína nebo digitální klávesnice
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2.7) Elektrické zapojení pohonu:
S ohledem na íslování v tabulce p ipojte
výrobek k svorkovnici (A) podle elektrického
schématu
.

Nezapome te vždy p ipojit kabel
uzemn ní (B) podle platných norem (EN
60204 - IEC 64-1 – EN 60335).

3) Ru ní ovládání nebo odblokování
Ru ní ovládání (obr. 3) brány je nutné
provád t
v p ípad
p erušení
dodávky
elektrického proudu nebo v p ípad závady
systému.
Ru ní ovládání je umožn no volných chodem
pohonu, kterého je však dosaženo pouze
v p ípad správné montáže a když je použito
originální p íslušenství.

4) Testování
Celý systém musí být testován kvalifikovaným
a zkušeným personálem, který musí provést
požadované
zkoušky
s p ihlédnutím
k možným rizik m.
P i testování za ízení WINGO postupujte dle
následujících pokyn :
• zav ete bránu;
• odpojte napájení od ídící jednotky;
• odblokujte p evodový pohon;
• ru n zcela otev ete bránu ;
• zkontrolujte, zda brána p i pohybu nevázne;
• zkontrolujte, zda se brána zastavená
v jakémkoliv bod nedává do samovolného
pohybu;

• zkontrolujte, zda jsou bezpe nostní systém a
mechanické zarážky v dobrém stavu;
• zkontrolujte, zda jsou šroubové spoje dob e
utaženy;
• zkontrolujte, zda jsou vodicí matice a vnit ní
šroub dob e namazány;
• zkontrolujte, zda je fotobu ka istá;
• po dokon ení výše uvedených kontrol
zablokujte p evodový pohon a p ipojte ídící
jednotku k elektrickému napájení.
• WINGO není vybaven žádným za ízením pro
nastavení kroutícího momentu; tento druh
nastavení je proto zajišt n ídící jednotkou.
• zm te sílu dopadu, jak je stanoveno
normami EN12453 a EN12445.
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5) Údržba
Za ízení WINGO nevyžaduje žádnou zvláštní
údržbu, ale plánovanou kontrolu nejmén
jednou za šest m síc . Tak bude zajišt na
delší životnost pohonu a správný a bezpe ný
provoz celého systému.

Údržbu provád jte jednoduše dle postupu
pro testování za ízení.

5.1) Likvidace
Za ízení WINGO je vyrobeno z r zných druh
materiál
a jejich likvidace musí být
provád na v souladu s platnými p edpisy
daného státu. V p ípad likvidace systému

6. Technické údaje
6.1) Modely a jejich vlastnosti

nevznikají žádná zvláštní nebezpe í nebo
rizika. Pokud je požadováno t íd ní odpadu, je
nutné jednotlivé materiály rozd lit podle jejich
typu (elektrické sou ástky, hliník, plasty atd.)

Pokyny a upozorn ní pro uživatele
pohonu WINGO

.
Gratulujeme vám, že jste si pro váš
automatický systém provozu brány vybrali
výrobek spole nosti Nice!
Spole nost Nice S.p.A. vyrábí komponenty pro
automatické ovládání bran, vrat, žaluzií a
stínících markýz: p evodové pohony, ídící
jednotky, dálkové ovlada e, výstražné lampy,
fotobu ky a p íslušenství.
Spole nost Nice používá pouze kvalitní
materiály a moderní technologie; neustále hledá
inovativní ešení v oblasti techniky, designu a
ergonomie, která v maximální mí e usnad ují
použití jejich za ízení, v nuje velkou pozornost.
Váš instala ní technik jist vybral v rozsáhlém
výrobním programu spole nosti Nice práv ten
výrobek, který nejlépe vyhovuje Vašim
konkrétním požadavk m.
Spole nost Nice však není výrobcem Vašeho
automatického systému, celý systém je totiž
l když automatické za ízení, které vlastníte,
spl uje p edepsanou úrove
bezpe nostní
ochrany podle p íslušných sm rnic, není možné
vylou it existenci tzv. "zbývajícího rizika", což
znamená, že mohou nastat situace, které
mohou být do jisté míry nebezpe né, ty jsou
však obvykle zp sobeny nevhodným nebo
p ímo nesprávným použitím za ízení, z tohoto
d vodu bychom Vám rádi dali n kolik rad, jak
byste m li se za ízením zacházet, abyste se
vyhnuli všem nep íjemnostem:
• P edtím, než poprvé použijete automatický
systém, nechte si od Vašeho instala ního
technika vysv tlit, jak se vyhnout "zbývajícímu
riziku" a v nujte n kolik minut na p e tení
manuálu "Pokyny a upozorn ní pro
uživatele", který obdržíte od instala ního
technika. Dob e si tento manuál uschovejte pro
p ípad, že byste v budoucnosti m li n jaké
pochybnosti, p ípadn jej p edejte novému
uživateli automatického za ízení..
• Váš automatický systém je mechanismus,
který spolehliv plní Vaše pokyny; pokud je
tento systém obsluhován nevhodným nebo
chybným
zp sobem,
m že
se
stát
nebezpe ným: neuvád jte systém do pohybu,
jestliže se v jeho blízkosti nacházejí n jaká
zví ata anebo p edm ty.
• D ti: automatický systém zaru uje vysoký
stupe bezpe nostní ochrany, vždy je zaru eno
spolehlivé a bezpe né ovládání a jeho detek ní
systémy zabra ují uvedení do chodu v
p ítomnosti osob nebo p edm t . Nicmén je
nutné zabránit d tem, aby si hrály v blízkosti
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výsledkem analýzy, zhodnocení, výb ru
materiálu a následné realizace celého systému,
která je provedena Vašim instala ním
technikem.
Každý automatický systém je svým zp sobem
jedine ný a pouze Váš instala ní technik má
dostatek zkušeností a praktických v domostí,
které jsou nutné k tomu, aby vytvo il systém
práv podle vašich požadavk a aby toto
za ízení bylo bezpe né a spolehliv sloužilo po
dlouhou dobu; a, p edevším, aby bylo za ízení
odborn nainstalováno a aby celý systém
odpovídal p íslušným p edpis m.
Automatické systémy nám nejen zp íjem ují
život, ale jsou i ú inným zabezpe ovacím
systémem. V nujete-li mu alespo minimální
pozornost, bude Vám sloužit dlouhé roky.
automatického systému a vyhnout se nežádoucí
aktivaci systému tím, že nebudete nechávat
ídící jednotku v jejich dosahu: Nejedná o
hra ku!
• Závady. Jakmile zjistíte, že automatický
systém reaguje neobvyklým zp sobem, odpojte
jej okamžit od elektrické energie a prove te
ru ní odblokování. Nepokoušejte se sami o
n jakou
opravu,
ale
p ivolejte
svého
instala ního technika; mezitím m že za ízení
fungovat, jako brána, která není vybavena
automatickým systémem, to je však možné
pouze v p ípad , že p evodový pohon je
odblokován podle postupu, který je uveden v
následujícím textu.
• Údržba: Tak jako každé technické za ízení i
tento
automatický
systém
vyžaduje
pravidelnou údržbu, aby za ízení co nejdéle
sloužilo a z stalo po celou dobu naprosto
bezpe né. Dohodnete si s Vaším instala ním
technikem plán údržby s pravidelnými
intervaly; spole nost Nice doporu uje šesti
m sí ní interval v p ípad , že se jedná o
b žné použití u obytné stavby, ale tento
interval se m že m nit v závislosti na tom, jak
asto je za ízení používáno.
Všechny kontroly, údržba nebo opravy musí
být
provád ny
pouze
kvalifikovaným
personálem.
• l v p ípad , kdy se domníváte, že byste to
zvládli sami, neprovád jte na za ízení žádné
úpravy a stejn tak nem te naprogramované
parametry a nastavení systému
• Kone né testování, pravidelné údržby a
jakékoliv opravy musí být zdokumentovány
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technikem, který je provedl a tyto dokumenty
z stávají v úschov u majitele systému.
• Likvidace. Poté co automatický systém
doslouží, zajist te, aby jeho likvidace byla
provedena kvalifikovaným personálem a aby
byly materiály recyklovány nebo zlikvidovány
podle místn platných norem a p edpis .
• V p ípad
poškození nebo p erušení
dodávky elektrické energie. V dob , kdy budete
ekat na p íjezd vašeho technika (nebo na
obnovení dodávky elektrické energie, v

p ípad , že za ízení není vybaveno záložním
zdrojem), je možné systém obsluhovat ru n ,
jako jakýkoliv jiný ru n otevíraný systém. Aby
bylo možné za ízení obsluhovat tímto
zp sobem, je nutné jej nejprve ru n
odblokovat: toto m že být provád no
uživatelem systému a spole nost Nice
v novala maximální pozornost tomu, aby mohl
být tento úkon proveden co nejsnadn jším
zp sobem, bez použití ná adí nebo bez
nutnosti vynakládat fyzické úsilí.

1. Odsu te ochrannou krytku, jak je znázorn no na obr. 1
2. Zasu te klí a oto te jím ve sm ru hodinových ru i ek, jak je znázorn no na obr. 2
3. Táhn te za rukoje ve sm ru šipky až po dosažení znázorn né pozice na obr. 3
4. Dotla te k ídlo brány do krajního bodu polohy otev eno nebo zav eno
5. P i zablokování systému postupujte podle výše uvedených inností, ale v opa ném po adí.
D ležité upozorn ní: pokud se funk nost
dálkové ovládání (je-li dodáno) za ne po ur ité
dob zhoršovat nebo p estane zcela fungovat,
mohou být vybité baterie (podle použitého typu
muže být jejich životnost od n kolika m síc až
po dva nebo t i roky). M žete si toho všimnout
podle toho, že kontrolka OK LED, která
signalizuje vysílání signálu, svítí slab , nesvítí
v bec nebo se rozsvítí jen na krátký okamžik.
D íve než p ivoláte technika zkuste vym nit
baterii za baterii z funk ního vysíla : jestliže
zjistíte, že to bylo p í inou nesprávného
fungování za ízení, vym te starou baterii za
novou stejného typu.

Jste spokojeni? Pokud chcete ke svému
domu nainstalovat další automatické za ízení,
obra te se na vašeho instala ního technika a
my vám ve spole nosti Nice poskytneme
poradenství odborníka, nejnov jší výrobek na
trhu, zajistíte si i lepší funk nost a maximální
kompatibilitu
D kujeme Vám, že jste si p e etli tato
doporu ení a p ejeme Vám, abyste byli
maximáln
spokojeni se svým novým
systémem. Máte-li anebo budete mít jakékoli
požadavky nebo dotazy, obra te se prosím s
d v rou na vašeho instala ního technika.
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