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Leggere completamente questo manuale di istruzioni prima di iniziare l’installazione 
del prodotto.
Před instalací výrobku si důkladně prostudujte tento návod.
Lire ce manuel d’instructions dans son entier avant de commencer l’installation du 
produit.
Vor der Installation des Produkts sind die Anweisungen vollständig zu lesen.
Lean completamente este manual de instrucciones antes de empezar la instalación 
del producto.
Lees deze instructiehandleiding helemaal door alvorens het product te installeren.

Il simbolo evidenzia le note importanti per la sicurezza delle persone e 
l’integrità dell’automazione.
Symbol označuje informace, které jsou důležité pro bezpečnost osob a řádný stav 
automatického systému.
Le symbole met en évidence les remarques pour la sécurité des personnes et le parfait 
état de l’automatisme.
Mit dem Symbol sind wichtige Anmerkungen für die Sicherheit der Personen und den 
störungsfreien Betrieb der Automation gekennzeichnet.
El símbolo identifica notas importantes para la seguridad de las personas y para la 
integridad de la automación.
Het symbool is een aanduiding van opmerkingen die belangrijk zijn voor de veiligheid 
van personen en voor een goede automatische werking.

Il simbolo richiama l’attenzione sulle note riguardanti le caratteristiche od il 
funzionamento del prodotto.
Symbol upozorňuje na informace o vlastnostech nebo funkcích výrobku.
Le symbole attire l’attention sur les remarques concernant les caractéristiques ou le 
fonctionnement du produit.
Mit dem Symbol wird auf Anmerkungen zu den Eigenschaften oder dem Betrieb des 
Produkts verwiesen.
El símbolo llama la atención sobre las notas relativas a las características o al funcio-
namiento del producto.
Het symbool vestigt de aandacht op opmerkingen over de eigenschappen of de werking 
van het product.
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UPOZORNĚNÍ PRO INSTALAČNÍHO TECHNIKA
OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

 1) POZOR! Pro zajištění bezpečnosti osob je nutno, abyste si prostudovali 
všechny následující pokyny. Nesprávná instalace nebo nesprávné použití 
zařízení může způsobit vážné zranění osob.

 2) Před zahájením instalace si pečlivě prostudujte pokyny. 
 3) Obalové materiály (plasty, polystyrén atd.) nesmí být ponechány v dosahu dětí, 

protože jsou potenciálním zdrojem nebezpečí.
 4) Tento návod uschovejte pro pozdější použití (nikoli však ve vyvažovací pružině 

:-)).
 5) Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno výhradně pro použití uvedené v tomto 

dokumentu. Každé jiné použití, které zde není výslovně uvedeno, může poškodit 
zařízení a/nebo způsobit újmu na zdraví.

 6) FAAC odmítá převzít jakoukoli právní odpovědnost za škody způsobené ne-
správným použitím v rozporu s účelem automatické závory.

 7) Neinstalujte zařízení do výbušného prostředí: přítomnost hořlavých plynů nebo 
par vážně ohrožuje bezpečnost.

 8) Mechanické součásti musí odpovídat ustanovením normy EN 12604 a EN 
12605. Pro země mimo EU musí být zachována odpovídající úroveň bezpečnosti 
a kromě národních předpisů musí být splněny výše uvedené normy.

 9) FAAC nenese odpovědnost za nedodržování správné praxe při tvorbě zavíracích 
prvků, které mají být motorizovány, ani za poškození vzniklá jejich používáním.

 10) Instalace musí splňovat normy EN 12453 a EN 12445. Pro země mimo EU musí 
být zachována odpovídající úroveň bezpečnosti a kromě národních předpisů 
musí být splněny výše uvedené normy.

 11) Před započetím jakékoli práce na zařízení vypněte elektrické napájení.
 12) Hlavní přívod napájení automatického systému musí být vybaven vypínačem 

všech pólů, se vzdáleností otevřených kontaktů 3 mm nebo větší. Doporučuje 
se použít jistič 6A s odpojováním všech pólů.

 13) Ujistěte se, že je nadřazeně zapojený proudový chránič s citlivostí 0,03 A.
 14) Ujistěte se, že je uzemnění správně provedeno a připojte na něj kovové části 

zavíracích prvků.

 15) Automatická závora je vybavena vnitřní ochranou proti přivření spočívající 
v regulaci krouticího momentu. Přesto je nutno zkontrolovat práh spouštění 
podle specifických norem popsaných v bodu 10.

 16) Bezpečnostní zařízení (norma EN 12978) chrání všechna nebezpečná místa 
proti rizikům plynoucím z mechanického pohybu, jako jsou přimáčknutí, 
vlečení a střih.

 17)  Doporučuje se společně se zařízeními popsanými v bodu 16 použití nejmé-
ně jednoho signalizačního světla pro každý systém (např. FAACLED nebo 
vestavěný signalizační maják) a dále výstražné značky bezpečně upevněné 
na konstrukci.

 18) FAAC odmítá převzít jakoukoli odpovědnost týkající se bezpečnosti a efek-
tivního fungování automatického systému, jsou-li použity komponenty od 
jiných výrobců než od FAAC.

 19) Při údržbě používejte pouze originální náhradní díly FAAC.
 20) Komponenty automatického systému se nesmí žádným způsobem upravovat.
 21) Instalační technik je povinen předat všechny informace týkající se manuální 

obsluhy zařízení v nouzové situaci a dále je povinen předat uživateli manuál 
dodávaný s výrobkem.

 22) Znemožněte přístup k zařízení dětem a dospělým v době, kdy je zařízení 
v provozu.

 23) Nenechávejte dálkové ovladače ani ostatní pulzní generátory v dosahu dětí, 
aby nedošlo k nechtěnému spuštění automatického systému.

 24) Průjezd vozidla je povolen pouze tehdy, je-li zařízení nehybné.
 25) Uživatel nesmí nikdy sám opravovat zařízení, vždy musí přivolat technika 

proškoleného na produkty FAAC.
 26) Údržba: nejméně jednou za 6 měsíců provádějte kontrolu funkčnosti auto-

matického systému, zejména bezpečnostních prvků (případně včetně tlačné 
síly pohonu) a uvolňovacího mechanismu..

 27) Vše, co není v těchto pokynech výslovně uvedeno, není povoleno.

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Výrobce

Název společnosti: FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale

Adresa: Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA 
- ITÁLIE

tímto prohlašuje, že následující výrobek:

Popis: Závora pro kontrolu pohybu vozidel
Typ: B680H

splňuje následující platné právní předpisy EU:
Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické 
kompatibilitě
Směrnice ROHS 2 2011/65/EU

Dále byly použity následující harmonizované normy:

EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

Bologna, 1. 1. 2016 Generální ředitel

PROHLÁŠENÍ O ZABUDOVÁNÍ NEÚPLNÉHO 
STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

(2006/42/EC Příl. II část 1, písm. B)
Výrobce a osoba oprávněná zpracovávat příslušnou technickou 
dokumentaci
Název společnosti: FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale
Adresa: Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA 

- ITÁLIE
tímto prohlašují, že u neúplného strojního zařízení:
Popis: Závora pro kontrolu pohybu vozidel
Typ: B680H
byly použity a splněny tyto základní požadavky Směrnice o stro-
jních zařízeních 2006/42/EC (včetně všech příslušných změn): 

EHSR 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.2.1, 
1.2.2, 1.2.3, 1.2.3.4, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.1, 1.3.10, 
1.3.12, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 
1.4.1, 1.4.11, 1.4.13, 1.4.15, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 
1.4.8, 1.4.9, 1.5.3, 1.6.1, 1.6.1.1

a že příslušná technická dokumentace byla vypracována v souladu 
s částí B Přílohy VII.
Dále byly použi ty následuj ící  harmonizované normy:

EN 12100:2010
EN 60335-1:2012 + A11:2014
EN 13849-1:2008
EN 13849-2:2008

Ostatní použité technické normy:
EN 12453:2000

Rovněž se tímto prohlašuje, že výše uvedené neúplné strojní zařízení 
nesmí být uvedeno do provozu, dokud není úplné strojní zařízení, do 
něhož má být zabudováno, prohlášeno za vyhovující ustanovením výše 
uvedené Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES. 
Bologna, 1. 1. 2016 Generální ředitel
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AUTOMATICKÁ ZÁVORA B680H
Automatická závora se skládá z ráhna z bílého hliníku s reflexními 
nálepkami, signalizačních majáků (volitelné příslušenství), 
odnímatelného krytu a ocelového sloupku. Uvnitř krytu se nachází 
pohon závory, skládající se ze sloupku s hydraulickou jednotkou, na 
kterou jsou napojeny dva písty, pohybující ráhnem pomocí kyvného 
ramena. Systém dvou pístů je vyvažován vyvažovací pružinou 
umístěnou na jednom z pístů. Elektronická řídicí jednotka uložená 
v boxu je také nainstalována na sloupku a všechny vnitřní komponenty 
závory jsou zakryty vnějším ochranným krytem. 
Systém je vybaven nastavitelným elektronickým protinárazovým 
zařízením, které zaručuje zastavení a zablokování ráhna v kterékoli 
poloze a pohodlné manuální odblokování, které se používá v případě 
výpadku napájení nebo poruchy.

1. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
1.1 Přehled

Napájení (V ~ / Hz) 100-240 V ~ / 50-60 Hz

Elektrický motor 36 V DC bezkartáčový
Příkon [W] 240

Odběr proudu (A) 1,1 A při 230 V~
Otáčky motoru (rpm) 1000-6000

Výkon čerpadla 3,2 l/min (max)
Tlačná síla (Nm) 0-370

Typ oleje FAAC HP OIL
Množství oleje (l) ~ 1,2

Protinárazový systém Elektronický s absolutním enkodérem
Typ zpomalení Elektronický s absolutním enkodérem

Rozsah provozních teplot (°C) -20 / +55
Frekvence použití (ROT) Nepřetržitý provoz při +55 °C
Povrchová úprava krytu EP SL LF PRIMER

Typ ráhna Kulaté s osvětlením a ochrannou 
gumou

Stupeň krytí IP56
Rozměry krytu 

(mm)
viz obr. 8

Hmotnost (tělo + kryt) (kg) 65 + 20 / 85 (celkem)

Čas otevření a zavření (s),
včetně zpomalení

1,5 s - ráhno 2 m 
6 s otevření / 9 s zavření - ráhno 8 m

a Vestavěný maják
b Elektronická řídicí jednotka 
c Víčko pro dolití oleje
d Odvzdušňovací šroub pravého pístu
e Hydraulická jednotka
f Pravý hydraulický píst
g Ventilátor chlazení
h Pravá přívodní hadice

i Levá přívodní hadice
j Uvolňovací mechanismus
k Levý hydraulický píst
l Odvzdušňovací šroub levého pístu
m Ochranný kryt
n Enkodér
o Krabice k připojení napájení
p Spínaný napájecí zdroj

a Nosná konstrukce
b Mechanické dorazy
c Kyvné rameno
d Hřídel pohonu

e Základová deska
f Pouzdro vedení pružiny
g Vyvažovací pružina
h Matice pro seřízení předpětí

1.2 Legenda k obr. 5

1.3 Legenda k obr. 6

2. ELEKTRICKÁ INSTALACE (standardní systém)
Viz detaily na obr. 7.

3. ROZMĚRY ZÁVORY
Všechny rozměry udávané v tomto návodu jsou v mm.

Rozměry závory jsou uvedeny na obr. 8. Ochranný kryt je stejný pro 
oba modely, zatímco rozměry ráhna jsou rozdílné, viz detail a (ráhno 
S) a b (ráhno L) - obr. 8

4. INSTALACE AUTOMATICKÉ ZÁVORY
4.1 Předběžná kontrola

Pro bezpečné a správné fungování automatické závory musí být 
splněny následující podmínky:

• Během pohybu nesmí ráhno narážet na žádné překážky ani na 
nezajištěné napájecí kabely.

• Vlastnosti podkladu musí zaručit dostatečnou pevnost základu.
• V místě výkopu základu nesmí být vedeny žádné potrubní rozvody 

ani elektrické kabely.
• Pokud hrozí nabourání závory projíždějícími vozidly, zajistěte 

podle možností vhodné mechanické zábrany. 
• Zajistěte dostatečnou velikost základové desky pro ukotvení 

sloupku.
Proveďte  obetonování  základové  desky  tak,  aby  byl 
umožněn snadný přístup k dvířkám závory. Betonový 
základ musí být proveden s přihlédnutím k vlastnostem 
podkladu  tak,  aby  byla  zajištěna  dokonalá  stabilita 
automatické závory.

4.2 Obetonování základové desky
• Osaďte základovou desku podle obr. 9 a.
• Betonový základ proveďte podle obr. 9 b.
• Proveďte obetonování základové desky podle obr. 9 b s jednou 

nebo dvěma průchodkami pro elektrické kabely.
Z  rozměrových důvodů se  kabelové průchodky musí 
umístit na  jedné straně určené pro vývod kabelů  (viz 
obr. 9).

• Použijte vodováhu ke kontrole dokonalé vodorovnosti desky.  
Nechejte beton vyzrát.

4.3 Elektrická instalace
Podle pokynů na obr. 7 připravte elektroinstalační vkládací lišty pro 
kabelové propojení řídicí jednotky s vybraným příslušenstvím.
Vždy veďte silové kabely odděleně od slaboproudých ovládacích 
kabelů a kabelů pro bezpečnostní zařízení (tlačítko, přijímač, 
fotobuňky, atd.). 
Používejte průřezy kabelů uvedené na obr. 7 a popsané v následující 
legendě:

a Model závory B680H
b Fotobuňky
c Klíčový spínač

d Maják
e Rádio přijímač
f Indukční smyčky

4.4 Mechanická instalace
• Ukotvěte sloupek do základové desky čtyřmi dodanými maticemi 

(obr. 11). Mějte na paměti, že přístup k hydraulické jednotce by 
měl obvykle směřovat dovnitř chráněného pozemku.

• Proveďte manuální odblokování hydraulického pohonu podle 
kap. 6 / obr. 18 (Manuální odblokování).

• Vyšroubujte a uložte pro případné pozdější použití stranou 
odvzdušňovací šroub podle obr. 12 b.

• Nastavte kyvné rameno do vodorovné polohy, pak podle obr. 13 
a sundejte horní fixační čep a matici, nasuňte pouzdro vedení 
pružiny a vyvažovací pružinu podle obr. 14 a našroubujte matici 
pro nastavení předpětí, přitom dodržujte směr závitu (viz obr. 
14 a).
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• Podle popisu v kap. 12, tabulky 2 a 3 najděte správný otvor pro 
fixaci pístu, pak znovu vložte čep a utáhněte matici.

• Píst na druhé straně upevněte stejným způsobem.

Je-li závora otevřena, pružina NESMÍ být stlačená.

• Nainstalujte ráhno a jeho montážní kapsu pomocí přiložených 
šroubů podle obr. 17 a až h (gumový profil ráhna musí být 
ve směru zavírání) 

Fixační šroub ráhna nepromazávejte.

• Pokud je nutno použít dělené ráhno, pak po montáži prvního 
segmentu a montážní kapsy závoru zaaretujte, zajistěte ji 
a podle pokynů pokračujte s montáží dalšího segmentu podle 
obr. 20 a až d 

• Nastavte mechanické dorazy otevírání a zavírání podle obr. 15 
a utáhněte pojistnou matici.

• Zkontrolujte správné vyvážení ráhna podle pokynů v kap. 4.5.

Kryt závory se instaluje podle obr. 21 až po mechanické 
instalaci, zapojení a zprovoznění závory.

4.5 Vyvážení závory
POZOR:  Tento  postup  se musí  provést,  protože  závora 
není  vyvážena vnitřně. Ráhno  je dobře  vyváženo, pokud při 
manuálním odblokování (viz kap. 6) zůstane stát v poloze 45°.

Postup vyvážení závory je následující:
• Nainstalujte ráhno a veškeré příslušenství na konstrukci závory 

podle požadované konečné konfigurace systému.
• Ujistěte se, že je závora mechanicky odblokována: viz kap. 6.
• Zvedněte ručně ráhno do pozice pod úhlem 45° a zkontrolujte, 

zda v této pozici zůstane stát. Pokud má závora tendenci se 
otevírat, pootočte maticí pro seřízení předpětí pružiny proti 
směru hodinových ručiček (obr. 16 a); pokud se ráhno zavírá, 
otočte maticí po směru hodinových ručiček (obr. 16 b).

5. UVEDENÍ DO PROVOZU
5.1 Zapojení řídicí jednotky

POZOR: Před prováděním  jakýchkoli prací na  řídicí  jednotce 
(zapojování, údržba atd.) vždy vypněte přívodní napájení.

Veškeré zapojení a testování zařízení automatické závory 
provádějte  podle  kapitoly  věnované  elektronickému 
zařízení, tj. kap. 1 na straně 8 a následujících.

5.2 Testování automatického systému
Po dokončení instalace nalepte na horní část sloupku samolepku 
upozorňující na možné nebezpečí (viz obr. 29). Zkontrolujte správnou 
funkci automatické závory a veškerého připojeného příslušenství.

Předejte  zákazníkovi  „Uživatelský  manuál“ 
a  dokumentaci  vyžadovanou  platnými  předpisy. 
Předveďte  zákazníkovi,  jak  správně  závoru  ovládat 
a  upozorněte  ho  na  možná  rizika  při  používání 
a nouzovém odblokování závory.

6.  MANUÁLNÍ ODBLOKOVÁNÍ
Pokud je kvůli výpadku napájení nebo poruše automatiky závory 
nutné manuální odblokování, použijte uvolňovací mechanismus 
ovládaný dodaným klíčem.
Dodaný klíč je buď trojhranný (obr. 18 a), nebo je vyroben na 
zakázku (obr. 18 b - volitelné příslušenství).
• Vložte klíč do uvolňovacího mechanismu a točte jím proti směru 

hodinových ručiček až na doraz, viz obr. 18.
• Závoru otevřete nebo zavřete ručně. Respektujte při tom rychlost 

průtoku oleje hydraulickou soustavou.

 Při odblokování ráhna se motor může rozjet na cca 3 
sekundy. To je normální a je to dáno aktivovanou funkcí 
Hold Close / Hold Open (držet zavřeno / otevřeno).

7. OBNOVENÍ NORMÁLNÍ FUNKCE
Pro zamezení nežádoucího uvedení závory do chodu náhodným 
spouštěcím impulzem je nutno před použitím uvolňovacího 
mechanismu vypnout přívodní napájení.

trojhranný odblokovací klíč (standard):
- otáčejte klíčem ve směru hodinových ručiček až na doraz, a poté 

ho vyjměte (viz obr. 18 a).
zakázkový odblokovací klíč (volitelný):
- otáčejte klíčem ve směru hodinových ručiček až na doraz, a poté 

jej vyjměte (viz obr. 18 b).

8. ÚDRŽBA
Při provádění údržby v šestiměsíčních intervalech vždy zkontrolujte 
správné vyvážení závory a správnou funkci bezpečnostních zařízení.

8.1 Doplňování oleje
Kontrolujte hladinu oleje v zásobníku každých 6 měsíců.
Hladina musí být mezi dvěma ryskami na měrce.
Po odšroubování víčka (obr. 12 a) dolijte potřebné množství oleje.
Používejte pouze olej HP FAAC.

8.2 Odvzdušnění 
Výrobky FAAC se dodávají již s kompletně odvzdušněným 
hydraulickým okruhem. Může se stát, že při údržbě, výměně dílů nebo 
přepravě dojde k vniknutí vzduchu do hydraulického systému, a to 
může mít za následek špatný chod pohonu nebo snížení krouticího 
momentu. Je-li pohyb ráhna trhaný, vypusťte z hydrauliky vzduch 
následujícím postupem:
• Použijte elektrické ovládání závory:
• Jakmile je dokončeno otevření závory, lehce povolte a opět 

utáhněte odvzdušňovací šroub na pístnici s vyvažovací pružinou 
(obr. 5 d).

• Jakmile je dokončeno zavření závory, mírně povolte a opět 
utáhněte odvzdušňovací šroub na pístnici bez vyvažovací 
pružiny (obr. 5 l).

Postup podle potřeby opakujte, dokud se ráhno nezačne pohybovat 
plynule.

Přitom je nutno postupovat velmi opatrně, protože olej 
v pístech je pod tlakem a při rychlém povolení šroubů 
hrozí jeho únik.

Pokud se parametry FO a FC v Pokročilém programování 
změnily a jsou nastaveny na nižší hodnotu než výchozí, 
doporučujeme je pro snazší odvzdušnění nastavit zpět 
na výchozí hodnotu nebo na hodnotu vyšší.
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9. OBRÁCENÍ SMĚRU OTEVÍRÁNÍ
Směr otevírání závory je obvykle určen až při instalaci a je dán 
instalací pouzdra vedení pružiny, samotné pružiny a matice pro 
nastavení předpětí na pístnici umístěné na straně klesání ráhna.
Je-li nutno směr otevírání změnit, postupujte takto:
• Uvolněte pohon podle popisu v kap. 6 a ráhno uveďte do svislé 

polohy, poté pohon znovu zablokujte.
• Odmontujte ráhno podle obr. 17.
• Odmontujte součásti držící pístnici v kyvném ramenu podle 

obr. 13.
• Matici pro nastavení předpětí úplně povolte, sundejte ji a poté 

sundejte vyvažovací pružinu a pouzdro vedení pružiny. Použijte 
opačným postup, než je popsán v kap. 4.4 a na obr. 14, které se 
týkají mechanické instalace automatiky závory.

• Znovu nasaďte pístnici do správného fixačního otvoru.
• Pokračujte vyšroubováním fixačního šroubu na pístnici na 

opačné straně.
• Závoru manuálně odblokujte, otočte kyvným ramenem 

o 90°a podle pořadí kroků na obr. 14 znovu namontujte pouzdro 
vedení pružiny, vyvažovací pružinu a seřizovací matici na pístnici 
na straně, na kterou se bude závora nově zavírat. Poté znovu 
připevněte pístnici ke kyvnému ramenu.

• Nainstalujte zpět ráhno podle pokynů na obr. 17.
• Znovu vyvažte systém postupem popsaným v kap. 4.5 a 4.6.
• Znovu zablokujte pohon podle pokynů v kap. 7.
• Proveďte opačné zapojení napájecích vodičů motoru podle 

pozice d na obr. 14.

10. PŘÍSLUŠENSTVÍ
10.1 Instalace fotobuňky 

Závora je vybavena bočním krycím profilem, pod kterým jsou otvory 
pro umístění fotobuněk typu XP 20.
Instalaci fotobuněk proveďte následujícím postupem:

1. Sundejte kryt závory.
2. Slícujte otvory v krytu závory s otvory na příslušném hliníkovém 

krycím profilu na straně instalace fotobuněk; pozice a  platí 
pro uchycení fotobuňky, pozice b platí pro protažení jejího 
napájecího kabelu. Určete velikost otvoru podle rozměru 
použitých kabelů a fixačních šroubů.

3. Zapojte fotobuňku podle dodaného schématu zapojení.
4. Připevněte fotobuňku na boční profil podle obr. 22.

10.2 Instalace osvětlení ráhna
Instalace LED osvětlení zvyšuje viditelnost ráhna.
Instalaci proveďte podle pokynů na obr. 31 a vedení přívodního kabelu 
proveďte podle obrázku s použitím otvorů umístěných na sloupku 
a určených pro vkládání fixačních pásků.
Zapojte osvětlení na výstup Out 4 na elektronické řídicí jednotce 
a nakonfigurujte jej podle zvoleného módu spínání (viz kapitola týkající 
se elektronické řídicí jednotky, kap. 6 na straně 14).

Ujistěte se, že oba propojovací konektory mají správný 
kontakt s vodiči uvnitř kabelu. Pokud osvětlení závory 
stále nesvítí, přehoďte polaritu.

10.3 Instalace antény přijímače 
Pokud je nutno k závoře připojit anténu pro přijímač, lze ji připojit na 
konektor integrovaného signalizačního majáku (nebo na plastový 
držák, pokud nebyl volitelný signalizační maják nainstalován) podle 
vyobrazení na obr. 32.
11. OPRAVY

Opravy zajišťuje autorizované servisní středisko FAAC.
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ŘÍDICÍ JEDNOTKA E680

DISP1 Displej signalizace/programování

DL1 Stav BUS zařízení

DL2 Stav BUS (viz kap. 5.3)

DL3 Stav SMYČKA 1 

DL4 Stav SMYČKA 2 

DL5 Signalizace poruchy ŘJ

DL6 Neobsazeno

DL7 Stav enkodéru

DL8 Neobsazeno

DL9 Přítomnost napájení ŘJ 

DL10 LED signalizace stavu vstupu OPEN

DL11 LED signalizace stavu vstupu CLOSE

DL12 LED signalizace stavu vstupu FSW

DL13 LED signalizace stavu vstupu STOP

DL14 LED signalizace stavu vstupu EMR

DL15 Signalizace vyraženého ráhna

DL16 Signalizace napájení z baterie

DL17 Rádiový kanál 1 aktivita

DL18 Rádiový kanál 2 aktivita

J1 Konektor vstupního signálu

J2 Konektor digitálního výstupu

J3 Konektor majáku

J4 Konektor indukční smyčky

J5 Konektor motoru

J6 Konektor BUS 2Easy

J7 Konektor enkodéru snímání pohybu ráhna

J10 Konektor pro Minidec, Decoder, RP/RP2 dálkové 
ovládání

J11 Konektor snímání vyraženého ráhna

J12 Konektor záložní baterie

J13 Konektor napájení

J14 USB konektor pro upgrade firmwaru

J15 Konektor pro integrované osvětlení těla závory 

SW1 Programovací tlačítko „F“

SW2 Programovací tlačítko „+“

SW3 Programovací tlačítko „-“

SW4 /SW5 Tlačítka pro kalibraci SMYČKA 1 a SMYČKA 2

M1/M1A/M2 Konektor pro rozšiřující moduly (konektivita):

1. UPOZORNĚNÍ
Upozornění - Před prováděním jakýchkoli prací na řídicí jednotce 
(zapojování, údržba atd.) vždy proveďte následující:
• vypněte přívodní napájení;
• nainstalujte před systémem diferenciální jistič s odpovídající 

prahovou hodnotou ochrany;
• vždy veďte odděleně silové a slaboproudé kabely (pro spínač, 

přijímač, fotobuňky atd.)
• zamezte elektrickému rušení použitím samostatných chrániček 

nebo stíněných kabelů (s uzemněným stíněním). 

2. POPIS KOMPONENT 

Hlavní přívodní 
napájení

100-240 V ~ + 6 % -10 %
zapojeno do spínaného zdroje

Následné 
napájení

36 Vdc 

Příkon 240W
Napájení 
příslušenství 

24 Vdc 

Max. odběr 
příslušenství 

800 mA

Rozsah provozních 
teplot (°C)

 -20 °C až + 55 °C

Ochranné pojistky 4 samonahazovací

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Čas pauzy Programovatelný (0 s – 4.1 min.)
Pracovní čas Programovatelný (0 - 4 minuty)
Síla motoru Programovatelná v 50 úrovních
Rychlost motoru Programovatelná v 10 úrovních
Možnosti programo-
vání

3 úrovně programování pro větší flexibilitu 
použití

Rychlokonektor 1 ks 5-pinový konektor pro
Minidec, Decoder, RP/RP2

Programovatelné 
výstupy

4 programovatelné výstupy, 
19 různých funkcí

Specifikace Řízení zpomalení, enkodér, multifunkční 
displej, BUS technologie a INTEGROVANÝ 
DETEKTOR KOVOVÉ HMOTY
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4. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Zapojení fotobuněk 
a bezpečnostních zaříze-

ní viz kap. 4.1.1 
 

Vyražené ráhno

Integrované osvět-
lení těla závory 

 

4.1 Svorkovnice J1 (vstupy)
OPEN - příkaz Otevřít (N.O. - svorka 3): znamená, že jakýkoli pulzní 
generátor (např. tlačítko) uzavřením kontaktu vydává příkaz k otevření 
a/nebo uzavření závory.
CLOSE - příkaz Zavřít (N.O. - svorka 4): znamená, že jakýkoli 
pulzní generátor (např. tlačítko) uzavřením kontaktu vydává příkaz 
k uzavření závory.
FSW - bezpečnostní kontakt při zavírání (N.C. - svorka 5): účelem 
tohoto bezpečnostního prvku je zajištění ochrany v prostoru pohybu 
ráhna během cyklu zavírání spuštěním reverzního pohybu. Nikdy se 
nespouštějí během cyklu otevírání.
Pokud se bezpečnostní zařízení k ochraně při zavírání aktivuje 
v době, kdy je automatický systém v koncové poloze „otevřeno“, 
zabrání zavření závory.

Nejsou-li bezpečnostní zařízení k ochraně při zavírání 
připojena,  propojte  svorky  FSW  a  GND  (obr.  26) 
a ponechte funkci FAILSAFE (parametr o1 v Pokročilém 
programování)  nastavenu  na  výchozí  hodnotu  (= 
neaktivováno). 

STP - kontakt STOP (N.C. - svorka 6): znamená jakékoli 
zařízení (např. tlačítko), které rozepnutím kontaktu zastaví pohyb 
automatického systému.

Nejsou-li bezpečnostní zařízení s funkcí STOP připojena, 
propojte STOP a GND (obr. 26)

EMR - kontakt Emergency (N.C. - svorka 7): znamená jakýkoli prvek 
(např. spínač), který svou aktivací za nouzové situace otevře závoru 
a nechá ji otevřenou až do obnovení kontaktu. Při aktivaci má tento 
vstup přednost před všemi ostatními kontakty.

Nejsou-li  nouzová  bezpečnostní  zařízení  připojena, 
propojte svorky ALM a GND (obr. 26).

GND (svorky 8-9) - záporný pól napájení příslušenství
+24 (svorky 10-11) – kladný pól napájení příslušenství

Maximální proudové zatížení příslušenství je 800mA. 
Výpočet odběru naleznete v pokynech dodaných 
s jednotlivým příslušenstvím.

4.1.1 Zapojení bezpečnostních zařízení
Řídicí jednotka E680 je vybavena vstupem pro bezpečnostní zařízení 
při zavírání, která se spouštějí během zavírání automatického 
systému k ochraně prostoru pohybu ráhna před nárazem.
Tato zařízení musí používat signál přes N.C. kontakt a musí 
být zapojena do série s relé nainstalovaných fotobuněk, jak je uvedeno 
na obr. 23 až 26. 

Obr. 23: Zapojení dvojice zavíracích fotobuněk s povolenou 
funkcí FAILSAFE bezp. zař. povoleno; kromě zapojení podle 
schématu je nutno nastavit v Pokročilém programování o1 = 00  
   
Obr. 24: zapojení jednoho páru zavíracích fotobuněk s neaktivní 
bezpečnostní funkcí FAILSAFE 
Obr. 25: zapojení dvou párů zavíracích fotobuněk s neaktivní 

 bezpečnostní funkcí FAILSAFE
Obr. 26: zapojení bez bezpečnostních prvků

4.1.2 Zapojení BUS fotobuněk
Na řídicí jednotku E680 lze připojit až 8 párů fotobuněk používajících 
BUS technologii. Zapojení musí být paralelní na svorkovnici J6, 
použitím jednoduché napájecí/komunikační linky – viz obr. 27.
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Dip 1 Dip 2 Dip 3 Dip 4 Pár
č.

TYP

ZAP VYP VYP VYP 1. pár

ZAVÍRACÍ 
FOTOBUŇ-

KY

ZAP VYP VYP ZAP 2. pár

ZAP VYP ZAP VYP 3. pár

ZAP VYP ZAP ZAP 4. pár

ZAP ZAP VYP VYP 5. pár

ZAP ZAP VYP ZAP 6. pár

ZAP ZAP ZAP VYP 7. pár

ZAP ZAP ZAP ZAP Samotný 
pár

OTEVÍRACÍ 
IMPULZ 

DIP PŘEPÍ-
NAČ TX

DIP PŘEPÍ-
NAČ RX

STEJNÁ 
ADRESA

U zapojení BUS fotobuněk nezáleží na polaritě. 

Těchto 8 párů fotobuněk má následující funkce:
Páry zavíracích fotobuněk:   max. 7
Páry fotobuněk pro otevírací impulz:  max. 1
Po instalaci jednotlivých fotobuněk s BUS technologií je nutno 
dále vybrat pro každý pár adresu pomocí různých kombinací DIP 
PŘEPÍNAČŮ na jednotlivých fotobuňkách.

Nastavte STEJNOU POZICI DIP PŘEPÍNAČŮ na vysílači 
a přijímači téhož páru.

Ujistěte se, že žádný pár fotobuněk nemá stejnou adresu. 
Nejsou-li použita BUS příslušenství, ponechte svorky 
1 a 2 volné.

Následující tabulka popisuje, jak nastavit DIP přepínače na vysílači 
a přijímači BUS fotobuněk.
Adresace párů BUS fotobuněk

Pro správnou funkci nainstalovaného BUS příslušenství 
je nutné  jeho uložení do paměti  řídicí  jednotky podle 
kap. 5.3.

4.2 Svorkovnice J2 (výstupy)
OUT 1 - výstup 1 – otevřený konektor GND (svorka 13): Výstup 
lze nastavit v jedné z funkcí popsaných v Pokročilém programování 
(kap. 6). Výchozí hodnota je 04 - závora OTEVŘENA nebo v PAUZE. 

Max. zatížení: 24 Vdc, 100 mA.

OUT 2 - výstup 2 - otevřený konektor GND (svorka 15): Výstup 
lze nastavit v jedné z funkcí popsaných v Pokročilém programování 
(kap. 6). Výchozí hodnota je 03 - závora ZAVŘENA. Max. zatížení: 
24 Vdc, 100 mA.

OUT 3 - výstup 3 - otevřený konektor GND (svorka 17): Výstup lze 
nastavit v jedné z funkcí popsaných v Pokročilém programování 
(kap. 6). Výchozí hodnota je 19 - VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO. Max. 
zatížení: 24 Vdc, 100 mA.
OUT 4 - reléový výstup 4 (svorky 19, 20, 21): Výstup lze nastavit 
v jedné z funkcí popsaných v Pokročilém programování (kap. 6). 
Výchozí hodnota je 01 - OSVĚTLENÍ RÁHNA. Max. zatížení: 24 
Vdc, 800 mA.

4.3 Svorkovnice J3 (externí maják)
LAMP: na tuto svorkovnici lze připojit externí maják FAACLED 24Vdc. 
Integrovaný maják musí být zapojen samostatně na konektor J15.

Typ FAACLIGHT 24 V se standardní žhavicí žárovkou se 
nesmí připojovat na konektor J3. 

4.4 Svorkovnice J4 (detektor indukční smyčky)
LOOP 1: indukční smyčka LOOP 1 (OPEN (otevřít), svorky 24-25): 
pro OTEVÍRÁNÍ.
LOOP 2: indukční smyčka LOOP 2 (SAFETY/CLOSE (bezp.zař./
zavřít), svorky 26-27): pro BEZP.ZAŘ A ZAVÍRÁNÍ.

4.5 Konektor J5 (motor)
Rychlokonektor pro připojení motoru.

4.6  Konektor J7 (enkodér)
Závora B680H je vybavena zařízením, které detekuje úhel otevření 
a polohu ráhna pro zajištění vyšší ochrany proti nárazu díky reverzaci 
pohybu v případě, že je detekována překážka. Toto zařízení je 
propojeno s řídicí jednotkou přes konektor J7.

4.7 Konektor J10 (rádio)
Používá se pro rychlé připojení Minidecu, Decoderu a RP/
RP2 přijímačů (viz obr. 28). Je-li použit dvoukanálový přijímač, 
jako je RP2, je možné ovládat příkazy automatického systému 
OPEN (otevřít) a CLOSE (zavřít) z dvoukanálového dálkového 
ovladače. Je-li použit jednokanálový přijímač, jako je RP, je 
možné dálkovým ovladačem ovládat pouze příkaz OPEN (otevřít). 

Zapojení a odpojení přijímačů je možné POUZE 
po odpojení elektrického napájení

4.8 Konektor J11 (snímač vyraženého ráhna)
Je určen pro připojení konektoru snímače vyraženého ráhna (je-li 
přítomen). Tento snímač je volitelný. Není-li použit, nesundávejte 
propojku nainstalovanou na tomto konektoru.
 

4.9 Konektor J12 (záložní baterie)
Tento konektor slouží pro připojení baterie (volitelné příslušenství), 
která zajistí fungování automatiky i při dočasném výpadku napájení 
ze sítě.

4.10 Konektor J13 (napájecí zdroj 36 Vdc) 
Tento z výroby zapojený konektor napájí řídící jednotku E680.

Svorku na obr. 1 musí technik během zapojování připojit 
na uzemnění systému. 

4.11 Konektor J15 (maják/semafor)
Tento konektor slouží pro připojení integrovaného osvětlení těla 
závory. Integrované osvětlení signalizuje pohyb ráhna a podle potřeby 
reguluje přístup na pozemek použitím semaforových signálů. 

4.12 Konektor J16 (osvětlení ráhna)
Tento konektor umožňuje připojení osvětlení ráhna, které vizuálně 
upozorňuje na pohyb závory. Konektor má společné GND připojení 
a dva výstupy + 36V (BLR / BRG). Výchozí hodnota je 02 - „BEAM 
LIGHTING TYPE 2” (osvětlení ráhna typu 2) pro výstup OUT 5, 04 
- „BEAM OPEN OR PAUSED” (ráhno otevřeno nebo v pauze) pro 
výstup OUT 6. 

5. PROGRAMOVÁNÍ
Řídicí jednotka E680 má 3 programovací úrovně, které zajišťují 
její plnou konfigurovatelnost a přizpůsobitelnost logiky konkrétním 
požadavkům.
Vstup do jednotlivých úrovní je možný pomocí specifické kombinace 
tlačítek.

Změny v programovaných parametrech jsou ihned po 
zadání účinné, ale  jejich uložení v paměti nastane až 
po vystoupení  z programovacího módu a návratu do 
zobrazení  stavu  automatiky.  Pokud  vypnete  napájení 
před návratem do zobrazení stavu automatiky, budou 
všechny změny ztraceny.
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5.1 Základní programování
Přístup k ZÁKLADNÍMU programování:
1. Stiskněte a podržte tlačítko F; zobrazí se název první funkce.
2. Po uvolnění tlačítka se zobrazí její hodnota, kterou lze změnit 

tlačítky (+) nebo (-).
3. Opětovným stiskem a přidržením tlačítka F se zobrazí název 

následující funkce atd.
Poslední funkce „St“ vám umožní zvolit, zda chcete změny 
v programování uložit (Y) nebo skončit bez uložení do paměti (no). 
Displej se posléze vrátí k zobrazování stavu automatického systému.

 Na funkci St můžete přejít kdykoli. Chcete-li ukončit 
programování, stiskněte současně klávesy „F“ a „-“.

ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁNÍ 

Displej Funkce Výchozí
cF Programování závory

01 Minimální hmotnost

06 Maximální hmotnost

Před uvedením automatického systému do 
provozu je potřeba nastavit správnou hodnotu 
podle délky ráhna a počtu a typu použitého 
příslušenství. Správnou hodnotu určíte podle 
tabulky 4 a 5 na straně 27.

POZOR:   Nas t aven í   menš í 
výchozí  hodnoty  hmotnosti  než 
je  skutečně nainstalovaná může 
způsobit  nevratné  poškození 
ráhna a konstrukce závory.
Načtení odlišného naprogramování 
vyresetuje  parametry  výchozích 
hodnot

06

dF Výchozí
Y označuje, že všechny nastavené hod-

noty odpovídají výchozím hodnotám

no označuje, že jedna nebo několik na-
stavených hodnot se liší od výchozích 
hodnot. Pro návrat do výchozího nasta-
vení vyberte Y. 

Y

Ct Programování Master / Slave 
MA nakonfiguruje řídicí jednotku v módu 

Master

SL nakonfiguruje řídicí jednotku v módu 

Slave

Další  informace  o  programová-
ní  MASTER  /  SLAVE  naleznete 
v kap. 9.

MA

bu Menu BUS příslušenství

Funkce spojené s tímto parametrem - viz 
kap. 5.3

no

Displej Funkce Výchozí

LO Operační logiky

A Automatika

A1 Automatika 1

E Poloautomatika

P Parkoviště

PA Parkoviště - automatika

Cn Condo (bytový dům)

CA Condo - automatika

C Přítomnost obsluhy – „Mrtvý muž“

CU Uživatelské

E

PA Doba pauzy
Tato funkce je aktivní při zvolení logiky 
Automatika; hodnotu lze nastavit od 0 do 59 
sekund v krocích po 1 sekundě. Při zobrazení 
času se na displeji objeví minuty a desítky 
sekund (oddělené desetinnou tečkou) 
a nastavení času se provádí v krocích po 
10 sekundách až do maximální hodnoty 4.1 
minuty.
Př.: je-li na displeji zobrazeno 2.5, doba pauzy 
bude 2 minuty a 50 sekund.

20

So Rychlost otevírání
Nastavuje rychlost otevírání závory.

00 Minimální rychlost

10 Maximální rychlost

POZOR: Nastavení  vyšší  rychlosti může 
způsobit nevratné poškození ráhna a kon-
strukce závory.

10

Sc Rychlost zavírání
Nastavuje rychlost zavírání závory.

00 Minimální rychlost

10 Maximální rychlost

POZOR: Nastavení  vyšší  rychlosti může 
způsobit nevratné poškození ráhna a kon-
strukce závory.

02

L1 Smyčka 1
Aktivací tohoto parametru bude mít kterákoli 
smyčka připojená na vstup LOOP 1 funkci 
OPEN (otevřít).

Y Smyčka 1 aktivována
no Smyčka 1 neaktivována

Poznámka: Pokud tuto funkci neaktivujete, 
bude přesto stav detekce smyčky dostupný 
na jednom ze dvou výstupů, jsou-li naprogra-
movány (viz parametry o1... o4 v Pokročilém 
programování)

no

L2 Smyčka 2
Aktivací tohoto parametru bude mít kterákoli 
smyčka připojená na vstup LOOP 2 funkci 
SAFETY/CLOSE (bezp.zař./zavřít).

Y Smyčka 2 aktivována
no Smyčka 2 neaktivována

(viz poznámka u smyčky 1)

no
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Displej Funkce Výchozí

S1 Citlivost smyčky 1
Nastavuje citlivost detektoru indukční smyčky

00 Minimální citlivost
10 Maximální citlivost

05

S2 Citlivost smyčky 2
Nastavuje citlivost detektoru indukční smyčky

00 Minimální citlivost
10 Maximální citlivost

05

Mt Pohyb motorem

Použití tohoto parametru umožní pohybovat 
závorou v logice „mrtvého muže“. Stisknutí 
„+“ spustí otevírání závory a stisknutí „-“ její 
zavírání.

oP stisknutí +, otevírání

cL stisknutí -, zavírání

--

tL Učení
Proces učení pracovního času a koncových 
spínačů (viz kap. 7.2)

--

St STAV AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU:
Tato funkce umožňuje zvolit, zda má být opuštěno pro-
gramování a uložena data.
 Y = opustit program a uložit data 
 no = opustit program bez uložení dat 
Po skončení programování stiskněte F pro zobrazení 
stavu automatického systému

00 Ráhno zavřeno

01 Ráhno otevřeno

02 Ráhno nehybné - připraveno otevřít

03 Ráhno nehybné - připraveno zavřít

04 Automatický systém v pauze

05 Otevírá

06 Zavírá

07 Probíhá Failsafe 

08 Probíhá kontrola zařízení 2-EASY

09 Výstražné blikání před OTEVÍRÁNÍM

10 Výstražné blikání před ZAVÍRÁNÍM

11 NOUZOVÉ otevření 

Na parametr St lze přejít kdykoli současným stisk-
nutím tlačítek „F“ a „-“.

Zobrazení stavu automatického systému St je velice důležité 
při instalaci a údržbě, aby technik mohl rozpoznat logické 
procesy, které řídicí jednotka provádí během pohybu.

Pokud je například stav automatického systému CLOSED 
(zavřeno), musí být na displeji zobrazeno 00. Je-li obdržen 
příkaz OPEN (otevřít), displej se přepne na 05 (pohyb 
otevírání) a poté, jakmile je závora úplně otevřena, zobrazí 
se na displeji 01.

Příklad průběhu zobrazovaných stavů počínaje od zavřené závory
Sekvence neobsahuje stavy 09 a 10, které odpovídají výstražnému 
blikání před otevíráním a zavíráním.

5.2 Změna předdefinovaných parametrů
Řídící jednotka E680 má na výběr ze šesti předdefinovaných 
konfigurací, umožňujících rychlé uzpůsobení délce použitého ráhna, 
což je výchozí bod pro jemné doladění parametrů. Chcete-li vybrat 
jednu z dostupných konfigurací, je nutno změnit parametr cF z výchozí 
hodnoty 06 na hodnotu odpovídající naprogramování závory (délka 
ráhna, typ a počet instalovaných příslušenství) podle tabulky 4 a 5 na 
straně 27 (např. zvolte výchozí hodnotu 04 pro délku ráhna 5 metrů 
s osvětlením a podpěrou).

Pro dokončení programování je potřeba vystoupit z menu Základního 
programování stisknutím a držením tlačítka „F“, dokud nenaskočí 
parametr St , nebo současným stisknutím „F“ a „–“. 

Tato operace  změní hodnoty parametrů So a SC v 
Základním programování a FO, FC, oc> v Pokročilém 
programování  jejich  nastavením  na  výchozí  hodnoty 
uvedené v tabulkách v kap. 6.3.

Na rozdíl od jiných parametrů není hodnota parametru dF 
uložena, což umožňuje přístup do menu přes neutrální stav, 
který se zobrazuje při každém otevření programovacího 
menu. 

Nepřejete-li si nahrání žádné sady předdefinovaných parametrů, 
ponechte parametr St na 00 a stisknutím „F“ přejděte na další 
parametr

Nastavení  sady  předdefinovaných  parametrů,  které 
neodpovídají  skutečné  konfiguraci  závory,  může 
způsobit nevratné poškození automatického systému, 
zejména pokud výchozí hodnota odpovídá menší délce 
ráhna, než je jeho skutečná délka.

00 Ráhno zavřeno 05 Otevírání

01 Ráhno otevřeno 
04 Pauza 06 Zavírání
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5.3 Menu BUS příslušenství
Řídící jednotka je zkonstruována tak, aby bylo možné k ní připojit až 8 
párů BUS fotobuněk. K tomu, aby řídicí jednotka E680 dokázala k ní 
připojená BUS zařízení detekovat a ovládat, musí být tato zařízení 
v řídicí jednotce uložena. Uložení provedete následovně:
• Odpojte napájení řídicí jednotky.
• Nainstalujte a naprogramujte příslušenství pomocí přiřazené 

adresy a podle funkce, kterou chcete používat (viz kap. 4.1.2).
• Připojte napájení řídicí jednotky.
• Vstupte do Základního programování podle popisu v kap. 5.1.
• Jakmile se dostanete na programovací krok bu, zobrazí se no, 

což znamená, že není uloženo žádné BUS zařízení.
• Zadání proveďte současným stisknutím a držením tlačítek „+“ 

a „-“ po dobu nejméně 5 sekund (během této doby bliká nápis no)
• Po dokončení procedury se zobrazí nápis Y jako potvrzení 

uložení.
• Po uvolnění tlačítek „+“ a „-“ bude displej zobrazovat skutečný 

stav BUS zařízení, případně nápis no, nebude-li nalezeno žádné 
připojené BUS příslušenství.

Následující obrázek (obr. 3) zobrazuje vazbu jednotlivých segmentů 
displeje na různé typy BUS zařízení, která lze k systému připojit:

FSW CL: BUS fotobuňky instalovány pro ochranu prostoru 
závory

OPEN (otevřít): BUS fotobuňky použity jako pulzní ge-
nerátor pro otevření

Z displeje zobrazujícího stav BUS zařízení lze stisknutím tlačítka „+“ 
ověřit typy připojených BUS zařízení.
Např. následující obrázek ukazuje bezpečnostní zařízení, která jsou 
přítomná při zavírání a dvojici fotobuněk fungujících jako pulzní 
generátor pro otevření:

Pro správnou funkci automatického systému musí 
stav segmentů levé číslice odpovídat automatickému 
systému v klidu a bez aktivovaných pulzních generátorů 
nebo bezpečnostních zařízení.

Jsou-li aktivovány fotobuňky pro zavírání, rozsvítí se 
spodní segmenty, viz vedlejší obrázek.

Je-li aktivován pár fotobuněk generujících impulz pro 
otevření, bude displej zobrazovat segmenty ve stavu 
vyobrazeném na vedlejším obrázku, kde příslušný svislý 
segment svítí a zůstane svítit po celou dobu, dokud 
nejsou fotobuňky deaktivovány. 
Dvojice fotobuněk generujících impulz pro otevření 
vysílá příkaz otevření automatického systému a chrání 
jej před zavřením až do deaktivace, tedy funguje stejně 
jako impulz OPEN (otevřít) přicházející přes svorkovnici 
J1 (svorka 3).

BUS komunikační systém používá autodiagnostiku, která dokáže 
rozpoznat chybové signály špatného zapojení nebo chybový signál 
špatné konfigurace BUS příslušenství.
Bliká-li na displeji nápis cc , viz obrázek, 
znamená to, že je na vedení zkrat.
 K vyřešení problému je nutné pečlivě zkontrolovat 
všechna zapojení propojovacích kabelů.
Zobrazuje-li displej nápis Er jako na obrázku vedle, 
znamená to, že je nastavena stejná adresa na více 
než jednom páru fotobuněk nebo že se vyskytla 
chyba volání nebo chyba Failsafe. Ujistěte 
se, že nastavení jsou správná, řiďte se přitom 
pokyny v kap. 4.1.2.

Stav BUS fotobuněk a příslušných vstupních signálů lze také zjistit 
podle dvou LED diod - DL1 (červená) a DL2 (zelená) - které umožňují 
okamžitě zjistit, zda je BUS komunikace aktivní nebo zda se vyskytla 
chyba a zda existují nějaké aktivní vstupy či nikoliv. Stav BUS systému 
lze vyčíst ze stavů LED diod v tabulce na následující straně.

J6

DL1 DL2

2Easy BUS 21

Stav BUS (vždy svítí)
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Popis LED diody DL1 (červená)
Zap Nejméně jeden ze vstupů (bezp. zařízení, impulz 

OPEN (otevřít)) je aktivován nebo je aktivní
Vyp Není aktivní žádný vstup OPEN a není aktivováno 

žádné bezpečnostní zařízení

Popis LED diody DL2 (zelená)
Zap 
trvale

Normálně aktivní (LED svítí, i když nejsou zapojena 
žádná zařízení)

Vyp Linka BUS-2EASY je zkratována (bliká každé 2,5 
sekundy)

Rychlé 
blikání

Je detekována chyba zapojení linky BUS-2EASY; 
opakujte proceduru přidání. Pokud chyba stále pře-
trvává, zkontrolujte následující:
• zda některá příslušenství připojená na systém 

nemají stejnou adresu (viz také pokyny týkající 
se příslušenství)

• zda se nevyskytuje chyba volání (počet při-
pojených zařízení je větší nebo menší než 
počet těchto zařízení uložený během setupu) 

6.  Pokročilé programování
Pro vstup do Pokročilého programování stiskněte tlačítko F a zatímco 
ho držíte stisknuté, stiskněte tlačítko +.
• jakmile pustíte tlačítko +, objeví se číslo první dostupné funkce
• pustíte-li také tlačítko F, zobrazí se hodnota, kterou lze změnit 

tlačítky + a -
• opětovným stisknutím tlačítka F a jeho přidržením se zobrazí 

název dalšího parametru; po uvolnění tlačítka lze hodnotu změnit 
pomocí + a -

• po přechodu na poslední funkci umožní stisknutí tlačítka F 
uložení změněných parametrů nebo odchod bez uložení změn; 
displej se vrátí k zobrazení stavu vstupů.

POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ 

Displej Funkce Výcho-
zí

FO Síla motoru při otevírání
Nastavení síly motoru během otevírání

00 Minimální síla

50 Maximální síla

40

FC Síla motoru při zavírání
Nastavení síly motoru během zavírání

00 Minimální síla

50 Maximální síla

40

PF Výstražné blikání
Tento parametr umožňuje aktivaci majáku na 
dobu 5 sekund před zvoleným pohybem ráhna

no neaktivováno
OC před každým pohybem
CL před každým zavíracím pohybem

OP před každým otevíracím pohybem

PA pouze na konci pauzy

no

Displej Funkce Výcho-
zí

tP Čas výstražného blikání
Čas výstražného blikání vyjádřený v sekundách.

00 minimální čas výstražného blikání

10 maximální čas výstražného blikání

00

oc Citlivost detekce překážky při zavírání 
Nastavuje citlivost detekce překážky před zaháje-
ním reverzace pohybu.

01 minimální citlivost 

50 maximální citlivost

30

o1 Výstup 1 
Nastavení této funkce umožňuje změnit typ 
signálu výstupu 1 a nabízí vysokou flexibilitu 
propojení s externími zařízeními.

00 Failsafe
01 TYP 1 OSVĚTLENÍ RÁHNA (výstup 

je aktivován, je-li závora zavřena; 
neaktivován, je-li závora otevřena nebo 
v pauze, a přerušovaný během pohybu). 
Používejte pouze s výstupem 4!

02 TYP 2 OSVĚTLENÍ RÁHNA (bliká 
během otevírání a zavírání a je-li závora 
zavřena nebo zastavena. Neaktivován, 
je-li závora otevřena nebo v pauze).

03 Ráhno ZAVŘENO
04 Ráhno OTEVŘENO nebo V PAUZE, 

zhasne během zavírání a výstražného 
blikání.

05 Ráhno v pohybu OTEVÍRÁNÍ, včetně 
výstražného blikání.

06 Ráhno v pohybu ZAVÍRÁNÍ, včetně 
výstražného blikání.

07 Ráhno V KLIDU
08 Ráhno v NOUZOVÉM módu
09 Aktivní smyčka LOOP1
10 Aktivní smyčka LOOP2
11 Příkaz OTEVŘÍT pro slave jednotku 

E680 
12 Příkaz ZAVŘÍT pro slave jednotku E680 
13 Ráhno UVOLNĚNO
14 Neobsazeno
15 Neobsazeno
16 FCA aktivní
17 FCC aktivní
18 Interlock
19 VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO (svítí během ote-

vírání a pauzy, bliká při zavírání a je vy-
pnuto, je-li automatický systém zavřen)

20 Provoz na záložní zdroj

04
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Displej Funkce Výcho-
zí

P1 Polarita výstupu 1
Umožňuje nastavení polarity výstupu:

Y typ NC
no typ NO

Poznámka: je-li nastavení výstupu 00 (Failsa-
fe), nechte hodnotu nastavenu na no

no

o2 Výstup 2 
Typ signálu výstupu 2, viz "Výstup 1" 03

P2 Polarita výstupu 2
Polarita výstupu 2, viz parametr "Polarita vý-
stupu 1"

no

o3 Výstup 3 
Typ signálu výstupu 3, viz "Výstup 1" 19

P3 Polarita výstupu 3
Polarita výstupu 3, viz parametr "Polarita vý-
stupu 1"

no

o4 Výstup 4 
Typ signálu výstupu 4, viz "Výstup 1" 01

P4 Polarita výstupu 4
Polarita výstupu 4, viz parametr "Polarita vý-
stupu 1"

no

o5 Výstup 5 
Typ signálu výstupu 5, viz "Výstup 1"

02

P5 Polarita výstupu 5
Polarita výstupu 5, viz parametr "Polarita vý-
stupu 1"

no

o6 Výstup 6 
Typ signálu výstupu 6, viz "Výstup 1" 04

P6 Polarita výstupu 6
Polarita výstupu 6, viz parametr "Polarita vý-
stupu 1"

no

o7 Nastavení operačního módu integrovaného 
osvětlení těla závory
Je možné volit mezi dvěma pracovními 
módy integrovaného osvětlení těla závory 
(je-li nainstalováno), zapojeného na výstup 
svorkovnice J15:

01  Mód „semafor“ (svítí trvale zeleně 
v pauze a ve stavu otevřeno, bliká 
červeně při pohybu, svítí trvale červeně 
ve stavu zavřeno)

02 Mód "Maják" (bliká červeně během 
pohybu ráhna, vypnut ve všech ostatních 
případech)

01

AS Vyžádání servisu (v návaznosti na 
následující dvě funkce):
Je-li funkce aktivována, je na konci odpočítání 
cyklů (lze nastavit dvěma následujícími funkcemi 
„Programování cyklů“) aktivován výstup majáku 
na 4 sekundy každých 30 sekund (vyžádání 
servisu). To může být užitečné pro provedení 
naprogramované údržby.

Y aktivováno
no deaktivováno

no

Displej Funkce Výcho-
zí

nc Programování cyklů v tisících:
Používá se k nastavení odpočítávání 
provozních cyklů systému; hodnotu lze nastavit 
od 0 do 99 (tisíce cyklů). Zobrazená hodnota se 
aktualizuje podle proběhlých cyklů a ovlivňuje 
hodnotu nC (99 odečtů nc odpovídá 1 odečtu 
nC).
Tuto funkci lze využít společně s nC 
ke kontrole používání systému nebo 
pro nastavení „Vyžádání servisu.“ 

00

nC Programování cyklů ve stovkách tisíců:
Používá se k nastavení odpočítávání 
provozních cyklů systému; hodnotu lze nastavit 
od 0 do 99 (stovky tisíců cyklů). Zobrazená 
hodnota se aktualizuje podle proběhlých cyklů 
a ovlivňuje hodnotu nc (1 odečet nCodpovídá 
99 odečtům nc). 
Tuto funkci lze využít společně s nc 
ke kontrole používání systému nebo 
pro nastavení „Vyžádání servisu.“ 

01

St STAV AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU:
 Tato funkce umožňuje zvolit ukončení progra-
mování a uložení dat.
 Y = opustit program a uložit data
 no = opustit program bez uložení dat

Po skončení programování stiskněte tlačítko F pro zob-
razení stavu automatického systému. 
Na parametr St lze přejít kdykoli současným stisknu-
tím tlačítek „F“ a „-“.

6.1  Konfigurace detektoru indukční smyčky
Řídící jednotka E680 je vybavena integrovaným detektorem 
kovové hmoty pro indukční rozpoznávání průjezdu vozidel. 

6.1.1 Specifikace:
• galvanické oddělení elektroniky detektoru a elektroniky smyčky
• automatické nastavení systému ihned po aktivaci
• průběžné resetování frekvenčních posunů
• citlivost nezávislá na indukčnosti smyčky
• nastavení pracovní frekvence smyčky automatickým výběrem
• indikace aktivní smyčky na LED displeji
• stav smyčky adresovatelný na výstupy

6.1.2 Zapojení: 
Zapojte smyčky podle schématu na straně 9, obr. 2

- Svorky 24-25 pro smyčku 1 = smyčka s funkcí otevírání závory;
- Svorky 26-27 pro smyčku 2 = smyčka s funkcí zavírání a/nebo 

s bezpečnostní funkcí během zavírání.
Další informace o účinku signálů smyček na automatický systém 
najdete v tabulkách logiky v kap. 10 „TABULKA PRACOVNÍCH LOGIK“.
Pro uvedení připojených smyček do funkčního stavu zadejte mód 
„Základní programování“ a nastavte parametry L1 a L2 na Y, vždy 
podle počtu a typu připojených smyček. Pokud je nainstalována pouze 
jedna, povolte pouze odpovídající programovací krok.
Stav detektorů indukčních smyček je signalizován stavovými LED 
diodami DL3 a DL4.
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6.1.3 Kalibrace
Při každém zapnutí řídící jednotky je provedena kalibrace připojených 
indukčních smyček. Potřebujete-li provést překalibrování, vypněte 
napájení řídící jednotky minimálně na 10 s a pak jej znovu zapněte.
Při zobrazení stavu automatického systému můžete kdykoli stisknout 
SW4/CAL1 a zkalibrovat smyčku připojenou na vstup smyčky 1 nebo 
SW5/CAL2 a zkalibrovat smyčku připojenou na vstup smyčky 2.

Diagnostika řídicí jednotky signalizuje kalibraci blikáním LED diod DL3 
a DL4 a po jejím dokončení diody indikují stav indukčních smyček, 
jsou-li připojeny.
Ostatní signály z diagnostiky řídicí jednotky jsou popsány v následující 
tabulce:

D
L3

D
L4

LO
O

P 
1

LO
O

P 
2

2 22 24 5 6 7

Není-li žádná nebo jedna ze smyček zapojena, budou po 
prvním pokusu o kalibraci stavové LED blikat každých 
5s (viz tabulka výše).

Stav LED  Stav SMYČKY 
Neaktivní Smyčka volná
Aktivní Smyčka aktivována
Blikání (0,5 s) Probíhá kalibrace smyč-

ky 

Rychlé blikání Zkrat smyčky
Pomalé blikání (5 s) Žádná smyčka 

nebo přerušení smyčky
Dvě bliknutí (každých 5 s) Vadná smyčka (přehřátá 

nebo mimo rozsah)

6.1.4 Nastavení citlivosti
Nastavením citlivosti detektoru indukční smyčky určujete jednotlivě 
pro každý kanál změnu indukčnosti, kterou musí vozidlo vyvolat, aby 
aktivovalo příslušný výstup detektoru.
Regulace citlivosti jednotlivých kanálů se provádí v obou parametrech 
S1 a S2 v „Základním programování“. 

6.1.5 Provedení smyček
Smyčky musí být vzdáleny minimálně 15 cm od pevných kovových 
předmětů a 50 cm od pohyblivých kovových předmětů a ne hlouběji 
než 5 cm pod hotovým zpevněným povrchem.
Použijte normální jednožilový kabel o průřezu 1,5 mm² (pokud se 
vkládá pod úroveň terénu přímo, musí mít dvojitou izolaci). Tvar 
smyčky zvolte nejlépe čtverec nebo obdélník. Připravte si kabelovou 
chráničku z PVC nebo okopírujte tvar dlažby, viz obr. 16 (rohy se musí 
oříznout pod úhlem 45°, aby byl kabel chráněn proti zlomům). Uložte 
kabel v počtu vinutí, jak je uvedeno v tabulce. Oba konce kabelu musí 
být vzájemně propleteny (nejméně 20krát na 1 metru) v místě od 
smyčky k řídicí jednotce E680. Vyhněte se spojování kabelu (v případě 
nutnosti vodiče svařte a spoj překryjte termosmršťovacím návlekem) 
a kabel veďte odděleně od síťového napájecího kabelu.

 
Obvod smyčky

Počet 
vinutí

méně než 3 m 6
3 až 4 m 5
 4 až 6 m 4
6 až 12 m 3
více než 12 m 2

6.2  Expertní programování
EXPERTNÍ programování se používá pouze v případě, že customizace operační logiky již byla uložena.

Před tím, než uděláte jakékoliv změny v této programovací úrovni, ujistěte se, že plně rozumíte krokům, které chcete provést 
a že je vám znám dopad úpravy na automatický systém.

Změny provedené v „Expertním programování“ vejdou v platnost až po nastavení hodnoty CU parametru LO v „Základním 
programování“

Pro vstup do expertního programování stisknětetlačítko F, držte ho stisknuté, a zároveň stiskněte tlačítko „+“ na přibližně 10 sekund.
Používání tlačítek F, + a - v tomto menu je stejné jako v předchozích dvou úrovních programování.

“EXPERTNÍ” PROGRAMOVÁNÍ  10 s

Displej. Funkce Nastavení 

01 Aktivací této funkce se spustí automatické zavírání po čase pauzy. Y = automatické zavírání
no = neaktivováno

02 Aktivací této funkce se zpřístupní operační módy dvou různých vstupů: OPEN pro 
otevírání a CLOSE pro zavírání.

Y = funguje na 2 vstupy
no = neaktivováno

03

Aktivace rozpoznání úrovní vstupů OPEN a CLOSE (přidržený příkaz). Slouží k tomu, 

aby jednotka rozpoznala úroveň (např. přidržíte OPEN, stisknete STOP a jakmile STOP 

pustíte, bude automatický systém pokračovat v otevírání). Není-li 03 povoleno, provede 
řídící jednotka pohyb pouze při změně vstupu.

Y = rozpoznání úrovně
no = rozpoznání změny stavu 
 

04 Aktivace funkce „mrtvý muž“ pro otevření (příkaz musí být držen). Uvolněním stisknutého 
příkazu OPEN se operace zastaví

Y = aktivováno
no = neaktivováno
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05
Je-li tato funkce aktivována, zastaví příkaz OPEN během otevírání pohyb. Je-li parametr 

06 nastaven na no, je systém připraven otevírat. 

Je-li parametr 06 nastaven na Y, je systém připraven zavírat.

Y = při otevírání zastaví pohyb
no = neaktivováno

06 Je-li tato funkce aktivována, reverzuje příkaz OPEN během otevírání pohyb. Jsou-li para-
metry 05 a 06 nastaveny na no, nebude mít signál OPEN při otevírání žádný efekt.

Y = při otevírání reverzuje po-
hyb

no = neaktivováno

07 Je-li tato funkce aktivována, zastaví příkaz OPEN během pauzy operaci.
Jsou-li parametry 07 a 08 nastaveny na no, signál OPEN resetuje čas pauzy.

Y = v pauze zastaví pohyb
no = neaktivováno

08 Je-li tato funkce aktivována, spustí příkaz OPEN během pauzy zavírání. 
Jsou-li parametry 07 a 08 nastaveny na no, signál OPEN resetuje čas pauzy.

Y = v pauze zavírá
no = neaktivováno

09 Je-li tato funkce aktivována, zastaví příkaz OPEN během zavírání operaci, jinak reverzuje po-
hyb.

Y = zastaví
no = reverzuje

10 Aktivace funkce „mrtvý muž“ pro zavření (příkaz musí být držen). Uvolněním stisknutého 
příkazu CLOSE se operace zastaví

Y = aktivováno
no = neaktivováno

11 Je-li tato funkce aktivována, má příkaz CLOSE přednost před OPEN, jinak má prioritu 
OPEN před CLOSE.

Y = aktivováno
no = neaktivováno

12 Je-li tato funkce aktivována, spustí příkaz CLOSE při uvolnění zavírání. Po dobu aktivace 
CLOSE je spuštěno výstražné blikání při zavírání.

Y = zavírá při uvolnění
no = zavírá okamžitě

13
Je-li tato funkce aktivována, zastaví příkaz CLOSE během otevírání operaci, jinak příkaz 
CLOSE přikáže reverzovat pohyb okamžitě nebo až po dokončení otevírání (viz také pa-
rametr 14)

Y = CLOSE zastaví pohyb
no = CLOSE reverzuje

14
Je-li tato funkce aktivována, a pokud je parametr 13 nastaven na no, spustí příkaz CLOSE 
okamžité zavření na konci otevíracího cyklu (paměť zavírání). Jsou-li parametry 13 a 14 
nastaveny na no, příkaz CLOSE zavírá okamžitě.

Y = zavírá po dokončení ote-
vírání 

 
no = zavírá okamžitě

15 Je-li tato funkce aktivována a je-li současně systém zastaven příkazem STOP, provede se 
příští pohyb v opačném směru. Je-li parametr 15 nastaven na no, vždy zavírá.

Y = pohyb v opačném směru 
 
no = vždy zavírá

16
Je-li tato funkce aktivována, pak během zavírání provedou bezpečnostní vstupy pro 
zavírání zastavení a umožní pokračovat v pohybu po uvolnění, jinak okamžitě reverzují 
pohyb.

Y = zavírá po uvolnění
no = okamžitě reverzuje

17 Je-li tato funkce aktivována, dají bezpečnostní vstupy pro zavírání příkaz k zavření po 
uvolnění (viz také parametr 18).

Y = zavírá po uvolnění FSW
no = neaktivováno

18
Je-li tato funkce aktivována a je-li parametr 17 nastaven na Y, čeká řídící jednotka na 
skončení otevíracího cyklu před provedením příkazu zavření po aktivaci bezpečnostního 
zařízení při zavírání.

Y = zavírá po dokončení ote-
vírání 

 
no = neaktivováno

19 Je-li tato funkce aktivována, pak během zavírání zastaví smyčka 2 pohyb a umožní pokra-
čovat v pohybu po uvolnění, jinak okamžitě reverzuje na otevírání.

Y = zavírá po uvolnění
no = okamžitě reverzuje

20 Je-li tato funkce aktivována, přikáže smyčka 2 zavření po uvolnění (viz také parametr 21). Y = zavře, je-li smyčka 2 volná
no = neaktivováno

21 Je-li tato funkce aktivována a je-li parametr 20 nastaven na Y, čeká řídící jednotka na 
skončení otevíracího cyklu před provedením příkazu zavření vyslaného smyčkou 2.

Y = zavírá po ukončení oteví-
rání 

 
no = neaktivováno

22 Je-li aktivována tato funkce: při výpadku napájení, jakmile se napájení obnoví, není-li pří-
kaz OPEN aktivní, automatický systém okamžitě zavírá.

Y = aktivováno
no = neaktivováno

23
SMYČKA 1 přikáže otevřít a po ukončení otevírání po deaktivaci zavírá (to je užitečné 
v případě, kdy vozidlo couvá přes po sobě jdoucí smyčky). Je-li tato funkce vypnuta, po 
deaktivaci SMYČKY 1 nezavírá.

Y = zavírá po uvolnění SMYČ-
KY 1

no = neaktivováno

24 Je-li aktivována tato funkce, provede se příkaz Otevřít nebo Zavřít pouze po deakti-
vaci bezpečnostních prvků.

Y = aktivováno
{0}no{0> = neaktivováno<0}

25 Funkce A.D.M.A.P. 
 Je-li tato funkce aktivována, pracují bezpečnostní prvky podle francouzské normy.

Y = aktivováno
no = neaktivováno

26 Je-li tato funkce aktivována, pak během zavírání provedou zavírací bezpečnostní vstupy 
zastavení a po uvolnění reverzují pohyb, jinak reverzují pohyb okamžitě.

Y = zastaví pohyb a reverzuje 
po uvolnění.

no = reverzuje okamžitě

27 NEMĚNIT no

28 NEMĚNIT no
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29 NEMĚNIT no

30 Je-li tato funkce aktivována, mají příkazy SMYČKY 1 prioritu před příkazy SMYČKY 2. Y = aktivováno
no = neaktivováno

A0

Funkce HOLD CLOSE / HOLD OPEN (držet zavřeno / držet otevřeno)

Je-li tato funkce aktivována, monitoruje automatický systém pozici ráhna v nastavených 

intervalech (viz parametr A1). Není-li ráhno úplně zavřeno nebo otevřeno (v závislosti na 
logických stavech řídící jednotky), vyšle automatický systém příkaz CLOSE (zavřít) nebo 
OPEN (otevřít) pro návrat ráhna do správné pozice maximálně do 3 s. Jestliže uplynou 3s 
a ráhno se nevrátí do pozice úplného zavření nebo otevření (např. protože je blokováno), 
bude tato funkce deaktivována až do obdržení dalšího příkazu OPEN.

Y

A1
Čas aktivace funkce HOLD CLOSE / HOLD OPEN (držet zavřeno / držet otevřeno)
Tento parametr určuje časový interval mezi dvěma aktivacemi funkce HOLD OPEN / HOLD 
CLOSE, čas je uváděn v minutách (od 00 do 99) 60

r1 Smyčka 1 - frekvence - údaj
Tato položka menu vám umožní ověřit údaj aktuální oscilační frekvence smyčky připojené 
na vstup Loop 1. Údaj se čte následovně:
První číslice: desítky (kHz)
Druhá číslice: jednotky (kHz)
Desetinná tečka: stovky (kHz)

Například údaj 05. znamená 105 kHz

Parametr pouze pro čtení

r2 Smyčka 2 – frekvence - údaj
Tato položka menu vám umožní ověřit údaj aktuální oscilační frekvence smyčky připojené 
na vstup Loop 2 (jak správně číst tento údaje je vysvětleno u parametru r1 ).
Parametr pouze pro čtení

F1 Smyčka 1 – frekvence - volba 
Tento parametr umožňuje nastavit oscilační frekvenci pro smyčku připojenou na vstup Loop 
1, nebo ponechá systému možnost zvolit to nejvhodnější ze 4 dostupných nastavení.

A  Automatická volba
1-2-3-4 Frekvence 1-2-3-4

Poznámka: Jakmile opustíte menu Pokročilého programování poté, co jste změnili 
nastavení frekvence smyček, provede se rekalibrace systému. Jakmile znovu vstoupíte 
do menu, abyste si prohlédli hodnoty parametrů r1 nebo r2, objeví se zde aktualizovaná 
hodnota frekvence.

A

F2 Smyčka 2 – frekvence - volba
Tento parametr umožňuje nastavit oscilační frekvenci pro smyčku připojenou na vstup Loop 
2, nebo ponechá systému možnost zvolit to nejvhodnější ze 4 dostupných nastavení.

A  Automatická volba
1-2-3-4 Frekvence 1-2-3-4

Poznámka: Jakmile opustíte menu Pokročilého programování poté, co jste změnili 
nastavení frekvence smyček, provede se rekalibrace systému. Jakmile znovu vstoupíte 
do menu, abyste si prohlédli hodnoty parametrů r1 nebo r2, objeví se zde aktualizovaná 
hodnota frekvence.

A

h1 SMYČKA 1 - čas přidržení 
Slouží k nastavení doby přítomnosti na smyčce 1. Po uplynutí této doby se řídicí jednotka 
sama překalibruje a bude signalizovat „smyčka volná“ (LED DL3 nesvítí). Po zapnutí řídicí 
jednotky se provede automatický reset.

Y 5 minut

no nekonečno

no
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h2 SMYČKA 2 - čas přidržení 
Slouží k nastavení doby přítomnosti na smyčce 2. Po uplynutí této doby se řídicí jednotka 
sama překalibruje a bude signalizovat „smyčka volná“ (LED DL4 nesvítí). Po zapnutí řídicí 
jednotky se provede automatický reset.

Y 5 minut

no nekonečno

no

H1 SMYČKA 1 - funkce rozpoznávání nákladních vozidel
Tato funkce umožňuje zvýšit stupeň citlivosti v okamžiku detekce, čímž se zlepší detekce 
velmi vysokých vozidel, nebo během průjezdu tahačů a návěsů.

Y povoleno

no neaktivováno

Y

H2 SMYČKA 2 - funkce rozpoznávání nákladních vozidel
{0}Tato funkce umožňuje zvýšit stupeň citlivosti v okamžiku detekce, čímž se zlepší detekce 
velmi vysokých vozidel, nebo během průjezdu tahačů a návěsů.

Y povoleno

no neaktivováno

Y

t Pracovní čas (časový limit)
Maximální pracovní čas automatického systému předtím, než se motor vypne, není-li dosažena 
pozice otevření nebo zavření. Hodnotu lze nastavit v rozmezí 0 až 59 sekund v krocích po 1 
sekundě. Dále se na displeji zobrazují minuty a desítky sekund (oddělené desetinnou tečkou) 
a nastavení času se provádí v krocích po 10 sekundách až do maximální hodnoty 4.1 minuty.

30

dr Jas červeného světla (výstup OUT 5)
Změna této hodnoty zvyšuje nebo snižuje výstupní napětí pro výstup 5, a tím mění intenzitu 
integrovaného osvětlení těla závory.

04

dG Jas zeleného světla (výstup OUT 6)
Změna této hodnoty zvyšuje nebo snižuje výstupní napětí pro výstup 5, a tím mění intenzitu 
integrovaného osvětlení těla závory.

04

St STAV AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU:
Slouží k ukončení programování, uložení dat a zobrazení stavu automatického systému.

6.3  Sady předdefinovaných parametrů
Tabulka níže ukazuje hodnoty pro jednotlivé sady předdefinovaných 
parametrů, které budou načteny do paměti řídicí jednotky.

Základní programování

cF 01 02 03 04 05 06
dF Y Y Y Y Y Y
Ct MA MA MA MA MA MA
bu no no no no no no
LO E E E E E E
PA 20 20 20 20 20 20
So 10 10 10 10 10 10
Sc 10 05 05 04 02 02
L1 no no no no no no
L2 no no no no no no
S1 05 05 05 05 05 05
S2 05 05 05 05 05 05

Pokročilé programování
Tabulka níže ukazuje hodnoty pro jednotlivé sady předdefinovaných 
parametrů, které budou načteny do paměti řídicí jednotky při pokročilém 
programování.

cF 01 02 03 04 05 06
FO 25 25 30 28 30 40
FC 25 25 30 28 30 40
PF no no no no no no
tP 00 00 00 00 00 00
oc 30 30 30 30 30 30
FS no no no no no no
o1 04 04 04 04 04 04
P1 no no no no no no
o2 03 03 03 03 03 03
P2 no no no no no no
o3 19 19 19 19 19 19
P3 no no no no no no
o4 01 01 01 01 01 01
P4 no no no no no no
o5 02 02 02 02 02 02
P5 no no no no no no
o6 04 04 04 04 04 04
P6 no no no no no no
o7 01 01 01 01 01 01
AS no no no no no no
nc 00 00 00 00 00 00
nC 00 00 00 00 00 00
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6.4  „Expertní“ programování
Následující tabulka zobrazuje předdefinovaná nastavení, která 
charakterizují jednotlivé operační logiky.

Krok A A1 E P PA Cn Ca C

01 Y Y N N Y N Y N

02 N N N Y Y Y Y Y

03 N N N N N N N N

04 N N N N N N N Y

05 N N Y N N N N N

06 N N Y N N N N N

07 N N N N N N N N

08 N N N N N N N N

09 N N N N N N N N

10 N N N N N N N Y

11 N N N N N N N N

12 N N N Y Y N N N

13 N N N N N N N N

14 N N N Y Y Y Y N

15 N N N N N N N N

16 N N N Y Y N N N

17 N Y N N N N N N

18 N Y N N N N N N

19 N N N Y Y N N N

20 N Y N Y Y Y Y N

21 N Y N Y Y Y Y N

22 N N N N N N N N

23 N N N Y Y N N N

24 N N N N N N N N

25 N N N N N N N N

26 N N N N N N N N

27 N N N N N N N N

28 N N N N N N N N

29 N N N N N N N N

30 N N N N N Y Y N

7. SPUŠTĚNÍ
7.1 Kontrola diagnostických LED diod

Před zprovozněním řídící jednotky je potřeba zkontrolovat, zda stav 
diagnostických LED diod odpovídá zvolené logice. Zmiňovaný stav 
musí být shodný se stavem na obr. 4, odpovídající situaci, kdy je 
automatický systém zavřený a připravený otevírat. 

LED  diody  FSW,  STOP  a  ALARM  jsou  bezpečnostní 
vstupy s NC kontakty, proto musí příslušné LED diody 
svítit, je-li automatický systém v klidu, a musí zhasnout 
při aktivaci připojeného zařízení.

Vstupy OPEN a CLOSE jsou NO kontakty, proto musí být 
příslušné LED diody zhasnuty, je-li automatický systém 
v klidu, a musí svítit, je-li připojené zařízení aktivní.

 Stav  BUS  musí  být:  DL2  (zelená)  trvale  svítí 
a  DL1  (červená)  je  vypnuta.  BUS menu  v  základním 
programování  musí  zobrazovat  stav 
vyobrazený  na  obrázku  níže,  potvrzující 
skutečnost,  že  nejsou  aktivní  žádné 
fotobuňky nebo pulzní generátory.

7.2 Setup 
Před uvedením do provozu vyžaduje řídicí jednotka provedení 
procedury setupu, během níž automatický systém určí úhel otevření 
závory a pracovní dráhu. Toto měření umožní správné řízení 
zpomalování a zrychlování závory.

Při prvním spuštění bude  řídicí  jednotka signalizovat 
blikáním S0, že je vyžadován setup.

Proceduru setupu proveďte následovně:
1. Použitím parametru „Mt“ v Základním programování zkontrolujte, 

zda pohyb otevírání nebo zavírání odpovídá stisknutému tlačítku 
(+ nebo -); pokud ne, prohoďte mezi sebou dva vodiče L1 a L3 
v zapojení elektromotoru podle obr. 14 d

2. Uveďte automatický systém do pozice „plně zavřeno“ pomocí 
parametru Mt v Základním programování nebo pomocí 
uvolňovacího mechanismu dle popisu v kap. 6 a 7 na straně 4.

3. Vstupte do Základního programování a opakovaně tiskněte 
tlačítko F, dokud se neobjeví parametr tL, pak současně 
tiskněte tlačítka + a -, dokud se automatický systém nezačne 
pomalu otevírat. 

Během setupu se na displeji objeví blikající symbol --.
4. Po dosažení plně otevřené polohy automatický systém sám 

zastaví.
5. Poté automatický systém začne ráhno pomalu zavírat. 
6. Po dosažení zavřené polohy automatický systém sám zastaví.
7. Pro ukončení procedury stiskněte tlačítko F a potvrďte, že 

chcete uložit data pomocí parametru St. Zkontrolujte, zda stav 
automatického systému zobrazený na displeji je 00 (zavřeno) 
a že ráhno je v zavřené poloze. Je-li ráhno otevřené a displej 
ukazuje 00, znovu zkontrolujte nebo nastavte správný směr 
pohybu jako v kroku 1 této procedury.

8. TESTOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU
Po skončení programování se přesvědčte, že automatický systém 
funguje správně.
Zkontrolujte zejména správnou regulaci síly automatického 
systému a správné fungování připojených bezpečnostních zařízení 
a zkontrolujte, zda automatický systém odpovídá všem platným 
bezpečnostním normám.
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9. KONFIGURACE MASTER/SLAVE
Jestliže je vjezd chráněn dvěma závorami instalovanými proti sobě, lze využít konfiguraci master/slave pro řídicí jednotky, které budou obě 
závory aktivovat. Tento způsob zapojení umožňuje zjednodušené zapojení ovládacích a bezpečnostních prvků (jsou zapojeny pouze do jedné 
řídicí jednotky) a současně dokonalou synchronizaci obou automatických systémů.

„MASTER jednotka“ znamená řídicí jednotku, do které jsou zapojeny pulzní generátory a bezpečnostní zařízení.
„SLAVE jednotka" znamená řídicí jednotku ovládanou MASTER jednotkou přes 2Easy BUS.
Nastavení obou řídicích jednotek jako master a slave jednotek musí být nejprve provedeno v Základním programování nastavením hodnoty 
Ct = MA na Master jednotce a hodnoty Ct = SL na Slave jednotce.

Elektrické zapojení umožňuje komunikaci obou automatických systémů přes 2Easy BUS připojením se správnou polaritou: 

Veškeré vstupní signály na svorce J1 na Slave jednotce budou ignorovány; připojte všechny ovládací a bezpečnostní signály 
na Master jednotku

Jakmile je BUS propojení hotovo, bude se SLAVE systém synchronizovat s MASTER systémem. Ujistěte se, že v prostoru 
pohybu ráhna nejsou žádní lidé nebo jiné překážky.

Setup automatických systémů se provede následovně:

1. Použitím parametru „Mt“ v základním programování zkontrolujte na obou závorách, zda pohyb otevírání nebo zavírání odpovídá stisknu-
tému tlačítku (+ nebo -); pokud ne, prohoďte mezi sebou dva vodiče L1 a L3 připojení elektromotoru podle obr. 14 d

2. Uveďte automatické systémy do pozice „plně zavřeno“ pomocí parametru Mt v Základním programování nebo pomocí uvolňovacího 
mechanismu dle popisu v kap. 6 a 7 na straně 4.

3. Vstupte do Základního programování na MASTER jednotce a opakovaně tiskněte tlačítko F, dokud se neobjeví parametr tL, pak současně 
tiskněte tlačítka + a -, dokud se oba automatické systémy nezačnou pomalu otevírat. 

4. Po dosažení plně otevřené polohy se oba automatické systémy samy zastaví.
5. Poté automatické systémy začnou ráhna pomalu zavírat.
6. Po dosažení zavřené polohy se pohyb automaticky zastaví.
7. Pro ukončení procedury stiskněte tlačítko F a potvrďte, že chcete uložit data. Zkontrolujte, zda stav automatického systému zobrazený na 

displeji obou systémů je 00 (zavřeno) a že ráhno je v zavřené poloze. Je-li ráhno otevřené a displej ukazuje 00, znovu zkontrolujte nebo 
nastavte správný směr pohybu jako v kroku 1 této procedury.

Během setupu se na displeji objeví blikající symbol --.

V módu „MASTER / SLAVE“ zůstávají obě zařízení samostatná z hlediska jejich programování, síly a rychlosti pohybu, detektorů indukčních 
smyček a programovatelných výstupů.
MASTER jednotka ovšem přepíše operační logiku na SLAVE jednotce a čtení vstupů SLAVE jednotky bude blokováno.
Je-li zařízení nakonfigurováno jako SLAVE, budou nepoužívané parametry v programovacím menu skryty. Následující tabulka ukazuje strukturu 
menu na jednotce nakonfigurované jako SLAVE zařízení.

MASTER jednotka
Ct = MA

SLAVE jednotka
Ct = SL
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10. INTERLOCK

Funkce INTERLOCK umožňuje ovládání dvou závor umístěných za sebou (viz obr.), kdy otevírání jedné závory je podmíněno zavíráním 
druhé. Fungování může být buď jednosměrné, nebo obousměrné.

Pro zapojení závor za sebou nastavte výstup OUT1 INTERLOCK na parametr 18 (viz druhá úroveň PROG.) na obou řídicích jednotkách 
a zapojte je jako na obrázku.

Základní programování

cF 01 02 03 04 05 06
dF Y Y Y Y Y Y
Ct MA MA MA MA MA MA
bu no no no no no no
So 10 10 10 10 10 10
Sc 10 05 05 04 02 02
S1 05 05 05 05 05 05
S2 05 05 05 05 05 05

Pokročilé programování

cF 01 02 03 04 05 06
FO 25 25 30 28 30 40
FC 25 25 30 28 30 40
oc 30 30 30 30 30 30
o1 04 04 04 04 04 04

{0}P1 no no no no no no
o2 03 03 03 03 03 03
P2 no no no no no no
o3 19 19 19 19 19 19
P3 no no no no no no
o4 01 01 01 01 01 01
P4 no no no no no no
o5 02 02 02 02 02 02
P5 no no no no no no
o6 04 04 04 04 04 04
P6 no no no no no no
o7 01 01 01 01 01 01
nc 00 00 00 00 00 00
nC 00 00 00 00 00 00

Expertní programování
cF 01 02 03 04 05 06
A0 Y Y Y Y Y Y
A1 01 01 01 01 01 01
r1 -- -- -- -- -- --
r2 -- -- -- -- -- --
F1 A A A A A A
F2 A A A A A A
h1 no no no no no no
h2 no no no no no no
H1 Y Y Y Y Y Y
H2 Y Y Y Y Y Y
t 30 30 30 30 30 30
dr 04 04 04 04 04 04
dG 04 04 04 04 04 04
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LOGIKA „A“ IMPULZY
STAV AUT. 
SYSTÉMU OPEN A ZAVÍRACÍ STOP FSW SMYČKA 1 SMYČKA 2

ZAVŘENO
otevře a zavře 

po uplynutí času 
pauzy

žádný efekt
žádný efekt  

(otevírání potla-
čeno)

žádný efekt
otevře a zavře 

po uplynutí času 
pauzy

žádný efekt

BĚHEM 
OTEVÍRÁNÍ žádný efekt

okamžitě  
reverzuje v za-

vírání
zastaví
operaci žádný efekt žádný efekt žádný efekt

OTEVŘENO  
V PAUZE

znovu načte  
čas pauzy zavírá zastaví

operaci
znovu načte čas 

pauzy
(zavírání potlačeno)

znovu načte  
čas pauzy

znovu načte čas 
pauzy

(zavírání potlačeno)

BĚHEM 
ZAVÍRÁNÍ

okamžitě  
reverzuje v oteví-

rání
žádný efekt zastaví

operaci
okamžitě revezuje 

v otevírání
okamžitě  

reverzuje v ote-
vírání

okamžitě revezuje 
v otevírání

BLOKOVÁNO zavírá zavírá
žádný efekt  

(otevírání a zaví-
rání potlačeno)

žádný efekt  
(zavírání potlačeno)

otevře a zavře 
po uplynutí času 

pauzy
žádný efekt  

(zavírání potlačeno)

LOGIKA „A1“ IMPULZY

STAV AUT. 
SYSTÉMU OPEN A ZAVÍRACÍ STOP FSW SMYČKA 1 SMYČKA 2

ZAVŘENO
otevře a zavře 

po uplynutí času 
pauzy

žádný efekt
žádný efekt  

(otevírání potla-
čeno)

žádný efekt
otevře a zavře 

po uplynutí času 
pauzy

žádný efekt

BĚHEM 
OTEVÍRÁNÍ žádný efekt

okamžitě  
reverzuje v za-

vírání
zastaví
operaci

zavírá  
okamžitě po 

dokončení ote-
vírání

žádný efekt
zavírá  

okamžitě po 
dokončení 
otevírání

OTEVŘENO 
V PAUZE

znovu načte  
čas pauzy zavírá zastaví

operaci zavírá znovu načte  
čas pauzy

zavírá po čase 
pauzy

BĚHEM ZAVÍRÁNÍ
okamžitě  

reverzuje v oteví-
rání

žádný efekt zastaví
operaci

okamžitě revezu-
je v otevírání

okamžitě reverzuje 
na otevírání, zaví-
rá po čase pauzy

okamžitě reverzuje 
na otevírání, opět 

zavírá po dokončení 
otevírání

BLOKOVÁNO zavírá zavírá
žádný efekt  

(otevírání a zaví-
rání potlačeno)

žádný efekt (za-
vírání potlačeno)

otevře a zavře 
po uplynutí času 

pauzy

žádný efekt  
(zavírání 

potlačeno)

 Popis v závorce znamená účinek na ostatní vstupy v době, kdy je daný impulz aktivní

LOGIKA „E“ IMPULZY
STAV AUT. 
SYSTÉMU OPEN A ZAVÍRACÍ STOP FSW SMYČKA 1 SMYČKA 2

ZAVŘENO otevírá žádný efekt
žádný efekt  

(otevírání potla-
čeno)

žádný efekt otevírá žádný efekt

BĚHEM 
OTEVÍRÁNÍ

zastaví
operaci

okamžitě  
reverzuje v za-

vírání
zastaví
operaci žádný efekt žádný efekt žádný efekt

OTEVÍRACÍ zavírá zavírá
žádný efekt  

(zavírání potla-
čeno)

žádný efekt  
(zavírání potla-

čeno)
žádný efekt

žádný efekt  
(zavírání potla-

čeno)

BĚHEM ZAVÍRÁNÍ
okamžitě  

reverzuje v oteví-
rání

žádný efekt zastaví
operaci

okamžitě revezu-
je v otevírání

okamžitě  
reverzuje v ote-

vírání
okamžitě reve-
zuje v otevírání

BLOKOVÁNO zavírá zavírá
žádný efekt  

(otevírání a zaví-
rání potlačeno)

žádný efekt 
(zavírání potla-

čeno)
otevírá

žádný efekt  
(zavírání potla-

čeno)

11. TABULKA OPERAČNÍCH LOGIK

Tab. 1/c

Tab. 1/b

Tab. 1/a
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 Popis v závorce znamená účinek na ostatní vstupy v době, kdy je daný impulz aktivní

LOGIKA „P“ IMPULZY
STAV AUT. 
SYSTÉMU OPEN A ZAVÍRACÍ STOP FSW SMYČKA 1 SMYČKA 2

ZAVŘENO otevírá žádný efekt
žádný efekt  

(otevírání potla-
čeno)

žádný efekt
otevírá, a jakmile je 

otevírání dokončeno, 
zavírá po opuštění 

smyčky
žádný efekt

BĚHEM 
OTEVÍRÁNÍ žádný efekt

zavírá  
okamžitě po  

dokončení ote-
vírání

zastaví
operaci žádný efekt žádný efekt

zavírá  
okamžitě po 

dokončení ote-
vírání

OTEVÍRACÍ 
žádný efekt

(zavírání potla-
čeno)

zavírá
žádný efekt 

(zavírání potla-
čeno)

žádný efekt  
(zavírání potla-

čeno)
žádný efekt (zaví-

rání potlačeno)
zavírá po čase 

pauzy

BĚHEM ZAVÍRÁNÍ
okamžitě  

reverzuje v ote-
vírání

žádný efekt zastaví
operaci

zastaví operaci 
a po opuštění 

smyčky pokraču-
je v zavírání

okamžitě rever-
zuje na otevírání, 

a jakmile je otevírání 
dokončeno, zavírá 

po opuštění smyčky

zastaví operaci 
a po opuštění 

smyčky pokraču-
je v zavírání

BLOKOVÁNO otevírá zavírá
žádný efekt (ote-
vírání a zavírání 

potlačeno)

žádný efekt
(zavírání potla-

čeno)

otevírá, a jakmile je 
otevírání dokončeno, 

zavírá po opuštění 
smyčky

žádný efekt  
(zavírání potla-

čeno)

LOGIKA „PA“ IMPULZY
STAV AUT. 
SYSTÉMU OPEN A ZAVÍRACÍ STOP FSW SMYČKA 1 SMYČKA 2

ZAVŘENO
otevře a zavře 

po uplynutí času 
pauzy

žádný efekt
žádný efekt  

(otevírání potla-
čeno)

žádný efekt
otevírá, a jakmile je 

otevírání dokončeno, 
zavírá po opuštění 

smyčky
žádný efekt

BĚHEM 
OTEVÍRÁNÍ žádný efekt

zavírá  
okamžitě po 

dokončení ote-
vírání

zastaví
operaci žádný efekt žádný efekt

zavírá  
okamžitě po 

dokončení ote-
vírání

OTEVŘENO 
V PAUZE

znovu načte čas 
pauzy zavírá zastaví

operaci

znovu načte čas 
pauzy

(zavírání potla-
čeno)

znovu načte čas 
pauzy

zavírá po čase 
pauzy

BĚHEM ZAVÍRÁNÍ
okamžitě  

reverzuje v ote-
vírání

žádný efekt zastaví
operaci

zastaví operaci 
a po opuštění 

smyčky pokraču-
je v zavírání

okamžitě rever-
zuje na otevírání, 

a jakmile je otevírání 
dokončeno, zavírá 

po opuštění smyčky

zastaví operaci 
a po opuštění 

smyčky pokraču-
je v zavírání

BLOKOVÁNO
otevře a zavře 

po uplynutí času 
pauzy

zavírá
žádný efekt (ote-
vírání a zavírání 

potlačeno)

žádný efekt  
(zavírání potla-

čeno)

otevírá, a jakmile je 
otevírání dokončeno, 

zavírá po opuštění 
smyčky

žádný efekt  
(zavírání potla-

čeno)

LOGIKA „Cn“ IMPULZY
STAV AUT. 
SYSTÉMU OPEN A ZAVÍRACÍ STOP FSW SMYČKA 1 SMYČKA 2

ZAVŘENO otevírá žádný efekt
žádný efekt  

(otevírání potla-
čeno)

žádný efekt otevírá žádný efekt

BĚHEM 
OTEVÍRÁNÍ žádný efekt

zavírá  
okamžitě po 

dokončení ote-
vírání

zastaví
operaci žádný efekt žádný efekt

zavírá  
okamžitě po 

dokončení ote-
vírání

OTEVÍRACÍ 
žádný efekt

(zavírání potla-
čeno)

zavírá
žádný efekt 

(zavírání potla-
čeno)

žádný efekt 
(zavírání potla-

čeno)
žádný efekt zavírá po čase 

pauzy

BĚHEM ZAVÍRÁNÍ
okamžitě  

reverzuje v oteví-
rání

žádný efekt zastaví
operaci

okamžitě rever-
zuje na oteví-
rání, zavírá po 

čase pauzy

okamžitě  
reverzuje v ote-

vírání
okamžitě revezu-

je v otevírání

BLOKOVÁNO otevírá zavírá
žádný efekt (ote-
vírání a zavírání 

potlačeno)

žádný efekt  
(zavírání potla-

čeno)
otevírá

žádný efekt 
(zavírání potla-

čeno)

Tab. 1/e

Tab. 1/d

Tab. 1/f
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 Popis v závorce znamená účinek na ostatní vstupy v době, kdy je daný impulz aktivní

LOGIKA „CA“ IMPULZY
STAV AUT. 
SYSTÉMU OPEN A ZAVÍRACÍ STOP FSW SMYČKA 1 SMYČKA 2

ZAVŘENO
otevře a zavře 

po uplynutí času 
pauzy

žádný efekt
žádný efekt  

(otevírání potla-
čeno)

žádný efekt
otevře a zavře 

po uplynutí času 
pauzy

žádný efekt

BĚHEM 
OTEVÍRÁNÍ žádný efekt

zavírá  
okamžitě po 

dokončení ote-
vírání

zastaví
operaci žádný efekt žádný efekt

zavírá  
okamžitě po do-

končení otevírání

OTEVŘENO 
V PAUZE

znovu načte čas 
pauzy zavírá zastaví

operaci

znovu načte čas 
pauzy

(zavírání potla-
čeno)

znovu načte čas 
pauzy

zavírá po čase 
pauzy

BĚHEM ZAVÍRÁNÍ
okamžitě  

reverzuje v ote-
vírání

žádný efekt zastaví
operaci

okamžitě rever-
zuje na otevírání 
a zavírá po čase 

pauzy

okamžitě  
reverzuje v ote-

vírání
okamžitě revezu-

je v otevírání

BLOKOVÁNO
otevře a zavře 

po uplynutí času 
pauzy

zavírá
žádný efekt  

(otevírání a za-
vírání potlačeno)

žádný efekt  
(zavírání potla-

čeno)

otevře a zavře 
po uplynutí času 

pauzy

žádný efekt  
(zavírání potla-

čeno)

LOGIKA „C“ PŘIDRŽOVANÉ PŘÍKAZY IMPULZY
STAV AUT.  
SYSTÉMU OPEN A ZAVÍRACÍ STOP FSW SMYČKA 1 SMYČKA 2

ZAVŘENO otevírá žádný efekt
žádný efekt  

(otevírání potla-
čeno)

žádný efekt žádný efekt žádný efekt

BĚHEM  
OTEVÍRÁNÍ / žádný efekt zastaví

operaci žádný efekt žádný efekt žádný efekt

OTEVÍRACÍ 
žádný efekt

(zavírání potla-
čeno)

zavírá zastaví
operaci žádný efekt

žádný efekt
(zavírání potla-

čeno)

žádný efekt
(zavírání potla-

čeno)

BĚHEM ZAVÍRÁNÍ
okamžitě  

reverzuje v oteví-
rání

/ zastaví
operaci

zastaví
operaci

zastaví
operaci

zastaví
operaci

BLOKOVÁNO otevírá zavírá
žádný efekt  

(otevírání a zaví-
rání potlačeno)

žádný efekt 
(zavírání potla-

čeno)

žádný efekt
(zavírání potla-

čeno)

žádný efekt
(zavírání potla-

čeno)

Tab. 1/g

Tab. 1/h
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Délka ráhna

Instalované 
příslušenství

2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 4m 4 m (se 
spojkou) 4,5 m 5 m 5 m (se 

spojkou)

Bez 
příslušenství 1 2 3 4 4 5 6 6 6

Osvětlení 1 2 3 4 4 5 6 6
Osvětlení/

plůtek 1 2 4 5 6 6 6
Osvětlení/pod-

pěra/plůtek 2 3 4 6 6 6 6
Osvětlení/pod-

pěra 2 3 3 5 6 6 6

Podpěra 1 2 3 5 6 6 6

Plůtek 1 2 3 4 6 6 6
Plůtek/pod-

pěra 2 3 4 5 6 6 6

Tabulka 2

Délka ráhna

Instalované 
příslušenství

5 m (bez 
spojky) 5 m 5,5 m 6 m 6,5 m 7 m 7,5 m 8 m

Bez příslušenství 2 2 3 3 4 4 4 5

Osvětlení 2 2 3 3 4 4 5 6

Osvětlení/plůtek 2 3 3 4 4 5 6

Osvětlení/podpěra/plůtek 3 3 4 4 5 6

Osvětlení/podpěra 2 3 3 4 4 5 6 6

Podpěra 2 3 3 4 4 4 5 6

Plůtek 2 3 3 4 4 5 6

Plůtek/podpěra 3 3 3 4 4 5

Tabulka 3

12.  TABULKY PRO VYVÁŽENÍ
Následující dvě tabulky uvádějí pozici uchycení pístů na kyvném rameni v závislosti na délce ráhna a případném nainstalovaném příslušenství.
Tabulka 2 popisuje vyvážení pružinou pro délky ráhen rovnající se 5 m nebo menší, kde profil odpovídá tvaru vyobrazenému na obr 8 na 
straně 26, bod a („S“ profil).
Tabulka 3 popisuje vyvážení pružinou pro délky ráhen rovnající se 5 m nebo delší, kde profil odpovídá tvaru vyobrazenému na obr 8 na 
straně 26, bod b („L“ profil).
Obrázek 30 obsahuje legendu pro identifikaci fixačních otvorů podle čísla uvedeného v tabulkách.
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Délka ráhna

Instalované 
příslušenství

2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 4m 4 m (se 
spojkou) 4,5 m 5 m 5 m (se 

spojkou)

Bez 
příslušenství 1 1 2 2 2 3 3 3 3

Osvětlení 1 1 2 2 2 3 3 3
Osvětlení/

plůtek 1 1 2 3 3 3 3
Osvětlení/pod-

pěra/plůtek 1 2 2 3 3 3 3
Osvětlení/pod-

pěra 1 2 2 3 3 3 3

Podpěra 1 1 2 3 3 3 3

Plůtek 1 1 2 2 3 3 3
Plůtek/pod-

pěra 1 2 2 3 3 3 3

Tabulka 4

Délka ráhna

Instalované 
příslušenství

5 m (bez 
spojky) 5 m 5,5 m 6 m 6,5 m 7 m 7,5 m 8 m

Bez příslušenství 4 4 5 5 5 5 5 6

Osvětlení 4 4 5 5 5 5 6 6

Osvětlení/plůtek 4 5 5 6 6 6 6

Osvětlení/podpěra/plůtek 5 5 5 5 6 6

Osvětlení/podpěra 4 5 5 5 5 6 6 6

Podpěra 4 5 5 5 5 5 6 6

Plůtek 4 5 5 5 5 6 6

Plůtek/podpěra 5 5 5 5 5 6

Tabulka 5

13. TABULKY VÝCHOZÍCH HODNOT (parametr cF)
Účelem dvou následujících tabulek je určit v závislosti na délce ráhna a počtu a typu nainstalovaného příslušenství správnou výchozí hod-
notu, kterou je třeba nastavit funkcí Základního programování.
Tabulka 4 popisuje vyvážení pružinou pro délky ráhen rovnající se 5 m nebo menší, kde profil odpovídá tvaru vyobrazenému na obr 8 na 
straně 26, bod a („S“ profil).
Tabulka 5 popisuje vyvážení pružinou pro délky ráhen rovnající se 5 m nebo delší, kde profil odpovídá tvaru vyobrazenému na obr 8 na 
straně 26, bod b („L“ profil).
Obrázek 30 obsahuje legendu pro identifikaci fixačních otvorů podle čísla uvedeného v tabulkách.
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MANUALE UTENTE AUTOMAZIONE B680H
1. AVVERTENZE

 1) FAAC declina qualsiasi responsabilità derivata dall’uso improprio o diverso da 
quello per cui l’automatismo è destinato.

 2) FAAC non è responsabile dell’inosservanza della Buona Tecnica nella costru-
zione delle chiusure da motorizzare, nonché delle deformazioni che dovessero 
intervenire nell’utilizzo.

 3) L’automazione dispone di una sicurezza intrinseca antischiacciamento costituita 
da un controllo di coppia.

 4) FAAC declina ogni responsabilità ai fini della sicurezza e del buon funzionamento 
dell’automazione, in caso vengano utilizzati componenti dell’impianto non di 
produzione FAAC.

 5) Per la manutenzione utilizzare esclusivamente parti originali FAAC.
 6) Non eseguire alcuna modifica sui componenti facenti parte del sistema d’auto-

mazione.
 7) L’installatore deve fornire tutte le informazioni relative al funzionamento manuale 

del sistema in caso di emergenza e consegnare all’Utente utilizzatore dell’impianto 
il libretto d’avvertenze allegato al prodotto.

 8) Non permettere ai bambini o persone di sostare nelle vicinanze del prodotto 
durante il funzionamento.

 9) Tenere fuori dalla portata dei bambini radiocomandi o qualsiasi altro datore di 
impulso, per evitare che l’automazione possa essere azionata involontariamente.

 10) Il transito deve avvenire solo ad automazione ferma.
 11) L’Utente utilizzatore deve astenersi da qualsiasi tentativo di riparazione o d’in-

tervento diretto e rivolgersi solo a personale qualificato.
 12) Manutenzione: effettuare almeno semestralmente la verifica funzionale dell’impian-

to, con particolare attenzione all’efficienza dei dispositivi di sicurezza (compresa, 
ove previsto, la forza di spinta dell’operatore) e di sblocco.

2. DESCRIZIONE
L’automazione è costituita da una sbarra in alluminio bianca con adesivi 
rifrangenti, luci di segnalazione opzionali, un cofano di copertura ed un 
montante in acciaio. All’interno del cofano risiede l’operatore composto 
dal montante al quale sono fissati una centralina oleodinamica e due 
pistoni tuffanti che per mezzo di un bilancere provvedono alla rotazione 
della sbarra. Quest’ultima rimane in equilibrio grazie a una molla di 
bilanciamento assemblata su uno dei pistoni tuffanti. L’apparecchiatura 
elettronica di comando è anch’essa alloggiata sul montante all’interno 
di un contenitore, ed il tutto è protetto dal cofano esterno di copertura.
Il sistema è dotato di sicurezza antischiacciamento elettronica regola-
bile, di un dispositivo che garantisce arresto e blocco della sbarra in 
qualsiasi posizione e di un comodo sblocco manuale da manovrare in 
caso di black-out o disservizio.

3. FUNZIONAMENTO MANUALE
Nel caso in cui sia necessario azionare manualmente la barriera a 
causa della mancanza di alimentazione elettrica o disservizio dell’au-
tomazione, è necessario agire sul dispositivo di sblocco tramite la 
chiave in dotazione.
La chiave di sblocco  in dotazione può essere triangolare (Fig. 18 rif. 
a ) o personalizzata (Fig. 18 rif. b opzionale).
• Inserire la chiave di sblocco nella serratura e ruotare la chiave in 

senso antiorario fino a battuta, come in Fig. 18 
• Effettuare manualmente la manovra di apertura o chiusura della 

sbarra.

Con asta sbloccata, il motore si potrebbe attivare per circa 
3 secondi. Tale funzionamento è normale e previsto dal 
parametro Hold Close / Hold Open

4. RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO NORMALE
Per evitare che un impulso involontario possa azionare la barriera 
durante la manovra , prima di inserire il sistema di blocco, togliere 
alimentazione all’impianto. 

chiave di sblocco triangolare (standard):
- ruotare la chiave in senso orario fino all’arresto ed estrarla (Fig. 18 

rif a).
chiave di sblocco personalizzata (opzionale): 
- ruotare la chiave in senso orario fino all’arresto ed estrarla. (Fig. 18 

rif. b).

UŽVATELSKÁ PŘÍRUČKA AUTOMATICKÉHO SYS-
TÉMU

1. UPOZORNĚNÍ
 1) FAAC odmítá převzít jakoukoli právní odpovědnost za škody způsobené ne-

správným použitím v rozporu s účelem automatického zařízení.
 2) FAAC nenese odpovědnost za nedodržování správné praxe při tvorbě zavíracích 

prvků, které mají být motorizovány, ani za poškození vzniklá jejich používáním.
 3) Automatická závora je vybavena vnitřní ochranou proti přivření spočívající v 

regulaci krouticího momentu.
 4) FAAC odmítá převzít jakoukoli odpovědnost týkající se bezpečnosti a efektivního 

fungování automatického systému, jsou-li použity komponenty od jiných výrobců 
než od FAAC.

 5) Při údržbě používejte pouze originální náhradní díly FAAC.
 6) Komponenty automatického systému se nesmí žádným způsobem upravovat.
 7) Instalační technik je povinen předat všechny informace týkající se manuální 

obsluhy zařízení v nouzové situaci a dále je povinen předat uživateli manuál 
dodávaný s výrobkem.

 8) Znemožněte přístup k zařízení dětem a dospělým v době, kdy je zařízení v 
provozu.

 9) Nenechávejte dálkové ovladače ani ostatní pulzní generátory v dosahu dětí, 
aby nedošlo k nechtěnému spuštění automatického systému.

 10) Průjezd vozidla je povolen pouze tehdy, je-li zařízení nehybné.
 11) Uživatel nesmí nikdy sám opravovat zařízení, vždy musí přivolat technika 

proškoleného na produkty FAAC.
 12) Údržba: nejméně jednou za 6 měsíců provádějte kontrolu funkčnosti automa-

tického systému, zejména bezpečnostních prvků (případně včetně tlačné síly 
pohonu) a uvolňovacího mechanismu..

2. POPIS
Automatická závora se skládá z ráhna z bí lého hl iníku 
s reflexními nálepkami, signalizačních majáků (voli telné 
příslušenství), odnímatelného krytu a ocelového sloupku. 
 Uvnitř krytu se nachází pohon závory, skládající se ze sloupku s 
hydraulickou jednotkou, na kterou jsou napojeny dva písty, pohybující 
ráhnem pomocí kyvného ramena. Systém dvou pístů je vyvažován 
vyvažovací pružinou umístěnou na jednom z pístů. Elektronická řídicí 
jednotka uložená v boxu je také nainstalována na sloupku a všechny 
vnitřní komponenty závory jsou zakryty vnějším ochranným krytem. 
Systém je vybaven nastavitelným elektronickým protinárazovým 
zařízením, které zaručuje zastavení a zablokování ráhna v kterékoli 
poloze a pohodlné manuální odblokování, které se používá v případě 
výpadku napájení nebo poruchy.

3. MANUÁLNÍ ODBLOKOVÁNÍ
Pokud je kvůli výpadku napájení nebo poruše automatiky závory nutné 
manuální odblokování, použijte uvolňovací mechanismus ovládaný 
dodaným klíčem.
Dodaný odblokovací klíč je buď trojhranný (obr. 18 a ), nebo je vyroben 
na zakázku (obr. 18 b - volitelné příslušenství).
• Vložte klíč do uvolňovacího mechanismu a točte jím proti směru 

hodinových ručiček až na doraz, viz obr. 18.
• Závoru otevřete nebo zavřete ručně. Respektujte při tom rychlost 

průtoku oleje hydraulickou soustavou.

 Při odblokování ráhna se motor může rozjet na cca 3 
sekundy. To je normální a je to dáno aktivovanou funkcí 
Hold Close / Hold Open (držet zavřeno / otevřeno).

4. OBNOVENÍ NORMÁLNÍ FUNKCE
Pro zamezení nežádoucího uvedení závory do chodu náhodným 
spouštěcím impulzem je nutno před použitím uvolňovacího 
mechanismu vypnout přívodní napájení.

trojhranný odblokovací klíč (standard):
- otáčejte klíčem ve směru hodinových ručiček až na doraz, a poté 

ho vyjměte (viz obr. 18 a).
zakázkový odblokovací klíč (volitelný):
- otáčejte klíčem ve směru hodinových ručiček až na doraz, a poté 

jej vyjměte (viz obr. 18 b).
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MANUEL DE L’UTILISATEUR AUTOMATISME B680H
1. PRECAUTIONS

 1) FAAC décline toute responsabilité qui dériverait d’usage impropre ou différent 
de celui auquel l’automatisme est destiné.

 2) FAAC n’est pas responsable du non-respect de la Bonne Technique dans la 
construction des fermetures à motoriser, ni des déformations qui pourraient 
intervenir lors de l’utilisation.

 3) L’automatisme dispose d’une sécurité intrinsèque anti-écrasement constituée 
par un contrôle de couple.

 4)  FAAC décline toute responsabilité quant à la sécurité et au bon fonctionnement 
de l’automatisme si les composants utilisés dans l’installation n’appartiennent 
pas à la production FAAC.

 5) Utiliser exclusivement, pour l’entretien, des pièces FAAC originales.
 6) Ne jamais modifier les composants faisant partie du système d’automatisme.
 7) L’installateur doit fournir toutes les informations relatives au fonctionnement 

manuel du système en cas d’urgence et remettre à l’Usager qui utilise l’installation 
les « Instructions pour l’Usager » fournies avec le produit.

 8) Interdire aux enfants ou aux tiers de stationner près du produit durant le 
fonctionnement.

 9) Éloigner de la portée des enfants les radiocommandes ou tout autre générateur 
d’impulsions, pour éviter tout actionnement involontaire de l’automatisme.

 10) Le transit n’est possible que lorsque l’automatisme est à l’arrêt.
 11) L’Usager qui utilise l’installation doit éviter toute tentative de réparation ou 

d’intervention directe et s’adresser uniquement à un personnel qualifié.
 12) Entretien : procéder tous les six mois au moins à la vérification fonctionnelle de 

l’installation, en faisant particulièrement attention à l’efficience des dispositifs de 
sécurité (y compris, lorsqu’elle est prévue, la force de poussée de l’opérateur) 
et de déverrouillage.

2. POPIS
L’automatisme est constitué par une lisse blanche en aluminium avec 
des catadioptres réfléchissants, des feux de signalisation en option, 
un coffre de protection et un montant en acier. Le coffre contient 
l’opérateur constitué par le montant auquel sont fixés une centrale 
oléodynamique et deux pistons plongeurs qui, par l’intermédiaire 
d’un compensateur, effectuent la rotation de la lisse. Celle-ci reste en 
équilibre, grâce à un ressort d’équilibrage assemblé sur un des pistons 
plongeurs. L’armoire électronique de manœuvre est, elle aussi, logée 
dans le montant, à l’intérieur d’un boîtier ; le tout est protégé par le 
coffre externe de protection. 
Le système est équipé d’une sécurité anti-écrasement électronique, 
réglable, d’un dispositif qui garantit l’arrêt et le blocage de la lisse, dans 
toute position et d’un déverrouillage manuel pratique à manœuvrer en 
cas de coupure de courant ou de dysfonctionnement.

3. FONCTIONNEMENT MANUEL
S’il est nécessaire d’actionner manuellement la barrière, à cause d’une 
coupure de courant ou d’un dysfonctionnement de l’automatisme, agir 
sur le dispositif de déverrouillage avec la clé fournie.
La clé de déverrouillage fournie peut être triangulaire (Fig. 18, réf. a )  
ou personnalisée (Fig. 18, réf. b en option).
• Introduire la clé de déverrouillage dans la serrure et tourner la clé 

à fond en sens inverse horaire d’après la Fig. 18.
• Effectuer manuellement la manoeuvre d’ouverture ou de 

fermeture de la lisse.

Lorsque la lisse est déverrouillée, le moteur peut s’activer 
pendant 3 secondes.  Ce fonctionnement est normal et 
prévu par le paramètre Hold Close / Hold Open.

4. RÉTABLISSEMENT DU  FONCTIONNEMENT NORMAL
Pour éviter qu’une impulsion involontaire n’actionne la barrière durant 
la manœuvre, couper le courant sur l’installation avant d’activer le 
système de blocage.

clé de déverrouillage triangulaire (standard) :
- tourner la clé en sens horaire jusqu’à l’arrêt et l’extraire (Fig. 18, 

réf. a).
clé de déverrouillage personnalisée (en option) : 
- tourner la clé en sens horaire jusqu’au point où l’extraction est 

possible. (Fig. 18, réf. b).

ANWEISUNGEN FÜR DEN BENUTZER AUTOMATION B680H
1. HINWEISE 

 1) Die Firma FAAC lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen 
oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch der Automatik verursacht werden.

 2) Die Firma FAAC übernimmt keine Haftung im Falle von nicht fachgerechten 
Ausführungen bei der Herstellung der anzutreibenden Schließvorrichtungen 
sowie bei Deformationen, die eventuell beim Betrieb entstehen.

 3) Die Automation verfügt über ein integriertes Quetschschutzsystem, das aus 
einer Drehmomentkontrolle besteht. Die Auslöseschwelle muss jedoch nach den 
Vorschriften laut Punkt 10 überprüft werden.

 4) Die Firma FAAC lehnt jede Haftung hinsichtlich der Sicherheit und des 
störungsfreien Betriebs der Automation ab, soweit Komponenten auf der Anlage 
eingesetzt werden, die nicht im Hause FAAC hergestellt wurden.

 5) Bei der Instandhaltung sollten ausschließlich Originalteile der Firma FAAC 
verwendet werden.

 6) Auf den Komponenten, die Teil des Automationssystems sind, sollten keine 
Änderungen vorgenommen werden.

 7) Der Installateur sollte alle Informationen hinsichtlich des manuellen Betriebs 
des Systems in Notfällen liefern und dem Anwender der Anlage die  Anleitung 
übergeben, die dem Produkt beigelegt ist.

 8) Weder Kinder noch Erwachsene sollten sich während des Betriebs in der 
unmittelbaren Nähe der Automation aufhalten.

 9) Die Funksteuerungen und alle anderen Impulsgeber sollten außerhalb der 
Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, um ein versehentliches Aktivieren 
der Automation zu vermeiden.

 10) Der Durchgang/die Durchfahrt darf nur bei stillgesetzter Automation erfolgen. 
 11) Der Anwender sollte keinerlei Reparaturen oder direkte Eingriffe auf der Automation 

ausführen, sondern sich hierfür ausschließlich an qualifiziertes Fachpersonal 
wenden.

 12) Wartung: mindestens halbjährlich die Anlagefunktionstüchtigkeit, besonders die 
Funktionstüchtigkeit der Sicherheitsvorrichtungen (einschl. falls vorgesehen, die 
Schubkraft des Antriebs) und der Entriegelungsvorrichtungen überprüfen..

2. BESCHREIBUNG
Die Automation besteht aus einem weißen Aluminium-Balken mit 
Rückstrahlern, optionalen Leuchtsignalen, einer Abdeckung und einem 
Stahlpfosten. In der Abdeckung befindet sich der Antrieb, bestehend aus 
dem Pfosten, an dem ein Hydraulikaggregat sowie zwei Tauchkolben 
angebracht sind, die über eine Kippvorrichtung die Drehbewegung 
des Balkens bewirken. Eine auf einem der Tauchkolben montierte 
Ausgleichsfeder sorgt für die Beibehaltung des Gleichgewichts des Balkens. 
Das elektronische Steuergerät ist ebenfalls am Pfosten in einem Gehäuse 
untergebracht. Pfosten und Gehäuse werden durch die externe Abdeckung 
geschützt. Das System ist mit einem verstellbaren elektronischen 
Quetschschutz ausgerüstet sowie mit einer Vorrichtung, die Stopp und 
Verriegelung des Balkens in jeder beliebigen Position gewährleistet, und mit 
einer praktischen manuellen Entriegelungsvorrichtung, die bei Stromausfall 
oder Betriebsstörungen bedient werden kann.

3. MANUELLER BETRIEB
Sollte es aufgrund von Stromausfall oder Betriebsstörungen der 
Automation erforderlich sein, die Schranke von Hand zu betätigen, ist die 
Entriegelungsvorichtung mit dem ihm Lieferumfang enthaltenen Schlüssel 
zu entriegeln.
Der mitgelieferte Entriegelungsschlüssel kann dreieckig (Abb. 18 Bez. a) 
oder individuell gestaltet sein (Abb. 18 Bez. b – optional).
• Den Entriegelungsschlüssel in das Schloss einstecken und gegen den 

Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (siehe Abb. 18). 
• Den Balken von Hand öffnen oder schließen.

Bei entriegelter Stange könnte der Motor für zirka 3 Sekunden 
anlaufen. Dies ist normal und über den Parameter Hold Close/
Hold Open festgelegt.

4. WIEDERHERSTELLUNG DES NORMALBETRIEBS
Um zu vermeiden, dass ein ungewollter Impuls die Schranke während der 
Bewegung betätigen kann, ist vor Einsetzen des Verriegelungssystems die 
Stromzufuhr zur Anlage zu unterbrechen. 

Dreieckiger Entriegelungsschlüssel (Standard):
- Den Schlüssel bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen und abziehen 

(Abb. 18 Bez. a).
Individueller Entriegelungsschlüssel (optional): 
- Den Schlüssel bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn so weit drehen, bis 

er abgezogen werden kann (Abb. 18 Bez. b).
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MANUAL PARA EL USUARIO AUTOMATISMO B680H
1. ADVERTENCIAS 

 1) FAAC declina cualquier responsabilidad derivada de un uso impropio o diverso 
del previsto.

 2) FAAC no es responsable del incumplimiento de las buenas tecnica de fabricación 
de los cierres que se han de motorizar, así como de las deformaciones que 
pudieran intervenir en la utilización.

 3) El automatismo dispone de un dispositivo de seguridad intrínseco antiaplastamiento 
formado por un control de par.

 4) FAAC declina toda responsabilidad relativa a la seguridad y al buen funcionamiento 
del automatismo si se utilizan componentes de la instalación que no sean de 
producción FAAC.

 5) Para el mantenimiento utilicen exclusivamente piezas originales FAAC.
 6) No efectúen ninguna modificación en los componentes que forman parte del 

sistema de automación.
 7) El instalador debe proporcionar todas las informaciones relativas al funcionamiento 

del sistema en caso de emergencia y entregar al usuario del equipo el manual 
de advertencias que se adjunta al producto.

 8) No permitan que niños o personas se detengan en proximidad del producto 
durante su funcionamiento.

 9) Mantengan lejos del alcance los niños los radiomandos o cualquier otro emisor de 
impulso, para evitar que el automatismo pueda ser accionado involuntariamente.

 10) Sólo puede transitarse con el automatismo parado.
 11) El usuario no debe por ningún motivo intentar reparar o modificar el producto, 

debe siempre dirigirse a personal cualificado.
 12) Mantenimiento: compruebe por lo menos semestralmente que el equipo funcione 

correctamente, prestando especial atención a la eficiencia de los dispositivos de 
seguridad (incluida, donde estuviera previsto, la fuerza de empuje del operador) 
y de desbloqueo.

2. DESCRIPCIÓN
El automatismo está formado por una barra de aluminio blanca 
con catadióptricos reflectantes, luces de señalización opcionales, 
un cárter y un montante de acero. En el interior del cárter reside el 
operador formado por el montante al cual están fijados una centralita 
oleodinámica y dos pistones buzos que, por medio de un balancín, 
efectúan la rotación de la barra. Esta última permanece en equilibrio 
gracias a un muelle de equilibrado ensamblado en uno de los émbolos 
buzos. El equipo electrónico de mando también está alojado en el 
montante, dentro de un contenedor, y todo el conjunto está protegido 
por el cárter externo. El sistema está provisto de un dispositivo de 
seguridad antiaplastamiento electrónico regulable, de un dispositivo 
que garantiza la parada y el bloqueo de la barra en cualquier posición, 
y de un cómodo desbloqueo manual que permite maniobrar la barra 
en caso de falta de alimentación eléctrica o de avería.
3. FUNCIONAMIENTO MANUAL

Si fuera necesario mover la barrera manualmente, por ejemplo por un 
corte de corriente o un fallo del automatismo, es necesario manipular el 
dispositivo de desbloqueo por medio de la llave entregada en dotación.
La llave de desbloqueo entregada en dotación puede ser triangular 
(Fig. 18, ref. a ) o personalizada (Fig. 18 ref. b opcional).
• Inserte la llave de desbloqueo en la cerradura y gire la llave en 

sentido antihorario hasta el tope, como en la Fig. 18
• Efectúe manualmente la maniobra de apertura o cierre de la barra.

Con la barra bloqueada el motor se podría activar durante 
unos 3 segundos. Dicho funcionamiento es normal y está 
previsto por el parámetro Hold Close / Hold Open

4. RESTABLECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO NORMAL
Para evitar que un impulso involuntario pueda accionar la barrera 
durante la maniobra, antes de activar el sistema de boqueo hay que 
quitar la alimentación al equipo. 

llave de desbloqueo triangular (estándar):
- gire la llave en sentido horario hasta el tope y extráigala (fig. 18 ref. 

a).
llave de desbloqueo personalizada (opcional):
- gire la llave en sentido horario hasta el punto en el que se pueda 

extraerla. (Fig. 18, ref. b).

GEBRUIKERSHANDLEIDING AUTOMATISCH SYSTEEM B680H
1. WAARSCHUWINGEN 

 1) FAAC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat uit 
oneigenlijk gebruik of ander gebruik dan waarvoor het automatische systeem 
is bedoeld.

 2) FAAC is niet aansprakelijk als de regels der goede techniek niet in acht genomen 
zijn bij de bouw van het sluitwerk dat gemotoriseerd moet worden, noch voor 
vervormingen die zouden kunnen ontstaan bij het gebruik.

 3) Het automatisch systeem heeft een intrinsieke beknellingsbeveiliging in de vorm 
van een koppelbegrenzer.

 4) FAAC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft de veiligheid en 
de goede werking van het automatische systeem, als er in de installatie gebruik 
gemaakt wordt  van componenten die niet door FAAC zijn geproduceerd.

 5) Gebruik voor het onderhoud uitsluitend originele FAAC-onderdelen.
 6) Verricht geen wijzigingen op componenten die deel uitmaken van het automatische 

systeem.
 7) De installateur dient alle informatie te verstrekken over de handbediening van 

het systeem in noodgevallen, en moet de gebruiker van de installatie het bij het 
product geleverde boekje met aanwijzingen overhandigen.

 8) Sta het niet toe dat kinderen of volwassenen zich ophouden in de buurt van het 
product terwijl dit in werking is.

 9) Houd radio-afstandsbedieningen of alle andere impulsgevers buiten het bereik 
van kinderen, om te voorkomen dat het automatische systeem onopzettelijk kan 
worden aangedreven.

 10) Doorgang is alleen toegestaan wanneer het automatisch systeem stilstaat.
 11) De gebruiker mag geen pogingen tot reparatie doen of directe ingrepen plegen, 

en dient zich uitsluitend te wenden tot gekwalificeerd personeel.
 12) Onderhoud: de werking van de installatie dient minstens eenmaal per half jaar 

te worden gecontroleerd. Hierbij dient bijzondere aandacht te worden besteed 
aan de veiligheidsvoorzieningen (inclusief, waar voorzien, de duwkracht van 
de aandrijving) en de ontgrendelmechanismen.

2. BESCHRIJVING
Die Automation besteht aus einem weißen Aluminium-Balken mit Het 
automatisch systeem bestaat uit een boom van wit aluminium met 
reflectoren, optionele signaleringslampjes, een behuizing en een 
stalen staander. In de behuizing zit de aandrijving, bestaande uit 
een staander waaraan een hydraulische besturingseenheid en twee 
plunjerzuigers zijn bevestigd die door middel van een tuimelaar de 
slagboom laten draaien. Laatstgenoemde blijft in balans dankzij een 
op een van de plunjerzuigers gemonteerde balansveer. In een  houder 
in de staander zit ook de elektronische besturingsapparatuur, en dit 
alles wordt beschermd door de externe behuizing.
Het systeem is voorzien van een elektr ische regelbare 
beknellingsbeveiliging, een voorziening die garandeert dat de 
slagboom in een willekeurige positie wordt gestopt en geblokkeerd, 
en een handige handbediende ontgrendeling die kan worden gebruikt 
in geval van een black-out of storing.

3. HANDBEDIENDE WERKING
Als de slagboom met de hand moet worden bediend omdat de stroom 
is uitgevallen of het automatisch systeem niet goed werkt, moet met 
behulp van de bijgeleverde sleutel de ontgrendeling worden gebruikt.
De bijgeleverde ontgrendelingssleutel kan driehoekig (Fig.18 ref. a) 
of gepersonaliseerd zijn (Fig.18 ref. b, optioneel).
• Steek de ontgrendelingssleutel in het slot en draai hem tegen 

de wijzers van de klok in tot hij niet verder kan, zoals in Fig. 18
• Open of sluit de boom met de hand.

Met  de  arm  ontgrendeld  zou  de motor  ongeveer  3 
seconden kunnen worden ingeschakeld. Dit is normaal 
en wordt geregeld door de parameter Hold Close / Hold 
Open

4. HERSTEL NORMALE WERKING
Om te voorkomen dat de slagboom tijdens de manoeuvre per ongeluk 
door een impuls wordt ingeschakeld, moet alvorens de vergrendeling 
in te schakelen de voeding naar de installatie worden uitgeschakeld. 

driehoekige ontgrendelingssleutel (standaard):
- draai de sleutel met de wijzers van de klok mee tot hij niet verder 

kan, en trek hem eruit (Fig. 18 ref. a).
gepersonaliseerde sleutel (optioneel):
- draai de sleutel met de wijzers van de klok mee tot hij niet verder 

kan, en trek hem eruit (Fig. 18 ref. b).
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