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ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA E124 

 rev. D 

CE prohlášení o shodě 

 

Výrobce:  FAAC S.p. A. 

 

Adresa:   Via Calari, 10 – 40069 Zola Predosa Bologna – Itálie 

 

Deklaruje že:  řídící jednotka E124 

 

 odpovídá základním bezpečnostním požadavkům následujících EEC norem: 

 

2006/95/EC Nízkonapěťové směrnice 

2004/108/EC Směrnice elektromagnetické kompatibility 

 

Rozšiřující informace: 

Toto zařízení prošlo zkouškami v typických sestavách s produkty FAAC S.p.A. (všemi komponenty 

vyráběnými v FAAC S.p.A.) 

 

 

Bologna 1.března 2014     Obchodní ředitel 

    A. Marcellan 
 

UPOZORNĚNÍ: 
• DŮLEŽITÉ: Pro bezpečnost lidí je bezpodmínečně nutné, dodržovat instrukce v tomto manuálu 

 Nesprávná instalace nebo nesprávné použití produktu, může způsobit vážný úraz. 

• Před montáží si pečlivě přečtěte návod na instalaci a dbejte pokynů v návodu. 

• Tento symbol označuje poznámku důležitou pro bezpečnost osob a správnou funkci automatického systému. 

• Tento symbol  upozorňuje na poznámku důležitou pro funkčnost zařízení. 

• Před jakoukoliv prací na řídící jednotce (zapojení, údržba) vypněte přívodní napájení. 

• Instalujte pro řídící jednotku samostatný jistič s odpovídajícím jištěním. 

• Zapojte uzemnění systému do odpovídající svorky. 

• Vždy veďte odděleně silové a ovládací kabely (tlačítka, přijímače, fotobuňky, atd.).  Aby se předešlo možnému 

ovlivňování, používejte oddělené vodící trubky nebo stíněné kabely (s uzemněným stíněním).  
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Obr. 2  ukazuje čtyři 5 mm díry pro 
uchycení boxu na zeď (bod 1), tři 
otvory M16M20/M25 pro instalaci 
kabelových průchodek (bod 2) a dva 
panty (bod. 3). 
Je-li potřeba vyjmout a přemístit řídící 
jednotku E124, ujistěte se, že jsou 
vloženy distanční podložky (bod 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 BOX S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU 

 Box obsahuje řídící jednotku E124 

a napájecí zdroj. Proto se musí 

zacházet s boxem po celou dobu 

manipulace opatrně, aby se 

předešlo možnému poškození. 

 

 

 

Rozměry boxu jsou vyobrazeny na obr. 1: 
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Víko může být vysunuto nahoru při otevření 

boxu (obr. 3); také může být úplně vyjmuto a 

přepozicováno na druhou stranu, vyžaduje-li to 

instalace.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte-li box upevněn ve zvolené pozici, zakryjte 

šrouby dodanými záslepkami (obr. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapojte přívodní kabel podle obrázku č. 5 a 

ujistěte se, že je přívod jištěn odpovídajícím 

jističem. 

 

 

Poté zapojte konektor od zdroje do konektoru J1 

na desce, jak je vyobrazeno na obrázku č. 6. 
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2.1 POPIS KOMPONENTŮ 
 
LCD SIGNALIZAČNÍ A PROGRAMOVACÍ DISPLEJ 

SW1 „R1“ PROGRAMOVACÍ TLAČÍTKO 

SW2 „R2“ PROGRAMOVACÍ TLAČÍTKO 

SW3 „SETUP“ TLAČÍTKO 

SW4 „+“ PROGRAMOVACÍ TLAČÍTKO 

SW5 „-“ PROGRAMOVACÍ TLAČÍTKO 

SW6 „F“ PROGRAMOVACÍ TLAČÍTKO 

SW7 „RESET SW“ SOFTWAROVÉ RESETOVACÍ  

TLAČÍTKO 

DL1 SIGNALIZACE VSTUPU „IN1“ 

DL2 SIGNALIZACE VSTUPU „IN2“ 

DL3 SIGNALIZACE VSTUPU „IN3“ 

DL4 SIGNALIZACE VSTUPU „IN4“ 

DL5 SIGNALIZACE VSTUPU „IN5“ 

DL6 SIGNALIZACE VSTUPU „FCA1“ 

DL7 SIGNALIZACE VSTUPU „FCC1“ 

DL8 SIGNALIZACE VSTUPU „FCA2“ 

DL9 SIGNALIZACE VSTUPU „FCC2“ 

DL10 SIGNALIZACE VSTUPU „ENC1“ 

DL11 SIGNALIZACE VSTUPU „ENC2“ 

DL12 SIGNALIZACE ZAŘÍZENÍ BUS-2EASY AKTIVNÍ  

DL13 SIGNALIZACE ZAŘÍZENÍ BUS-2EASY 

DIAGNOSTIKA 

DL14 SIGNALIZACE ZAPNUTÍ PRIMÁR. ZDROJE 

DL15 SIGNALIZACE ZAPNUTÍ SEKUND. ZDROJE 

DL16 SIGNALIZAČNÍ LED PRO „SW1“(R1) TLAČÍTKO 

DL17 SIGNALIZAČNÍ LED PRO „SW2“(R2) TLAČÍTKO 

DL18 SIGNALIZAČNÍ LED PRO „SW3“(SETUP) 

TLAČÍTKO 

DL19 TLAČÍTKOVÁ SIGNALIZAČNÍ LED „RESET 

SW“ TLAČÍTKO 

DL20 ALARMOVÁ SIGNALIZAČNÍ LED „ALARM“ 

J1 KONEKTOR NAPÁJENÍ (PRIMÁRNÍ NAPÁJENÍ) 

J2 KONEKTOR SEKUNDÁRNÍHO NAPÁJENÍ 

J3 KONEKTOR PRO PŘIPOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

BUS-2EASY 

J4 SVORKOVNICE VSTUPŮ (kap. 4.1) 

J5 SVORKOVNICE VÝSTUPU OUT2 (2. STUPEŇ 

PROGRAMOVÁNÍ) 

J6 SVORKOVNICE KONCOVÝCH SPÍNAČŮ 

J7 SVORKOVNICE PŘIPOJENÍ ENKODÉRŮ 

KŘÍDEL 1 A 2 

J8 SVORKOVNICE VÝSTUPU OUT1 (2. STUPEŇ 

PROGRAMOVÁNÍ) 

J9 SVORKOVNICE MAJÁKU 

J10 SVORKOVNICE ELEKTROZÁMKU 

J11 SVORKOVNICE PŘÍPOJENÍ MOTORU 1 

J12 SVORKOVNICE PŘÍPOJENÍ MOTORU 2 

J13 KONEKTOR PRO PŘIJÍMACÍ MODUL 

XF433/XF868 

J14 KONEKTOR.:DECODER/MINIDEC/RPRECIEVER 

J15 USB KONEKTOR PRO PROGRAMOVÁNÍ PŘES 

PC 

M1A KONEKTOR MODULU X-COM  

2 ROZLOŽENÍ A KOMPONENTY ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY E124 
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2.2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
Primární napájení 

z hlavního přívodu 

Přepínač pro volbu 

230/115Vac  50/60 Hz 

Sekundární napájení 24 Vdc – 16 A max. 

(min. 20Vdc-max.28Vdc 

Příkon z napájení Stand-by = 4 W 

Max. ~ 400W 

Max. zátěž na motor 7 A 

Napájení pro 

příslušenství 

24 Vdc 

Příslušenství max. 

proud 

24Vdc max. 500 mA 

BUS-2EASY max. 500 mA 

Nabíjecí proud baterií 180 mA 

Pracovní teplota -20°C - +55°C 

Pojistky všechny samoresetovací 

Ochranná pojistka pro 

napájecí zdroj 

2,5 A 

Pracovní logiky Poloautomatika, automatika, krok-za-

krokem poloautomatika, automatika 

s reverzací během pauzy, automatika 

krok-za-krokem, automatika 

s bezpečnostními prvky, automatika 

krok-za-krokem s bezpečnostními 

prvky, „b“ poloautomatika, smíšená 

logika „bC“, mrtvý muž, automatika 

s časovými funkcemi 

Pracovní čas Programovatelný (0-9 min 50 sec.) 

Pauza – čas čekání Programovatelný (0-9 min 50 sec.) 

Síla motorů Programovatelná (50 stupňů) 

Rychlost motorů Programovatelná (10 stupňů) 

Konektory vstupní Napájení, baterie, 

decoder/minidec/RP, X-COM, modul 

XF 433 nebo XF 868, USB 

Svorkovnice vstupů BUS-2EASY, vstupy IN1-IN5, 

koncové spínače, enkodéry 

Svorkovnice výstupů Motory , maják, napájení pro 

příslušenství, el. zámek, 

programovatelné výstupy OUT1 a 

OUT2 

Programování 1. a 2. Úroveň programování pomocí 

tlačítek (+,-,F) a LCD displeje. 

3.úroveň pomocí PC přes USB 

2.3 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ VSTUPŮ 

Svorkovnice J4 

IN1 OPEN A      N.O.KONTAKT 

IN2 OPEN B      N.O.KONTAKT 

IN3 STOP          N.C.KONTAKT 

IN4 FSW OP     N.C.KONTAKT 

IN5 FSW CL     N.C.KONTAKT 

 

Konektor J13 – XF MODUL (OMNIDEC) 

KANÁL 1 OPEN A 

KANÁL 2 OPEN B 

 

Konektor J14 – Rádio 

KANÁL 1 RP OPEN A 

KANÁL 2 RP OPEN B 

3. SVORKOVNICE, KONEKTORY, 

VSTUPY A SIGNÁLY 

 

3.1 Volba přívodního napájení 

J1: Zvolte přepínačem jaké máte napětí v síti (ČR – 

230 V), továrně nastaveno 230V.  

 

Instalujte pro řídící jednotku 

samostatný jistič s odpovídajícím 

jištěním. Zapojte uzemnění systému 

do odpovídající svorky. 

3.2 Sekundární napájecí zdroj 

J2: Při absenci primárního napájení (230V), je 

možné řídící jednotku napájet ze sekundárního zdroje 

24Vdc. Napětí může být dodáváno z baterií, 

dobíjených z řídící jednotky nebo z jiného zdroje. 

V obou případech musí být charakteristika napájení 

následující: 

 

 Napětí: (24±4) Vdc 

 Proud: 16 A max. 
 

 
Při použití externího stabilizovaného 

zdroje, je nutné vypnout funkci „dobíjení 

baterií“ pomocí nastavení v PC (čtěte odpovídající 

instrukce). 
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3.3 SVORKOVNICE J3 – PŘÍSLUŠENSTVÍ 

BUS-2EASY 

Zapojení příslušenství BUS-2EASY – viz kapitoly 

4.2, 4.3, 6 

3.4 SVORKOVNICE J4 – VSTUPNÍ SIGNÁLY 

IN1 – OPEN A – „Otevření“ příkaz (N.O. svorka 1) 

– aktivace tohoto vstupu způsobí úplné otevření. 

 Více generátorů otevření zapojte N.O. kontakty 

paralelně. 

 Více detailní nastavení tohoto vstupu je možné 

přes PC (viz. Příslušné instrukce). 

 

IN1 – OPEN B – „Částečné otevření“ příkaz (N.O. 

svorka 3) – aktivace tohoto vstupu způsobí částečné 

otevření. 

 U jednokřídlého nebo dvoukřídlého systému 

aktivace tohoto vstupu otevře pouze křídlo 1 

(motor 1) 

 Více generátorů otevření zapojte N.O. kontakty 

paralelně. 

 Více detailní nastavení tohoto vstupu je možné 

přes PC (viz. Příslušné instrukce). 

 Je-li zvolena jedna z funkčních logik b, bC, C 

vstup IN2 provádí zavření (N.O.) 

 
 

IN3 – STOP příkaz (N.C. – svorka 4), rozpojením 

tohoto kontaktu je způsobeno zastavení pohybu 

automatického systému. 

 Při instalaci více stop zařízení, zapojte N.C. 

kontakty do série 

 Více detailní nastavení tohoto vstupu je možné 

přes PC (viz. Příslušné instrukce). 

 Není-li zapojeno žádné STOP zařízení je 

potřeba propojit svorky STOP a GND. 

 

IN4 – bezpečnostní zařízení při otevírání (N.C. – 

svorka 5), viz. Kapitola 6.1. 

 Při instalaci více bezpečnostních zařízení při 

otevření zapojte N.C. kontakty do série 

 Více detailní nastavení tohoto vstupu je možné 

přes PC (viz. Příslušné instrukce). 

 Není-li zapojeno žádné bezpečnostní zařízení 

při otevření je potřeba propojit svorky IN4 a 

GND není-li aktivována funkce FAIL-SAFE, 

jinak propojte IN4 a OUT1. 

 

IN5 – bezpečnostní zařízení při zavírání (N.C. – 

svorka 7), viz. Kapitola 6.1. 

 Při instalaci více bezpečnostních zařízení při 

otevření zapojte N.C. kontakty do série 

 Více detailní nastavení tohoto vstupu je možné 

přes PC (viz. Příslušné instrukce). 

 Není-li zapojeno žádné bezpečnostní zařízení 

při zavírání je potřeba propojit svorky IN5 a 

GND není-li aktivována funkce FAIL-SAFE, 

jinak propojte IN5 a OUT1. 

 

GND – (svorky 2 a 6), mínus pro napájení 

příslušenství. 

+24 – (svorka 8), plus pro napájení příslušenství 

 Max. zatížení napájení příslušenství je 500 

mA, počítána jsou zařízení na svorkovnicích 

J4 a J7. Pro kalkulaci proudových odběrů 

čtěte manuály jednotlivých komponentů. 

 

3.5 SVORKOVNICE J5, J8 – OUT 1 a OUT2 

Oba výstupy lze nastavit ve 2. Stupni programování 

(viz. kap. 7.2). Tovární nastavení je: 

OUT1 – VŽDY AKTIVNÍ 

OUT2 – INDIKAČNÍ SVĚTLO 

 Maximální zátěž jednotlivých vstupů je 24Vdc 

– 100 mA 

 

3.6 SVORKOVNICE J6 – SPÍNAČE 

KONCOVÝCH POLOH 

Svorkovnice pro připojení spínačů koncových poloh 

pro otevření (FCA1 a FCA2) a zavření (FCC1 a 

FCC2). 

 Kontakty všech koncových spínačů jsou N.C. 

Ve druhé části programování je možné 

provádět různé modifikce.  

Nejsou-li koncové spínače použity, nepropojujte 

vstupy FCC1, FCA1, FCC2 a FCA2 s GND. 
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3.7 SVORKOVNICE J7 – ENKODÉRY 
Enkodéry se signály otevřeného kolektoru 

spojovaného se zemí (např. enkoder), detekce úhlové 

pozice křídel. Zapojení viz. obr. 10. 

 Na obrázku je vyobrazeno maximální zapojení 

s enkodéry. Je však možné zapojit pouze jeden 

enkodér, v tomto případě se však druhý 

enkodér neklemuje proti GND. 

 
 
3.8 SVORKOVNICE J9 – MAJÁK 
Výstup pro 24Vdc maják. 

 Max. zátěž je: 24 Vdc – 15W 

 

3.9 SVORKOVNICE J10-ELEKTROZÁMEK 
Výstup pro 12 Vac nebo 24 Vdc pro elektrozámek. 

 

3.10 SVORKOVNICE PŘIPOJENÍ MOTORŮ 

J11(MOT1): Zapojení motoru křídla č. 1, křídlo, 

které otevírá první. 

J12(MOT2): Zapojení motoru křídla č. 2, křídlo, 

které se otevírá druhé. 

 Je-li zapojen pouze jeden motor, musí být 

zapojen na svorkovnici J11 (MOT1). 

 

 Jestliže, je první pohyb křídel při SETUPu 

otevírání na místo zavírání, musí být 

prohozeny vodiče napájení motorů.  

 

3.11 KONEKTOR J13 – XF MODUL RYCHLO 

PŘIPOJENÍ 

Řídící jednotka má integrovaný 2-kanálový 

dekódovací systém (DS, SLH, LR/RC) nazývaný 

OMNIDEC. Systém umožňuje uložit přes externí 

přijímací modul – XF433 nebo XF868  rádiový 

příkaz stejné frekvence, avšak rozdílného kódování 

(DS, SLH, LR/RC). Je možné uložit oba otevírací 

příkazy (OPEN A) pro úplné otevření a (OPEN B) 

pro otevření částečné a to až 256 kanálů. 

 Další více detailní nastavení je možné přes 

programování přes PC (viz. příslušné 

instrukce). 

 

 Uložení rádiových příkazů viz. kapitola 8. 

 Funkci druhého kanálu (továrně OPEN B) 

je možné asociovat s aktivací 

programovatelného výstupu (viz. 2. Část 

programování o1 a o2 parametry 14 – 15) 

 

 Připojujte a odpojujte modul XF pouze 

při vypnutém napájení! 

 

 
 

3.12 LED signalizace 
LED Popis Svítí 

(sepnutý 

kontakt) 

Nesvítí 

(rozepnutý 

kontakt) 

DL1 IN1 – 

OPEN A 

Příkaz aktivován Příkaz 

neaktivován 

DL2 IN2 – 

OPEN B 

Příkaz aktivován Příkaz 

neaktivován 

DL3 IN3 - 

STOP 
Příkaz 

neaktivován 

Příkaz 

aktivován 

DL4 IN4 – 

FSW OP 
Bezpeč. Zař. 

neaktivované 

Bezpeč. Zař. 

aktivované 

DL5 IN5 – 

FSWCL 
Bezpeč. Zař. 

neaktivované 

Bezpeč. Zař. 

aktivované 

DL6 FCA1 Koncový spínač 

otevřeno 

nesepnutý 

Koncový spínač 

otevřeno 

sepnutý 

DL7 FCC1 Koncový spínač 

zavřeno 

nesepnutý 

Koncový 

spínač zavřeno 

sepnutý 

DL8 FCA2 Koncový spínač 

otevřeno 

nesepnutý 

Koncový spínač 

otevřeno 

sepnutý 

DL9 FCC2 Koncový spínač 

zavřeno 

nesepnutý 

Koncový 

spínač zavřeno 

sepnutý 

DL10 ENC1 Bliká během pohybu 

DL11 ENC2 Bliká během pohybu 

DL12 LED SIGNALIZACE PRO BUS-2EASY AKTIVACI 

DL13 LED SIGNALIZACE BUS-2EASY DIAGNOSTIKY 

DL14 LED SIGNALIZACE PRIMÁRNÍ ZDROJ ZAPNUTÝ 

DL15 LED SIGNALIZACE SEKUND. ZDROJ ZAPNUTÝ 
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DL16 LED PRO „SW1“ TLAČÍTKO(TLAČÍTKO R1) 

DL17 LED PRO „SW2“ TLAČÍTKO(TLAČÍTKO R2) 

DL18  LED PRO „SW3“ TLAČ.(TLAČÍTKO SETUP) 

DL19 LED „RESET SW“ TLAČÍTKO 

DL20 LED SIGNALIZACE ALARMU „ALARM“ 

Blikající LED ALARM signalizuje 

probíhající alarm (stav neovlivňující funkci 

brány). 

 

 Trvale svítící LED ALARM signalizuje 

probíhající chybu (stav zabraňující 

fungování brány). 

 

3.13 KONEKTOR J14 – PŘIPOJENÍ 

MINIDECU, DEKODÉRU A RP 

Slouží k rychlému připojení Minidecu, Dekodéru 

a RP/RP2 přijímačů. 

Používáte-li RP2 dvoukanálový přijímač, budete 

moci přímo ovládat jednotlivé kanály (OPEN A 

a OPEN B) automatického systému 

z dvoukanálového dálkového ovladače. 

Použijete-li jednokanálový Minidec, Dekodér 

nebo RP, budete moci ovládat pouze jeden kanál, 

OPEN A. 

Uchycení použitého komponentu proveďte 

zasunutím na určené místo. 

 Připojujte a odpojujte modul, pouze při 

vypnutém napájení! 

 Další více detailní nastavení je 

možné přes programování přes PC (viz. 

příslušné instrukce. 

 

4 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 
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K řídící jednotce je možné připojit oba tradiční 

druhy fotobuněk (s N.C. kontakty - relé) a 

fotobuňky s BUS-2EASY rozhraním. Umístění 

jednotlivých fotobuněk viz obr. 14. 

 

4.1 TRADIČNÍ FOTOBUŇKY 

Před připojením fotobuněk si rozmyslete funkci 

jednotlivých fotobuněk, a to kterou zónu pohybu 

ochraňují. 

Bezpečnostní zařízení při zavírání: je 

aktivováno pouze při zavíracím pohybu a 

ochraňuje prostor zavírání před nechtěným 

střetem s pohybujícími se křídly. 

Bezpečnostní zařízení při otevírání: je 

aktivováno pouze při otevíracím pohybu a 

ochraňuje prostor otevírání před nechtěným 

střetem s pohybujícími se křídly. 

Bezpečnostní zařízení při otevírání/zavírání: 
je aktivováno jak při zavíracím pohybu tak i při 

otevíracím, a ochraňuje prostor 

 zavírání/otevírání před nechtěným střetem 

s pohybujícími se křídly. 
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 Nepoužíváte-li FAIL-SAFE zařízení, je 

nutné napájet vysílače tohoto zařízení 

(fotobuněk) ze svorek 6 a 8 konektoru J4. 

 Používáte-li FAIL-SAFE zařízení je nutné 

napájet vysílače tohoto zařízení (fotobuněk) 

ze svorek OUT1 poté co ho adekvátně 

nastavíte (2. Stupeň programování, bod 16). 

 Používáte-li FAIL-SAFE zařízení, nepoužité 

bezpečnostní vstupy musí být spojeny 

s mínusem výstupu OUT1 (viz obr. 16) 

 

 

4.2 Fotobuňky BUS-2EASY 
Tato řídící jednotka je vybavena připojením BUS 

pro snadné připojení vysokého počtu BUS 

příslušenství (např. až 16 párů fotobuněk), zvlášť 

programovatelné, za použití pouze dvou vodičů bez 

nutnosti dodržení polarity. 

Před zapojením fotobuněk, zvolte typ instalace podle 

obrázku 23. Obě fotobuňky – jak přijímač, tak 

vysílač musí mít nastavenou stejnou kombinaci 

přepínačů (viz tab. 1). 

Zavírací fotobuňky: jsou funkční pouze při zavírání, 

a proto slouží jako ochrana proti přivření. 

 Jsou-li zapojeny 2 nebo více párů 

zavíracích fotobuněk, vždy musí mít jinou 

kombinaci přepínačů. 

Otevírací fotobuňky: jsou funkční pouze při 

otevírání, a proto slouží jako ochrana v zóně, do které 

se vrata otevírají. 

 Jsou-li zapojeny 2 nebo více párů 

otevíracích fotobuněk, vždy musí mít jinou 

kombinaci přepínačů. 

Otevírací/zavírací fotobuňky: jsou funkční při obou 

pohybech, jak při zavírání tak i při otevírání. 

 Jsou-li zapojeny 2 nebo více párů 

otevírací/zavírací fotobuňky, vždy musí 

mít jinou kombinaci přepínačů. 

Pulzní generátor: slouží jako generátor otevíracích 

impulzů. 

Maximálně může být připojeno 16 párů fotobuněk. 

Fotobuňky jsou rozděleny do skupin: 

Otevírací :  max. 6 

Zavírací:  max. 7 

Otevírací/zavírací: max. 2 

Jako otvírací impulz: max. 1 

Obr. 23 zobrazuje dvoukřídlý automatický systém 
s rozložením fotobuněk: 

A:  Fotobuňky reagující při otvírání i zavírání 
B:  Fotobuňky reagující při otvírání 
C:  Fotobuňky reagující při otvírání 
D:  Fotobuňky reagující při zavírání 
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4.2.1 Adresace fotobuněk 

 Stejnou adresu jako má vysílač, musí  

mít i přijímač v daném páru. 

 Stejná adresa nesmí být na dvou 

párech fotobuněk. 

 Není-li použito BUS příslušenství, nechte 

BUS konektor volný (J3 – obr. 7). 

 

 Tab. 1 ukazuje nastavení přepínačů v BUS 

přijímacích a vysílacích fotobuňkách. 

 
 Detailnější programování fotobuněk je 

možné pomocí PC. 

 
4.3 Adresace BUS-2EASY enkodéru. 
Připojení na BUS-2EASY vstup je provedeno dvěma 

vodiči. 

 Na rozdíl od fotobuněk, polarita BUS 

linky určuje, na kterém křídle je umístěný 

enkodér.  

Proto buďte pozorní při kontrole stavu LED 

na enkodérech (obr.  24 – 25) 

 

V tabulce níže je zobrazena signalizace 

jednotlivých LED na enkoderech: 

Zapojení enkodéru a LED signalizace 

LED SVÍTÍ BLIKÁ NESVÍTÍ 

DL1 Napájení 

zapnuto a 

BUS 

komunikuje 

s řídící 

jednotkou 

Napájení 

zapnuto a 

BUS 

nekomunikuje 

Napájení 

vypnuto nebo 

BUS 

nekomunikuje 

DL2 Křídlo 1 

enkoder 

_ Křídlo 2 

enkoder 

DL3 Křídlo se 

nehýbe 

Načítání 

pulzů během 

pohybu 

Křídlo se 

nehýbe 

 

 DL1 musí svítit vždy – zobrazuje správné 
spojení mezi enkoderem a řídící jednotkou. 

 DL2 zobrazuje, na kterém křídle je enkodér 
umístěn. Pro zjištění správného zapojení 
polarity enkodéru porovnejte stav LED na 
enkodérech s tabulkou viz tabulka výše. 
V případě, že na některém enkodéru svítí 
LED dioda DL2 jinak, změňte na něm polaritu 
připojených vodičů (prohoďte mezi sebou 
žíly). 

 DL3 zobrazuje blikáním, že se křídlo hýbe 
(LED bliká). Je-li křídlo v klidu, může být LED 
zhasnutá nebo svítit. 

 

 

 
 

  

Dip1 Dip2 Dip3 Dip4 Ref. Typ 

OFF OFF OFF OFF   

OFF OFF OFF ON   

OFF OFF ON OFF B – C OTEVÍRÁNÍ 

OFF OFF ON ON   

OFF ON ON OFF   

OFF ON ON ON   

ON OFF OFF OFF   

ON OFF OFF ON   

ON OFF ON OFF   

ON OFF ON ON D ZAVÍRÁNÍ 

ON ON OFF OFF   

ON ON OFF ON   

ON ON ON OFF   

OFF ON OFF OFF A OTEVÍRÁNÍ A  

OFF ON OFF ON  ZAVÍRÁNÍ 

ON ON ON ON / IMPULZ 
OTEVŘÍT 
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4.3.1 Zapojení enkodérů u pohonů S700H/S800H  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Zapojení SAFEKODÉRŮ (pohony 415, 770N, S450H) 
 

obr. 25 

 *Křídlo 1 otevírá jako první a zavírá jako 

druhé. Nezáleží-li na tom, které křídlo je 

první, nastavte zpoždění 0.  
 

 Pro změnu stavu, které křídlo je první a 

druhé, zaměňte mezi sebou vodiče BUS-

2EASY enkodéru, kterého se to týká (viz 

obrázek vedle).  
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 JMÉNO FUNKCE JE ZOBRAZOVÁNO BĚHEM DRŽENÍ TLAČÍTKA 

5. PROGRAMOVÁNÍ 

 

 

  

 

1 2 3 

Z
Á

K
L

A
D

N
Í 

P
R

O
G

R
A

M
O

V
Á

N
Í 

1A. stiskněte a držte 

F: 

Zobrazí se první 

funkce. 

 
 

 

Uvolněte F: 

Zobrazí se 

hodnota funkce 

 

 

Použitím + 

nebo - , se 

pohybujte 

v možných 

hodnotách, 

dokud 

nezvolíte tu 

požadovanou 

 

Stiskněte F: 

Přesunete 

se na další 

funkci  

 

 

 
 

Funkce St (poslední 

funkce v základním a 

rozšířeném 

programování) 

 

Zvolte Y pro uložení 

programování 

nebo 

zvolte no pro 

vystoupení 

z programování bez 

uložení změn R
O

Z
Š

ÍŘ
E

N
É

 

P
R

O
G

R
A

M
O

V
Á

N
Í 

1B stiskněte a držte F 

a zároveň stiskněte + : 

Zobrazí se první 

funkce. 

 

 

Uvolněte 

tlačítka: 

Zobrazí se 

hodnota funkce 

 

 

Programování je rozděleno na 2 úrovně:  

 ZÁKLADNÍ programování 

 ROZŠÍŘENÉ programování 

 

Programovací fáze jsou (viz tabulka): 

1. Vstoupit do PROGRAMOVÁNÍ (1A nebo 1B); 

2. Zobrazit nastavené hodnoty a modifikovat je, je-li potřeba. Všechny změny v programu jsou 

okamžitě po zadání účinné, ale jejich uložení v paměti nastane až po vystoupení 

z programovacího módu (St). 

3. Vystoupit z programování za použití funkce St. Zvolte Y pro uložení provedené konfigurace, 

jinak zvolte no pro vystoupení bez uložení změn. 

 

Je možné VYSTOUPIT z programování kdykoliv: 

 stiskněte a držte F a zároveň stiskněte - pro přímý skok na St . 

 

Tato řídící jednotka se dá také programovat pomocí PC nebo MAC. 

Tento typ programování vyžaduje propojovací kabel PC/MAC s koncovkami USB a USB-B. 

Programovací SOFTWARE s odpovídajícími instrukcemi je možné stáhnout z FTP serveru na vyžádání 

od technického oddělení FAACCZ s.r.o. 

Programování za použití PC/MAC s továrním heslem nezruší možnost přímého programování pomocí 

tlačítek. Bude pouze zobrazen nápis PC, označující, že momentální nastavení bylo provedeno pomocí PC. 

Poznámka: Změníte-li některé hodnoty pomocí tlačítek, budou předchozí hodnoty nastavené PC/MAC 

přepsány. 

 Továrně je nastavené heslo: 0000 

Programování pomocí PC/MAC s modifikovaným HESLEM (jiné než tovární), znemožní programování 

pomocí tlačítek na desce. Při stisknutí tlačítka bude zobrazen nápis PC po dobu 5s, možné změny 

parametrů programování budou možné pouze pomocí PC/MAC. 
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5.1 Základní programování 
 

 

  

  

Displej Funkce Továrně 

0 
Továrně 

1 
Továrně 

2 

Továrně 

3 

Továrně 

4 

Továrně 

5 

cF 0 - Konfiguruje parametry s definovanými hodnotami 

odpovídající instalaci pohonů neprodukovaných 

společností FAAC (viz sloupek označený 0). 

1 -  Konfiguruje parametry s definovanými hodnotami 

odpovídající instalaci pohonů FAAC 415, 770, 390, 

770N (viz sloupek označený 1). 
2 -  Konfiguruje parametry s definovanými hodnotami 

odpovídající instalaci pohonů FAAC 391 (viz sloupek 

označený 2). 

3 -  Konfiguruje parametry s definovanými hodnotami 

odpovídající instalaci pohonů FAAC S700H/S800H 

(viz sloupek označený 3). 

4 -  Konfiguruje parametry s definovanými hodnotami 

odpovídající instalaci pohonů FAAC 418 (viz sloupek 

označený 4). 

5 -  Konfiguruje parametry s definovanými hodnotami 

odpovídající instalaci pohonů FAAC S450H (viz 

sloupek označený 5) . 

PC – Konfigurace nastavená pomocí PC/MAC 

V případě změny typu motoru bude nahrána 

odpovídající tovární konfigurace. 

0 1 2 3 4 5 

dF Tovární nastavení: 

Y - signalizuje, že nastavení odpovídá továrně 

zadanému nastavení 

no - signalizuje, že jedna nebo více nastavení je 

rozdílná od továrních hodnot 
 

Zadáním Y obnovíte tovární nastavení 

Y Y Y Y Y Y 

LO Funkční logiky: 

E – Poloautomatika 

EP – Poloautomatika „krok za krokem“ 

S – Automatika „s bezpečnostními prvky“ 

SA – Automatika s reverzováním v pauze 

SP –  automatika „Krok za krokem s bezpečnostními 

prvky“  

A1 – Automatika 1 

A – Automatika 

AP – Automatika „krok za krokem“ 

At – Automatika s časovačem 

b – Poloautomatika „b“ 

bC – Mix (Otevřít impulzem/ zavírá mrtvý muž). 

C – Mrtvý muž (Dead-man). 

CU – Logika modifikovaná pomocí PC/MAC 

 Další možnosti detailnějšího programování 

jsou možné pomocí počítače PC/MAC. 

E E E E E E 
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Displej Funkce Definice 

0 

Definice 

1 
Definice 

2 

Definice 

3 

Definice 

4 

Definice 

5 

PA Čas pauzy A (viditelné pouze je-li zvolená 

automatická logika): 

Čas pauzy pro úplné otevření. Nastavuje se v 1s 

krocích od 0 do 59s a dále od minuty po 10s krocích až 

do max. 9,5 min. 

 

Př.: Je-li zobrazeno 2,5 znamená to, že pauza bude 2 

minuty a 50 sekund. 

30 30 30 30 30 30 

Pb Čas pauzy B (viditelné pouze je-li zvolená 

automatická logika): 

Čas pauzy pro částečné otevření. Nastavuje se v 1s 

krocích od 0 do 59 s. a dále od minuty po 10s krocích 

až do max. 9,5 min. 

Př.: Je-li zobrazeno 2,5 znamená to, že pauza bude 2 

minuty a 50 sekund. 

 

30 30 30 30 30 30 

Mn POČET ZAPOJENÝCH MOTORŮ: 

Určuje počet zapojených pohonů: 

1   = 1 motor 

2   = 2 motory 

Je-li SETUP proveden pouze s jedním motorem a 

později je do systému přidán druhý, řídící jednotka 

bude signalizovat chybu 14 – konfigurační chyba, která 

se dá odstranit provedením nového SETUPu 

s nastavenými dvěma motory nebo zapojením jednoho 

motoru. 

Je-li proveden SETUP se dvěma motory a později je 

používán pouze jeden, řídící jednotka nebude 

signalizovat chybu. Bude se pohybovat pouze motor 

zapojený do výstupu M1. 

Je-li programováno z PC/MAC, můžete zvolit rozdílné 

částečné otevření. 

02 02 02 02 02 02 

F1 Síla motoru 1: 

Nastavení síly motoru č. 1, tato síla je platná jak pro 

otevírání, tak i pro zavírání. 

01 = minimální síla 

50 = maximální síla 

 Další možnosti detailnějšího programování 

jsou možné pomocí  PC/MAC. 

 Je-li změněna síla, je doporučeno provést nový 

SETUP.  

25 25 25 40 25 35 

F2 Síla motoru 2 (pouze je-li parametr Mn = 2: 

Nastavení síly motoru č. 2, tato síla je platná jak pro 

otevírání, tak i pro zavírání. 

01 = minimální síla 

50 = maximální síla 

 Další možnosti detailnějšího programování 

jsou možné pomocí PC/MAC. 

 Je-li změněna síla, je doporučeno provést nový 

SETUP. 

25 25 25 40 25 35 
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Displej Funkce Definice 

0 

Definice 

1 
Definice 

2 

Definice 

3 

Definice 

4 

Definice 

5 

SP Rychlost: 

Nastavení rychlosti pohybu motorů. Je možnost 

nastavení 10 stupňů rychlosti. Hodnota je relativní a ne 

absolutní, protože hodnota rychlosti závisí na váze 

křídla během SETUPu. 

01 = minimální rychlost 

10 = maximální rychlost 

Další možnosti detailnějšího programování jsou možné 

pomocí PC/MAC. 

08 08 08 08 08 08 

En POUŽITÍ ENKODÉRU: 

Je možné aktivovat/deaktivovat použití enkodérů 

(oba BUS a GATECODERy): 

Y   = enkodéry na obou motorech 

no  = enkodéry nepoužity 

 Je-li použita konfigurace 3 nebo 5 je povinné 

použití enkodéru, no nelze zvolit 

no no no Y no Y 

FA SPÍNAČE KONCOVÝCH POLOH PRO 

OTEVŘENO: 

Zapněte nebo vypněte použití spínačů koncových 

poloh pro otevřeno u křídlových bran. 

no   = spínače koncových poloh pro otevřeno jsou 

vypnuté 

01   = spínače koncových poloh zastaví pohyb 

02   = spínače koncových poloh odstartují 

zpomalení. 

Po změně hodnoty této funkce je 

vyžadován SETUP: jednotka signalizuje chybu 

14 (konfigurační chyba) dokud nebude znovu 

proveden SETUP nebo dokud není vrácena 

předchozí hodnota. 
 

no no no no no no 

FC SPÍNAČE KONCOVÝCH POLOH PRO 

ZAVŘENO: 

Zapněte nebo vypněte použití spínačů koncových 

poloh pro zavřeno u křídlových bran. 

no   = spínače koncových poloh pro zavřeno jsou 

vypnuté 

01   = spínače koncových poloh zastaví pohyb 

02   = spínače koncových poloh odstartují 

zpomalení 

Po změně hodnoty této funkce je 

vyžadován SETUP: jednotka signalizuje chybu 

14 (konfigurační chyba) dokud nebude znovu 

proveden SETUP nebo dokud není vrácena 

předchozí hodnota. 
 

no no no no no no 
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Displej Funkce Definice 

0 

Definice 

1 
Definice 

2 

Definice 

3 

Definice 

4 

Definice 

5 

Cd ZPOŽDĚNÍ POHYBU KŘÍDEL PŘI ZAVÍRÁNÍ 

(viditelné pouze je-li Mn= 2): 

Nastavuje zpoždění startu zavírání křídla 1 vůči křídlu 

2. Pomáhá zamezit předbíhání křídel. 

Nastavuje se v 1s krocích od 00 do 59 s a dále od 

minuty po 10s krocích až do max. 3 min. 

Př.: Je-li zobrazeno 1.2 znamená to, že pauza bude 1 

minutu a 20 sekund. 

05 05 05 05 05 05 

bu ZADÁNÍ BUS-2EASY ZAŘÍZENÍ: 

Čtěte odpovídající kapitolu. 
no no no no no no 

M2 MOTOR 2 POHYB MOTOREM V REŽIMU 

MRTVÝ MUŽ (dead-man), (viditelné pouze je-li 

funkce Mn = 2) 

 OTEVÍRÁ (zobrazuje oP) po dobu stisknutí 

tlačítka 

ZAVÍRÁ (zobrazuje cL) po dobu stisknutí tlačítka 

-- -- -- -- -- -- 

M1 MOTOR 1 POHYB MOTOREM V REŽIMU 

MRTVÝ MUŽ (dead-man) 

 OTEVÍRÁ (zobrazuje oP) po dobu stisknutí 

tlačítka 

ZAVÍRÁ (zobrazuje cL) po dobu stisknutí tlačítka 

-- -- -- -- -- -- 

tl UČENÍ PRACOVNÍHO ČASU (SETUP): 

Čtěte odpovídající kapitolu. 
-- -- -- -- -- -- 

St STAV AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU: 

Můžete opustit programování, zvolit zda uložit nebo neuložit provedené změny. 

1. Zvolte: 

    Y   ULOŽENÍ změn VYSTOUPENÍ z programování 

    no  VYSTOUPENÍ z programování BEZ ULOŽENÍ ZMĚN 

2. Stiskněte tlačítko F pro potvrzení; poté displej zobrazuje stav automatického  

    systému: 

 

00 = ZAVŘENO                                           07 = FAIL SAFE probíhá 

01 = OTEVŘENO                                          08 = probíhá kontrola BUS-2EASY zařízení 

02 =  V klidu, poté „OTEVÍRÁ“                  09 = předblikání před OTEVÍRÁNÍM 

03 =  V klidu, poté „ZAVÍRÁ“                     10 =  předblikání před ZAVÍRÁNÍM 

04 = V „PAUZE“                                           11 = Nouzové otevření 

05 = probíhá OTEVÍRÁNÍ                           12 = Nouzové zavření 

06 = probíhá ZAVÍRÁNÍ                             HP = Držení pozice 

                                                                         

POZOR: Je-li odpojeno napájení řídící jednotky před potvrzením změn (krok 2), 

všechny změny budou ztraceny. 
 

 

Požadujete-li kdykoliv z programování vystoupit, stiskněte a držte tlačítko F a 

zároveň stiskněte - , tímto okamžitě skočíte na St. 

 

Y 
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5.2 ROZŠÍŘENÉ PROGRAMOVÁNÍ 

   

Displej Funkce Definice 

0 

Definice 

1 
Definice 

2 

Definice 

3 

Definice 

4 

Definice 

5 

bo DOBA MAXIMÁLNÍ SÍLY PŘI STARTU: 
Nastavuje dobu, po kterou motory jedou po startu 

pohybu maximální silou. 

Nastavitelné od 00 do 10 sekund v sekundových 

krocích (ignoruje nastavené síly v parametru F1 a 

F2). 

 Další možnosti detailnějšího 

programování jsou možné pomocí 

PC/MAC. 

02 02 02 02 02 02 

cS KONCOVÉ PŘIBOUCHNUTÍ PŘI 

ZAVÍRÁNÍ (není viditelné, je-li funkce FC = 1) 
Umožňuje zapnout /vypnout koncové přibouchnutí 

u křídlových bran. 

Aktivovaná tato funkce provede při zavírání na 

konci dráhy záběr maximální silou, aby se lépe 

zacvakl elektrozámek. 

Y   = zapnuté (na 2 sekundy) 

no  = vypnuté  

V případě, že je v systému zapojený 

absolutní enkodér, po zapnutí této funkce je 

vyžadováno provedení SETUPu s použitím 

automatického zastavení na mechanickém 

kontaktním bodě. 

no no no no no no 

rS REVERZNÍ PŘITLAČENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ 

(viditelné pouze je-li FA= 1): 
Je možné zapnout/vypnout reverzní přitlačení 

křídel. 

Reverzní přitlačení při otevírání umožní snazší 

uvolnění elektrozámku: před otevíráním nejprve 

provede krátce zavírání křídel. 

Y  =  zapnuté  (na 2 sekundy) 

no =  vypnuté 

V případě, že je v systému zapojený 

absolutní enkodér, po zapnutí této funkce je 

vyžadováno provedení SETUPu s použitím 

automatického zastavení na mechanickém 

kontaktním bodě. 

no no no no no no 

EL Elektrozámek na druhém křídle: 

Normálně je umístěn elektrozámek na prvním 

křídle, je-li však umístěn na křídle druhém, je 

potřeba nastavit tento parametr na Y. Tento 

parametr není možné nastavit na Y, je-li Mn=2) 

 

   Y = elektrozámek na křídle 2 

   no = elektrozámek na křídle 1 

 

no no no no no no 
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Displej Funkce Definice 

0 

Definice 

1 
Definice 

2 

Definice 

3 

Definice 

4 

Definice 

5 

Od ZPOŽDĚNÍ KŘÍDEL PŘI OTEVÍRÁNÍ 

(viditelné pouze je-li Mn= 2): 

Je možné nastavit čas zpoždění otevírání druhého 

křídla vůči prvnímu.  

Nastavuje se v 1s krocích od 00 do 59 s a dále od 

minuty po 10s krocích až do max. 1.3 min. 

 Př.: Je-li zobrazeno 1.2 znamená to, že 

zoždění bude 1 minutu a 20 sekund. 

02 02 02 02 02 02 

r1 ZPOMALENÍ KŘÍDLA 1: 

Je možné nastavit místo zpomalení v procentech 

vůči úplnému otevření křídla 1. 

Nastavitelné od 00 do 99%, v krocích 1%. 

00    = žádné zpomalení 

01     = minimální zpomalení 

99  = maximální zpomalení 

30 30 30 30 30 30 

r2 ZPOMALENÍ KŘÍDLA 2 (viditelné pouze je-li 

Mn= 2):: 

Je možné nastavit místo zpomalení v procentech 

vůči úplnému otevření křídla 2. 

Nastavitelné od 00 do 99%, v krocích 1%. 

00    = žádné zpomalení 

01     = minimální zpomalení 

99  = maximální zpomalení 

 

30 30 30 30 30 30 

PF PŘEDBLIKÁNÍ: 

Je možné zapnout/vypnout předblikání. Doba 

předblikání je 3 sekundy. 

Možné volby: 

no  = deaktivováno 

OC = předblikání před každým pohybem 

CL = předblikání před zavíracím pohybem 

OP = předblikání před otevíracím pohybem 

PA = předblikání pouze na konci pauzy 

no no no no no no 

Ph ZAVÍRACÍ FOTOBUŇKY: 

Přerušení paprsku zavíracích fotobuněk způsobí 

reverzaci pohybu křídel (otevírání). 

Y   = reverzuje až po uvolnění fotobuněk 

no = reverzuje okamžitě 

no no no no no no 

Ad ADMAP FUNKCE: 

Uzpůsobení provozu podle francouzských norem 

NFP 25/362. 

Y  = zapnuté 

no = vypnuté 

no no no no no no 
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Displej Funkce Definice 

0 

Definice 

1 
Definice 

2 

Definice 

3 

Definice 

4 

Definice 

5 

EC CITLIVOST VYHODNOCENÍ PŘEKÁŽKY 

(viditelné pouze je-li En = Y): 

Nastavená hodnota určuje, po jaké době po najetí 

na překážku bude provedena reverzace pohybu, 

nebo pohyb bude zastaven, pohybují-li se křídla již 

v místě hledání koncové polohy (viz parametr 
r8). 

Čtyři po sobě jdoucí vyhodnocení překážky 

v jednom směru a v jednom místě bude 

vyhodnoceno jako kontaktní bod a křídlo se 

v tomto místě zastaví. 

01   = minimální citlivost (maximální čas před 

reverzací pohybu) 

10   = maximální citlivost (minimální čas před 

reverzací pohybu) 

01 06 06 05 06 05 

US Ultra-citlivost: 
Tato funkce aktivuje systém detekce překážky, 

pracující na principu proudového odběru motoru, 

způsobí okamžitou reverzaci. 

 

   Y = aktivní 

   no = neaktivní 

 

no no no Y no Y 

r8 NASTAVENÍ ÚHLU HLEDÁNÍ 

MECHANICKÉHO DORAZU (není viditelné 

je-li FC nebo FA = 01): 

Je možné nastavit velikost úhlu, ve kterém řídící 

jednotka, najede-li na překážku, provede zastavení 

a ne reverzaci pohybu: rozhodne zda se jedná o 

překážku nebo o kontaktní bod.   

Nastavitelné od 0.3 do 20 stupňů 

Od 0.3 do 9.9 stupňů, jsou kroky nastavitelné po 

0.1 stupně 

Od 10 do 20 stupňů, jsou kroky nastavitelné po 

1stupni 
 

10 10 10 4.0 10 4.0 

SF JEMNÝ DOTEK: (viditelné pouze je-li funkce 

En = no): Po dosažení mechanického dorazu, 

křídla krátce reverzují a tím uvolní mechanický 

tlak. 

            Y = aktivní 

         no = neaktivní 

 Tato funkce může být užitečná při 

respektování dotykové křivky specifikované 

platnými normami. 

Další možnosti detailnějšího programování jsou 

možné pomocí PC/MAC. 

no no no no no no 



 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

23 

Displej Funkce Definice 

0 

Definice 

1 
Definice 

2 

Definice 

3 

Definice 

4 

Definice 

5 

o1 VÝSTUP OUT1: 

Nastavení programovatelného výstupu OUT1 

(otevřený kolektor N.O.) 
 

00 – Vždy aktivní 

01 – FAIL-SAFE 

02 – INDIKAČNÍ SVĚTLO (zavřeno – zhasnuto;    

        svítí během otevírání a pauze při otevřeno; 

        bliká při zavírání) 

03 – OSVĚTLENÍ ZAŘÍZENÍ (svítí po dobu 

pohybu (také při SETUPU) čas navíc lze 

        nastavit v parametru t1 
04 – AKTIVNÍ CHYBA 

05 – Brána OTEVŘENÁ nebo v PAUZE 

06 – Brána ZAVŘENÁ 

07 – Brána v POHYBU 

08 – Brána v nouzovém režimu (EMERGENCY) 

09 – Brána OTEVÍRÁ 

10  – Brána ZAVÍRÁ 

11 – elektrozámek před ZAVÍRÁNÍM 

12 – Bezpečnostní zařízení AKTIVOVÁNO 

13 – Funkce SEMAFOR (aktivní při OTEVÍRÁNÍ 

a při OTEVŘENÉM automatickém systému) 

14 – Časový výstup, může být aktivován 2. 

kanálem OMNIDECu (viz funkce t1) 
15 – Výstup, může být aktivován 2. kanálem 

OMNIDECu (funkce krok za krokem) 

16 – Aktivní během pohybu křídla 1 

17 – Aktivní během pohybu křídla 2 

18 – Detekce vyrušení 

19 – Systém pracuje z baterie 

 

 Je-li zobrazováno tr, znamená to, že 

výstup je používán jako ČASOVAČ 

nastavený z PC/MAC software. 
 

00 00 00 00 00 00 

t1 Čas výstupu OUT1 (viditelné pouze je-li 

předchozí funkce o1 = 03 nebo o1 = 14 ): 

Je možné nastavit čas sepnutí výstupu OUT1 od 1 
do 59 minut a v sekundových krocích pro funkce 

03-14 

01 01 01 01 01 01 

o2 VÝSTUP OUT2: 

Nastavení programovatelného výstupu OUT2 

(otevřený kolektor N.O.). 

Viz nastavení o1. 
 

02 02 02 02 02 02 
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Displej Funkce Definice 

0 

Definice 

1 
Definice 

2 

Definice 

3 

Definice 

4 

Definice 

5 

t2 Čas výstupu OUT2 (viditelné pouze je-li 

předchozí funkce o2 = 03 nebo o2 = 14 ): 

Viz nastavení t1. 

01 01 01 01 01 01 

AS VYŽÁDÁNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY – 

ČÍTAČ CYKLŮ (propojen s následujícími 

dvěma funkcemi): 

Je možné aktivovat signalizaci vyžádání údržby, 

nebo počítadlo cyklů. 

Y  = aktivuje signalizaci dosažení nastaveného 

         počtu cyklů (podle definovaných hodnot 

        v parametrech nc a nd). Signalizace se   

        projevuje 8 sekundovým blikáním majáku  

        před každým pohybem (při nastavení   

        předblikání PF se časy předblikání sčítají). 

no =  aktivuje POČÍTÁNÍ CYKLŮ, kdy je 

hodnota zobrazována v následujících dvou funkcí 

nc a nd. Maximální zobrazený počet je 65,530. 

  

 Je-li nastavený počet vyšší než 65,530 

následující funkce nc a nd budou zobrazovat 

65 a 53. 

no no no no no no 

nc PROGRAMOVÁNÍ POČTU CYKLŮ 

(TISÍCE): 

Je-li AS = Y, displej zobrazuje počet cyklů 

v tisících, po kterých bude vyžádána servisní 

prohlídka (nastavitelné od 0 do 99). 

Je-li AS = no, displej zobrazuje počet cyklů 

v tisících, které již proběhly. Zobrazovaná hodnota 

je updatována v návaznosti na hodnotu nd. 

Je-li AS = no, stiskem tlačítek + a – na 5 sekund 

se čítač vynuluje. 

00 00 00 00 00 00 

nd PROGRAMOVÁNÍ POČTU CYKLŮ 

(DESÍTKY): 

Je-li AS = Y, displej zobrazuje počet cyklů 

v desítkách, po kterých bude vyžádána servisní 

prohlídka (nastavitelné od 0 do 99). 

Je-li AS = no, displej zobrazuje počet cyklů 

v tisících, které již proběhly. Zobrazovaná hodnota 

je updatována v návaznosti na hodnotu nc. 

 např.: má-li systém zobrazit 11,218 cyklů, 

bude nc = 11 a nd = 21 

00 00 00 00 00 00 
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6 INSTALACE BUS-2EASY ZAŘÍZENÍ 

BUS-2EASY zařízení, je možné zadat do systému kdykoliv podle potřeby, a to následovně: 

1. Vypněte napájení řídící jednotky. 

2. Nainstalujte a nastavte požadované BUS-2EASY zařízení dle instrukcí v jeho manuálu. 

3. Zapojte BUS-2EASY zařízení podle instrukcí v kapitole ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ. 

4. Zapněte napájení řídící jednotky. 

5. Dokončete proceduru přidání BUS-2EASY zařízení. 

 

6.1 PŘIDÁNÍ BUS-2EASY ZAŘÍZENÍ 

1. V základním programování vstupte do parametru bu. Po uvolnění tlačítka F bude displej zobrazovat stav BUS-

2EASY zařízení (viz obrázek). 

2. Proveďte zadání: zároveň stiskněte a držte tlačítka + a – nejméně na 5 sekund (během této doby displej bliká). 

3. Zobrazí se nápis Y jako potvrzení přidání zařízení. 

4. Uvolněte tlačítka + a -. Bude zobrazen stav BUS-2EASY zařízení. 

 

 

  

St STAV AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU: 

Můžete opustit programování, zvolit zda uložit nebo neuložit provedené změny. 

1. Zvolte: 

    Y   ULOŽENÍ změn VYSTOUPENÍ z programování 

    no  VYSTOUPENÍ z programování BEZ ULOŽENÍ ZMĚN 

2. Stiskněte tlačítko F pro potvrzení; poté displej zobrazuje stav automatického systému: 

 

00 = ZAVŘENO                                           07 = FAIL SAFE probíhá 

01 = OTEVŘENO                                          08 = probíhá kontrola BUS-2EASY zařízení 

02 =  V klidu, poté „OTEVÍRÁ“                  09 = předblikání před OTEVÍRÁNÍM 

03 =  V klidu, poté „ZAVÍRÁ“                     10 =  předblikání před ZAVÍRÁNÍM 

04 = V „PAUZE“                                           11 = Nouzové otevření 

05 = probíhá OTEVÍRÁNÍ                           12 = Nouzové zavření 

06 = probíhá ZAVÍRÁNÍ                             HP = Držení pozice 

 

Y 
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V klidovém stavu (brána zavřená a v klidu) s BUS-2EASY Enkodérem 

na křídle 1 a křídle2 a BUS-2EASY fotobuňkami správně zapojenými a 

přidanými. 

                                                                           

 

 

V případě BUS-2EASY enkodéru na křídle 1 a křídle 2 a BUS-2EASY 

fotobuňkami správně zapojenými a přidanými a s přerušeným paprskem 

na zavíracích fotobuňkách. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Příklad vizualizace BUS-2EASY na displeji: 
 

 

 

 

 

 

 

LED DL14 (zelená) 

 

  

SVÍTÍ Paprsek BUS2-EASY fotobuněk je přerušen nebo je aktivován pulzní generátor 

NESVÍTÍ Paprsek BUS2-EASY fotobuněk není přerušen nebo není aktivován pulzní generátor 

Svítí trvale Normální provoz (LED svítí, i když není žádné zařízení) 

Bliká pomalu (blikne každých 2,5 s) Linka BUS-2EASY je ve zkratu 

Bliká rychle (blikne každých 0,5 s) Chyba v zapojení BUS-2EASY. 

Opakujte přidání zařízení. Přetrvává-li stále chyba, zkontrolujte: 

- Nejsou-li zadány stejné adresy na více než jednom zařízení 

v systému. 

- Číslo chyby (číslo > nebo < zapojené BUS zařízení). 

- FAIL SAFE chyba na BUS zařízení 

Nesvítí Deska ve spícím módu (je-li použit). 

6.2 Kontrola bezpečnostních zařízení přidaných do nastavení řídící jednotky 

Pro ověření typů připojených příslušenství proveďte následující: 

1. Stiskněte a držte stlačené tlačítko + během stand-by vizualizace; segmenty odpovídající nejméně 

jednomu přidanému typu zařízení budou svítit. Např.: 

 

Pro kontrolu stavu BUS-2EASY zapojení, zkontrolujte LED na řídící jednotce: 

LED DL15 (červená) 
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7 UČENÍ ČASU - SETUP 

Je-li řídící jednotka zapnuta a nikdy na ní nebyl proveden SETUP, nebo je vyžadováno jeho provedení, bliká na 

displeji 50 , což signalizuje, že SETUP musí být proveden. 

 Během SETUPu jsou BUS2-EASY zařízení přidána do systému. 

BUS2-EASY enkodéry přidané při SETUPu musí být vždy povoleny v parametru En (ZÁKLADNÍ 

Programování). 

 Během SETUPu jsou všechny bezpečnostní prvky vypnuty! Proto během procesu nastavování  

 znemožněte provoz skrze nastavované zařízení. 

 

 Je-li instalován systém bez enkodérů, jsou vyžadovány mechanické dorazy pohybu křídel. 

 

SETUP proveďte následovně: 

1. Vstupte do základního programování do parametru tl, po uvolnění F svítí --. 

2. Zkontrolujte, zda jsou křídla brány uzavřená, nejsou-li, proveďte následující: 

 - Stiskněte a držte - pro zavření křídla 2 

 - Stiskněte a držte + pro zavření křídla 1 
 

Je-li při stisknutí + a/nebo - prováděno otevírání, je potřeba odpojit napájení a prohodit mezi sebou 

dva vodiče odpovídajícího motoru na svorkovnicích J11 nebo J12. 
 

3. Při zavřených obou křídlech spusťte SETUP stisknutím a držením tlačítek + a – dokud nebude na displeji 

blikat SI (cca 3 sek.). 

4. Uvolněte + a –. Křídlo 1 se začne otevírat. 

 

 

Kroky 4 a 5 s funkcí FA: 

FA = 01 (spínač koncové polohy způsobí zastavení pohybu) s instalovaným safecoderem impulz OPEN A pro 

zastavení bude ignorován. 

FA = 02 (spínač koncové polohy způsobí začátek zpomalení pohybu) vyšlete impulz OPEN A pouze po 

aktivaci otevíracího spínače koncových poloh, bez safecoderu, se ujistěte, že spínač koncových poloh je 

aktivován před mechanickým dorazem.  
 

6. Na displeji bude blikat S3 (pouze jsou-li zvoleny 2 motory): křídlo 2 začne zavírat. 

 
Provoz bez enkodéru 

Křídlo 2 automaticky rozpozná mechanický 

doraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provoz s enkodérem 

Křídlo 1 se zastaví ihned jak rozpozná 

mechanický doraz. Také je možné 

v jakémkoliv místě pohybu vyslat impulz 

OPEN A a tím určit požadované místo 

zastavení. 

 

5. Na displeji bude blikat S2 (pouze jsou-li zvoleny 2 motory): křídlo 2 začne otevírat. 

 

Provoz bez enkodéru 

Křídlo 1 automaticky rozpozná mechanický 

doraz. 

 

Provoz bez enkodéru 

Křídlo 2 automaticky rozpozná mechanický 

doraz. 

 

Provoz s enkodérem 

Křídlo 2 automaticky rozpozná mechanický 

doraz. Také je možné v jakémkoliv místě 

pohybu vyslat impulz OPEN A a tím určit 

požadované místo zastavení. 

 

Provoz s enkodérem 

Křídlo 2 automaticky rozpozná mechanický 

doraz. Také je možné v jakémkoliv místě 

pohybu vyslat impulz OPEN A a tím určit 

požadované místo zastavení. 
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Kroky 6 a 7 s funkcí FC: 

FC = 01 (spínač koncové polohy způsobí zastavení pohybu) impulz OPEN A pro zastavení bude ignorován. 

FC = 02 (spínač koncové polohy způsobí začátek zpomalení pohybu) s instalovaným safecoderem vyšlete 

impulz OPEN A pouze po aktivaci zavíracího spínače koncových poloh, bez safecoderu se ujistěte, že spínač 

koncových poloh je aktivován před mechanickým dorazem. 
 

8. 55 bliká na displeji: obě křídla otevírají plnou rychlostí 

9. Řídící jednotka automaticky vystoupí z programování a bude zobrazovat stav automatického systému (00), 

tímto je potvrzeno, že SETUP byl proveden správně. Jestliže procedura není provedena správně, na displeji 

začne blikat 50, což bude signalizovat potřebu provést SETUP znovu. 
 

Místa pro zpomalení se konfigurují a modifikují přes programování a to v parametrech r1 a r2 

(viz Rozšířené Programování) bez nutnosti provést nový SETUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7. Na displeji bude blikat S4 : křídlo 1 začne zavírat. 

 
Provoz bez enkodéru 

Křídlo 1 automaticky rozpozná mechanický 

doraz. 

 

Provoz s enkodérem 

Křídlo 1 se zastaví ihned jak rozpozná 

mechanický doraz. Také je možné 

v jakémkoliv místě pohybu vyslat impulz 

OPEN A a tím určit požadované místo 

zastavení. 
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8. ULOŽENÍ RÁDIOVÝCH KÓDŮ 

Řídící jednotka obsahuje integrovaný 2-kanálový dekódovací systém (DS, SLH/SLH LR,RC) nazývající se 

OMNIDEC. Tento systém umožňuje s použitím rozšiřujícího rádiového modulu (na konektoru J5) uložit více 

typů kódování avšak s jednou, stejnou frekvencí. Je možné naučit oba příkazy, OPEN A (úplné otevření) a 

OPEN B (částečné otevření). 

Rozdílné typy rádiového kódování (DS, SLH, SLH LR, RC) mohou spolu být rozděleny mezi dva 

kanály. Je možné nahrát až 250 rádiových kódů rozdělených mezi OPEN A a OPEN B/CLOSE. 

Při použití jiného dekódovacího systému na stejný kanál je potřeba ukončit proces učení prvního a poté teprve 

naučit jiný systém. 

Další, více detailní programovací možnosti jsou dostupné za použití PC/MAC (viz odpovídající instrukce). 

Například je možné nastavit příkaz OPEN na rádiový kanál pro příkaz automatického cyklu (otevřít – pauza – 

zavřít) v závislosti na zvolené logice. 

 

8.1 ULOŽENÍ SLH/SLH LR DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ 

1. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko + (OPEN A programování) nebo - (OPEN B/CLOSE programování). 

2. Po držení stisknutého tlačítka po cca 5 sekundách začne odpovídající LED (DL11 nebo DL12) pomalu 

blikat na cca 20 sek. 

3. Uvolněte tlačítko. 

4. Současně stiskněte na dálkovém ovladači SLH/SLH LR tlačítka P1 a P2 (pouze na MASTER ovladači). 

5. LED na dálkovém ovladači začne blikat. 

6. Uvolněte obě tlačítka. 

7. Ujistěte se, že LED DL11 nebo DL12 na řídící jednotce stále bliká (viz bod 2), zatímco LED na dálkovém 

ovladači bliká, stiskněte a držte požadované tlačítko na dálkovém ovladači (LED na dálkovém ovladači se 

rozsvítí). 

8. Odpovídající LED na řídící jednotce (DL11 nebo DL12) se rozsvítí na 1 sekundu a poté zhasne, čímž 

signalizuje, že proces učení je kompletní. 

9. Uvolněte tlačítko na dálkovém ovladači. 

10. Pro ukončení učení, stiskněte ukládané tlačítko na dálkovém ovladači rychle dvakrát za sebou. 

Automatický systém začne provádět otevírání. 
 

 Zkontrolujte, zda automatickému systému nepřekáží v otevírání nějaké překážky (věci,  

 osoby), popřípadě je odstraňte. 
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Pro přidání dalších ovladačů se stejným systémovým kódem, je potřeba přenést kód z již uloženého tlačítka dálkového 

ovladače, do ovladače nového a to následovně: 

1. Na naučeném ovladači stlačte zároveň tlačítka P1 a P2. 

2. LED dioda začne blikat. 

3. Uvolněte obě tlačítka. 

4. Stlačte a držte stlačené tlačítko, zatímco LED na dálkovém ovladači bliká, které je již naučené. (LED na 

ovladači se rozsvítí trvale). 

5. Co nejblíže přiložte ovladač, který chcete naučit a stlačte na něm tlačítko, které chcete naučit, a přidržte 

stlačené, dokud dvakrát nezabliká LED. Tímto je signalizováno správné uložení. 

6. Pro ukončení učení, stiskněte ukládané tlačítko na dálkovém ovladači rychle dvakrát za sebou. Automatický 

systém začne provádět otevírání. 

 Zkontrolujte, zda automatickému systému nepřekáží v otevírání nějaké překážky (věci,  

osoby), popřípadě je odstraňte. 
 

 

8.2 ULOŽENÍ LC/RC DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ (POUZE 433 MHz) 

1. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko + (OPEN A programování) nebo - (OPEN B/CLOSE programování). 

2. Po držení stisknutého tlačítka po cca 5 sekundách začne odpovídající LED (DL11 nebo DL12) pomalu blikat na 

cca 20 sek. 

3. Uvolněte tlačítko. 

4. Během doby co bliká LED, stiskněte na dálkovém ovladači LC/RC požadované tlačítko. 

5. Odpovídající LED na řídící jednotce (DL11 nebo DL12) se rozsvítí na 1 sekundu, čímž signalizuje správné 

naučení a pokračuje v blikání dalších 20 sekund, během kterých můžete uložit další dálkové ovladače. 

6. Po uběhnutí 20 sekund LED zhasne, čímž signalizuje, že procedura učení je kompletní. 

7. Pro přidání dalších ovladačů, opakujte proceduru od bodu 1. 
 

8.3 VZDÁLENÉ ULOŽENÍ LC/RC DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ  

S LC/RC dálkovými ovladači je možné vzdáleně ukládat - naučit další ovladače bez nutnosti přímého přístupu k řídící 

jednotce a to za použití již uloženého dálkového ovladače. 

 Zajistěte si dálkový ovladač, který má naučeno alespoň jedno tlačítko (OPEN A nebo OPEN B/CLOSE) a 

běžte blízko k řídící jednotce. 

 Zároveň stiskněte a držte stisknutá tlačítka P1 a P2 dokud nezačnou obě LED blikat na 5s. 

 Během 5s stlačte odpovídající tlačítko na dálkovém ovladači, který je již naučen, aby se aktivovala učící fáze 

pro ten daný kanál. 

 LED na desce řídící jednotky odpovídající učenému kanálu bude blikat 20 sekund, během kterých musí být 

vyslán další kód stisknutím odpovídajícího tlačítka. 

 Odpovídající LED se rozsvítí na 2s (signalizuje uložení do paměti)a pokračuje blikat po následujících 20s, 

během kterých může být přidán další ovladač. Nakonec LED zhasne. 
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8.4 ULOŽENÍ DS DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ  

1. V DS dálkovém ovladači nastavte požadovanou kombinaci přepínačů. 

2. Stlačte a držte stlačené tlačítko + (OPEN A programování) nebo - (OPEN B/CLOSE programování). 

3.  Po cca 5 sekundách držení stisknutého tlačítka, začne odpovídající LED (DL11 nebo DL12) 

pomalu blikat na cca 20 sekund. 

4. Uvolněte tlačítko. 

5. Během doby co LED bliká, stiskněte odpovídající tlačítko na dálkovém ovladači, které chcete 

naprogramovat. 

6. Odpovídající LED v řídící jednotce (DL11 nebo DL12) se rozsvítí na 1s a poté zhasne. Tím 

indikuje, že došlo k uložení kódu. 

7. Pro přidání jiných kódů, opakujte proceduru od bodu 1. 

8. Pro nastavení dalších ovladačů se stejným kódem, musíte zvolit stejnou kombinaci přepínačů. 
 

 

8.5 VYMAZÁNÍ DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ 

Tato operace je nevratná. Budou vymazány VŠECHNY dálkové ovladače uložené pro ovládání 

obou příkazů OPEN A a OPEN B/CLOSE. Procedura vymazání je aktivní pouze ve stavu 

zobrazování stavu brány. 
 

1. Stiskněte a držte -  

2. Po stisknutí na cca 5 sekund, LED DL16 začne pomalu blikat; po dalších 5 sekundách pomalého 

blikání a držení, LED DL16 a DL17 začnou blikat rychleji (smazání je započato). 

3. Po skončení rychlého blikání, LED DL16 a DL17 se rozsvítí, tím je potvrzeno vymazání všech 

uložených kódů (OPEN A a OPEN B/CLOSE) z řídící jednotky. 

4. Uvolněte - LED zhasnou, tím je potvrzeno ukončení procesu, mazání. 
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9 Zapojení záložních baterií (volitelné) 

Automatický systém se přepne na záložní baterie při 

výpadku hlavního napájení. 

 Baterie (12V – 4 Ah/90x70x108 mm) jsou 

normálně dobíjeny dobíječkou vestavěnou 

v řídící jednotce a provoz je na ně přepnut 

v momentě výpadku hlavního napájení. 

 

Záložní baterie mohou být vloženy do boxu na 

speciální podložku (viz příslušenství). 

 

1. Sejměte víko z boxu. 

 
2. Vložte podložku dle obrázku dole. 

 
3. Vložte baterie dle obrázku dole. 

 
 

 

 

 

4. Zapojte kabely na baterie s ohledem na polaritu a 

dále zapojte konektor do konektoru J2 na řídící 

jednotce, dle obrázku dole. 

 Baterie zapojte pouze, máte-li zapojen hlavní 

přívod napájení J1. 

 
5. Vraťte kryt boxu. 

 
 Přejde-li systém na napájení z baterií, 

automatický systém pracuje v normálním 

módu až do hraniční hodnoty napětí 

(16Vdc – při poklesu napájení na tuto 

hodnotu, řídící jednotka přechází do 

spícího módu až do doby, kdy se zpět 

objeví napětí na hlavním přívodu). Ve 

spícím módu je normální funkce systému 

přerušena. Spící mód je signalizován 

blikáním vstupních LED každé 4 sekundy 

a zhasnutým displejem. 

 Při přechodu na napájení z baterií bliká 

maják rychleji než při napájení z hlavního 

přívodu. 

 Další možnosti detailnějšího programování 

jsou možné pomocí počítače. 

Pro kontrolu správného nabíjení, zkontrolujte LED 

zobrazující napájení ze sekundárního zdroje DL15. 
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 LED DL15 během napájení z hlavního přívodu 

LED svítí Baterie jsou dobité 

LED bliká Baterie se dobíjí. 

LED bliká dokud nejsou 

baterie kompletně dobité 

LED zhasnutá Baterie vybitá 

 

LED DL15 během napájení z baterií 

LED svítí Baterie jsou dobité 

LED bliká Baterie jsou téměř vybité 

LED zhasnutá Baterie vybité 
 

10 Zapnutí 
 

10.1 Kontrola LED 

Máte-li všechno zapojené, zapněte řídící jednotku a 

zkontrolujte stavy LED podle tabulky dole (stav 

automatického systému v poloze zavřeno a v klidu je 

vyznačeno tučně). 

Pozn.: LED svítí = kontakt sepnutý 

           LED nesvítí = kontakt rozepnutý 

 

Funkční stavy signalizačních LED 
LED Popis Svítí 

(sepnutý 

kontakt) 

Nesvítí 

(rozepnutý 

kontakt) 

DL1 IN1 – 

OPEN A 

Příkaz aktivován Příkaz 

neaktivován 

DL2 IN2 – 

OPEN B 

Příkaz aktivován Příkaz 

neaktivován 

DL3 IN3 - 

STOP 
Příkaz 

neaktivován 

Příkaz 

aktivován 

DL4 IN4 – 

FSW OP 
Bezpeč. Zař. 

neaktivované 

Bezpeč. Zař. 

aktivované 

DL5 IN5 – 

FSWCL 
Bezpeč. Zař. 

neaktivované 

Bezpeč. Zař. 

aktivované 

DL6 FCA1 Koncový spínač 

otevřeno 

nesepnutý 

Koncový spínač 

otevřeno 

sepnutý 

DL7 FCC1 Koncový spínač 

zavřeno 

nesepnutý 

Koncový 

spínač zavřeno 

sepnutý 

DL8 FCA2 Koncový spínač 

otevřeno 

nesepnutý 

Koncový spínač 

otevřeno 

sepnutý 

DL9 FCC2 Koncový spínač 

zavřeno 

nesepnutý 

Koncový 

spínač zavřeno 

sepnutý 

DL10 ENC1 Bliká během pohybu 

DL11 ENC2 Bliká během pohybu 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Test automatického systému 

Po skončení instalace a programování, zkontrolujte 

zda automatický systém pracuje správně. 

Zkontrolujte správnou funkci bezpečnostních prvků a 

zda jejich použití odpovídá platným předpisům. 

Zavřete dvířka s těsnící gumou a zašroubujte 4 

přiložené šrouby tak aby byl zajištěn správný stupeň 

krytí (obr. 33). 
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11 Signalizace chyb a alarmů 

V případě chyby (stav kdy se zastaví funkce brány) nebo alarmu (stav kdy není přerušen provoz brány), se 

při vzájemném stisknutí tlačítek + a – na displeji  zobrazuje číslo hlášení. 

 Tyto signály zmizí během následujícího cyklu pouze jsou-li odstraněny příčiny. 

 

11.1 Chyby 

 Nastane-li chyba, LED ERROR se trvale rozsvítí. Stisknete-li zároveň tlačítka + a - , displej zobrazí 

číslo probíhající chyby. 

Všechny chyby zobrazované displejem jsou popsány v následující tabulce: 

Č. CHYBA ŘEŠENÍ 

01 Chyba řídící jednotky Vyměňte řídící jednotku 

05 Špatný SETUP Opakujte SETUP 

08 Chyba zařízení BUS-2EASY Zkontrolujte, jestli nějaká zařízení BUS-2EASY nemají 

stejnou adresu 

09 Zkrat na výstupu BUS-2EASY Zkontrolujte kabeláž a zapojení BUS-2EASY zařízeních 

10 Motor 1 chyba spínače koncových poloh Zkontrolujte zapojení spínačů koncových poloh motoru 1 

11 Motor 2 chyba spínače koncových poloh Zkontrolujte zapojení spínačů koncových poloh motoru 2 

12 Volání BUS-2EASY Zkontrolujte zda správně fungují zařízení BUS-2EASY a 

je-li potřeba, proveďte nové zaučení do systému 

13 FAIL SAFE Zkontrolujte, zda bezpečnostní zařízení (fotobuňky) 

pracují správně. 

14 Konfigurační chyba Zkontrolujte, zda je řídící jednotka správně 

nakonfigurována (základní a rozšířené programování) a 

je-li potřeba, proveďteznovu SETUP 

17 Motor 1 chyba enkodéru Zkontrolujte zapojení nebo vyměňte encoder 

18 Motor 2 chyba enkodéru Zkontrolujte zapojení nebo vyměňte encoder 

19 Nesprávná data v paměti Opakujte zadání BUS-2EASY zařízení a/nebo 

přeprogramujte desku 

93 Překročen odběr na napájení +24V Zkontrolujte spotřebu připojeného příslušenství, 

příslušenství má větší proudový odběr, než na který je 

deska vyrobena. 
 
11.2 ALARMY 
 

 Přetrvává-li ALARM, LED ERROR bude blikat. Vzájemným stisknutím + a – se na displeji zobrazí 

číslo alarmu. 

 

Následující tabulka zobrazuje všechny alarmy, které mohou nastat. 
 

  

Č. ALARM ŘEŠENÍ / POPIS 

20 Překážka v pohybu motoru 1 (pouze s enkodérem) Odstraňte překážku v pohybu křídla 1 

21 Překážka v pohybu motoru 2 (pouze s enkodérem) Odstraňte překážku v pohybu křídla 2 

25 Výstup ZÁMEK 1 zkratován Odstraňte příčinu zkratu 

26 Výstup ZÁMEK 2 zkratován Odstraňte příčinu zkratu 

27 Počet za sebou jdoucích překážek při otevírání byl 

překročen 

Odstraňte možné překážky. 

Setrvává-li problém, proveďte znovu 

SETUP. 

28 Počet za sebou jdoucích překážek při zavírání byl 

překročen 

Odstraňte všechny překážky. 

Přetrvává-li problém, zopakujte SETUP. 
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Č. ALARM ŘEŠENÍ / POPIS 

30 Paměť XF rádio modulu je plná Pomocí PC odstraňte rádiové kódy, které 

nejsou používány, nebo použijte rozšiřující 

DEC/MINIDEC/RP modul 

31 Tampering alarm Samovolný pohyb křídel, bez příkazu 

k pohybu. Přicházejí data o pohybu křídla od 

safecoderu v době, kdy je motor v klidu. 

Možná příčina: vůle na pantech nebo na 

uchycení pohonu 

35 ČASOVAČ aktivní a ČASOVAČ v provozu ČASOVAČ v provozu 

40 Vyžádání servisu Kontaktujte instalační firmu ohledně údržby 

50 Funkce DRŽ POLOHU je aktivní (aktivní na 

PC/MAC) 

Funkce DRŽ POZICI právě probíhá 

60 ČASOVAČ aktivní a chyba v datech ČASOVAČe Přenahrajte správnou konfiguraci 

ČASOVAČe pomocí PC/MAC 

62 Ztráta ČASU a DATUMU desky (pouze při použití 

ČASOVAČe) 

Přenahrajte ČAS a DATUM pomocí 

PC/MAC a vyměňte baterii BAT1 – CR2032 

63 ČASOVAČ SVÁTEK je aktivován ČASOVAČ SVÁTEK je aktivován na 

svorkovnici J3 

64 ČASOVAČ VYPNUTÝ probíhá ČASOVAČ  je vypnutý na svorkovnici J3 
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LOGIKA Stav automatického 

systému: zastaveného 

Stav automatického systému: 

v pohybu 

Stav: se zapojenými 

fotobuňkami 

E Poloautomatika Impulz OPEN otevře 

bránu a následující 

impulz ji zavře 

Impulz OPEN při otevírání 

zastaví pohyb a okamžitě 

otevírá při zavírání 

Při pohybu fotobuňky 

reverzují pohyb 

EP Poloautomatika, 

Krok za krokem 

Impulz OPEN otevře 

bránu a následující 

impulz ji zavře 

Impulz OPEN během pohybu 

zastaví 

Při pohybu fotobuňky 

reverzují pohyb 

S Automatika 

Bezpečnostní 

 

Impulz OPEN otevře 

bránu a automaticky ji 

zavře po uplynutí pauzy 

Impulz OPEN během pauzy 

zavírá a během pohybu 

reverzuje 

Zavírací fotobuňky 

zavírají během pauzy; 

ukládají si do paměti 

zavírání během otevírání 

a okamžitě reverzují při 

zavírání 

SA Automatika 

Bezpečnostní 

Reverzace během 

pauzy 

Impulz OPEN otevře 

bránu a automaticky ji 

zavře po uplynutí pauzy 

Impulz OPEN během pauzy 

zavírá a během otevírání 

nemá žádný efekt, reverzuje 

pohyb během zavírání 

Zavírací fotobuňky 

resetují čas pauzy 

SP Automatika 

Bezpečnostní 

Krok za krokem 

Impulz OPEN otevře 

bránu a automaticky ji 

zavře po uplynutí pauzy 

Impulz OPEN během pauzy 

zavírá a během pohybu 

blokuje operaci 

Zavírací fotobuňky 

zavírají během pauzy; 

ukládají si do paměti 

zavírání během otevírání 

a okamžitě reverzují při 

zavírání 

A1 Automatika 1 Impulz OPEN otevře 

bránu a automaticky ji 

zavře po uplynutí pauzy 

Impulz OPEN během 

otevírání je ignorován, 

během pauzy znovu načte 

její dobu trvání a během 

zavírání okamžitě otevírá 

Zavírací fotobuňky 

zavírají během pauzy; 

ukládají si do paměti 

zavírání během otevírání 

a okamžitě reverzují při 

zavírání 

A Automatika Impulz OPEN otevře 

bránu a automaticky ji 

zavře po uplynutí pauzy 

Impulz OPEN během 

otevírání je ignorován, 

během pauzy znovu načte 

její dobu trvání a během 

zavírání okamžitě otevírá 

Zavírací fotobuňky 

znovu načtou čas pauzy 

AP Automatika 

Krok za krokem 

Impulz OPEN otevře 

bránu a automaticky ji 

zavře po uplynutí pauzy 

Impulz OPEN během 

otevírání a během pauzy 

zastaví operaci, reverzuje 

během zavírání 

Zavírací fotobuňky 

znovu načtou čas pauzy 

At Automatický 

časovač 

Impulz OPEN otevře 

bránu a automaticky ji 

zavře po uplynutí pauzy. 

Jestliže cyklus začne 

signálem OPEN, 

otevírá, jinak zavírá 

Impulz OPEN během 

otevírání je ignorován, 

během pauzy resetuje čas 

pauzy a během zavírání 

začne otevírat křídla 

Zavírací fotobuňky 

znovu načtou čas pauzy 

b Poloautomatika 

„b“ (OPEN B se 

stává CLOSE 

zavírej) 

Logika se dvěma 

oddělenými příkazy: 

Impulz OPEN A 

otevírá, impulz CLOSE 

zavírá 

OPEN A impulz během 

zavírání otevírá a impulz 

CLOSE během otevírání 

zavírá 

Fotobuňky během 

pohybu reverzují pohyb 

12. FUNKČNÍ LOGIKY 

Tato tabulka stručně popisu funkční logiky. 

Pro detailnější popis jednotlivých logik, čtěte podrobné tabulky funkčních logik.  
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bC Mixovaná logika 

(během otevírání 

„b“ během 

zavírání „C“), 

(vstup OPEN B se 

stává CLOSE – 

zavírej) 

Logika se dvěma 

oddělenými příkazy: 

Impulz OPEN A 

otevírá, držený příkaz 

CLOSE zavírá 

OPEN A impulz během 

zavírání otevírá a impulz 

CLOSE během otevírání 

zavírá 

Fotobuňky během 

pohybu reverzují pohyb 

c (vstup OPEN B se 

stává CLOSE – 

zavírej) 

Logika se dvěma 

oddělenými příkazy: 

Držení OPEN A otevírá, 

držení CLOSE zavírá 

OPEN A impulz během 

zavírání otevírá a impulz 

CLOSE během otevírání 

zavírá 

Fotobuňky během 

pohybu reverzují pohyb 
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(1) – Začne-li cyklus signálem OPEN-B, je provedeno úplné otevření 

(2) – Operaci je možné modifikovat v programování 

(3) – Otevírá při zapnutí, příkaz OPEN (A nebo B) je aktivní. Jinak zavírá. 

E – POLOAUTOMATICKÁ LOGIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LOGIKA „E“    IMPULZY    

STAV 

AUTOM 

SYST. 

OPEN A OPEN B CLOSE 

(ZAVŘÍT) 

STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevře Otevře částečně  Žádný efekt Žádný efekt (OPEN potlačeno) 

 

Žádný efekt Žádný efekt (OPEN 

potlačeno) 

BĚHEM 

OTEVÍRÁNÍ 

Zastaví 
(1) 

Zastaví * Zavře Zastaví * Reverzuje Žádný efekt Zastaví a otvírá po 
uvolnění (OPEN 

zastaví*, uloží-

CLOSE) 

OTEVŘENO Zavře 
 (1) 

 
Zavře 

Žádný efekt 
(OPEN/CLO

SE potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt 
(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt 
(OPEN/CLOSE 

potlačeno) 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

 
 

Otevře  

 

 
 

Žádný efekt 

Zastaví * Žádný efekt Reverzuje (2) Zastaví a otvírá po 
uvolnění (OPEN 

zastaví* – uloží 

CLOSE) 

ZASTAVENO 

* 

 
Zavře 

 

Žádný efekt 
(OPEN/CLO

SE potlačeno) 

Žádný efekt 
(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt 
(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt (OPEN 
zastaví*, uloží 

CLOSE.) 

LOGIKA 

„EP“ 

   IMPULZY    

STAV 

AUTOM 

SYST. 

OPEN A OPEN B CLOSE 

(ZAVŘÍT) 

STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevře Otevře částečně  Žádný efekt Žádný efekt (OPEN potlačeno) 
 

Žádný efekt Žádný efekt (OPEN 
potlačeno) 

BĚHEM 

OTEVÍRÁNÍ 

Zastaví 

(1) 

Zastaví * Zavře Zastaví * Reverzuje Žádný efekt Zastaví a otvírá po 

uvolnění (OPEN 
zastaví*, uloží-

CLOSE) 

OTEVŘENO Zavře 

 (1) 

 

Zavře 

Žádný efekt 

(OPEN/CLO
SE potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt 

(CLOSE 
potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN/CLOSE 
potlačeno) 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

 

 
Zastaví  

 

 

 
Žádný efekt 

Zastaví * Žádný efekt Reverzuje (2) Zastaví a otvírá po 

uvolnění (OPEN 
zastaví* – uloží 

CLOSE) 

ZASTAVENO 

* 

Restartuje pohyb opačným 

směrem. Po signálu STOP 
vždy zavírá. 

 

ZAVÍRÁ 

Žádný efekt 

(OPEN/CLO
SE potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt 

(CLOSE 
potlačeno) 

Žádný efekt (OPEN 

zastaví*, uloží 
CLOSE.) 

EP – POLOAUTOMATICKÁ (KROK ZA KROKEM) LOGIKA 
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(1) – Začne-li cyklus signálem OPEN-B, je provedeno úplné otevření 

(2) – Operaci je možné modifikovat v programování 

(3) – Otevírá při zapnutí, příkaz OPEN (A nebo B) je aktivní. Jinak zavírá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LOGIKA „S“ 
   IMPULZY    

STAV 

AUTOM 

SYST. 

OPEN A OPEN B CLOSE 

(ZAVŘÍT) 

STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevře, zavře 

po uplynutí 

pauzy 

Otevře částečně, 

zavře po 

uplynutí pauzy 

Žádný efekt Žádný efekt (OPEN potlačeno) 

 

Žádný efekt Žádný efekt (OPEN 

potlačeno) 

BĚHEM 

OTEVÍRÁNÍ 

 
Reverzuje 

 
Zavře 

Zastaví * Reverzuje Dokončí otevírání, 
poté zavře bez 

pauzy 

Zastaví, otevírá po 
uvolnění (uloží-

CLOSE) 

OTEVŘENO 

V PAUZE 

Zavře 

 (1) 

 

Zavře 

Zastaví* Žádný efekt Zastaví, 

Zavírá po uvolnění 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

 

 

Otevře 
 

 

 

Žádný efekt 

Zastaví * Žádný efekt Reverzuje (2), 

poté zavírá bez 

pauzy 

Zastaví, otvírá po 

uvolnění poté zavírá 

bez pauzy 

ZASTAVENO 

* 

 

Zavírá 

Žádný efekt 

(OPEN/CLO

SE potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt 

(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt (OPEN/ 

CLOSE potlačeno) 

LOGIKA 

„SA“ 

   IMPULZY    

STAV 

AUTOM 

SYST. 

OPEN A OPEN B CLOSE 

(ZAVŘÍT) 

STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevře, zavře 

po uplynutí 
pauzy 

Otevře částečně, 

zavře po 
uplynutí pauzy 

Žádný efekt Žádný efekt (OPEN potlačeno) 

 

Žádný efekt Žádný efekt (OPEN 

potlačeno) 

BĚHEM 

OTEVÍRÁNÍ 

Žádný efekt 

(1) 

Žádný efekt  

Zavře 

Zastaví * Reverzuje Žádný efekt Zastaví, otevírá po 

uvolnění (uloží-

CLOSE) 

OTEVŘENO 

V PAUZE 

Zavře 
 (1) 

 
Zavře 

Zastaví* Žádný efekt Znovu načte čas pauzy (CLOSE 
potlačeno) 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

 

 
Otevře 

 

 

 
Žádný efekt 

Zastaví * Žádný efekt Reverzuje (2) Zastaví, otevírá po 

uvolnění (uloží 
CLOSE) 

ZASTAVENO 

* 

 

Zavírá 

Žádný efekt 

(OPEN/CLO
SE potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt 

(CLOSE 
potlačeno) 

Žádný efekt (OPEN/ 

CLOSE potlačeno) 

S – AUTOMATICKÁ „BEZPEČNOSTNÍ“ LOGIKA 

 

SA – AUTOMATICKÁ „BEZPEČNOSTNÍ“ - PŘI PAUZE REVERZUJÍCÍ LOGIKA 
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(1) – Začne-li cyklus signálem OPEN-B, je provedeno úplné otevření 

(2) – Operaci je možné modifikovat v programování 

(3) – Otevírá při zapnutí, příkaz OPEN (A nebo B) je aktivní. Jinak zavírá. 

 

 

 

 

 

 

 

  

LOGIKA 

„SP“ 

   IMPULZY    

STAV 

AUTOM 

SYST. 

OPEN A OPEN B CLOSE 

(ZAVŘÍT) 

STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevře, zavře 

po uplynutí 
pauzy 

Otevře částečně, 

zavře po 
uplynutí pauzy 

Žádný efekt Žádný efekt (OPEN potlačeno) 

 

Žádný efekt Žádný efekt (OPEN 

potlačeno) 

BĚHEM 

OTEVÍRÁNÍ 

 

Zastaví (1) 

 

Zastaví * 

 

Zavře 

Zastaví * Reverzuje Dokončí otevírání, 

poté zavře bez 

pauzy 

Zastaví a otvírá po 

uvolnění (OPEN 

zastaví*, uloží-
CLOSE) 

OTEVŘENO 

V PAUZE 

Zavře 

 (1) 

 

Zavře 

Zastaví* Žádný efekt Zastaví, 

Zavírá po uvolnění 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

 

 

Zastaví * 
 

 

 

Žádný efekt 

Zastaví * Žádný efekt Reverzuje (2) Zastaví a otvírá po 

uvolnění (uloží 

CLOSE) 

ZASTAVENO 

* 

Restartuje pohyb opačným 

směrem. Po signálu STOP vždy 

zavírá. 

 

ZAVÍRÁ 

Žádný efekt 

(OPEN/CLO

SE potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt 

(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt (OPEN/ 

CLOSE potlačeno) 

LOGIKA 

„A1“ 

   IMPULZY    

STAV 

AUTOM 

SYST. 

OPEN A OPEN B CLOSE 

(ZAVŘÍT) 

STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevře, zavře 

po uplynutí 
pauzy 

Otevře částečně, 

zavře po 
uplynutí pauzy 

Žádný efekt Žádný efekt (OPEN potlačeno) 

 

 

Žádný efekt 

Žádný efekt (OPEN 

potlačeno) 

BĚHEM 

OTEVÍRÁNÍ 

 

Žádný efekt 

(1) 

 

Žádný efekt 

 

Zavře 

Zastaví * (2)  

Dokončí otevírání, 

poté zavírá bez 
pauzy 

Zastaví a otevírá po 

uvolnění a 

potézavírá bez 
pauzy 

OTEVŘENO 

V PAUZE 

Znovu načte 

dobu pauzy 
 (1) 

Znovu načte 

dobu pauzy 
 

Zavře Zastaví* Žádný efekt Znemožní zavření, 

po uvolnění zavírá 

Na konci času 

pauzy, zavírá po 
uvolnění 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

 

 

Otevře 
 

 

 

Žádný efekt 

Zastaví * Žádný efekt Reverzuje (2) Zastaví a otevírá po 

uvolnění poté zavírá 

bez pauzy 

ZASTAVENO 

* 

 

Zavře 

Žádný efekt 

(OPEN/CLO

SE potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt 

(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt (OPEN/ 

CLOSE potlačeno) 

SP – AUTOMATICKÁ „BEZPEČNOSTNÍ“ (KROK ZA KROKEM) LOGIKA 

 

A1 – AUTOMATICKÁ  LOGIKA 1 
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(1) – Začne-li cyklus signálem OPEN-B, je provedeno úplné otevření 

(2) – Operaci je možné modifikovat v programování 

(3) – Otevírá při zapnutí, příkaz OPEN (A nebo B) je aktivní. Jinak zavírá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LOGIKA „A“ 
   IMPULZY    

STAV 

AUTOM 

SYST. 

OPEN A OPEN B CLOSE 

(ZAVŘÍT) 

STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevře, zavře 

po uplynutí 
pauzy 

Otevře částečně, 

zavře po 
uplynutí pauzy 

Žádný efekt Žádný efekt (OPEN potlačeno) 

 

 

Žádný efekt 

Žádný efekt (OPEN 

potlačeno) 

BĚHEM 

OTEVÍRÁNÍ 

 

Žádný efekt 

(1) 

 

Žádný efekt 

 

Zavře 

Zastaví * Reverzuje  

Žádný efekt 

Zastaví a otevírá po 

uvolnění (uloží 

CLOSE) 

OTEVŘENO 

V PAUZE 

Znovu načte 
dobu pauzy 

 (1) 

Znovu načte 
dobu pauzy 

 

Zavře Zastaví* Žádný efekt Znovu načte dobu pauzy 
(Zavírání potlačeno) 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

 

 
Otevře 

 

 

 
Žádný efekt 

Zastaví * Žádný efekt Reverzuje (2) Zastaví a otevírá po 

uvolnění (uloží 
CLOSE) 

ZASTAVENO 

* 

 

Zavře 

Žádný efekt 

(OPEN/CLO
SE potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt 

(CLOSE 
potlačeno) 

Žádný efekt (OPEN/ 

CLOSE potlačeno) 

LOGIKA 

„AP“ 

   IMPULZY    

STAV 

AUTOM 

SYST. 

OPEN A OPEN B CLOSE 

(ZAVŘÍT) 

STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevře, zavře 
po uplynutí 

pauzy 

Otevře částečně, 
zavře po 

uplynutí pauzy 

Žádný efekt Žádný efekt (OPEN potlačeno) 
 

 
Žádný efekt 

Žádný efekt (OPEN 
potlačeno) 

BĚHEM 

OTEVÍRÁNÍ 

 

Zastaví* (1) 

 

Zastaví* 

 

Zavře 

Zastaví * Reverzuje (uloží 

OPEN) 

 

Žádný efekt 

Zastaví a otevírá po 

uvolnění (uloží 
CLOSE) 

OTEVŘENO 

V PAUZE 

Zastaví* (1) Zastaví*  Zavře Zastaví* Žádný efekt Znovu načte dobu pauzy 

(Zavírání potlačeno) 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

 

 

Otevře 
 

 

 

Žádný efekt 

Zastaví * Žádný efekt Reverzuje (2) Zastaví a otevírá po 

uvolnění (OPEN 

zastaví*, uloží 
CLOSE) 

ZASTAVENO 

* 

 

Zavře 

Žádný efekt 

(OPEN/CLO

SE potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt 

(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt (OPEN/ 

CLOSE potlačeno) 

A – AUTOMATICKÁ  LOGIKA 

 

AP – AUTOMATICKÁ (KROK ZA KROKEM) LOGIKA 
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(1) – Začne-li cyklus signálem OPEN-B, je provedeno úplné otevření 

(2) – Operaci je možné modifikovat v programování 

(3) – Otevírá při zapnutí, příkaz OPEN (A nebo B) je aktivní. Jinak zavírá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

LOGIKA 

„At“ 

   IMPULZY    

STAV 

AUTOM 

SYST. 

OPEN A OPEN B CLOSE 

(ZAVŘÍT) 

STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevře, zavře 
po uplynutí 

pauzy 

Otevře částečně, 
zavře po 

uplynutí pauzy 

Žádný efekt Žádný efekt (OPEN potlačeno) 
 

 
Žádný efekt 

Žádný efekt (OPEN 
potlačeno) 

BĚHEM 

OTEVÍRÁNÍ 

 

Žádný efekt 
(1) 

 

Žádný efekt 

 

Zavře 

Zastaví * Reverzuje   

Žádný efekt 

Zastaví a otevírá po 

uvolnění (uloží 
CLOSE) 

OTEVŘENO 

V PAUZE 

Znovu načte 

čas pauzy (1) 

Znovu načte čas 

pauzy 

Zavře Zastaví* Žádný efekt Znovu načte dobu pauzy 

(Zavírání potlačeno) 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

 
 

Otevře 

 

 
 

Žádný efekt 

Zastaví * Žádný efekt Reverzuje (2) Zastaví a otevírá po 
uvolnění (uloží 

CLOSE) 

ZASTAVENO 

* 

 
Zavře 

Žádný efekt 
(OPEN/CLO

SE potlačeno) 

Žádný efekt 
(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt 
(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt (OPEN/ 
CLOSE potlačeno) 

LOGIKA „b“ 
   IMPULZY    

STAV 

AUTOM 

SYST. 

OPEN A OPEN B CLOSE 

(ZAVŘÍT) 

STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevře, zavře 

po uplynutí 

pauzy 

 

Žádný efekt 

Žádný efekt (OPEN potlačeno) 

 

 

Žádný efekt 

Žádný efekt (OPEN 

potlačeno) 

BĚHEM 

OTEVÍRÁNÍ 

 
Zastaví* (1) 

 
Zavře 

Zastaví * Reverzuje   
Žádný efekt 

Zastaví a zavírá po 
uvolnění (uloží 

OPEN/CLOSE) 

 

OTEVŘENO 

Zastaví* (1) Zavře Žádný efekt (OPEN/ 

CLOSE potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt 

(CLOSE 
potlačeno) 

Žádný efekt (OPEN/ 

CLOSE potlačeno) 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

 

 

Otevře 
 

 

 

Žádný efekt 

Zastaví * Žádný efekt Reverzuje (2) Zastaví a otevírá po 

uvolnění (uloží 

OPEN/CLOSE) 

ZASTAVENO 

* 

Otevře Zavře Žádný efekt 

(OPEN/CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt 

(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt (OPEN/ 

CLOSE potlačeno) 

b – POLOAUTOMATICKÁ „B“  LOGIKA (OPEN-B VSTUP MÁ FUNKCI ZAVÍREJ) 

 

At – AUTOMATICKÁ LOGIKA S FUNKCÍ ČASOVAČE (3) 
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LOGIKA „C“ 
PŘÍKAZ DRŽEN – MRTVÝ MUŽ IMPULZY 

STAV 

AUTOM 

SYST. 

OPEN A OPEN B CLOSE 

(ZAVŘÍT) 

STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevírá  
Žádný efekt 

Žádný efekt (OPEN potlačeno) 
 

 
Žádný efekt 

Žádný efekt (OPEN 
potlačeno) 

BĚHEM 

OTEVÍRÁNÍ 

 

Žádný efekt 

 

Zavírá 

Zastaví * Reverzuje   

Žádný efekt 

Zastaví a zavírá po 

uvolnění (uloží 
OPEN/CLOSE) 

 

OTEVŘENO 

Žádný efekt Zavírá Žádný efekt (OPEN/ 

CLOSE potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt 

(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt (OPEN/ 

CLOSE potlačeno) 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

 
Otevře 

 

 
 

Žádný efekt 

 
Zastaví * 

Žádný efekt Reverzuje (2) Zastaví a otevírá po 
uvolnění (uloží 

OPEN/CLOSE) 

ZASTAVENO 

* 

Otevře Zavírá Žádný efekt 
(OPEN/CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt 
(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt 
(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt (OPEN/ 
CLOSE potlačeno) 

LOGIKA 

„bC“ 

IMPULZ PRO OTEVÍRÁNÍ / DRŽET 

PRO ZAVÍRÁNÍ 

IMPULZY 

STAV 

AUTOM 

SYST. 

OPEN A OPEN B CLOSE 

(ZAVŘÍT) 

STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevírá  
Žádný efekt 

Žádný efekt (OPEN potlačeno) 
 

 
Žádný efekt 

Žádný efekt (OPEN 
potlačeno) 

BĚHEM 

OTEVÍRÁNÍ 

 

Žádný efekt 

 

Zavírá 

Zastaví * Reverzuje   

Žádný efekt 

Zastaví a zavírá po 

uvolnění (uloží 
OPEN/CLOSE) 

 

OTEVŘENO 

Žádný efekt Zavírá Žádný efekt (OPEN/ 

CLOSE potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt 

(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt (OPEN/ 

CLOSE potlačeno) 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

 

Otevře 

 

 

 

Žádný efekt 

 

Zastaví * 

Žádný efekt Reverzuje (2) Zastaví a otevírá po 

uvolnění (uloží 

OPEN/CLOSE) 

ZASTAVENO 

* 

Otevře Zavírá Žádný efekt 

(OPEN/CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt 

(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt (OPEN/ 

CLOSE potlačeno) 

C – DEAD-MAN (MRTVÝ MUŽ) LOGIKA (OPEN-B VSTUP MÁ FUNKCI ZAVÍREJ) 

 

bC – MIXOVANÁ LOGIKA: b PŘI OTEVÍRÁNÍ – C PŘI ZAVÍRÁNÍ (OPEN-B VSTUP MÁ FUNKCI  

         ZAVÍREJ) 
 

(1) – Začne-li cyklus signálem OPEN-B, je provedeno úplné otevření 

(2) – Operaci je možné modifikovat v programování 

(3) – Otevírá při zapnutí, příkaz OPEN (A nebo B) je aktivní. Jinak zavírá. 

Poznámka: Tento manuál byl sestaven s největší pečlivostí, nicméně se nelze o něj nikterak právně opírat. 

Výrobce si vymezuje právo změnit obsah tohoto manuálu bez předchozího upozornění. 


