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ležité informace
Tyto pokyny je dovoleno kopírovat pouze v p ípad , že žádná jejich ást Pro další informace kontaktujte:
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na. Pokyny ani jejich ásti není
dovoleno p ekládat do jiných jazyk bez souhlasu a následné revize
firmou MHOUSE.
Firma MHOUSE se z íká jakékoliv zodpov dnosti za vady vzniklé
nesprávným použitím svých výrobk . Proto v nujte náležitou
pozornost tení t chto pokyn .
Firma MHOUSE si vyhrazuje právo na modifikaci svých výrobk
z d vodu zlepšení jejich kvality a to kdykoli a bez p edchozího
upozorn ní. V každém p ípad výrobce ru í za správnou funk nost a
vhodnost pro daný ú el použití.
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1 Upozorn ní
• Pokud provádíte instalaci systému otevírání vrat WG2 poprvé,
doporu ujeme vám v novat dostate ný as studiu t chto pokyn .
te si je p ed za átkem instalace, vyhnete se tak potížím, které
se mohou vyskytnout zejména p i dokon ování práce.

• Automatické systémy WG2 nejsou navrženy jako systémy
vhodné pro ochranu proti neoprávn nému vniknutí. Pokud je
taková funkce požadována, je nutné systémy SL1 a SL10
za lenit do jiných za ízení.

Umíst te všechny komponenty systému WG2 tak, aby byly p ístupné pro
ípadnou kontrolu, tení údaj na štítcích a ov ování jiných nezbytných
informací podle pokyn . P estože b hem instalace neprovádíte
nastavení a ukládání, budete v budoucnu možná pot ebovat provést
ur ité úpravy, které se liší od základního (továrního) natavení.

• Obalové materiály pro WG2 musí být zneškodn ny zp sobem
odpovídajícím místním p edpis m o nakládání s odpady.

•
i tení pokyn v nujte zvýšenou pozornost odstavc m, které jsou
ozna eny tímto symbolem:

Tyto ásti textu jsou zvlášt d ležité pro bezpe nost.
• Pokyny si uschovejte na vhodném míst pro možné p íští použití.
• Tyto pokyny i projekt a zpracování díl , které tvo í systémy WG2
pln odpovídají platným na ízením a normám.
• Vzhledem k bezpe nostním rizik m, která se mohou vyskytnout
hem instalace a provozu systému WG2 je nezbytné, aby byly tyto
úkony provád ny striktn podle platných p edpis , norem a zákon .
Zejména je nutné mít na z eteli:
• Tyto pokyny obsahují d ležité informace, které se týkají
bezpe nosti osob. P ed zapo etím instalace jednotlivých
komponent je nezbytné si tyto pokyny prostudovat tak, abyste
porozum li všem informacím zde obsaženým. Pokud byste m li
jakékoli nejasnosti, v instalaci nepokra ujte. Je-li to nutné,
kontaktujte pro objasn ní problému odd lení zákaznického
servisu MHOUSE.
•
ed zapo etím instalace zkontrolujte, jsou-li jednotlivé
komponenty WG2 vhodné pro zamýšlený zp sob použití (viz
zejména kapitolu 6 „Technické parametry“). Pokud jakýkoli
komponent vhodný není, instalaci neprovád jte.
•
ed zapo etím instalace se ujist te, že ostatní za ízení nebo
materiály navazující na systém WG2 vyhovují specifickým
požadavk m dané aplikace.
• Automatické systémy WG2 nesm jí být dány do provozu p ed
provedením zkoušek podle odstavce 3.7.2 “Uvád ní do provozu”.

• Na výrobku ani žádné jeho ásti neprovád jte žádné úpravy,
které nejsou popisovány v t chto pokynech. Jinak m že dojít
k chybné
funkci
výrobku.
MHOUSE
odmítá
jakoukoli
zodpov dnost za poškození zp sobená neschválenými úpravami
výrobku.
• Komponenty výrobku nesmí být nikdy pono eny do vody nebo
jiných tekutin. To platí i b hem instalace, kdy by otev enými
ástmi ídicí jednotky, i jiných za ízení mohla proniknout voda
nebo jiná tekutina.
• Pokud by došlo k proniknutí vody nebo jiné tekutiny do
vnit ních ástí systému, okamžit odpojte napájení a kontaktujte
odd lení zákaznického servisu MHOUSE. Další používání za ízení
WG2 by v takovém p ípad
bylo vysokým bezpe nostním
rizikem.
• Nikdy výrobek WG2 ani jeho komponenty neumís ujte
v blízkosti zdroj tepla i otev eného ohn . Mohlo by dojít k jeho
poškození, nesprávné funkci, požáru a nebo k jiným
nebezpe ným situacím.
•
hem dlouhého období ne innosti za ízení by se m la
demontovat baterie PR1 (pokud je instalována) a m la by být
uložena na suchém míst tak, aby její okolí bylo chrán no p ed
možným únikem škodlivých chemikálií.
• ídicí jednotka m že být p ipojena pouze k elektrické síti
s uzemn ným ochranným vodi em.
• Všechny operace vyžadující odejmutí bezpe nostních kryt
kterýchkoli komponent WG2 mohou být provád ny pouze p i
ídicí jednotce odpojené jak od elektrické sít , tak od baterie PR1
(pokud je instalována). Pokud toto odpojení nelze jednozna
zaru it, umíst te na tato za ízení bezpe nostní tabulku: "POZOR,
NA ZA ÍZENÍ SE PRACUJE".
• V p ípad , že došlo k vybavení kterékoli automatické pojistky,
je nejprve nutno odhalit a odstranit vzniklou závadu a až potom je
možné tuto pojistku op t sepnout.
• Pokud by se objevila závada, kterou nelze s použitím t chto
pokyn odstranit, obra te se na odd lení zákaznického servisu
MHOUSE.
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2 Popis výrobku
2.1 Možnosti použití
Za ízení WG2 jsou sadami komponent navrženými pro ovládání
jednok ídlých a dvouk ídlých vrat v obytných domech.

Za ízení WG2 jsou elektricky napájena. V p ípad výpadku
dodávky elektrické energie je možné uvolnit servomotor pomocí
specielních klí a posunout tak vrata ru
. Další možností
je použití záložní baterie PR1 (volitelné p íslušenství).

Jakékoli jiné, než zde popisované aplikace nebo instalace za
jiných podmínek, než zde popisovaných nejsou dovoleny.

2.2 Popis automatického systému
Pro objasn ní r zných termín a aspekt

A

E

B

F

automatického systému ovládání vrat uvádíme p íklad typické konfigurace za ízení WG2:

C

G

C

H

G

D

F

E

Obr. 1
A)

ídicí jednotka CL2

B) Výstražná lampa FL1 s anténou

F) Dvojice doraz pro polohu „otev eno“ (není sou ástí balení).
žná síla nárazu by m la vyhovovat. Jinak je nutné použít
mechanické dorazy uvnit servomotoru (viz obr.26).

C) Dvojice fotobun k PH1

G) Servomotory WG1

D) Klí em ovládaný p epína KS1

H) Doraz pro polohu „zav eno“ (není sou ástí balení)

E) Pár podp r PT50 pro fotobu ky (není obsahem balení)

4
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2.3 Popis jednotlivých komponent
Za ízení WG2 se skládají z komponent dle
obr.2. Ujist te se, že obsah balení odpovídá
tomuto obrázku a jednotlivé díly nejsou
poškozeny.

C
B
A

Pozn.: Z d vodu p izp sobení za ízení WG2
lokálním p edpis m se mohou jednotlivé
komponenty balení lišit. P esný seznam
komponent je vytišt n na vn jší stran obalu
pod hlavi kou “Mhousekit WG2 contains”.

E
D

A) 2x servomotor W G1 s montážními
úhlovými podp rami a nosníky (*)
B) 3x uvol ovací klí

G
F

C) 1x dvojice fotobun k PH1 (TX a RX)
D) 2x dálkový ovlada TX4
E) 1x klí em ovládaný p epína KS1 se
dv ma klí i
F) Výstražná lampa FL1 s anténou
G) 1x ídicí jednotka CL2
H) Sada drobných spojovacích díl : šrouby,
hmoždinky, atd. - viz tab. 1,2,3,4 a 5 (*).

H

(*) Šrouby pro upevn ní p edních a zadních
podp r nejsou sou ástí dodávky, protože
jejich typ je závislý na materiálu a tlouš ce
brány.

Obr. 2

2.3.1 Servomotory WG1
WG1 jsou servomotory (24VDC) se šnekovým p evodem. Jsou
dopln ny mechanizmem na klí pro uvoln ní a manuální posuv vrat
v p ípad výpadku dodávky elektrické energie.
Servomotor je upevn n na t ech podp rách (jedna na jeho p ední
stran , dv vzadu) a dvou nastavitelných nosnících (malé desky, které
mohou být po uvoln ní p izp sobeny posunutím o n kolik zub
otevíracímu a zavíracímu pohybu). Toto uspo ádání umož uje za
každých podmínek bezproblémovou instalaci.

Tab.1: Seznam drobných spoj. díl pro WG1
Samojistící matice M10
Samojistící matice M8
ední nosník
Zadní nosník
Úhlová podp ra
Šroub se šestihrannou hlavou 10x40
Šroub se šestihrannou hlavou 8x10
Nosný šroub 8x35
Plochá podložka 8x24
Plochá podložka 8x16

množství
2 ks
8 ks
2 ks
2 ks
6 ks
2 ks
2 ks
8 ks
2 ks
8 ks

Obr. 3

2.3.2 Uvol ovací klí e
Tyto t i nástroje umož ují uvoln ní a poté mechanický posun
servomotoru v p ípad výpadku dodávky elektrické energie.

Obr. 4
Instrukce WG2
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2.3.3

ídicí jednotka CL2

ídicí jednotka CL2 ovládá servomotory a obsluhuje a napájí ostatní
komponenty systému. Její hlavní ástí je elektronika s integrovaným
ijíma em signálu dálkového ovlada e a prostor pro záložní baterii
PR1 (B), která je nezbytná pro funkci systému p i výpadku dodávky
elekt iny (volitelné).
A
ídicí jednotka CL2 m že servomotory ovládat ve dvou rychlostech:
„rychle“ a „pomalu“.
Tla ítka P1, P2 a P3 (C) a jim odpovídající diody LED slouží
k programování ídicí jednotky.
C

Pro usnadn ní montáže je za ízení vybaveno konektory zvláš pro
každý komponent (A), které jsou ru
odnímatelné a jsou barevn
odlišeny. Poblíž každého vstupního konektoru je dioda LED pro
signalizaci stavu tohoto vstupu.
ipojení k síti je velmi snadné: P ipojte zástr ku do sí ové zásuvky.
Tab.1: Seznam drobných spoj. díl pro CL2
Samo ezný šroub 4,2X32
Hmoždinka nylonová s 6 c

množství
4 ks
4 ks

Obr. 5

2.3.4 Fotobu ky PH1
Dvojice fotobun k PH1 ur ených pro montáž na st nu – po p ipojení
k ídicí jednotce umož ují detekci p ekážek vyskytujících se na optické
ose mezi vysíla em (TX) a p ijíma em (RX).
Tab. 3: Seznam drobných spojovacích díl pro PH1
Samo ezný šroub 3,5X25
Samo ezný šroub 4,2X32
Hmoždinka nylonová s 5 c

množství
4 ks
4 ks
4 ks

Obr. 6

2.3.5 Klí em ovládaný p epína KS1
Klí em ovládaný dvoupolohový p epína KS1 umož uje ovládání
vrat bez použití dálkového ovlada e. P epína je vybaven místním
osv tlením pro snadnou obsluhu za snížené viditelnosti.
Klí em lze nastavit dv funkce podle jeho polohy bu „OTEV ENO“
nebo „STOP“ podle sm ru nato ení. Pokud klí nedržíme, vrátí se
díky mechanické pružin vždy do prost ední polohy.
Tab. 4: Seznam drobných spojovacích díl pro KS1
Šroub HI LO 4X9,5
Samo ezný šroub 3,5X25
Hmoždinka nylonová s 5 c

množství
2 ks
4 ks
4 ks

Obr. 7

2.3.6 Výstražná lampa FL1 s anténou
Signaliza ní svítidlo je ízeno ídicí jednotkou CL2 a v p ípad
pohybu vrat upozor uje na nebezpe í. Uvnit je instalována anténa
pro p ijíma dálkového ovlada e.
Tab. 5: Seznam drobných spojovacích díl pro FL1
Samo ezný šroub 4,2X32
Hmoždinka nylonová s 6 c

množství
4 ks
4 ks

Obr. 8

2.3.7 Dálkový ovlada TX4
Tyto radiové vysíla e se používají k dálkovému ovládání vrat (otevírání a
zavírání). Jsou vybaveny ty mi tla ítky, která mohou být použita pro ty i
typy p íkaz jednoho samostatného systému nebo pro ízení až ty r zných
systém .

A
B

enos p íkazu je indikován pomocí diody LED (A), postranní ouško (B)
slouží ke zav šení na klí enku.
Obr. 9
6
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3 Instalace
Instalaci za ízení m že provád t pouze osoba s p íslušnou
kvalifikací p i respektování pokyn obsažených v tomto
návodu (zejména v kapitole 1 – „UPOZORN NÍ“).

3.1 Posouzení vhodnosti systému
Za ízení WG2 nesmí být použito pro ovládání vrat, která nejsou
pro daný ú el vhodná nebo bezpe ná. Nevhodnou instalací
nebo nesprávnou údržbou m že dojít k poškození systému.

• Podle úhlu otev ení k ídel vrat zkontrolujte, jestli je možné
dosáhnout hodnoty uvedené v tab.6.
B

ed provedením instalace prove te tyto úkony:
• Ujist te se, že váha a rozm ry vrat je v rozmezí specifikace.
Pokud tomu tak není, nelze pro tento ú el za ízení WG2
použít.

D

A

C

• Ujist te se, že konstrukce vrat vyhovuje danému systému a
platným p edpis m.
• Ujist te se, že p i pohybu vrat (tj. p i zavírání a otevírání)
nedochází v žádném míst pohybu nep im en vysokému t ení.

Obr. 12

• Ujist te se, že je brána správn vyvážena: Nesmí docházet
k pohybu jejích k ídel v žádné poloze otev ení.
Tab. 6
• Ujist te se, že jsou místa pro upevn ní komponent chrán na
proti možnému mechanickému poškození a že jsou komponenty
spolehliv upevn ny.
• Ujist te se, že jsou povrchy pro montáž fotobun k rovné a že
umož ují vhodné nastavení a se ízení vysíla e a p ijíma e (TX a
RX).
•

Podle obr.10 si ov te mezní rozm ry.
85

100
392

45

729

Obr. 10
•

Ujist te se, že máte i p i otev ení bány dostatek prostoru.

Max. 150mm

• Rozm r „C“ je závislý na zp sobu montáže zadní podp ry (viz
obr. 17) a m že se pohybovat v rozmezí od 53mm do 176mm. B žn
je tato hodnota 150mm.
•

Rozm r „D“ je na brán snadno m itelný.

•

Rozm r „A“ je sou tem rozm

„C“ a „D“.

• Rozm r „B“ je možné vypo ítat z rozm ru „A“ a z úhlu otev ení
dve ních k ídel. P íklad: Pokud je „A“ 150mm a úhel otev ení dve ních
ídel 100°, rozm r „B“ bude asi 150mm.
Ujist te se, že je rozm r „B“ stejný nebo p ibližn stejný s rozm rem
„A“. Tím se zajistí hladký pohyb k ídla brány a sníží se namáhání
servomotoru.
Min. 150mm

Obr. 11
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3.1.1 Provozní limity
V kapitole 6 „Technické parametry“ jsou uvedeny základní údaje nutné
k posouzení, jsou-li všechny komponenty systému WG2 použitelné
pro zamýšlenou aplikaci.
Obecn platí, že: Systém WG2 je vhodný pro ovládání vrat s k ídly
do ší ky 2m a hmotnosti do 250kg, s úhlem otev ení do 130°, pro
domovní aplikace.

Model vrat a klimatické podmínky (jako je p ítomnost silného v tru)
že omezovat provozní limity. V takových p ípadech je nutné zm it
sílu pot ebnou pro pohyb k ídel vrat za nejkriti jších podmínek
porovnat tento údaj s technickými parametry servomotoru WG1.

3.1.2 Ná adí a materiál
Ujist te se, že máte k dispozici veškeré ná adí a materiál pro
instalaci systému. Vše by m lo být v dobrém stavu jak funk
,
tak i po stránce bezpe nosti. Viz p íklady na obr.13.

Obr. 13

3.1.3 Seznam kabel
Typy kabel požadovaných pro instalaci za ízení WG2 se mohou lišit podle typu a po tu p ipojených komponent . Na obr.14 jsou kabely
pot ebné pro typickou instalaci (tyto kabely nejsou sou ástí dodávky za ízení WG2).
A

B

C

D

D

D

G

Obr. 14

E

F

G

Table 7: list of cables
Connection

Cable type

Maximum length allowed

[A] Power supply line

3x1.5mm2 cable

30m (note 1)

[B] FLASH light output

2x0,5mm2 cable

20m

[C] Radio aerial

RG58 type shielded cable

20m (recommended less than 5m)

[D] ECSBus input/output

2x0,5mm2 cable

20m (note 2)

[E] STOP input

2x0,5mm2 cable

20m (note 2)

[F] OPEN input

2x0,5mm2 cable

20m (note 2)

[G] M1 and M2 motors output

3x1mm2 cable

10m

POZNÁMKA: Použité kabely musí být vhodné pro daný zp sob instalace, nap . kabel typu H03VV-F je ur en pro vnit ní aplikace, zatímco
kabel H07RN-F je vhodný pro aplikace venkovní.
Pozn. 1 Napájecí kabel o délce v tší než 30m smí být použit za p edpokladu, že má zv tšený pr ez (nap .3x2.5mm2) a že je jeho
ochranný vodi v blízkosti ídicí jednotky systému uzemn n.
Pozn. 1 Pro sb rnici ESC a kabely pro vstupy STOP a OTEV ENO neexistuje zvláštní d vod, aby tyto okruhy byly vedeny odd len
jednotlivými kabely. Nap .: Vstupy STOP a OTEV ENO mohou být k p epína i KS1 p ipojeny jediným kabelem 4x0,5mm2.
8
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3.2 Kabeláž a zapojení
S výjimkou napájecího kabelu je ve všech okruzích použito malé
nap tí (cca 24V).
Po výb ru vhodné pozice pro r zné komponenty (viz obr.1) je možné
zapo ít s p ípravou uložení kabel a p ipojením ídicí jednotky a
ostatních komponent systému.

Na ochranu kabel p ed mechanickým poškozením se používají
ochranné trubky a žlaby.

3.2.1 P ipojení k elektrické síti
estože je zapojení systému WG2 k elektrické síti popisováno
v tomto návodu, musíme vás upozornit, že:
• Instalaci napájecího p ívodu smí provád t pouze osoba
s pot ebnou kvalifikací podle vyhl. 50/78 sb.
• Napájení WG2 je také možné provést pomocí zásuvkového
ívodu 230V/ 16A instalovaného poblíž této jednotky.

• Napájecí p ívod musí být chrán n proti zkratu a proti úrazu
elektrickým proudem. Toto za ízení musí umož ovat odpojení
napájení pro pot eby instalace a údržby systému WG2 (pro
tento ú el je, mimo jiné, vhodná zásuvka se zástr kou).

3.3 Instalace r zných komponent systému
3.3.1 Montáž servomotoru WG1
1 Vyberte vhodné místo pro montáž v souladu se specifikací podle
odstavce 3.1 „Posouzení vhodnosti systému“.

6 Pro upevn ní p ední ásti sestavte úhlovou podp ru a p ední
nosník podle obr. 18.

2 Ujist te se, že je montážní plocha dokonale rovná. Upev ovací
prvky pro montáž nejsou ástí servomotor WG1. Tyto prvky je nutno
ipravit s ohledem na konkrétní podmínky (materiál upev ovací
plochy).
3 Uložte ochrannou trubku pro napájecí sí ový kabel.
Obr. 18
7 Povolte dva šrouby a demontujte zadní kryty servomotor .

Obr. 15
4 Pro upevn ní zadní ásti sestavte dv úhlové podp ry a zadní
nosník podle obr. 16.
Obr. 19
8 Nastavte k ídla vrat do polohy „zav eno“ .
9 Zadní úhlové podp ry upevn te ve vypo tené vzdálenosti „B“ podle
tabulky 6. Umíst te tyto podp ry na správné místo montážní plochy.
Ujist te se, že máte k dispozici vhodnou montážní plochu pro
upevn ní p ední úhlové podp ry (viz obr. 22).
Obr. 16
5 Pro dosažení r zných rozm

„C“ (viz obr. 12) sestavte úhlové

podp ry a nosníky podle n které z možností na obr. 17.

10 Podle úhlových podp r si na st
ozna te místa pro
upev ovací otvory. Do montážního povrchu vyvrtejte otvory pro 4
hmoždinky (A) o pr

ru min. 8mm (nejsou sou ástí balení).

ipevn te podp ry s nosníkem pomocí vhodných šroub
(C) a podložek (B).

A

B

C
Obr. 17

Obr. 20
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11 Ujist te se, že je nosník ve vodorovné poloze. Otvory v úhlových
podp rách dovolují p i montáži drobné korekce polohy.

17 P ipevn te servomotor k p ednímu nosníku pomocí šroubu (I)
a podložky (H). Šroub dotáhn te a nepovolujte.

H
Obr. 21

I

12 P ední úhlovou podp ru umíst te ve vodorovné vzdálenosti 660mm
od zadních a o 60mm níže (viz obr.22).

Obr. 25
18 Uvoln te mechanicky servomotory pomocí vhodného nástroje (viz
odstavec „Uvoln ní servomotoru“ na str.34).

60

19 Vyzkoušejte funkci mechanismu ru ním pohybem bránou. Ujist te
se, že se nosník voln pohybuje se šnekovým p evodem servomotoru.
a že zde z stává v le min. 5mm od doraz pro polohu „zav eno“ i
„otev eno“, p emž není p íliš velká ást šnekového p evodu
nevyužita.

600

Obr. 22

20 Pokud je to nutné, vyzkoušejte další pozice, které umož ují p ední
a zadní nosníky (viz obr.17).
21 Pokud je to nutné, nastavte koncové polohy pomocí doraz uvnit
servomotoru. Dorazy uvoln te pomocí šestihranného klí e (N) a
posu te je do požadované polohy. Vnit ní doraz „otev eno“ (L) se
používá, pokud není instalován venkovní doraz na zemi. K ídla vrat se
žn zastavují o doraz b hem zavírání. Doraz pro „zav ení“ (M)
slouží pro snížení rázu servomotoru p i zavírání. Po nastavení doraz
dotáhn te šrouby.

13 P ední úhlovou podp ru do asn upevn te ke k ídlu
brány svorkou.

L

M

N
Obr. 26
22 Zajist te p ední úhlovou podp ru pomocí šroub vhodných pro
materiál, ze kterého jsou vyrobena vrata.
Obr. 23
14 Zvedn te servomotor a nasa te jej p ední ástí na p ední nosník.
15 P idržte servomotor ve stejné výšce a nasu te jej p i otev ených
vratech na zadní nosník, až se p ekryjí otvory pro šroub
v servomotoru a v nosníku. Servomotor upevn te k zadnímu nosníku
(E) pomocí šroubu (D), matice (G) a podložky (F).

23 Zajist te servomotor pomocí uvol ovacích klí
„Uvoln ní servomotoru na str. 34).

24 Protáhn te elektrický kabel ochrannou trubkou a p ipojte jej k ídicí
jednotce.
Dodatek: Kabel vycházející ze servomotoru musí mít p im enou
délkovou rezervu, aby se nepoškodil p i pohybu servomotoru p i
otevírání a zavírání vrat.

D

E

F
G
Obr. 24
16 Matici mírn dotáhn te a potom ji povolte o p l otá ky, aby se
servomotor mohl v tomto uložení pohybovat.
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(viz odstavec

Obr. 27

25 Zave te kabel do servomotoru a zajist te jej p íchytkou a
kabelovou vývodkou.

27 Nasa te kryt servomotoru a dotáhn te jeho dva šrouby.

26 Vodi e p ipojte podle následujícího obrázku.

brown
hn
dý
yellow-green
žlutozelený

blue
modrý

Obr. 29

Obr. 28

3.3.2 Fotobu ky
1 Vyberte pozice vhodné pro umíst ní dvou fotobun k (TX a RX)
podle následujících instrukcí:

7 Spodní ást fotobu ky zajist te šrouby (C).
B

• Umíst te je ve výšce 40-60cm nad terénem po obou stranách
prostoru, který má být monitorován na stran ulice, co nejblíže k
okraji vrat. Ne dále než 15cm.
• Vysíla (TX) umíst te naproti p ijíma i ( RX) s max. tolerancí 5°.
• Na místech, kde budou fotobu ky umíst ny, musí být p ipraveny
instala ní trubky pro kabeláž.

C

D

2 Mírným tlakem ven, pomocí šroubováku, demontujte p ední krycí
sklo (A).

C
Obr. 32

A

8 Ke svorkám RX a TX p ipojte odpovídající kabely. Elektrické
zapojení svorek TX a RX musí být provedeno paraleln podle obr. 33.
itom není nutné brát ohled na polaritu svorek. Bloky svorek je
možné pro usnadn ní montáže vyjmout a potom zp t zasunout s již
ipojenými vodi i.

Obr. 30
3 Kryty odd lte stiskem

ek.

RX

TX

Obr. 33
Obr. 31

9 Kyt (E) zajist te pomocí dvou šroub (F) a šroubováku Phillips.
Potom mírným p ítlakem nasa te sklí ko (G).

4 Pomocí šroubováku uvoln te p edlisované otvory (B) ve spodní
ásti krytu.
E

5 Ozna te si, kde budou otvory pro montáž fotobun k. P ívodní
kabely musí být vyvedeny otvory podle obrázku 32 bod (D).
Upev ovací otvory i otvory pro kabely je nutno p ipravit tak, aby m l
vysíla s p ijíma em správnou vzájemnou polohu.

F

6 Vyvrtejte otvory do st n pomocí vrta ky s p íklepem (vrták o
pr
ru 5mm) a do otvor vložte 5mm hmoždinky.

G

Obr. 34
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3.3.3 Klí em ovládaný p epína KS1
1 Vyberte vhodné umíst ní p epína e. Musí být instalován venku v
blízkosti vrat a ve výšce cca 80cm, aby jej mohly používat osoby o
zných výškách postavy.
2 Mírným tlakem ven, pomocí šroubováku, demontujte p ední krycí
sklo (A).

A
Obr.37

7 Elektrické kabely p ipojte na p íslušné svorky „OTEV ENO“ a
„STOP“ podle obr.38. P itom není nutné brát ohled na polaritu svorek.
Bloky svorek je možné pro usnadn ní montáže vyjmout a potom zp t
zasunout s již p ipojenými vodi i.

modrý

Obr. 35
3 Pro odd lení spodní ásti je t eba p idržet klí v nato ené poloze a
spodní ást vyjmout prstem za otvor pro kabely.

Obr. 38
8 Pro sesazení obou ástí je t eba p idržet klí v nato ené poloze . Po
sesazení vra te klí do prost ední pozice.
9 T leso (C) zajist te pomocí dvou šroub (D) a šroubováku Phillips.
Potom mírným p ítlakem nasa te sklí ko (E).

Obr. 36
4 Pomocí šroubováku uvoln te ty i p edlisované otvory pro
upevn ní. Ozna te si na st
, kde budou otvory pro montáž.
ívodní kabely musí být vyvedeny p íslušným otvorem.

C
D

5 Vyvrtejte otvory do st n pomocí vrta ky s p íklepem (vrták o
pr
ru 5mm) a do otvor vložte 5mm hmoždinky.
E
6 Spodní ást t lesa fotobu ky zajist te šrouby (B).

Obr.39

3.3.4 Výstražná lampa FL1 s anténou
1 Vyberte vhodné umíst ní: Lampa by m la být v blízkosti vrat a
la by být dob e viditelná. M že být umíst na bu horizontáln
nebo vertikáln .

3 Demontujte patici žárovky s držákem antény.

2 Stiskn te tla ítka (B) a sou asn sejm te stínidlo (A).

A

B

Obr. 41
4 Pomocí šroubováku uvoln te ty i p edlisované otvory pro upevn ní
a otvor pro pr chod kabelu ve spodní ásti podle zp sobu instalace.
5 Ozna te si na st
místa, kde budou otvory pro montáž. P ívodní
kabely musí být vyvedeny p íslušným otvorem.
6 Vyvrtejte otvory do st ny pomocí vrta ky s p íklepem (vrták o
pr
ru 6mm) a do otvor vložte 6mm hmoždinky.

12
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7 Spodní ást lampy zajist te šrouby (C).
C

9 Patici žárovky s držákem antény nasu te do podstavce lampy.
10 Oto ením stínidla nastavte jeho nejvhodn jší polohu, potom
stínidlo p itla te k podstavci, až tla ítka zapadnou.

C

Obr. 42
8 P ipojte elektrické kabely k antén ve svítidle a ke svítidlu (viz obr.
43). P itom není nutné brát ohled na polaritu svorek, nezapome te
však na p ipojení stín ní anténního kabelu (viz obr. 44). Bloky svorek
je možné pro usnadn ní montáže vyjmout a potom zp t zasunout s již
ipojenými vodi i.

Obr. 45

Obr. 43

3.3.5

Obr. 44

ídicí jednotka CL2

1 Zvolte místo vhodné pro instalaci v blízkosti brány, aby bylo možné
použít co nejkratší p ívodní kabely a kde bude ídicí jednotka dob e
chrán na proti možnému mechanickému poškození.
2 Pomocí šroubováku uvoln te kryt jednotky, vysu te jej o n kolik
centimetr a potom sejm te.

Obr. 47
5 Ve spodní ásti jednotky uvoln te pomocí šroubováku p edlisované
otvory pro její upevn ní na st nu. Podle t chto otvor si ozna te místa
na st
, kde budou otvory pro hmoždinky.
Obr. 46
3 P ipravte si ochranné trubky pro kabeláž tak, aby kabely mohly
být p ivedeny vývodkou ve spodní ásti jednotky (viz obr. 47).

6 Vyvrtejte otvory do st ny pomocí vrta ky s p íklepem (vrták o
pr
ru 6mm) a do otvor vložte 6mm hmoždinky.
7 Spodní ást jednotky zajist te vhodnými šrouby (A).

4 P ipravte si otvor pro vývodku ve spodní ásti ídicí jednotky.
Kabelové ochranné trubky upevn te vhodnými p íchytkami.

A

Obr. 48
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8 Zapojení svorek obvod
podle obr. 49.

malého nap tí jednotky CL2 prove te

• Svorkovnice odpovídajících okruh mají shodné barevné ozna ení;
nap . šedé svorky (OTEV ENO) p epína e KS1 musí být p ipojeny na šedé
svorky (OTEV ENO) ídicí jednotky.

• U v tšiny zapojení není nutno brát z etel na polaritu, dejte však
pozor na správné p ipojení stín ní a st edního vodi e anténního
kabelu, viz obr.49, detail B. Kabely pro servomotory musí být zapojeny
podle obr.49, detail A.

•
jte na pam ti, že z d vodu zabrán ní kolize obou k ídel vrat
ídicí jednotka spouští p i otevírání nejprve servomotor M2 a po krátké
asové prodlev servomotor M1 (opa
je tomu p i zavírání). Ujist te
se proto, že servomotor, který ovládá k ídlo, které naráží p i zavírání
do mechanického dorazu, je p ipojen ke svorkám M1 (vn jší), zatímco
servomotor, který ovládá druhé k ídlo, je p ipojen ke svorkám M2.
• Pokud je použit pouze jeden servomotor (jednok ídlá vrata), musí
být p ipojen ke svorkám M2, zatímco svorky M1 jsou nezapojeny.

FL1

PH1

KS1

PH1

B

A

WG1
M1

WG1
M2

hn dý

hn dý

žlutozelený

žlutozelený

modrý

modrý

Obr. 49
Pro usnadn ní montáže je za ízení vybaveno konektory, zvláš pro
každý komponent (B), které jsou vyjímatelné (viz obr.49). Prove te
ipojení p i vyjmutém konektoru a potom jej znovu zasu te.

9 Nasa te kryt jednotky dle obrázku ve výšce asi 3cm nad jejím dnem
a potom jej posu te sm rem dol dle nazna ené šipky.

Jakmile dokon íte p ipojení, zajist te kabely p íchytkami ve vhodných
místech (C).

B
C

Obr. 51
Obr. 50
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3.4

ipojení sí ového p ívodu

Instalaci napájecího p ívodu jednotky CL2 smí provád t pouze
osoba s p íslušnou kvalifikací podle vyhl. 50/78 sb.
Pro provedení zkoušek p ipojte zástr ku jednotky CL2 do zásuvky.
Pokud je to t eba, použijte prodlužovaní p ívod.

Obr. 52

3.5

edb žné zkoušky

Jakmile je ídicí jednotka CL2 pod nap tím, prove te následující
úkony:

3 Ujist te se, že no ní podsvícení (C) na klí em ovládaném
epína i KS1 svítí.

1 Ujist te se, že LED (A) na sb rnici ECS pravideln bliká cca 1x za
sekundu.
A
C

Obr. 55

Obr. 53
2 Ujist te se, že LED B (SAFE) na fotobu kách blikají (ob - TX
i RX). Zp sob blikání te není d ležitý, protože závisí j ešt na jiných
faktorech. D ležité je, že LED není stále zhasnuta nebo stále nesvítí.

44 IfPokud
the above
conditions
areokamžit
not satisfied,
you should
immediately
tomu
tak není,
vypn
te napáj
ení ídicíswitch
off
the power
to the
CL2znovu
controlj ejí
unit
andení.
check
cable
jednotky
CL2 supply
a p ekontr
olujte
zapoj
Prothe
více
connections
carefully.
Forkapitoly
more useful
see also
užite ných more
informací
viz též
5.5 „ information
ešení problém
“
chapters
5.5 "Troubleshooting"
and 5.6 "Diagnostics and Signals".
a 5.6 „Diagnostika
a signály“.

B

Obr. 54

3.5.1 Rozpoznávání p ipojených za ízení
Jakmile jsou dokon eny p edb žné zkoušky, musí ídicí jednotka
rozpoznat za ízení p ipojená ke sb rnici ECS a ke svorkám „STOP".

A
B

1 Na ídicí jednotce stiskn te tla ítko P2 (C) a p idržte je pro dobu
minimáln t í sekund, potom je uvoln te.

C

2 Po kejte n kolik sekund, až ídicí jednotka rozpozná p ipojená
za ízení.
3 Jakmile je procedura rozpoznávání ukon ena, LED STOP (A) musí
trvale svítit, zatímco LED u tla ítka P2 (B) musí zhasnout. Pokud
LED u tla ítka P2 bliká, znamená to, že se objevila n jaká chyba: Viz
odstavec 5.5 „ ešení problém ".
Obr. 56
Proceduru rozpoznávání je možné opakovat kdykoli znovu,
dokonce i po instalaci (nap . pokud byly do systému dopln ny
další fotobu ky). Proceduru opakujte od kroku 1.
Instrukce WG2
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3.5.2 Na tení informací o k ídlech vrat a úhlu jejich otev ení
Po rozpoznání za ízení musí ídicí jednotka na íst informace o úhlu
otev ení a zav ení k ídel vrat.
hem této procedury je m en úhel otev ení k ídel vrat od
mechanického dorazu „zav eno“ po dorazy „otev eno“.
Je t eba, aby tyto dorazy byly stabiln upevn ny.

If any device
during the
stage
(photocells, keydojde is
b triggered
hem procedury
na recognition
ítání informací
k aktivaci
•• Pokud
operated
switch,
pressure
P3,ovládaného
etc.), the recognition
will
kteréhoselector
ze vstup
(fotobu
ky, klíonem
p epína stage
e,
immediately
interrupted.
It will therefore
be necessary
to start again
stisku
tla ítkabeP3,
atd.), procedura
bude automaticky
p erušena.
from
the beginning.
V
takovém
p ípad bude t eba tuto proceduru opakovat.
3 Pokud p i dokon ení procedury bliká LED P3 (A), znamená to, že
se objevila n jaká chyba: Viz odst. 5.5 „ ešení problém ".

1 Pomocí uvol ovacích klí uvoln te mehanismus servomotor (viz
odstavec „Uvoln ní servomotoru“ na stran 34) a posu te ob k ídla
do st ední polohy jejich pohybu tak, aby se mohla pohybovat ob ma
sm ry. Potom uvoln ní deaktivujte.

A

B

2 Na ídicí jednotce stiskn te tla ítko P3 (B) a p idržte je pro dobu
minimáln t í sekund, potom je uvoln te.
Po kejte n kolik sekund, až ídicí jednotka dokon í proceduru –
servomotor M1 dojede k dorazu „zav eno“, servomotor M2 dojede
k dorazu „zav eno“, oba servomotory M2 a M1 dojedou k dorazu
„otev eno“, oba servomotory M2 a M1 dojedou k dorazu „zav eno“.
Obr. 57
• Pokud není prvním pohybem obou k ídel zavírání, stiskn te tla ítko P3
pro p erušení na ítání informací. Potom zm te polaritu servomotoru
(servomotor ), který namísto zavírání otevírá zám nou hn dého a
modrého vodi e na svorkách.
• Pokud není prvním servomotorem, který se za ne pohybovat
servomotor M1, stiskn te tla ítko P3 pro p erušení na ítání informací.
Potom zam te p ipojení obou servomotor mezi sebou.

4 Procedura na tení informací o úhlu otev ení k ídel vrat m že být
opakována kdykoli, dokonce i po dokon ení instalace (nap . když
dojde k p emíst ní jednoho z doraz „otev eno“). Proceduru opakujte
od kroku 1.

3.5.3 Kontrola dálkových ovlada
Pro kontrolu ovlada sta í stisknout jedno z jejich ty tla ítek. Ujist te
se, že ervená LED bliká a že systém vykonává zadaný p íkaz.

Typ p íkazu, který je p azen každému z tla ítek, je závislý na tom, jak
byly tyto p íkazy uloženy (viz odstavec 5.4 „Uložení dálkových ovlada
do pam ti“). Ovlada e dodané spole
s ídicí jednotkou již jsou
uloženy v pam ti. Stiskem tla ítka se p enáší následující p íkazy:

Button T1

"OPEN" command

Button T2

"Open pedestrian gate" command

Button T3

"Open only" command

Button T4

"Close only" command

T1
T4

T3

T2

Obr. 58

3.6 Možnosti nastavení
3.6.1 Volba rychlosti pohybu k ídel vrat
Otevírání a zavírání vrat m že mít dv rychlosti, pomalu nebo rychle.
A
Pro zm nu nastavení rychlosti pohybu stiskn te na okamžik tla ítko
P2 (B). Rozsvítí se LED P2 (A) a po chvíli bu zhasne nebo z stane
svítit. Pokud zhasne, je nastaven režim „pomalu“, pokud z stane
svítit, je nastaven režim „rychle“.

B

Obr. 59
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3.6.2 Volba typu pracovního cyklu
Otevírání a zavírání vrat m že probíhat v r zných pracovních
cyklech:
A
• Jednoduchý cyklus (poloautomatický): Vrata se otevírají na p íkaz a
stávají otev ena, dokud není zadán další p íkaz pro zav ení.
B

• Kompletní cyklus (automatické zav ení): Vrata se otevírají na p íkaz
a potom se automaticky zavírají po ur itém krátkém ase (viz
odstavec 5.1.1 „Nastavení parametr pomocí dálkového ovlada e").
Pro p epnutí z jednoho cyklu otevírání do druhého stiskn te krátce
tla ítko P3 (B). Rozsvítí se nebo zhasne odpovídající LED (A). Pokud
LED zhasne, je nastaven jednoduchý cyklus, pokud se LED rozsvítí,
je nastaven kompletní cyklus.
Obr. 60

3.7 Testování a uvád ní do provozu
Toto jsou nejd ležit jší operace, bez kterých by nemohla být zaru ena
maximální bezpe nost a spolehlivost automatického systému.
Tento postup m že být také používán pro periodické kontroly za ízení
z nichž se systém skládá.

Operace „Testování a uvád ní do provozu“ musí být provedeny
zkušenou a kvalifikovanou osobou, která na základ daných
bezpe nostních rizik stanoví, které zkoušky je nutno provést a
ov í shodu celého za ízení s požadavky platných zákon ,
p edpis a norem (zejména musí být dodržena ustanovení normy
SN EN 12445 - tato norma stanovuje zkušební metody
aplikované na motoricky ovládaná vrata).

3.7.1 Testování
1 Ujist te se, že jsou dodržovány všechny bezpe nostní
pokyny a provedena všechna opat ení obsažená v kapitole 1
„UPOZORN NÍ“.
2 Za použití klí em ovládaného p epína e nebo dálkového ovlada e
vyzkoušejte funkci otevírání a zavírání vrat a ujist te se, že se jejich
ídla pohybují zamýšleným sm rem.
Tato zkouška by se m la provést n kolikrát, aby byla jistota, že se
vrata pohybují hladce, že nejsou na dráze jejich pohybu místa
s nadm rn vysokým t ením a že nejsou žádné chyby v jejich
sestavení a nastavení.
3 Zkontrolujte správnost funkce všech bezpe nostních prvk (jeden
po druhém) - fotobu ky, za ízení „sensitive edges“, atd.). Pokaždé,
když je n které za ízení aktivováno, p íslušná LED na sb rnici ECS
ídicí jednotky svítí po delší dobu, ímž indikuje, že ídicí jednotka
registruje tuto událost.
4 Pro kontrolu fotobun k a ujišt ní se, že neexistuje žádná
interference s jinými za ízeními p erušte na okamžik sv telný
infrapaprsek mezi fotobu kami (jednou v blízkosti vysíla e TX, pak
v blízkosti p ijíma e RX a nakonec uprost ed) ty í o pr
ru 5cm a
délce 30cm a ujist te se, že ve všech p ípadech dojde k vybavení
tohoto idla (t.j. k p epnutí z aktivního do alarmového stavu a
naopak). Na záv r, pokud je funkce správná, zkontrolujte, zda ídicí
jednotka vykoná na tento popud správnou funkci, nap ., že b hem
zavírání vrat dojde k reverzaci jejích pohybu.

Obr. 61

5 Zm te sílu p i nárazu vrat zp sobem podle SN EN 12445.
Pokud je pro snížení síly nárazu použito ízení síly motoru, zkuste
najít nastavení, které poskytuje nejlepší výsledek.

3.7.2 Uvád ní do provozu
Operace uvád ní do provozu m že být provedena pouze, pokud
jsou již úsp šn dokon eny všechny testy. Uvád ní do
provozu po ástech nebo simulace ur itých podmínek není
zakázáno.
1 P ipravte si technickou dokumentaci pro systém, která musí
obsahovat alespo : Výkres sestavy (nap . obr. 1), zapojovací schéma
(nap . obr. 14), analýzu rizik a zp sob jejich snížení, Prohlášení o
shod všech instalovaných komponent systému s platnými p edpisy
(od výrobce). Použijte „EC prohlášení o shod komponent WG2“.
2 Na vrata umíst te štítek alespo s t mito údaji: Typ systému, jméno
a adresa osoby odpov dné za uvedení do provozu, výrobní íslo, rok
uvedení do provozu a zna ka „CE“.

3 Vypl te Prohlášení o shod a p edejte je vlastníkovi systému. Pro
tento ú el m žete použít Dodatek 2 t chto pokyn „EC prohlášení o
shod “.
4 Vypracujte návod k obsluze dané aplikace a p edejte jej vlastníkovi
systému. Pro tento ú el m žete jako p íklad použít Dodatek 3
„NÁVOD K OBSLUZE“.
5 ipravte si rozpis údržby a p edejte jej vlastníkovi systému. Musí
zde být uvedeny pokyny pro jednotlivé úkony údržby všech ástí
systému.
ed uvedením systému do provozu informujte jeho majitele o
6
možných rizicích a nebezpe ích spojených s používáním a
provozováním tohoto systému.
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4 Údržba
Údržba za ízení musí být provád na p esn podle bezpe nostních zásad uvedených v t chto pokynech a ve shod s
platnými p edpisy a normami.

prove te všechny testy a zkoušky podle odstavce 3.7.1 „Testování“
a operace popisované v odstavci 7.3.3 „Údržbové práce provád né
uživatelem".

Automatické systémy WG2 nevyžadují žádnou speciální údržbu,
nicmén , perfektní funkce všech komponent by m la být periodicky
kontrolována nejmén 1x za p l roku. Ke spln ní tohoto požadavku

Pokud jsou instalována jiná za ízení, te se pokyny pro tato za ízení
uvedenými v odpovídajících návodech.

4.1 Demontáž a zneškodn ní odpadu
Výrobky WG2 jsou sestaveny z r zných materiál , z nichž n které jsou
recyklovatelné (hliník, plasty, elektrické kabely) a jiné musí být
být zneškodn ny (elektronické desky).

2 Všechny díly za ízení a p íslušenství rozeberte opa ným postupem,
než je popisováno v kapitole 3 „Instalace“.
3 Vyjm te všechny baterie z dálkových ovlada

POZOR! – n které díly výrobku mohou obsahovat nebezpe né
látky, které poškozují životní prost edí. Informujte se o p edpisech
pro zneškod ování odpadu platných ve vašem regionu. Zlikvidujte
za ízení WG2 v souladu s t mito p edpisy!

.

4 Demontujte všechny desky s elektronikou.

5 Vyt te r zné recyklovatelné materiály a odevzdejte je do ur eného
sb rného místa.
1 Demontáž a odpojení systému po ukon ení životnosti musí být
provedena kvalifikovanou osobou.

18
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6 Zbylý materiál odevzdejte na ur eném sb rném míst .

5 Dopl ující informace
Následující kapitoly popisují možnosti uživatelského nastavení
systému WG2 pro požadavky r zných aplikací.

5.1 Pokro ilé zp soby ovládání
5.1.1 Nastavení parametr pomocí dálkového ovlada e
Dálkový ovlada m že být použit pro nastavení parametr pro r zné
opera ní režimy: Existují ty i parametry a každý z nich m že
nabývat ty r zných hodnot:
1) Doba ekání: Doba, b hem které z stávají vrata otev ena (v režimu
automatického zav ení).

2) Otev ení pro chodce: Režim otev ení pro chodce.
3) Síla motoru: Maximální síla, p i které je ídicí jednotka ješt
schopna rozpoznat p ekážku a reverzuje pohyb vrat.
4) Funkce „OTEV ENO“: Sekvence pohyb p azená p íkazu
„OTEV ENO“.

Table 8

Parameter

Pause time

Pedestrian gate

Motor force

"OPEN" function

N°

Setting

Action: operation to be performed at point 3 in the adjustment phase

1st

10s

Press button T1 once

2nd

20s (*)

Press button T1 twice

3rd

40s

Press button T1 three times

4th

80s

Press button T1 four times

1st

Open 1 leaf half way

Press button T2 once

2nd

open 1 leaf all the way (*)

Press button T2 twice

3rd

open 2 leaves 1/4 of the way

Press button T2 three times

4th

open 2 leaves half way

Press button T2 four times

1°

Low

Press button T3 once

2nd

Medium-low (*)

Press button T3 twice

3rd

Medium-high

Press button T3 three times

4th

High

Press button T3 four times

1st

"Open"-"Stop"-"Close"-"Stop"

Press button T4 once

2nd

"Open"-"Stop"-"Close"-"Open" (*)

Press button T4 twice

3rd

"Open"-"Close"-" Open"-"Close"

Press button T4 three times

4th

"Open" (opening only)

Press button T4 four times

(*) Tovární nastavení

Nastavení parametr lze provád t pomocí kteréhokoli ovlada e za
edpokladu, že je tento ovlada uložen do pam ti v modu 1 stejn
jako dodané ovlada e (viz odstavec 5.4.1 „Mod 1 - uložení“).
V p ípad , že není dostupný žádný ovlada uložený v Modu 1, je
možné uložit jeden jen jako pomocný a pak jej hned smazat
(viz odstavec 5.4.4 „Smazání dálkového ovlada e“).
POZOR: Pokud používáte ovlada k nastavení systému, nechte ídicí
jednotce dostate ný as na rozpoznání radiového p íkazu. To znamená,
že je t eba ma kat a uvol ovat jeho tla ítka pomalu (stisknout min. na
jednu sec., uvolnit min. na jednu sec. atd.).
1 Stiskn te tla ítka T1 a T2 na dálkovém ovlada i sou asn na
minimáln 5s.
2 Uvoln te ob tla ítka.

3 B hem 3 sekund prove te akci popisovanou v tab.8 (podle toho,
který parametr chcete nastavovat).
íklad:
1. krok
2. krok
3. krok

Nastavení Doby ekání na 40s.
Stiskn te tla ítka T1 a T2 sou asn
Uvoln te tla ítka T1 a T2
Stiskn te t ikrát tla ítko T1

na minimáln 5s

Všechny parametry je možné nastavit podle požadavku bez
jakýchkoli dalších úprav. Pouze nastavení parametru „Síla motoru“
vyžaduje zvláštní pé i:
• Nepoužívejte velké hodnoty síly pro kompenzaci abnormálního t ení
vrat. P íliš velká síla m že znehodnotit funkci bezpe nostního
systému a poškodit k ídla vrat.
• Pokud je použita funkce „Síla motoru“ pro redukci nárazu vrat,
zkontrolujte po každém nastavení znovu tuto sílu jak stanovuje SN
EN 12445.
• Meteorologické podmínky mohou mít vliv na pohyb k ídel vrat. Proto
je nezbytné provád t periodická kontroly a p ípadná p enastavení
parametr .

Obr. 62
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5.1.2 Kontrola nastavení pomocí dálkového ovlada e
Pomocí dálkového ovlada e uloženého v modu 1 je možné kdykoli
provád t kontrolu nastavení všech nastavených parametr
následujícím zp sobem:
1 Stiskn te tla ítka T1 a T2 na dálkovém ovlada i sou asn
minimáln 5s.

na

2 Uvoln te ob tla ítka.
3 B hem 3 sekund prove te akci popisovanou v tab.9 (podle toho,
který parametr chcete kontrolovat).
4 Uvoln te tla ítko, jakmile za ne blikat výstražná lampa.
5 Po ítejte bliknutí, podle jejich po tu pak z tabulky 8 odvo te
nastavenou hodnotu.

Table 9
Parameter

Action

Pause time

Press button T1 and hold it down

Pedestrian gate

Press button T2 and hold it down

Motor force

Press button T3 and hold it down

"OPEN" function

Press button T4 and hold it down

P íklad: Pokud výstražná lampa blikne po stisku T1 a T2 na 5s a
následném stisku T1 3x, potom je nastavená doba ekání 40s.

5.2 Volitelné p íslušenství
Krom za ízení zahrnutých do systém WG2 jsou dostupná
i další volitelná za ízení (komponenty), která byla navržena pro
dopln ní a vylepšení t chto systém .
PR1: Záložní baterie 24V pro napájení v p ípad výpadku sít .
Toto napájení zaru uje minimáln 10 kompletních cykl .

5.3

PT50: Pár podp r 500mm s jednou fotobu kou.
PT100: Pár podp r 1000mm se dv ma fotobu kami.
Informace o novém p íslušenství naleznete v katalogu MHOUSE
nebo navštivte stránky www.mhouse.biz.

idávání a odebírání za ízení

Za ízení je možné ze systém WG2 p idávat a odebírat kdykoli.
Pokud si nejste jisti dokonalou kompatibilitou za ízení se
systémy WG2, žádná za ízení
nep idávejte. Pro detailn jší
informace kontaktujte zákaznický servis MHOUSE.

5.3.1 Sb rnice ECS
Sb rnice ECS je systém, díky n muž je možné propojit více za ízení ECS
pomocí pouze dvou vodi , po nichž se p enáší jak komunika ní signál,
tak i napájení. Všechna za ízení jsou spojena paraleln na t chto dvou
vodi ích sb rnice ECS. Každé za ízení je individuáln rozpoznáno
díky své jedine né adrese p azené b hem instalace.
Fotobu ky i ostatní za ízení, která spolupracují s tímto systémem
mohou pracovat na sb rnici ECS jako bezpe nostní za ízení, ovládací
tla ítka, signální sv tla, atd. Detailn jší informace o za ízeních pro
sb rnici ECS naleznete v katalogu MHOUSE nebo navštivte stránky
www.mhouse.biz.

ídicí jednotka CL2 rozpoznává každé p ipojené za ízení
individuáln a dokáže detekovat všechny možné abnormálnosti
s dokonalou p esností. Z toho d vodu je t eba, aby pokaždé, když
je p ipojeno (nebo odpojeno) nové za ízení ke sb rnici ECS,
mohla ídicí jednotka projít rozpoznávacím procesem. Viz
odstavec 5.3.3 „Rozpoznání ostatních za ízení“.

5.3.2 Vstup „STOP“
Vstup „STOP“ zp sobí okamžité zastavení pohybu brány (s krátkým
posunem zp t). K tomuto vstupu je možné p ipojit za ízení, která mají
kontakty typu NO (normáln rozepnuto), nap . klí em ovládaný p epína
nebo NC (normáln sepnuto) i za ízení s konstantní rezistencí výstupu
8,2k , jako jsou za ízení typu „sensitive edges“. Kombinace za ízení,
dokonce i rozdílných typ , je možné k tomuto vstupu p ipojit také, je
však nutné ud lat pot ebná opat ení.
Pokra ujte podle následující tabulky:
Table 10

2nd device type

1st device type:

NO
NC
8,2k

NO

NC

8,2k

In parallel
(note 2)

(note 1)

In parallel

(note 1)

In series
(note 3)

In series

In parallel

In series

in parallel
(note 4)

Pozn.1: Kombinaci kontakt NO a NC lze použít p i paralelním
zapojení t chto dvou kontakt a sériovým p ipojením této kombinace
ke kontaktu NC s resistencí 8,2k (je tedy možná i kombinace 3
za ízení: NO, NC a 8,2k ).
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Pozn.2: Jakýkoli po et za ízení NO je možné spojit paraleln .

Pozn.3: Jakýkoli po et za ízení NC je možné spojit do série.
Pozn.4: Maximáln dv za ízení s konstantní rezistencí výstupu
8,2k mohou být spojena paraleln . Pokud je t eba zapojit více
takovýchto za ízení, musí být zapojena v kaskád s jediným
zakon ovacím odporem 8,2k .
Pozor: Pokud je vstup „STOP“ používán pro p ipojení za ízení
s bezpe nostní funkcí, pak k n mu sm jí být p ipojeny pouze
za ízení s konstantní rezistencí výstupu 8,2k , aby byl zaru en
standart „fail-safe category 3“.
hem kroku rozpoznávání ídicí jednotka identifikuje typ p ipojených
za ízení p ipojených ke vstupu „STOP“. Jakmile se stav tohoto vstupu
zm ní, jednotka okamžit vysílá p íkaz na zastavení brány.

5.3.3
Normáln probíhá rozpoznávání p ipojených za ízení p ipojených ke
sb rnici ECS a vstupu „STOP“ b hem instalace. Pokud jsou však
ipojena nová za ízení nebo jsou n která za ízení p ejmenována,
musí být rozpoznávací proces spušt n znovu tímto zp sobem:

4 Po p idání i odebrání jakýchkoli za ízení je nutné systém znovu
testovat podle postupu v odstavci 3.7.1 - „Testování“.

A

1 Na ídicí jednotce stiskn te tla ítko P2 (B) a p idržte je pro dobu
minimáln t í sekund, potom je uvoln te.B

B

2 Po kejte n kolik sekund až ídicí jednotka rozpozná p ipojená
za ízení.
3 Jakmile je procedura rozpoznávání ukon ena, LED P2 (A) by m la
zhasnout. Pokud LED u tla ítka P2 bliká, znamená to, že se objevila
jaká chyba: Viz odstavec 5.5 „ ešení problém ".
Obr. 63

5.3.4 P idání volitelných fotobun k
K systému WG2 mohou být kdykoli dopln ny další fotobu ky pro jeho
rozší ení. Jejich umíst ní pak m že být takové, jak je uvedeno na
následujícím obrázku (obr. 64).

Obr. 64
Table 11
Photocell

Photocell

Jumpers

Jumpers

Photocell
h=50cm;
Fotobu ka
h=50cm,
activated
when
aktivována
p igate
zavírání vrat
closes

D

B

Fotobu h=100cm;
ka h=100cm,
Photocell
aktivována
i zavírání
activated
whenp gate
closesvrat

E

Photocell to the right
aktivována
p i gate
otevírání
activated
when
opensvrat

C

Photocell
Fotobu h=50cm;
ka h=50cm,
activated
when
opensnebo
aktivována
p gate
i zavírání
orotevírání
closes vrat

F

Fotobu ka
Photocell
to po
thelevé
left stran ,
aktivována
p i otevírání
activated when
gate opensvrat

A

Aby ídicí jednotka správn rozpoznala fotobu ky, musí být adresy t chto
fotobun k nastaveny propojkami. P azení adres musí být provedeno jak
na stran TX, tak i na stran RX (stejným zp sobem jako na stran TX).
Ujist te se ale, že neexistují další páry fotobun k se stejnými adresami.

Fotobu ka
h=100cm,
Photocell
h=100cm;
activated
aktivována
p i zavírání
nebo
when
gate opens
or closes
otevírání vrat

Fotobu ka po pravé stran ,

3 Prove te proceduru „Rozpoznání ostatních za ízení“,viz odst. 5.3.3

Fotobu ky musí mít p azeny svoje adresy, aby byla jistota, že budou
korektn rozpoznány mezi ostatními za ízeními na sb rnici ECS a
že budou správn pracovat.

1 Otev ete kryt fotobu ky.
2 Najd te její pozici na obr. 64 a v tabulce 11 nalezn te nastavení
propojky pro danou fotobu ku.
Nepoužité propojky uschovejte pro p ípadné použití v budoucnu viz obr. 65.

Obr. 65
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5.4 Uložení dálkových ovlada

do pam ti

ídicí jednotka CL2 má zabudován radiový p ijíma pro dálkové
ovlada e TX4. Ty, které byly dodány se za ízením jsou již uloženy
v pam ti jednotky. Pokud si p ejete uložit nový dálkový ovlada , máte
dv možnosti:

T1 button

"Open only" command

Tasto T2

"Close only" command

Tasto T3

"OPEN" command

• Mod 1: V tomto režimu jsou tla ítka dálkového ovlada e pln
obsazena p íkazy (ovlada e dodané s WG2 jsou uloženy v modu 1).
Je z ejmé, že ovlada v modu 1 m že být použit pro jeden systém, t.j.:

Tasto T4

"OPEN" command

Každý ovlada je pak samoz ejm samostatnou jednotkou a zatímco
které ovlada e jsou uloženy v modu 1, jiné mohou být v modu 2.
T1 button

"OPEN" command

T2 button

"Pedestrian gate" command

T3 button

"Open only" command

T4 button

"Close only" command

Celková kapacita pam ti ídicí jednotky pro ovlada e je 150
jednotek. Pro ovlada v modu 1 je t eba 1 pam ové jednotky, pro
ovlada v modu 2 je t eba 1 pam ové jednotky pro každé jeho
tla ítko.

• Mod 2: Jeden ze ty dostupných p íkaz m že být p azen ke
každému tla ítku. Tento režim, pokud je správn používán, dovoluje
uživateli ídit dva nebo více systém . Nap .:

5.4.1 Ukládání dálkových ovlada

Pozor: Protože je proces ukládání asov limitován (10s),
te si instrukce obsažené v následujících odstavcích p ed
zapo etím ukládání.

do pam ti v Modu 1

1 Stiskn te tla ítko P1 (B) na min. 3s. Jakmile LED P1 (A) zhasne,
tla ítko uvoln te.

A

2 Do 10s stiskn te kterékoli tla ítko dálkového ovlada e pro uložení
a p idržte je minimáln na 3s.

B

Pokud prob hla operace ukládání úsp šn , LED P1 3x blikne.

3 Pokud existuje další ovlada pro uložení, opakujte do 10s znovu
krok 2. Jinak dojde k automatickému opušt ní procedury ukládání.

5.4.2 Ukládání dálkových ovlada

do pam ti v Modu 2

V modu 2 m že být každému tla ítku ovlada e p azen kterýkoli z
chto ty p íkaz : OTEV ENÍ, áste né otev ení, Pouze otev ení a
Pouze zav ení. V modu 2 vyžaduje každé tla ítko samostatné uložení.
1 Pokud je ovlada , který se chystáme uložit již uložen (nap . ovlada

Obr. 66

3 Ujist te se, že LED P1 rychle blikne tolikrát, jaké je po adové íslo
odpovídajícího navoleného p íkazu.
4 D o10s stiskn te na dálkovém ovlada i požadované tla ítko pro
jeho uložení a p idržte je na dobu minimáln 2s.

dodaný se systémem, který je uložen v modu 1), musí být nejprve
smazán podle následující procedury (viz odstavec „5.4.4 Smazání
dálkového ovlada e“).

Pokud prob hla operace ukládání úsp šn , LED P1 3x pomalu blikne.

2 Stiskn te tla ítko P1 (obr. 66) na jednotce tolikrát, jaké je po adové
íslo p íkazu v následující tab. (nap . 3x pro p íkaz „Pouze otev ení“):

5 Pokud existuje další ovlada k uložení, opakujte do 10s znovu
krok 3. Jinak dojde k automatickému opušt ní procedury ukládání.

1 time

"OPEN" command

2 times

"Pedestrian gate" command

3 times

"Open only" command

4 times

"Close only" command

5.4.3 Ukládání dálkových ovlada

klonováním

N ový dálkový ovlada je možné do pam ti ídicí jednotky uložit bez
ímého ovládání tla ítek jednotky. V tom p ípad je t eba mít jeden
již uložený dálkový ovlada . Nový dálkový ovlada , který se má uložit,
evezme vlastnosti tohoto p vodního ovlada e (pokud byl p vodní
dálkový ovlada uložen v modu 1, nový bude taktéž v modu 1).
V tom p ípad m žete b hem procedury ukládání stisknout kterékoli
tla ítko na obou ovlada ích. Pokud byl p vodní ovlada uložen v
modu 2, musíte na p vodním ovlada i stisknout tla ítko, které
odpovídá požadovanému p íkazu a na novém ovlada i tla ítko,
pod kterým si p ejete mít tento p íkaz uložen.
Uchopte oba dálkové ovlada e a postavte se na místo v blízkosti
ídicí jednotky (kde je dobrý p íjem signálu z ovlada ), prove te:
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1 Stiskn te tla ítko na novém ovlada i a p idržte je na dobu min. 5s,
potom tla ítko uvoln te.
2 Stiskn te 3x pomalu tla ítko na p vodním ovlada i.
3 Stiskn te 1x pomalu tla ítko na novém ovlada i.
Nyní bude nový dálkový ovlada rozpoznán ídicí jednotkou a bude
mu p azena charakteristika p vodního ovlada e.
Pokud existují další ovlada e pro uložení, opakujte všechny výše
uvedené kroky pro každý z t chto ovlada .

5.4.4 Smazání dálkového ovlada e
3 Stiskn te a p idržte na t i sekundy tla ítko dálkového ovlada e,
které chcete smazat. Pokud byl dálkový ovlada již smazán, LED
P1 p tkrát rychle blikne. Pokud tato LED blikne jen jednou pomalu,
znamená to, že smazání neprob hlo, protože ovlada není uložen.

Pokud je dálkový ovlada dostupný, lze jej touto operací smazat.
Pokud je ovlada uložen v modu 1, je pro jeho smazání vhodné
použít tuto proceduru (v kroku 3 stiskn te n které tla ítko). Pokud je
ovlada uložen v modu 2, je pro smazání každého tla ítka t eba
jeden krok.

4 Pokud existují další ovlada e pro smazání, opakujte do 10s
znovu krok 3 stiskem tla ítka P1. Jinak dojde k automatickému
opušt ní procedury mazání.

1 Stiskn te a p idržte tla ítko P1 (B), obr. 67, na ídicí jednotce.
2 Po kejte až se rozsvítí LED P1 (A) a do t í sekund:

5.4.5 Smazání všech dálkových ovlada
Pomocí této operace lze smazat všechny uložené dálkové ovlada e.
1 Stiskn te a p idržte tla ítko P1 (B) na ídicí jednotce.

A

2 Po kejte, až se rozsvítí a zhasne LED P1 (A), pak po kejte, až
ikrát blikne.
3 Uvoln te tla ítko P1 p esn v pr

B

hu t etího bliknutí.

4 Po kejte cca 4s, až se dokon í proces mazání; b hem této doby
bliká LED velmi rychle.
Pokud prob hla operace mazání úsp šn , LED P1 blikne 5x pomalu.
Obr. 67

5.5

ešení problém

Následující tabulka obsahuje instrukce pro úsp šné vy ešení r zných problém a chyb, které se mohou vyskytnout b hem instalace a provozu.
Table 12
Symptoms

Probable cause and possible solution

The radio transmitter does not emit any
signal (the LED [A] does not light up)

• Check to see if the batteries are exhausted, if necessary replace them (page 34)

The manoeuvre does not start and the
"ECSBbus" LED [B] does not flash

• Make sure that the power cord is properly plugged into the mains outlet
• Check to see if the fuses [E] or [F] are blown; if necessary,identify the reason for the failure and then replace
the fuses with others having the same current rating and characteristics..

The manoeuvre does not start and the
flashing light is off

• Make sure that the command is actually received. If the command reaches the OPEN input, the
corresponding "OPEN" LED [D] must light up; if you are using the radio transmitter, the "ECSBus" LED must
make two long flashes.

The manoeuvre does not start and the
flashing light flashes a few times

• Make sure that the STOP input is active, i.e. that the "STOP" LED [C] comes on. If this does not happen,
check the devices connected to the STOP input.·
• The photocell test which is performed at the starting of each manoeuvre is not successful; check the
photocells, also according to Table 13 on page 24.

The manoeuvre starts but it is immediately
followed by a reverserun

• The selected force is too low to move the leaves. Check to see whether there are any obstacles; if
necessary increase the force as described on page 19.

The manoeuvre is carried out but the
flashing light does not work

• Make sure that there is voltage on the flashing light's FLASH terminal during the manoeuvre (being
intermittent, the voltage value is not important: approximately 10-30Vac); if there is voltage, the problem is
due to the lamp; in this case replace the lamp with one having the same characteristics.

B

C

D

A
E

F

Obr. 68
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5.6 Diagnostika a signály
která za ízení generují signály, které umož ují rozpoznání jejich stavu a možných poruch funkce.

5.6.1 Fotobu ky
Fotobu ky jsou vybaveny bezpe nostními LED (A), které kdykoli dovolují kontrolu jejich stavu.
Table 13
"SAFE" LED

Status

Action

Off

The photocell is not powered or is
faulty

Make sure that there is voltage (approx. 8-12 Vdc) on the photocell's
terminals; if the voltage is correct, the photocell is probably faulty.

Device not recognized by the control
unit

Repeat the recognition procedure on the control unit. Make sure that all the
photocell pairs on ECSBus have different addresses (see Table 11 on page
21)

1 very slow flash

The RX receives a perfect signal

Normal operation

1 slow flash

The RX receives a fair signal

Normal operation

1 quick flash

The RX receives a poor signal

Normal operation but you should check the TX-RX alignment and make sure
the glasses are clean

1 very quick flash

The RX receives a very poor signal

It is at the limit of normal operation, you should check the TX-RX alignment
and make sure the glasses are clean

Always on

The RX does not receive any signal

Check to see if there is an obstacle between TX and RX. Make sure that the
LED on TX flashes once slowly. Check the TX-RX alignment

3 quick flashes
second's pause

and

a

A

Obr. 69

5.6.2 Výstražná lampa
hem pohybu lampa bliká 1x za sekundu. Pokud nastane n jaký kritický stav, lampa bliká ast ji (2x za sekundu) – dv bliknutí a potom následuje
pauza 1 sekundu.
Table 14
Quick flashes
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Status

Action

1 flash
1 second's pause
1 flash

ECSBus error

At the staring of the manoeuvre, the devices present do not
correspond to those recognized; check and if necessary try
repeating the recognition process. (see 5.3.3 "Recognition of
Other Devices").
One or more devices may be faulty; check and, if necessary,
replace them.

2 flash
1 second's pause
2 flashes

Triggering of a photocell

At the staring of the manoeuvre, one or more photocells do not
enable it; check to see if there are any obstacles. If there is an
obstacle impeding the movement no action is required.

3 flash
1 second's pause
3 flashes

Cutting in of the "motor force" limiting device

During the movement, the leaf experienced excessive friction;
identify the cause

4 flash
1 second's pause
4 flashes

Cutting in of the STOP input

During the movement the STOP input was activated; identify
the cause

Instrukce WG2

5.6.3

ídicí jednotka

Na ídicí jednotce je skupina LED, která m že podat informaci o stavu, jak b hem normální funkce, tak b hem poruchy.
Tab. 15
LED (A) - sb rnice ECS

Stav

Akce

Nesvítí

Porucha funkce

Ujist te se, že je p ítomno napájecí nap tí, pokud jsou spálené pojistky,
identifikujte p inu a potom nahra te spálené pojistky novými se stejnou
proudovou charakteristikou.

Svítí

Vážná chyba

Zkuste ídicí jednotku na n kolik sekund vypnout. Pokud závada trvá,
jedná se o chybu elektroniky, kterou je t eba vym nit.

Bliká 1x za sekundu

Bez závady

Normální funkce.

2x dlouhé bliknutí

Stav vstup se zm nil

To je normální jev, který nastává p i zm

stavu n kterého ze vstup

(OTEV ENO, STOP, fotobu ky nebo p i použití dálkového ovlada e).
Série bliknutí odd lené
pauzami

Koresponduje se signálem výstražné lampy (viz tab.14)

Rychlé blikání

Zkrat na sb rnici ECS

Jednotka detekovala proudové p etížení a z toho d vodu odpojila
napájení sb rnice ECS. Postupným odpojování jednotlivých za ízení
zjist te, na kterém okruhu došlo k p etížení. Pro obnovení napájení
sb rnice ECS pošlete n jaký p íkaz stiskem tla ítka ovlada e.

LED STOP ( B)

Stav

Akce

Nesvítí

Aktivován vstup STOP

Zkontrolujte za ízení p ipojená na vstup STOP.

Svítí

Bez závady

Vstup STOP je aktivní.

LED OTEV ENO (C)

Stav

Akce

Nesvítí

Bez závady

Vstup OTEV ENO není aktivní.

Svítí

Aktivován vstup OTEV ENO

To je normální pouze, pokud za ízení p ipojené na vstup OTEV ENO je
práv aktivní.

LED P1 (D)

Stav

Akce

Nesvítí

Bez závady

Ukládání neprobíhá.

Svítí

Ukládání v modu 1

To je normální, pokud páv probíhá ukládání modu 1 (max. doba 10s).

Série rychlých bliknutí, 1 - 4

Ukládání v modu 2

To je normální, pokud páv probíhá ukládání modu 2 (max. doba 10s).

5 rychlých bliknutí

Mazání OK

Smazání jednoho dálkového ovlada e prob hlo úsp šn .

1 pomalé bliknutí

Chybný p íkaz

Byl p ijat p íkaz z neuloženého dálkového ovlada e.

3 pomalá bliknutí

Uložení OK

Uložení prob hlo úsp šn .

5 pomalých bliknutí

Mazání OK

Smazání ovlada

LED P2 ( E )

Stav

Akce

Nesvítí

Bez závady

Zvolena rychlost „Pomalu“

Svítí

Bez závady

Zvolena rychlost „Rychle“

Bliká 1x za sekundu

Žádné za ízení nebylo uloženo,
hem procesu rozpoznávání se
objevila chyba

které za ízení m že být vadné. Zkontrolujte za ízení a pokud je to
nutné, zopakujte proces rozpoznávání (viz odstavec 3.5.1
„Rozpoznávání p ipojených za ízení“).

Bliká 2x za sekundu

Probíhá rozpoznávání za ízení

Tato procedura m že trvat maximáln n kolik sekund.

LED P3 (F )

Stav

Akce

Nesvítí

Bez závady

Probíhá jednoduchý cyklus.

Nesvítí

Bez závady

Probíhá kompletní cyklus.

Bliká 1x za sekundu

Nebyl uložen úhel otev ení

Prove te na tení informací o k ídlech vrat a úhlu jejich otev ení podle
odstavce 3.5.2.

Bliká 2x za sekundu

Probíhá na tení a uložení úhl
otev ení vrat

Indikace, že práv probíhá na ítání a ukládání úhl otev ení vrat.

prob hlo úsp šn .

Obr.70
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6 Technické parametry
Systémy WG2 jsou vyráb ny firmou NICE S.p.a. (TV) I, MHOUSE S.r.l. je pobo kou skupiny Nice S.p.a.
Nice S.p.a. si vyhrazuje právo na provedení zm n technických parametr bez p edchozího upozorn ní, kdykoli to považuje za vhodné z d vodu
zvýšení kvality výrobk p i zachování jejich funkcionality a ú elu použití.
Poznámka: Všechny uvedené technické parametry platí p i okolní teplot 20°C.
Servomotor WG1 pro vrata s oto nými k ídly
Typ

Elektrický servomotor pro automatická vrata a brány

Použitá technologie

Servomotor (24VDC) se šroubovou p evodovkou a za ízením pro uvoln ní uvnit motoru

Maximální zatížení

1400N

Jmenovité zatížení

800N

Rychlost bez zatížení

16 mm/s režim „pomalu“; 22 mm/s režim „rychle“

Jmenovitá rychlost

9 mm/s režim „pomalu“; 12 mm/s režim „rychle“

Délka záb ru

330 mm

Maximální po et cykl

50 kompletních cykl za den (jednotka CL2 dovoluje spustit maximáln 10 cykl za hodinu)

Maximální doba nep etržitého chodu

cca 18 minut

Pracovní meze

Za ízení je konstruováno pro ovládání vrat do hmotnosti 250kg nebo do délky k ídel 2m s úhlem otev ení do
130°

Napájení

24V DC p i režimu „pomalu“ a 36V DC p i režimu „rychle“

Napájecí proud/ p íkon

2A; špi kový proud 3,6A po dobu max. 3s; ekvivalentní špi kovému výkonu 50W (*70W) a 90W (*130W).
(* hodnoty pro režim „rychle“)

Okolní pracovní teplota

-20 ÷50°C (p i nízkých teplotách se výkon motoru snižuje)

Prost edí (vn jší vlivy)
Montáž
ída ochrany
Rozm ry/ hmotnost

Není vhodné pro použití v kyselém, slaném a explozivním prost edí
Na horizontální povrch s použitím p íslušného podstavce
IP54
729 x 85 výška 100/ 6kg

Fotobu ky PH1
Typ
Použitá technologie
Citlivost
Vysílací úhel (TX)
ijímací úhel (RX)

SN EN 12453), který se skládá z vysíla e „TX“ a

Optická, p enos modulovaného infra erveného paprsku mezi vysíla em TX a p ijíma em RX
Detekovány jsou matné objekty na optické ose mezi TX a RX, které jsou v tší než 50mm a pohybují se
rychlostí do 1,6m/s.
cca 20°
cca 20°

Dosah

Do vzdálenosti (TX-RX) max. 10m p i odchylce od ideálního paprsku do ± 5° (za ízení detekuje
ekážky i za nep íznivých pov trnostních podmínek)

Napájení/ výstup

Za ízení m že být p ipojeno ke sb rnici ECS. Po této sb rnici dostává napájení a p enáší sv j výstupní
signá.l

íkon

1 jednotka sb rnice ECS

Maximální délka kabelu

Do 20m

Možnosti adresace

Až 7 detektor s bezpe nostní funkcí a 2 s funkcí pro otev ení. Automatická synchronizace
zabra uje jakémukoli vzájemnému rušení jednotlivých detektor .

Okolní pracovní teplota

-20 ÷ 50°C

Prost edí (vn jší vlivy)
Montáž
ída ochrany
Rozm ry/ hmotnost (TX a RX)
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Detektor pro automatická vrata a brány (typ D podle
ijíma e „RX“.

Instrukce WG2

Není vhodné pro použití v kyselém, slaném a explozivním prost edí
Vertikáln , na st nu
IP44
95 x 65, výška 25mm / 65g

ídicí jednotka CL2
Typ

ídicí jednotka pro 1 nebo 2 motory (24V DC) pro automatické ízení vrat vybavená p ijíma em
dálkového ovládání „TX4“.

Použitá technologie

Základní deska osazená 8-Bitovým mikrokontrolérem s technologií flash. Transformátor umíst ný ve
sk íni, ale odd lený od ídicí jednotky, který redukuje napájecí nap tí na 24V DC pro automatický
systém.

Maximální po et cykl
Sí ové napájení

50 kompletních cykl za den (jednotka CL2 dovoluje spustit maximáln 10 cykl za hodinu)

íkon
Záložní napájení

100 VA; špi kový p íkon 250 VA po maximální dobu 3s

230V AC (+10% -15%) 50/60Hz
Možnost instalace záložní baterie „PR1“
2, pro motory 24V DC s proudovým odb rem 2A, maximální proud je 3,6A po maximální dobu 3s
(p i pro režimu „rychle“ ve napájení motor 36V DC)

Motorové výstupy
Výstup pro výstražnou lampu
Výstup pro sb rnici ECS

Jeden výstup s maximálním zatížením 10 jednotek ECS

Vstup „OTEV ENO“

Pro kontakt typu NO (sepnutí kontaktu vyvolá p íkaz „OTEV ENO“)

Vstup STOP

Pro kontakty typu NO a/nebo pro kontakty s rezistencí 8,2K nebo pro kontakty typu NC
s rozpoznáním stavu „normal“ (jakákoli zm na proti uloženému nastavení vyvolá p íkaz „STOP“).

Vstup pro anténu

52 , kabel typu RG58 nebo podobný

Maximální délky kabel

Sí ové napájení: 30m; výstupy pro motory: 10m; jiné vstupy/výstupy: 20m, pro anténní kabel se
doporu uje délka do 5m (dodržujte ustanovení týkající se minimálních pr ez ).

Okolní pracovní teplota
Prost edí (vn jší vlivy)

Pro lampy s napájeném 12V/ 21W

-20 ÷ 50°C

Není vhodné pro použití v kyselém, slaném a explozivním prost edí

Montáž
ída ochrany
Rozm ry/ hmotnost

Na horizontální povrch s použitím p íslušného podstavce
IP55
180 x 240 výška 110mm / 2680g

Použití dálkového ovládání

ídicí jednotka p ijímá jeden nebo více povel z dálkových ovlada
chodce“, „Pouze otev ít“ a „Pouze zav ít“.

Uložení ovlada

Do pam ti ídicí jednotky lze uložit až 150 ovlada

do pam ti

Dosah dálkových ovlada

TX4

Programovatelné funkce

Automaticky programované funkce

TX4: „OTEV ÍT“, „Otev ení pro

TX4 v modu 1

Od 50 do 100m. Dosah se m že m nit v závislosti na úrovni okolního elektromagnetického rušení a na
ekážkách, které stojí v cest signálu. Dále je dosah závislý také na umíst ní p ijímací antény, která je
zabudována v signální lamp .
Jednoduchý cyklus“ nebo „Kompletní cyklus“ (automatické
zav ení), „Pomalý“ nebo „rychlý“ pohyb servomotoru
Doba ekání v režimu „Kompletní cyklus“ m že být nastavena na 10, 20, 40, 80s
Otev ení pro chodce m že být nastaveno ve 4 režimech
Citlivost pro detekci p ekážky m že být nastavena ve 4 úrovních
Nastavení p íkazu „Otev eno“ m že být provedeno ve 4 režimech
Automatická detekce za ízení p ipojených na sb rnici ECS
Automatická detekce typu za ízení pro funkci „STOP“ (kontakt NO nebo NC nebo rezistence 8,2K )
Automatická detekce zdvihu každého motoru
Automatické rozpoznání jsou-li v systému 1 nebo 2 motory

Klí em ovládaný p epína KS1
Typ

Klí em ovládaný p epína , vhodný pro ovládání automatických vrat a bran. Pro ovládání v noci
vybaven lokálním osv tlením

Použitá technologie

Aktivace systému chrán na zámkem. Zasunutím klí e a oto ením doprava dochází k sepnutí
kontaktu. Oto ením doleva dochází k sepnutí druhého kontaktu. Klí se vrací po uvoln ní díky pružin
do své prost ední (výchozí) pozice.

Ochrana

ístup ke svorkám p ívodních vodi
sm rem.

Bezpe nost

450 kombinací klí

Napájení/ kontakty

Za ízení lze p ipojit pouze ke svorkám „OPEN“ a „STOP“ (otev eno, stop) automatických jednotek
MHOUSE , do nichž jsou posílány ovládací signály a které napájí no ní osv tlení p epína e.

Okolní pracovní teplota

-20 ÷ 50°C

Prost edí (vn jší vlivy)
Montáž
ída ochrany
Rozm ry/ hmotnost

je možný pouze, po zasunutí klí e a jeho oto ení libovolným

(klí e jsou íslovány)

Není vhodné pro použití v kyselém, slaném a explozivním prost edí
Vertikáln , na st nu
IP44
95 x 65, výška 36mm / 135g
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FL1 Flashing light
Type

Flashing signalling light for automatic gates and doors. The device incorporates a receiving aerial for
remote control

Adopted technology

Visual signalling device with 12V 21W lamp, controlled by MHOUSE automation control units

Lamp

12V 21W BA15 socket (automotive type lamp)

Power supply

The device can be connected only to the "FLASH" and "AERIAL" terminals on the MHOUSE automatic
gate control units

Operating ambient temperature

-20 ÷ 50°C

Not suitable for use in acid, saline or
potentially explosive atmosphere

No

Mounting
Protection class
Dimensions/ weight

Horizontal surface-mounted or vertical wall-mounted
IP55
120 x 60 h 170mm / 285g

TX4 transmitters
Type
Adopted technology
Frequency
Coding
Buttons
Irradiated power
Power supply

Radio transmitters for remote control of automatic gates and doors
AM OOK coded modulation of radio carrier
433.92 Mhz
Rolling code with 64 Bit code (18 billion million combinations)
4, each button can be used for the different controls of the same control unit or to control different control
units.
approx. 0.0001W
6V +20% -40% with two CR2016 type lithium batteries

Battery life

3 years, estimated on the basis of 10 commands/day, each lasting 1s at 20°C (at low temperatures the
efficiency of the batteries decreases)

Operating ambient temperature

-20 ÷ 50°C

Not suitable for use in acid, saline or
potentially explosive atmosphere

No

Protection class
Dimensions/ weight

IP40 (suitablefor use indoors or in protected environments)
72 x 31 h 11mm / 18g

7 Dodatky
Následující dodatky slouží jako pom cka pro p ípravu technické dokumentace.

7.1 Dodatek 1: CE prohlášení o shod komponent WG2
CE prohlášení o shod komponent WG2 musí být p iloženo k technické dokumentaci.

7.2 Dodatek 2: CE prohlášení o shod motoricky ovládaných vrat
CE prohlášení o shod musí být p iloženo k technické dokumentaci a dodáno majiteli motoricky ovládaných vrat.

7.3 Dodatek 3: Návod k obsluze
Tento obecný p íklad návodu k obsluze slouží jako podklad pro vypracování návodu k obsluze pro danou instalaci, který pak musí být p iložen
k technické dokumentaci a dodán majiteli motoricky ovládaných vrat.

o shod

Prohlášení

CE prohlášení o shod podle na ízení 98/37/EC, Dodatek II, á st B (CE prohlášení o shod vypracované výrobcem)
Za ízení WG2 jsou vyráb na firmou NICE S.p.a. (TV) I, MHOUSE S.r.l. je pobo kou
skupiny NICE S.p.a.

íslo: 158/WG2/GB

Datum: 15/10/2002

Revize: 00

Níže podepsaný, Lauro Buoro, ve funkci Amministratore Delegato, prohlašuje, že tyto výrobky:

Výrobce:

NICE S.p.a.

Adresa:

Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rustignè, ODERZO, ITALY

Model:

WG1; CL2; PH1; KS1; FL1; TX4

Odpovídají základním požadavk m následujících evropských p edpis :

íslo

Název

98/37/EC (EX 89/392/EEC)

SM RNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/37/EC ze 22 ervna 1998, o sbližování právních p edpis
lenských stát týkajících se strojních za ízení.

73/23/EEC

SM RNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 73/23/EEC z 19. února1973 o sbližování právních p edpis
lenských stát týkajících se elektrických za ízení nn.

89/336/EEC

SM RNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 89/336/EEC ze 3. kv tna 1989 o sbližování právních p edpis
lenských stát týkajících se elektromagnetické kompatibility.

1999/5/EC

SM RNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/5/EC z 9. b ezna1999, která se týká radiových a
telekomunika ních za ízení.

Odpovídají základním požadavk m následujících norem:

íslo

Vydání

Název

EN 12445

11/2000

Vrata - Bezpe nost p i používání motoricky ovládaných vrat - Zkušební metody

EN 12453

11/2000

Vrata - Bezpe nost p i používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky

ETSI EN301489-3

8/2002

EN300220-3

2000

EN60950

10/2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
rádiových za ízení a služeb - ást 3: Specifické podmínky pro za ízení krátkého dosahu (SRD) pracující na
kmito tech mezi 9 kHz a 40 GHz.
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - P ístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová za ízení
pro použití v kmito tovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - ást 3: Harmonizovaná EN
pokrývající základní požadavky lánku 3.2 Sm rnice R&TTE.
Za ízení informa ní technologie - Bezpe nost

Níže podepsaný dále prohlašuje, že výše uvedené komponenty nesmí být uvedeny do provozu d íve, než je celý systém, jehož jsou tyto
komponenty sou ástí, ov en a deklarován jako vyhovující odpovídajícím ustanovením na ízení 98/37/EC.

ODERZO, 15/10/2002

Lauro Buoro
(Amministratore Delegato)

prohlášení o shod
Podle na ízení 98/37/EC, DODATEK II, ást A (CE prohlášení o shod pro strojní za ízení)

Níže podepsaný/ spole nost:

(obchodní název nebo jméno osoby, která je oprávn na k uvád ní motorových
posuvných vrat do provozu)

(adresa)

Prohlašuje na vlastní zodpov dnost, že :

Automatický systém

: Motorová vrata s oto nými k ídly

Výrobní íslo

:

Rok výroby

:

Umíst ní (adresa)

:

Odpovídá základním požadavk m následujících p edpis :
98/37/EC

Strojní za ízení

89/336/EEC

Elektromagnetická kompatibilita

73/23/EEC

Elektrická za ízení nn

99/5/EC

Radiová a telekomunika ní za ízení

A ustanovení následujících harmonizovaných norem:
EN 12445

Vrata - Bezpe nost p i používání motoricky ovládaných vrat Zkušební metody

EN 12453

Vrata - Bezpe nost p i používání motoricky ovládaných vrat Požadavky

Jméno

Podpis

Datum

Umíst ní

7.3 Dodatek 3: Návod k obsluze
Tento návod si uložte na dostupném míst , aby byl p ístupný pro
všechny uživatele systému.

7.3.1 Bezpe nostní zásady
•
hem pohybu vrat se zdržujte v bezpe né vzdálenosti. Neprocházejte ani neprojížd jte, dokud vrata nejsou zcela otev ena a
nezastavila se.

• Nedotýkejte se žádných za ízení, pokud jsou v pohybu.
• Nechte si provád t periodické kontroly za ízení podle
instrukcí uvedených v rozpisu údržby.

• Nedovolte d tem, aby si hrály v blízkosti vrat s ovládacími prvky.
• Jakmile dojde k n jaké závad na systému, pokud zjistíte
jakýkoli abnormální stav (neobvyklý zvuk nebo trhavý pohyb),
esta te za ízení používat. Nedodržením této zásady se
vystavujete vážnému nebezpe í.

• Údržbové práce a opravy mohou být provád ny pouze
kvalifikovaným technikem.

7.3.2 Ovládání vrat
Pomocí dálkového ovlada e
Dálkový ovlada je p ipraven pro použití a jeho tla ítka mají následující
funkci:

Ovládání, pokud jsou bezpe nostní za ízení mimo provoz
Pokud jsou bezpe nostní za ízení mimo provoz nebo mají chybnou
funkci, je stále možné bránu ovládat.
1 Zkuste ovládat bránu n kterým z ovládacích prvk (dálkovým
ovlada em nebo klí em ovládaným p epína em). Pokud bezpe nostní
prvky takové ovládání dovolí, vrata se otev ou normáln . Pokud ne:
2 Výstražná lampa n kolikrát blikne, ale nedojde k pohybu vrat (po et
bliknutí signalizuje p inu, pro se pohyb nespustil).

T1
T2
T4

T3

Obr. 71
FUNCTION (*)

3 V takovém p ípad spus te funkci ješt jednou a nechte ovládací
prvek sepnutý po dobu 3s.
4 Po p ibližn 2s se brána za ne pohybovat v nouzovém režimu. To
znamená, že pokud je p íslušný ovládací prvek sepnut, brána je v
pohybu. Pokud ovládací prvek rozepneme, pohyb se zastaví.
Pokud je závada na bezpe nostním za ízení, musí být systém
neprodlen opraven.

T1 button
T2 button
T3 button
T4 button
(*) Tato ást tabulky musí být vypln na osobou, která programovala
systém.

Pomocí klí em ovládaného p epína e
Klí em ovládaný má dv pozice s automatickým návratem do
prost ední (klidové) pozice.

Obr. 72
ACTION

FUNCTION

Rotated to the right: "OPEN"

(*)

Rotated to the left: "STOP"

It stops the movement of the gate

(*) Tato ást tabulky musí být vypln na osobou, která programovala
systém.
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Uvoln ní servomotoru

2 Do otvoru vložte uvol ovací klí .

Systémy WG2 jsou dopln ny mechanickým za ízením, které
umož uje ru ní otev ení a zav ení vrat
(jakoby zde nebyl
servomotor).
Tyto ru ní operace je t eba provést v p ípadech výpadku napájení
nebo pokud je na systému závada. Pro p ípady výpadku sít je možné
použít záložní baterii PR1 (volitelné p íslušenství).
Pokud dojde k poruše servomotoru, je zde stále možnost zkusit uvolnit
jeho mechanismus pro kontrolu, není-li závada na tomto uvol ovacím
za ízení.

Obr. 74
3 Klí em otá ejte vlevo (asi o 90°), dokud se mechanismus neuvolní.

1 Otá ejte krytkou uvol ovacího mechanismu vlevo, až se zp ístupní
uvol ovací otvor.

Obr. 73

Obr. 75
4 V tomto okamžiku je možné vrata posouvat ru

.

5 Pro obnovení automatické funkce systému otá ejte klí em zp t za
sou asného pohybu k ídlem vrat, dokud nedojde k návratu
mechanismu do výchozí polohy.
6 Vyjm te klí a krytkou uvol ovacího mechanismu zakryjte
uvol ovací otvor.

7.3.3 Údržbové práce provád né uživatelem
Údržbové práce, které musí uživatel provád t periodicky se týkají
išt ní fotobun k a odstra ování listí i jiných ne istot, které by
mohly ohrožovat funk nost automatického systému.

•
ed odstra ováním listí a išt ním odpojte za ízení od sít ,
aby nemohlo dojít k aktivaci systému (nap íklad jinou osobou)
a následnému úrazu osoby, která išt ní provádí.

• Pro išt ní povrchu všech za ízení používejte lehce navlh enou
tkaninu (ne mokrou). Nepoužívejte žádné látky, které obsahují
alkohol, benzen, edidla nebo jiné ho laviny. Použitím t chto
ípravk m že dojít k poškození za ízení, požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.

7.3.4 Vým na baterií v dálkovém ovlada i
Pokud dojde k výraznému snížení dosahu dálkového ovlada e a
kontrolka LED svítí slab , je patrn vybita baterie dálkového ovlada e.
Uvnit ovlada e jsou dva kusy lithiových baterií typu CR2016. Jejich
vým nu prove te následujícím zp sobem:
1 Vysu te kryt ve spodní ásti dálkového ovlada e.

Obr. 77
3 Vložte nové baterie se správnou polaritou (symbolem „+“ dovnit
otvoru).
4 Nasu te zp t kryt baterií.
Obr. 76
2 Pomocí ostrého p edm tu vyjm te baterie.
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Baterie jsou vyrobeny z materiál nebezpe ných pro životní
prost edí: Nevhazujte je do b žného domovního odpadu,
zneškodn te je dle platných p edpis pro nakládání s odpady.
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