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Návod k instalaci a obsluze 

 ROBO 500 
 THOR 1500 

Řídící jednotka 
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Upozorn ění: 
Tato p říručka byla napsána pro kvalifikované techniky. Žádná z  informací 
obsažených v této p říručce není ur čena koncovým uživatel ům! Příručka se týká 
pouze uvedené řídicí jednotky a nesmí se používat pro jiné výrobky . 
 
 
1. Popis řídící jednotky 
 
Tato jednotka je určená pro řízení  pohonů automatických posuvných vjezdových 
bran ROBO500 a THOR1500 . Umožňuje nastavení základních funkcí: doba chodu, 
doba automatického zavírání a nastavení síly . Pomocí DIP přepínačů lze navolit 
provozní režimy : manuální provoz, poloautomatický provoz a zavírání po nastavené 
pauze. . Řídicí jednotka je osazena LED indikujícími stav vstupů umístěnými v 
blízkosti těchto vstupů. Další  LED v blízkosti mikroprocesoru indikuje správnou 
funkci vnitřní logiky. Pro snazší orientaci v jednotlivých částech systému, znázorňuje 
obr. 1 hlavní součásti. 
 
Popis hlavních součástí řídící jednotky 
 
a - svorkovnice antény    l  - konektor motoru 
b - DIP přepínač funkcí            m - svorkovnice pro síť 
c - tlačítko RADIO     n - LED RADIO 
d - trimr doba chodu TL    o - pojistka 315mA 
e - trimr doba pauzy    p - trimr nastavení síly F 
f - svorkovnice řídících vstupů   q - LED „OK“ 
g - konektor koncových spínačů   r - transformátor 
h - svorkovnice majáku   s - síťová pojistka 5A 
i - konektor kondenzátoru  
 
 
2. Elektrické zapojení 
 
Pro zajišt ění bezpe čnosti obsluhy a zabrán ění poškození sou částek p ři 
zapojování nebo p řipojování dalších za řízení, odpojte vždy řídící jednotku od 
přívodu elektrického proudu. 
 
• Pro napájení jednotky použijte kabel 3 x 1.5 mm2 : pokud by byla vzdálenost 
jednotky od uzemnění větší než 30m, doplňte u jednotky přídavný zemnič. 
• Pro připojení nízkonapěťových obvodů použijte vodiče s průřezem minimálně 
0,25mm2. 
• Pokud délka vodiče přesahuje 30m, použijte stíněný vodič a stínění uzemněte 
jen na straně řídicí jednotky. 
• Nespojujte vodiče v podzemních krabicích ani tehdy, jsou-li zcela vodotěsné. 
• Pokud  vstupy typu NC (v klidu sepnuté) nepoužijete, spojte je se svorkou 9 
(24Vac) 
• Pokud je na jednom vstupu použit více než jeden kontakt NC, musí se zapojit do 
série . 
• Pokud nejsou použity vstupy kontaktů NO (v klidu rozepnuté), nechte je 
nezapojené. 
• Pokud je na jednom vstupu použit více než jeden kontakt NO, musí se zapojit 
paraleln ě. 
• Kontakty musí být mechanické a bezpotenciálové; nejsou povoleny polovodičové 
kontakty jako např. tranzistory typu PNP, NPN, otevřený kolektor, apod. 
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Popis zapojení řídící jednotky (obr. 2): 
 
Svorka  Funkce Popis 
1 - 2 - 3  Napájení Přívod 230Vac 
4 - 5   Maják Výstup pro maják 230V max. 40W 
8 - 9   24Vac Napájení příslušenství 24Vac ± 25% 
9  Společný Společná svorka pro všechny vstupy 
10  Stop Vstup s funkcí STOP 
11  Foto Vstup pro bezpečnostní prvky 
12  Krokování Vstup s funkcí  OTEVŘÍT-STOP-ZAVŘÍT-STOP 

1 Anténa Anténa  Anténa 
2 Anténa Stínění 

 
 
3. Kontrola zapojení 
 
1. Zapněte přívod napájení a zkontrolujte napětí na svorkách 8 a 9 , napětí musí být 
v rozmezí od 18 do 30Vac. 
 
2. Zkontrolujte, zda LED „OK“ bliká v pravidelných intervalech - cca 1x za sekundu. 
 
3. Zkontrolujte, zda LED na vstupech typu NC (všechny bezpečnostní prvky) svítí a 
LED na vstupech typu NO jsou zhasnuté. Vstup STOP zhasíná FCC i FCA. 
 
4. Zkontrolujte zapojení koncových spínačů. Přepněte páku koncových spínačů a 
zkontrolujte, zda směr odpovídá LED na desce (FCC zavřeno, FCA otevřeno – LED 
při aktivaci zhasne). 
 
5. Odblokujte pohon a nastavte bránu do poloviny dráhy pohybu, potom bránu 
zablokujte. 

6. Ujistěte se, že se křídlo vrat pohybuje ve správném směru, podle signálu na řídící 
jednotce. Tato kontrola je nutná. Pokud není nastavení směru správné, pohon může 
zdánlivě pracovat správně, mezi cyklem OTEVŘÍT a ZAVŘÍT není rozdíl, ale 
v případě aktivace bezpečnostních prvků (fotobuněk) nedojde při zavírání 
k zastavení pohybu a reverzaci. 

7. Ujistěte se, že směr otáčení motoru je správný: Zadejte krátký povel na vstupu 
P.P. (krokování), řídící jednotka vždy provádí jako první manévr OTEVÍRÁNÍ. Pokud 
by se tak nestalo, postupujte takto:  
 
a) odpojte řídicí jednotku od zdroje energie;  
 
b) otočte konektor motoru (l – obr.1) a konektor koncových spínačů (G – obr.1) o 
180°   
 
c) zapněte přívod elektrické energie a opakujte kontrolu  podle bodu 7. 
 
LED “OK” uprostřed desky je indikuje stav vnitřní logiky: pravidelné blikání v 
intervalu1 sekundy indikuje, že mikroprocesor desky je aktivní a čeká na povel. Když 
mikroprocesor zjistí změnu stavu některého vstupu (může se jednat o povel nebo 
stav přepínače DIP), generuje se rychlý dvojitý impuls, i když tato změna nebude mít 
žádný okamžitý následek. Velmi rychlé blikání po dobu 3 s znamená, že do řídicí 
jednotky bylo zapojeno napájení nebo že jednotka provádí vnitřní testování. 
Nepravidelné blikání znamená, že vnitřní test byl neúspěšný a došlo k chybě. 



- 4 - 

 
4. Nastavení parametr ů 
 
Doba chodu (TL): 
Nastavuje se maximální doba pro operaci otevírání nebo zavírání. Pro nastavení 
pracovní doby TL vyberte poloautomatický provozní režim přesunutím přepínače DIP 
č. 1 do polohy ON a nastavte trimr TL do poloviny jeho dráhy. Potom spusťte 
kompletní operaci otevírání následovanou kompletní operací zavírání a nastavte 
znovu trimr TL tak, aby byl dostatek času na celý pohyb i s rezervou asi 2 až 3 s. 
Pokud je trimr nastaven na maximum a čas je stále  nedostatečný, přerušte propojku 
TLM na plošném spoji vedle trimru TL , čímž se dosáhne delších pracovních časů. 
 
Doba pauzy (TP): 
V automatickém režimu se nastavuje časová prodleva mezi ukončením operace 
otevírání a započetím operace zavírání. Pro nastavení doby přestávky TP vyberte 
automatický režim přesunutím přepínače DIP č. 2 do polohy ON a nastavte trimr TP 
podle potřeby. Pak proveďte otevření a zkontrolujte čas, který uplyne před 
automatickým zavřením. 
 
Síla (F): 
Při nastavování trimru síly buďte velmi opatrní, protože nastavení ovlivňuje úroveň 
bezpečnosti automatického systému. Při nastavení tohoto parametru použijte metodu 
pokusu a omylu, dále je třeba změřit sílu působící na křídlo vrat a porovnat ji s 
hodnotami regulace. 
 
6) Programovatelné funkce 
 
Jednotka je vybavena sadou mikrospínačů použitých pro ovládání různých funkcí, 
čímž se systém stal vhodnějším pro různé potřeby uživatele a bezpečnějším 
v různých podmínkách použití. Všechny funkce lze aktivovat přesunutím  
odpovídajícího minispínače DIP do polohy “On” a deaktivovat přepnutím do polohy 
“Off”. 
Některé z programovatelných funkcí mají vztah k aspek tům bezpečnosti; 
pečliv ě zhodno ťte účinky t ěchto funkcí a zjist ěte, která zajistí nejvyšší možnou 
úrove ň bezpečnosti. 
 
 
 
Spínač 1 - 2 OFF-OFF Manuální režim – dead man 
 ON-OFF Poloautomatický režim 
 OFF-ON Automatický režim – automatické zavírání 
 ON-ON Automatický režim + „Vždy zavřeno“ 
Spínač 3 ON Společný provoz – nelze v manuálním režimu 
Spínač 4 ON Předblikání 
Spínač 5 ON Zavírání po foto 
Spínač 6 ON FOTO i při otevírání 
Spínač 7 ON Pomalý rozjezd 
Spínač 8 ON Zpomalení 
Spínač 9 ON Brzda 
Spínač 10  Není použito 
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6.1 Popis funkcí 
 
Následuje stručný popis funkcí, které lze přidat přepnutím odpovídajícího přepínače 
DIP do polohy “ON”. 
 
Spínač 1- 2: 
Off - Off  = manuální pohyb (dead man) 
On - Off  = poloautomatický pohyb 
Off - On  = automatický pohyb (automatické zavření) 
On - On  = automatický pohyb + vždy zavřít 
 
V manuálním provozním režimu se vrata budou pohybovat pouze tehdy, pokud bude 
stisknuto odpovídající ovládací tlačítko. 
V poloautomatickém provozním režimu odstartujete celý pohyb povelovým impulsem, 
pokud nevyprší nastavený pracovní čas nebo není-li dosaženo mechanické zarážky. 
V automatickém provozním režimu je operace otvírání následována přestávkou a 
poté automatickou operací zavírání. 
Funkce “Vždy zavřít” se aktivuje vždy po výpadku napájení; jsou-li vrata otevřena, 
provede se operace zavření, které předchází varovné blikání po dobu 5 sekund. 
 
Spínač 3: On = společný provozní režim (není k dispozici v manuálním režimu) 
Ve společném provozním režimu nelze operaci otevírání, jakmile  začala, přerušit 
jiným povelovým impulsem “Krokování” nebo „Otevřít“, pokud vrata nedokončí 
otevírání. 
Při operaci zavírání zastaví nový povelový impuls vrata a obrátí směr pohybu, čímž 
je otevře. 
 
Spínač 4: On = Předblikání 
Povelový impuls aktivuje maják, načež po 5 s následuje pohyb (po 2 s v manuálním 
režimu). 
 
Spínač 5: On = “Zavřít” 5 s po “Foto” (v automatickém režimu) nebo “Zavřít” po 
“Foto” (v poloautomatickém režimu) 
Pokud je nastaven automatický režim, dovoluje tato funkce udržovat vrata otevřená 
po dobu potřebnou pro projetí; když je aktivován vstup “Foto”, operace se zastaví. 
Operace zavírání začne automaticky po 5 s. Pokud signál “Foto” spustí v 
poloautomatickém režimu během operace zavírání, aktivuje se automatická operace 
zavírání po nastavené době pauzy. 
 
Spínač 6: On =  “Foto” i při  otevírání 
Bezpečnostní zařízení “Foto” je normálně aktivní jen při operaci zavírání; je-li spínač 
DIP č. 6 v poloze "On", spustí bezpečnostní zařízení i při operaci otevírání. V režimu 
poloautomatickém nebo automatickém začne operace otvírání opět ihned po 
deaktivaci fotobuňky. 
 
Spínač 7: On = pomalý rozjezd 
Zahájí operaci postupně, čímž se předejde rázům v automatickém systému. 
 
Spínač 8: On = zpomalení 
Funkce zpomalení sníží rychlost na 30% vypočtené hodnoty, aby se předešlo 
zbytečným rázům na konci operace. 
Stejně jako rychlost operace, snižuje funkce zpomalení i kroutící moment motoru o 
70%. Pro systémy vyžadující zvýšený kroutící moment může toto snížení způsobit 
okamžité zastavení motoru. 
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Spínač 9: On = brzda 
Ke konci pohybu se provede operace brzdění motoru, zpočátku se brzdí jen lehce a 
poté výrazněji, aby se vrata zastavila rychle, avšak bez rázů. 
 
Spínač 10:  nepoužito 
 
 
7. Programování p řijíma če dálkového ovládání 
 
Instalace externí antény   
Pokud dodaná anténa nezaručuje optimální příjem a rádiový signál je příliš slabý, 
doporučujeme instalaci externí antény ( ABF, nebo ABFKIT). Nová anténa musí být 
umístěna co nejvýše nad všemi  prvky konstrukce z kovu a železobetonu. 
 
Připojení k řídící jednotce  
Pro připojení antény k řídící jednotce použijte koaxiální kabel s impedancí 50Ω (např. 
RG58). Délka kabelu by neměla přesáhnout 10m. 
 
UPOZORNĚNÍ pro programování  
Programovací operace v této kapitole vyžadují použití tlačítka "c" a LED "n" (obr. 1) 
na řídící jednotce. LED indikující stav operací, vydává určitý počet záblesků po 
stanovenou dobu trvání. Tabulka C popisuje význam blikání.  
 
Vždy si nejprve přečtěte postup a pak provádějte činnosti ve správném pořadí. 

POZOR! - Před uložením vysílače si pozorně přečtěte následující.  
 
Do přijímače lze uložit  vysílače, které patří k jedné ze 3 skupin:  
- skupiny skládající se z "O-code", "Flor" a "TTS";  
- skupiny skládající se z "Flo";  
- skupiny skládající se z "Smilo".  
 
Poznámka - V přijímači, každý kód umožňuje používat pouze funkce specifické  
pro tento typ kódování.  
 

První uložený vysílač definuje skupinu ovladačů, kterou lze do přijímače ukládat.  
Chcete-li změnit typ vysílačů , musíte provést  „úplné vymazání paměti“. Chcete-li 
ověřit, jaká skupina ovladačů je v paměti přijímače uložena postupujte podle 
následujícího návodu:  
 
1. Odpojte přívod napájecího napětí.  
 
2. Zapněte přívod napájení a spočítejte počet záblesků LED přijímače.  
 
3. Potom porovnejte počet záblesků s hodnotami v tabulce:  
 
- 1 bliknutí= Flo kódování  
- 2 bliknutí = O-Code / Flor / TTS kódování  
- 3 bliknutí = Smilo kódování  
- 5 bliknutí = není uložen žádný vysílač  
 
Pozor! - Před zahájením ukládání vysílačů si pečlivě prostudujte všechny postupy 
popsané níže. 
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Režimy ukládání vysílačů "Režim I" a "Režim II"  
 
Režim I: Tento režim umožňuje uložení celého vysílače, nebo  skupiny (u vysílačů s 
více než jedním kódem, jakým je například model ON9) do  přijímače v jediné 
operaci. V tomto režimu jsou jednotlivá tlačítka přiřazena automaticky povelům řídící 
jednotky.  
 
Režim II: Tento režim umožňuje uložit kód jednotlivých tlačítek. Uživatel si může 
vybrat, který povel bude vybrané tlačítko aktivovat na řídící jednotce (max. 4). 

 

7.1 Ukládání v režimu I   
 
Pozor - tento postup uloží všechna tlačítka vysílače nebo jedné skupiny tlačítek 
současně.  
 
1. Stiskněte a podržte tlačítko, dokud se nerozsvítí zelená LED na desce. Poté 
uvolněte tlačítko.  
 

2. Do 10ti sekund, stiskněte a podržte libovolné tlačítko na vysílači, který má být  
uložen. Jakmile LED 3x blikne, uvolněte tlačítko vysílače. 3 záblesky indikují úspěšné 
uložení vysílače do paměti přijímače.  
 
Poznámka - Po ukončení 3 záblesků je k dispozici 10 sekund  pro uložení dalších 
vysílačů. 

7.2 Ukládání v režimu II  
 
Upozornění - tento postup ukládá do paměti přijímače každé tlačítko zvlášť. Proto 
musí být opakován pro každé tlačítko. 

1. V tabulce příkazů jsou uvedené dostupné příkazy k ovládání pohonu. 

  
2. Tlačítko RÁDIO stiskněte tolikrát, aby počet stisknutí odpovídal číslu zvoleného 
povelu. LED RÁDIO vydává odpovídající počet záblesků.  
 

3. Do 10ti sekund stiskněte a podržte na vysílači tlačítko,kterým chcete vybraný 
povel vysílat. Tlačítko uvolněte po 3 výrazných bliknutích. 3 záblesky indikují 
úspěšné uložení vysílače do paměti přijímače. 
 
Poznámka - Po ukončení 3 záblesků je k dispozici 10 sekund  pro uložení dalších 
tlačítek nebo vysílačů. 

  
Přiřazení výstupů povelům 
Výstup 1 Krokování 
Výstup 2 Stop 
Výstup 3 Otevřít 
Výstup 4 Zavřít 
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7.3 Uložení nového vysíla če s postupem v blízkosti p řijímače  
[musí být k dispozici uložený vysílač]  

NOVÝ vysílač může být uložený bez přístupu k programovacímu tlačítku přijímače na 
řídící jednotce, pokud jste v dosahu přijímače, s použitím dříve uloženého (STARÉHO) 
vysílače uloženého v režimu I nebo v režimu II.Takto uložený NOVÝ vysílač bude mít 
stejné vlastnosti jako STARÝ vysílač. 
 

Upozorn ění:   
Postup musí být provedený v dosahu přijímače (10÷20 m od přijímače).  

Standardní postup  
 
1. Na NOVÉM vysílači stiskněte a podržte tlačítko na nejméně 5 sekund (pozn. 1) a 
pak ho uvolněte.  
 
2. Na STARÉM vysílači stiskněte tlačítko třikrát (pozn. 2) a pak ho uvolněte.  
 
3. Na NOVÉM vysílači stiskněte stejné tlačítko jako v bodě 1 a pak ho uvolněte.  

Alternativní postup  
 
1. Na NOVÉM vysílači stiskněte a podržte tlačítko minimálně 3 sekundy (pozn. 1) a 
pak ho uvolněte.  
 
2. Na STARÉM vysílači stiskněte a podržte tlačítko minimálně 3 sekundy (pozn. 2) a 
pak ho uvolněte.  
 
3. Na NOVÉM vysílači stiskněte a podržte stisknuté stejné tlačítko jako v bodu 1 po 
dobu nejméně 3 sekund a pak ho uvolněte.  
 
4. Na STARÉM  vysílači stiskněte a podržte stisknuté stejného tlačítko jako v bodu 2 
po dobu nejméně 3 sekund, dokud  LED RADIO na desce 3x neblikne pro potvrzení 
uložení.  
Poznámka 1 - Stiskněte libovolné tlačítko, pokud je STARÝ vysílač uložený v režimu I 
nebo stiskněte tlačítko které má být uložené, pokud je STARÝ vysílač uložený v 
režimu II.  
 
Poznámka 2 - Stiskněte libovolné tlačítko, pokud  je vysílač uložen v režimu I nebo 
stiskněte tlačítko odpovídajícího povelu , je-li tento vysílač uložen v režimu II. 

7.4 Vymazání pam ěti p řijímače  
 
Chcete-li odstranit všechny uložené vysílače z paměti přijímače, nebo všechna  
uložená postupuje takto:  
 
1. Stiskněte a podržte tlačítko RADIO, dokud se nerozsvítí LED RADIO (po cca 4 
sekundách), po dalších cca 4 sekundách LED zhasne, po dalších cca 4 sekundách 
začne LED RADIO blikat. 

2.Pokud chcete vymazat  všechny uložené vysílače, uvolněte tlačítko přesně při 
třetím bliknutí. Pokud chcete vymazat všechna data (konfiguraci přijímače a skupinu 
vysílačů) uvolněte tlačítko přesně při pátém bliknutí. 
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