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CE prohlášení  shody pro stroje 

Výrobce:  FAAC S.p. A. 

Adresa:  Via Benini, 1 – 40069 Zola Predosa Bologna – Itálie 

Deklaruje že: Elektronická řídící jednotka E721 
 

*je konstruována, aby odpovídala základním bezpečnostním požadavkům dle následujících EEC směrnic: 
 

2006/95/EC Nízkonapěťové normy 

2004/108/EC Směrnice elektromagnetické kompatibility 
 

Přídavné poznámky: 

 Tento produkt byl testován v typické konfiguraci a podle standardů všech produktů produkovaných firmou 

FAAC S.p.A 

 

Bologna, 01-12-2010 

Obchodní ředitel 

   A. Marcellan 

 

UPOZORNĚNÍ 

 POZOR! Především zajistěte bezpečnost lidí. Důkladně čtěte celý tento manuál. 

 Nesprávná instalace nebo nesprávné použití produktu, může způsobit vážná zranění lidí. 

 Pečlivě si přečtěte všechny instrukce před započetím instalačních prací a uschovejte je pro budoucí 

použití. 

 Tento symbol označuje informace, které jsou důležité pro bezpečnost lidí a důležité pro ochranu 

automatického systému. 

 Tento symbol  upozorňuje na specifikaci nebo funkce produktu.   
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2 ROZLOŽENÍ A KOMPONENTY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 UPOZORNĚNÍ 

Před započetím prací vypněte jistič přívodu el. energie. 

- Zařízení musí být připojeno na samostatný jistič s odpovídajícím 

jištěním dle platných norem. 

- Vždy oddělte silové a slaboproudé kabely. 

 - Připojte uzemnění na odpovídající svorku. 
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2.1 POPIS KOMPONENTŮ 

 

LCD SIGNALIZAČNÍ A PROGR. DISPLEJ 

SW1 PROGR. TLAČÍTKO  „F“ 

SW2 PROGR. TLAČÍTKO  „-“ 

SW3 PROGR. TLAČÍTKO  „+“ 

SW4 PROGR. TLAČÍTKO „SETUP“ 

LED LED SIGNALIZACE VSTUPŮ 

J1 KONEKTOR HLAVNÍHO NAPÁJENÍ 

J2 KONEKTOR PRIMÁRU 

TRANSFORMÁTORU 

J3 KONEKTOR SEKUNDÁRU 

TRANSFORMÁTORU 

J4 KONEKTOR ZÁLOŽNÍ BATERIE 

J5 KONEKTOR MOTORU 

J6 KONEKTOR MAJÁKU (24Vdc – 15W) 

J7 KONEKT. UVOLNĚNÍ EL. ZÁMKU 

MOTORU 

J8 KONEKT. BAT. UVOLNĚNÍ EL. 

ZÁMKU MOTORU 

J9 KONEKTOR ZÁMKU MOTORU 

J10 KONEKTOR VÝSTUPU OUT1 (24Vdc – 

100mA) 

J11 USB KONEKTOR PRO PŘIPOJENÍ PC 

J12 BUS-2EASY KONEKTOR 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

J13 KONEKTOR VSTUPŮ  

J14 KONEKTOR PŘIPOJENÍ RÁDIO 

PŘIJÍMAČE OMNIDEC 

LCD1 SIGNALIZAČNÍ A PROGR. DISPLEJ 

F1 OCHRANNÁ POJISTKA 

 

2.2 POPIS SVORKOVNICE J13 

 

VSTUP No POPIS 

1 OPEN A Zařízení s N.O. kontaktem, 
úplné otevření brány 

2-6 GND Záporný pól napájení 
příslušenství 

3 (1) OPEN B 
(z továrny) 

Zařízení s N.O. kontaktem, 
jehož aktivace způsobí  
částečné otevření brány. 

CLOSE Zařízení s N.O. kontaktem, 
jehož aktivace způsobí  
zavření brány 

SAFE Zařízení s N.C. kontaktem, 
jehož aktivace způsobí  
okamžitou a kompletní 
reverzaci pohybu 

4 STOP 
(z továrny) 

Zařízení s N.C. kontaktem, 
zastavení pohybu brány 

SAFE Zařízení s N.C. kontaktem, 
jehož aktivace způsobí  

okamžitou a kompletní 
reverzaci pohybu 

5 FSW OP Zařízení s N.C. kontaktem, 
reverzuje pohyb během 
otvírání brány 

7 FSW CL Zařízení s N.C. kontaktem, 
reverzuje pohyb během 
zavírání brány 

8 +24V dc + napájení příslušenství 
 

3 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

 
Napájení  230Vac 50 Hz 

Příkon 10W 

Max. odběr motoru 10A 

Příslušenství napájení 24V dc 

Příslušenství max. 

proud odběr 

24 Vdc – max. 500 mA 

BUS-2EASY – max. 500 mA 

Pracovní teplota -20°C - +55°C 

Zatížení majáku 24Vdc – 15W 

Zatížení výstupu 24V dc – 100mA (2) 

Pojistka F1 – 1A, 250V 

Pracovní logiky E, EP, A, A1, AP, At, S, SP, SA, 

b, bC, C   

Pracovní čas Programovatelný 0 – 10 min. 

Čas pauzy OPENA / 

OPENB 

Programovatelný 0 – 10 min. 

Síla motoru Nastavitelná 50 stupňů 

Rychlost 

zavírání/otvírání 

Nastavitelná 10 stupňů 

Svorkovnice vstupní Open A, Open B, Stop, BUS (I/O) 

Konektor 

vstupně/výstupní 

Napájení, baterie, motor, modul 

XF 433 nebo XF 868, baterie 

uvolnění el. zámku motoru, 

zámek motoru, USB 

Svorkovnice 

vstupně/výstupní 

BUS-2EASY, OPENA, 

OPENB/CLOSE/SAFE, 

STOP/SAFE, GND, 

FOTOBUŇKY ZAVŘENÍ A 

OTEVŘENÍ, +24Vdc, PŘÍVOD 

NAPÁJENÍ, MAJÁK, EL. 

UVOLNĚNÍ ZÁMKU 

MOTORU, OUT1 

Programování 1. a 2. stupeň programování 

tlačítky (+, -, F) a LCD displej 

(1) Použití vstupů 3 a 4 je možné 

konfigurovat ve druhém stupni programování 

(parametr Ob a SP). Zapojení je vyobrazeno 

na obr. 13 a 14. 
 

(2) POZOR nepřekračujte předepsaný 

maximální proudový odběr. 
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4 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapojení vyobrazeno na obr. 2 odpovídá továrnímu zapojení. 
 



 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

6 

Před zapojením fotobuněk si nejprve rozmyslete, jak 

mají fotobuňky fungovat a kterou část pohybu brány 

chcete ochránit. 

Bezpečnostní zařízení během zavírání: je funkční 

pouze v době zavírání brány a je určeno k ochraně 

před nárazem brány v místě, kam se brána zavírá. 
 

Bezpečnostní zařízení během otevírání: je funkční 

pouze v době otevírání brány a je určeno k ochraně 

před nárazem brány v místě, kam se brána otevírá. 
 

Bezpečnostní zařízení během otevírání/zavírání: je 

funkční v době otevírání i zavírání brány a je určeno 

k ochraně před nárazem brány v místě, kam se brána 

otevírá a zavírá. 

 

4.1 BUS-2EASY FOTOBUŇKY 

Tato řídící jednotka je vybavena připojením BUS 

pro snadné připojení vysokého počtu BUS 

příslušenství (např. až 16 párů fotobuněk), za použití 

pouze dvou vodičů bez rozlišení polarity. 

Před připojením fotobuněk je potřeba určit typ jejich 

funkce (obr. 4) a nastavit přepínače na obou 

fotobuňkách (vysílač/přijímač) viz obr. 5 podle 

tabulky č. 1. 

 
 

4.1.1 ADRESACE FOTOBUNĚK BUS-2EASY 

 

Stejnou adresu jako má vysílač, musí  

mýt i přijímač v daném páru. 

 

Stejná adresa nesmí být na dvou párech 

fotobuněk. 

 

Nejsou-li použity fotobuňky BUS-2EASY 

nechte konektor J12 prázdný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 – Adresace BUS-2EASY fotobuněk 

Dip1 Dip2 Dip3 Dip4 Ref. Typ 

OFF OFF OFF OFF   

OFF OFF OFF ON   

OFF OFF ON OFF B OTEVÍRÁNÍ 

OFF OFF ON ON  Max. 6 párů 

OFF ON ON OFF   

OFF ON ON ON   

ON OFF OFF OFF   

ON OFF OFF ON   

ON OFF ON OFF   

ON OFF ON ON A ZAVÍRÁNÍ 

ON ON OFF OFF  Max. 7 párů 

ON ON OFF ON   

ON ON ON OFF   

OFF ON OFF OFF C OTEVÍRÁNÍ 

A  

OFF ON OFF ON  ZAVÍRÁNÍ 

Max. 2 páry 

ON ON ON ON / IMPULZ 

OTEVŘÍT 

 

4.1.2 Uložení BUS-2EASY příslušenství do paměti 

Je možné přidat BUS příslušenství kdykoliv, je však 
potřeba jeho přítomnost uložit do paměti podle 
následujícího postupu: 

1. Nainstalujte a naprogramujte příslušenství – 
nastavte příslušnou adresu (viz kap. 4.1.1). 

2. Vypněte napájení řídící jednotky 
3. Připojte příslušenství do svorkovnice J12 

(nezáleží na polaritě). 
4. Zapněte napájení  
5. Krátce stiskněte jednou SW4 (SETUP) – 

provede se naučení. Zkontrolujte funkce 
příslušenství BUS-2EASY. 

6. Řídící jednotka uložila BUS-2EASY 
příslušenství do paměti. 

Podle tabulky tab. 2, zkontrolujte, zda je funkce BUS 
správná: 
Tab. 2 – Popis signalizace LED BUS-2EASY 

Trvale svítí Normálně pracuje (svítí 
v případě, že nejsou 
zapojeny fotobuňky) 

Pomalé blikání (po 0,5s) Nejméně jeden vstup je 
obsazen, fotobuňky 
aktivovány nebo 
neseřízeny  

Nesvítí (blikne po 2,5s) Linka BUS zkratována 

Nesvítí - BUS-2EASY linka 
deaktivována (není 
napájení) 

- Provoz na baterie 
- Jednotka je SLAVE 
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4.2 STANDARDNÍ FOTOBUŇKY 

Nejsou-li použity FAIL-SAFE zařízení, připojte 
napájecí svorky vysílačů na svorky 6 a 8 svorkovnice 
J13. 

 Jsou-li použity FAIL-SAFE zařízení, připojte 
napájecí svorky vysílačů na OUT1 a nastavte ve 2. 
stupni programování parametr oI na 01 (viz obr. 6). 

 Jsou-li nastaveny FAIL-SAFE zařízení 
(parametr oI = 01), a nejsou použity bezpečnostní 
prvky (fotobuňky …), tak musí být propojeny svorky 
FSW OP a FSW CL se svorkou -OUT1. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 

Obr. 8 

Obr. 9 

Obr. 10 

Obr. 7 
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4.3 ZAPOJENÍ BEZPEČNOSTNÍCH VSTUPŮ 

Je-li aktivována funkce FAIL-SAFE (aktivace se provádí v druhém stupni programování), používá se 

jako mínus – OUT (viz obr. 13).  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 

Obr. 12 

Je-li deaktivována funkce FAIL-SAFE (deaktivace se provádí v druhém stupni programování), 

používá se jako mínus – SVORKA 6 (viz obr. 14).  
 

Obr. 11 

Nejsou-li zapojeny prvky s N.C. kontakty, je potřeba vstup SAFE propojit s „–OUT“ (s aktivní 

FAIL-SAFE) nebo s „GND“ (FAIL-SAFE neaktivní). 
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5 PROGRAMOVÁNÍ 

Pro nastavení automatického systému je nutné 

vstoupit do programování.  

Programování je rozděleno do 2 stupňů: 1. STUPEŇ 

A 2. STUPEŇ. 

Stav automatického systému je zobrazen 

na displeji. Stiskem tlačítka „F“ se vstoupí 

do 1. stupně programování a současným 

stisknutím tlačítek „F“ a „+“ se vstoupí do 2. stupně 

programování. Při provozu na baterie, je displej 

vypnutý. Krátkým stiskem tlačítka „+“ se zobrazí 

stav brány. 

Pro zpětné nastavení původního nastavení, 

jednoduše použijte 1. volbu v 1. stupni 

programování.  

 

5.1 1. STUPEŇ PROGRAMOVÁNÍ 

Pro vstup do první úrovně programování stiskněte 

tlačítko F.  

 stiskněte tlačítko F (a držte stisknuté) je 

zobrazen název funkce 

 po uvolnění tlačítka F se zobrazí hodnota 

této funkce, a můžete ji měnit tlačítky (+) a 

(-)  

 stisknete-li opět tlačítko F (a držíte 

stisknuté), zobrazí se název další funkce, 

atd.  

 když dojdete až k poslední funkci, 

opětovným stiskem tlačítka „F“ vystoupíte 

z programovacího módu, uloží se změny do 

paměti a na displeji se zobrazí stav brány. 

POZOR!!!! Vždy je nutné pro trvalé uložení 

změněných parametrů dojít až na konec 

programování (St parametr). 

 

 

 

 

Všechny změny v programu jsou okamžitě 

po zadání účinné, ale jejich uložení 

v paměti nastane, až po vystoupení z programovacího 

módu a návratu do automatického provozu. Pokud 

vypnete napájení dříve, budou všechny zadané změny 

ztraceny. 

 

Návrat do automatického modu je možný 

z kteréhokoliv místa programování 

současným stisknutím tlačítka F a (-)minus. 

 

Při zapnutí řídící jednotky je zobrazena 

verze softwaru na displeji LCD1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. STUPEŇ PROGRAMOVÁNÍ         F 

Displej          Funkce Nastavení z výroby 

    

 

   dF 

 

Tovární nastavení: 

01   - Nastavení továrních hodnot všech programových parametrů 

Cu – Po uvolnění tl. F se zobrazí hodnota Cu, což znamená, že zůstanou 

nastaveny všechny změněné – již nastavené parametry. Chcete-li měnit 

hodnoty programových parametrů, stlačte znovu tl. F, jinak stiskněte + a zvolte 

01 pro tovární nastavení. 

 

 

 

01 

Ct Master/Slave konfigurace (Řídící/řízený pohon) 

 

MA – Řídící jednotka je v Master módu (Řídící) 

SL -  Řídící jednotka je ve Slave módu (Řízený) 

 

Je-li řídící jednotka konfigurována jako Slave (řízená), chybí dále 

nastavování parametrů LO-PA-Pb-Ph-Op (pro funkce MASTER/SLAVE čtěte 

kapitolu 7.4) 

MA 
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   LO 

 

Pracovní Logika 

E    = Poloautomatika 

EP  = Poloautomatika (kroková) 

A    = Automatika 

A1  = Automatika 1 

AP = Automatika (kroková) 

At  = Automatika s časovou funkcí 

S    = Automatika (bezpečnostní zařízení) 

SP = Automatika (bezpečnostní zařízení) (kroková) 

SA = Automatika s reverzováním během pauzy 

b    = Poloautomatika (b) 

bC = Mix (AP puls/ CH dead-man) 

C   = Přítomnost obsluhy ( Dead-man) 

Tento parametr není zobrazován, je-li jednotka ve SLAVE módu 

 

 

       E 

PA 

Doba pauzy A: 

Čas pauzy k příkazu úplné otevření. Tato funkce je aktivní pouze u logiky 

s automatickým zavíráním. Nastavitelná od 0 do 59 sekund, po sekundovém 

kroku. Při zobrazení času (na displeji) v minutách a desítkách sekund jsou 

desítky odděleny tečkou. Nastavení se provádí po 10 sekundách až do maximální 

hodnoty 9.5 minut. 

Př:  Je -li na displeji zobrazeno 2.5, odpovídá tato hodnota času 2 minuty 50 

sekund. 

Tento parametr není zobrazován, je-li jednotka ve SLAVE módu 

20 

Pb 

Doba pauzy B: 

Čas pauzy k příkazu částečné otevření. Tato funkce je aktivní pouze u logiky 

s automatickým zavíráním. Nastavitelná od 0 do 59 sekund, po sekundovém 

kroku. Při zobrazení času (na displeji) v minutách a desítkách sekund jsou 

desítky odděleny tečkou. Nastavení se provádí po 10 sekundách až do 

maximální hodnoty 9.5 minut. 

Př: Je-li na displeji zobrazeno 2.5, odpovídá tato hodnota času 2 minuty 50 

sekund. 

Tento parametr není zobrazován, je-li jednotka ve SLAVE módu 

20 

FO 

Síla Motoru: 

Nastavení síly pohonu: 

01 = minimální síla 

50 = maximální síla 

Je-li změněna hodnota síly, je potřeba provést nové nastavení 

(SETUP), odstavec 7.3 

50 

So Rychlost otevírání 

Je možné zvolit z 10 stupňů 

01 = minimální rychlost 

10 = maximální rychlost 

Je-li změněna hodnota rychlosti, je dobré provést nové nastavení 

(SETUP) odstavec 7.3 

 

08 

Sc Rychlost zavírání 

Je možné zvolit z 10 stupňů 

01 = minimální rychlost 

10 = maximální rychlost 

Je-li změněna hodnota rychlosti, je dobré provést nové nastavení 

(SETUP) odstavec 7.3 

 

08 
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5.2 2. STUPEŇ PROGRAMOVÁNÍ 

Pro vstup do druhé úrovně programování stiskněte nejdříve F a pak při současném přidržení stiskněte (+).  

 po uvolnění tlačítka F se zobrazí hodnota této funkce, kterou můžete měnit tlačítky (+) a (-)  

 stisknete-li opět tlačítko F (a držíte stisknuté), zobrazí se název další funkce, atd.  

 další postup je stejný jako u prvního stupně programování.  

 když dojdete až k poslední funkci, opětovným stiskem tlačítka „F“ vystoupíte z programovacího 

módu, uloží se změněné parametry a na displeji se zobrazí stav brány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ro 

Zpomalení během otevírání 

Nastavuje procentuelně zpomalovací místo z celkové dráhy pohybu. Nastavitelné od 5 

(rychlost<5), 10 (rychlost mezi 5 a 8), 15 (rychlost >8) až 99% po 1% krocích. 

5-10-15  = minimální zpomalení 

99   = maximální zpomalení 

 

20 

rc 

Zpomalení během zavírání 

Nastavuje procentuelně zpomalovací místo z celkové dráhy pohybu. Nastavitelné od 5 

(rychlost<5), 10 (rychlost mezi 5 a 8), 15 (rychlost >8) až 99% po 1% krocích. 

5-10-15  = minimální zpomalení 

99   = maximální zpomalení 

20 

Sr 

Rychlost během zpomalování 

0  = nízká rychlost 

1  = vysoká rychlost 

0 

 

 

 

 

      St 

 

 

 

 

Hlášení stavu kde se zařízení nachází a uložení do paměti: 

Výstup z programování, uložení změn do paměti a návrat k zobrazení stavu brány. 

00 = Zavřeno                                     07 = Fail-safe probíhá 

01 = Otevřeno                                   08 = Bus-2easy probíhá kontrola 

02 = Stop (poté otevřít)                     09 = Předblikání (poté otevřít) 

03 = Stop (poté zavřít)                      10 = Předblikání (poté zavřít) 

04 = V pauze                                     11 = Otevřeno při částečném otevření 

05 = Během otvírací fáze                  12 = V pauze při částečném otevření 

06 = Během zavírací fáze 

            

2. STUPEŇ PROGRAMOVÁNÍ         „F“ a  „+“ zároveň 

 

 

Displej          Funkce Nastavení z 

výroby 

 

 

bO 

 

 

Maximální rozběhová síla: 

Motor pracuje při rozběhu s maximální silou, bez ohledu na nastavenou tlačnou 

sílu. Vhodné použít pro těžké brány. Brány do svahu. 

y = aktivní 

no = neaktivní 

 

 

 

no 

 

 

PF 

Předblikání : 

Umožňuje 5 druhů předblikání s délkou 3s. 

               no = neaktivní  

OC = před každým pohybem 

CL = před zavřením 

OP = před otevřením 

PA = pouze na konci pausy 

 

 

 

no 

tP Čas předblikání (zobrazeno pouze, je-li předblikání aktivováno v předchozím 

menu): 

Nastavitelné od 1 do 10 sec v 1s krocích 

01 = minimální předblikání 

10 = maximální předblikání 

 

 

03 
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Ph Zavírací fotobuňky: 

Aktivujte tuto funkci, chcete-li aby zavírací fotobuňky zastavily pohyb a reverzovaly po uvolnění. 

Normálně, je-li tato funkce vypnuta, způsobí okamžitou reverzaci brány. 

     Y = reverzuje po uvolnění 

    No = okamžitě reverzuje 

No 

oP Otevírací fotobuňky: 

Aktivujte tuto funkci, chcete-li aby otevírací fotobuňky zastavily pohyb a reverzovaly při 

zavírání. Normálně, je-li tato funkce vypnuta, funkce otevíracích fotobuněk způsobí zastavení 

pohybu a pokračuje po jejich uvolnění. 
 

     Y = okamžitě reverzuje v zavírání 

     No = pokračuje v pohybu po uvolnění 

No 

Ad Funkce ADMAP 

Způsobí aktivaci funkce dle Francouzských norem NFP 25/362 

    Y = aktivní 

    No = neaktivní 

 

 

no 

EC Enkoder: 

Virtuální enkoder funguje jako protipřekážková ochrana a obstarává zpomalení a částečné 

otevření. V případě najetí na překážku během zavírání nebo otevírání virtuální enkoder způsobí 

reverzaci pohybu. Druhá překážka na stejném místě způsobí stop. Alarm je signalizován v obou 

případech (viz. část alarmy). 

Pozor ! Je nutné správné nastavení citlivosti virtuálního enkoderu. Zvolená hodnota určuje čas 

v sekundách, po kterém řídící jednotka začne reverzovat pohyb.  

      00 = maximální citlivost 

      10 = minimální citlivost  

 

 

02 

PO Částečné otevření: 

Je možné nastavit šířku částečného otevření vrat jako procentuální část z celé dráhy pohybu. (0-

99% v 1% krocích). 

00 = žádné částečné otevření 

01 = minimální částečné otevření 

99 = maximální částečné otevření 

 

 

50 

 

 

 

t 

Pracovní doba: 

Doporučuje se nastavení pracovní doby o 5 až 10 vteřin delší než je doba potřebná pro překonání 

celé dráhy otevření nebo zavření brány. To z důvodu možnosti selhání snímačů koncových poloh. 

Rozmezí od 0 do 59 vteřin je regulovatelné s krokem jedné sekundy. Od jedné minuty až do 9,5 

minuty se krok mnění po 10 sekundách. 

Například: Je-li na display 2.5 pracovní doba je 2 minuty a 50 sekund 

Je-li použit systém v MASTER/SLAVE konfiguraci, je potřeba nastavit pracovní čas na 

MASTER jednotce a počítat s časem obou pohonů. 

 

 

2.0 

oI OUT1: 

OUT1 je N.O.  výstup s otevřeným kolektorem aktivovaný při jedné z následujících funkcí: 

00 – Vždy aktivní 

01 – FAIL-SAFE (kontrola správné funkčnosti tradičních kontaktních fotobuněk) 

02 – Výstražné světlo (vypnuto při zavřeno, zapnuto když je otevřeno nebo v pauze, bliká   

         při zavírání 

03 – Automatické osvětlení (viz další funkce) 

04 – Alarm, pracuje z baterie 

05 – Brána otevřená nebo v pauze 

06 – Brána zavřená 

07 – Brána v pohybu 

08 – Brána otevírá 

09 – Brána zavírá 

10 – Bezpečnost aktivovaná 

11 – Časový výstup, může být aktivován 2. kanálem dálkového ovladače 

12 - Výstup, může být aktivován 2. kanálem dálkového ovladače (kroková funkce) 

 

 

 

00 
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tI Čas výstupu OUT1 (pouze je-li v předchozí volbě zvoleno 03 nebo 11): 

Je možné nastavit čas sepnutí výstupu OUT1 od 1 do 99 min v 1 min krocích 

 

02 

Ob OPENB/CLOSE/BEZPEČNOSTNÍ LIŠTA 

Volba zda má druhý vstup být OPENB – částečné otevření, CLOSE – zavření, nebo EDGE – 

bezpečnostní lišta. 

   00 = OPEN B (ČÁSTEČNÉ OTEVŘENÍ) 

   01 = CLOSE (ZAVŘÍT) 

   02 = EDGE (BEZPEČNOSTNÍ LIŠTA) 
 

Využíváte-li logiku b, bC nebo C, je tato volba automaticky nastavena na 01 a nelze ji měnit. 

 

00 

SP STOP/BEZPEČNOSTNÍ LIŠTA 

Volba zda má být vstup STOP použit jako STOP nebo EDGE (BEZPEČNOSTNÍ LIŠTA) 

   00 = STOP 

   01 = BEZPEČNOSTNÍ LIŠTA (N.C. kontakt) 

 

00 

IP ČÁSTEČNÁ REVERZACE 

Je možné si zvolit typ reverzace (kompletní nebo částečná), je-li detekována překážka nebo je-

li aktivována bezpečnostní lišta. 

  Y = Aktivace částečné reverzace. Je-li detekována překážka nebo je-li aktivována 

         bezpečnostní lišta, dojde pouze k částečné reverzaci, cca 2s a k zastavení pohybu. 

   no = Částečná aktivace není aktivována. Je-li detekována překážka nebo je-li aktivována 

         bezpečnostní lišta, dojde k reverzaci pohybu a brána se zastaví až na koncové poloze. 

 

no 

Lc Zámek motoru 

Je možné zvolit použití elektrozámku motoru během práce na baterii (při výpadku síťového 

napájení 230V). 

  Y = Zámek motoru pokračuje v normální funkci i na baterii 

  No = Začne-li systém pracovat na baterii, zámek motoru se odblokuje. 

Y 

AS Vyžádání servisní prohlídky (v kombinaci s dalšími dvěma funkcemi): 

Je-li aktivována tato funkce, je možné nastavit počet cyklů, po jejichž dokončení si zařízení 

vyžádá servisní prohlídku. 
 

y = aktivní – Je-li dosaženo nastaveného počtu cyklů (parametry nc, nd) bude před každým 

cyklem provedeno předblikání 8s. (použité předblikání bude prodlouženo). 
 

no = neaktivní – Následující parametry nc a nd zobrazují, kolik cyklů již systém provedl až do 

maximálního počtu 99.990. 

Je-li počet cyklů větší než 99.990, oba dva následující parametry budou zobrazovat 99. 
 

Tato funkce je vhodná pro nastavení upozorňování na provedení pravidelné kontroly.  

 

 

no 

 

nc 

Programování cyklů (tisíce): 

Je-li AS = y  Tento parametr zobrazuje počet tisíců cyklů, které ještě zbývají do vyžádání 

servisní prohlídky. 

Je-li AS = no  Tento parametr zobrazuje počet tisíců již provedených cyklů. 

 Je-li AS = no, současným stisknutím + a – na 5s provedete vynulování počítadla  

00 

 

 

 

nd Programování cyklů (stovky): 

Je-li AS = y  Tento parametr zobrazuje počet stovek cyklů, které ještě zbývají do vyžádání 

servisní prohlídky. 

Je-li AS = no  Tento parametr zobrazuje počet stovek již provedených cyklů. 

 Např.: Provedl-li pohon 11.218 cyklů, bude zobrazeno nc = 11 a nd = 21 

00 

St Hlášení stavu kde se zařízení nachází: 

Vystoupení z programování, uložení změněných hodnot natavení a návrat k zobrazení stavu brány. 

00 = Zavřeno                                                     07 = Fail-safe probíhá 

01 = Otevřeno                                                   08 = Bus-2easy probíhá kontrola 

02 = Stop (poté otevřít)                                     09 = Předblikání (poté otevřít) 

03 = Stop (poté zavřít)                                      10 = Předblikání (poté zavřít) 

04 = V pauze                                                     11 = Otevřeno při částečném otevření 

05 = Během otvírací fáze                                  12 = V pauze při částečném otevření 

06 = Během zavírací fáze 
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6 Uložení rádio kódu do paměti 

Řídící jednotka má 

v sobě integrovaný 2 

kanálový dekódovací 

systém (DS, SLH, LC) 

nazývající se 

OMNIDEC. Tento 

systém umožňuje uložit 

do paměti oba otevírací 

signály OPEN A a OPEN B – musí se však přidat 

rozšiřující přijímací modul (obr. 15 bod 1) 

požadované frekvence.  

3 typy kódování (DS, SLH, LC/RC) mohou 

být nastaveny zároveň. Je možné uložit až 256 

rádiových kódů rozdělených mezi OPENA a 

OPENB. 

Pro použití rozdílného kódování na jednom 

kanálu, ukončete proces učení a začněte učení znovu 

pro další typ kódování. 

Nepřipojujte žádný přijímací modul do 

jednotky, která je konfigurována jako SLAVE. 

 

6.1 Uložení do paměti DS dálkových ovladačů 

 Je možné uložit až 256 rádiových kódů 

rozdělených mezi OPENA a OPENB/CLOSE. 
 

1. V dálkovém ovladači nastavte kombinaci 

přepínačů. 

2. Stlačte a držte stlačené tlačítko + (SW3) 

[OPENA] nebo – (SW2) [OPENB/CLOSE] a 

zároveň tlačítko SETUP (SW4) pro naučení 

odpovídajícího kanálu dálkového ovládání. 

Příslušná LED začne pomalu blikat na 5 s. 

3. Uvolněte obě tlačítka. 

4. Během 5s stlačte odpovídající tlačítko na 

dálkovém ovladači. 

5. Odpovídající LED se rozsvítí na 1s a zhasne. 

Tím indikuje, že došlo k uložení kódu. 

6. Pro nastavení dalších ovladačů musíte zvolit 

stejnou kombinaci přepínačů, nebo pro 

uložení jiného kódu pokračujte od bodu 1. 

 

6.2 Uložení do paměti SLH dálkových ovladačů 

 Je možné uložit až 256 rádiových kódů 

rozdělených mezi OPENA a OPENB/CLOSE. 
 

1. Na dálkovém ovladači SLH stlačte zároveň 

tlačítka P1 a P2. 

2. Příslušná LED začne blikat. 

3. Uvolněte obě tlačítka. 

4. Stlačte a držte stlačené tlačítko + (SW3) 

[OPENA] nebo – (SW2) [OPENB/CLOSE] a 

zároveň tlačítko SETUP (SW4) pro naučení 

odpovídajícího kanálu dálkového ovládání. 

Příslušná LED začne pomalu blikat na 5 s. 

5. Uvolněte obě tlačítka. 

6. Během 5s stlačte a přidržte odpovídající 

tlačítko na dálkovém ovladači. 

7. Odpovídající LED se rozsvítí na 2s a zhasne. 

Tím indikuje, že došlo k uložení kódu. 

8. Uvolněte tlačítko. 

9. Stiskněte naučené tlačítka na ovladači 

dvakrát rychle za sebou. 
 

    Při učení ovladačů dbejte na to, aby v cestě 

pohybu vrat nestála žádná překážka. 
 

Pro přidání dalších ovladačů k ovládání brány 

postupujte následovně: 

a) Na naučeném ovladači stlačte zároveň 

tlačítka P1 a P2. 

b) LED dioda začne blikat. 

c) Uvolněte tlačítka. 

d) Stlačte tlačítko, které je již naučené a držte. 

(LED začne blikat). 

e) Co nejblíže přiložte ovladač, který chcete 

naučit a stlačte tlačítko, které chcete naučit a 

držte, dokud dvakrát nezabliká LED na 

ovladači. 

f) Stiskněte naučené tlačítka na ovladači 

dvakrát rychle za sebou. 
g)  

Při učení ovladačů dbejte na to, aby v cestě 

pohybu vrat nestála žádná překážka. 

 

6.3 Uložení do paměti LC/RC dálkových ovladačů 

 Je možné uložit až 256 rádiových kódů 

rozdělených mezi OPENA a 

OPENB/CLOSE 
 

Použijte dálkové ovladače pouze 

s přijímacím modulem 433 MHZ. 
 

1. Stlačte a držte stlačené tlačítko + (SW3) 

[OPENA] nebo – (SW2) [OPENB/CLOSE] a 

zároveň tlačítko SETUP (SW4) pro naučení 

odpovídajícího kanálu dálkového ovládání. 

Příslušná LED začne pomalu blikat na 5 s. 

2. Uvolněte obě tlačítka. 

3. Během 5s stlačte odpovídající tlačítko na 

LC/RC dálkovém ovladači. 

4. Odpovídající LED se rozsvítí na 1s a zhasne. 

Tím indikuje, že došlo k uložení kódu a 

pokračuje blikat po následujících 5s, během 

kterých může být přidán další ovladač. 

5. Po 5s LED zhasne a procedura je ukončena. 

 

6.3.1 Vzdálené uložení LC/RC dálkových 

ovladačů do paměti 

Další dálkové ovladače mohou být přidány vzdáleně 

pouze s LC/RC dálkovým ovládačem, který je již 

uložen v paměti, bez nutnosti otevírání pohonu. 
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7. ZAPNUTÍ 
 

7.1 ZKONTROLUJTE LED DIODY 

Po zapojení všech komponent a zapnutí napájecího napětí, zkontrolujte stavy signalizačních LED dle 

následujícího obrázku (obr. 16) 

1. Zajistěte si již naučený ovladač. 

2. Stlačte a držte tlačítka P1 a P2 dokud 

nezačnou obě LED blikat na 5s. 

3. Během 5s stlačte odpovídající tlačítko na 

dálkovém ovladači, který je již naučen, aby 

umožnil naučení vybraného kanálu. 

4. LED na desce řídící jednotky odpovídající 

učenému kanálu bude blikat 5s, během 

kterých musí být vyslán další kód. 

5. Odpovídající LED se rozsvítí na 2s a 

pokračuje blikat po následujících 5s, během 

kterých může být přidán další ovladač. 

6. Po 5s LED zhasne a procedura je ukončena. 

 Led FCA a FCC signalizují stav 

koncového spínače (FCA – otevřeno, FCC 

- zavřeno). V klidovém stavu led svítí a při aktivaci 

led zhasne. 

 
 

6.4 Procedura mazání dálkových ovladačů 

Pro smazání všech vstupních rádiových kódů, stlačte 

zároveň tlačítko + (SW3) a - (SW2) a na 1s stlačte 

SETUP (SW1) a první dvě tlačítka (+ a -)držte 

stlačená na 10s. 

1. 2 led RADIO1 a RADIO2 budou rychle 

blikat 10s. 

2. Obě LED se rozsvítí na 2s a zhasnou (mazání 

ukončeno). 

3. Uvolněte obě tlačítka. 
 

 Tato operace je nevratná. Všechny kódy 

dálkových ovladačů OPEN A a OPEN B 

budou smazány. 

Tab.3 - Popis signalizace led POWER 

Svítí Hlavní přívod zapnutý 

Bliká Napájení z baterie 

Nesvítí Není napájecí napětí 
 Vstupy STOP(SAFE), FSW CL, FSW OP, 

OPENB (konfigurovaný jako bezpečnostní lišta) 

jsou bezpečnostní vstupy s N.C. kontaktem (normálně 

zavřený), proto při klidovém stavu led svítí a je-li vstup 

aktivován led zhasne. 
 

 Vstupy OPEN A, OPEN B/CLOSE jsou vstupy 

s N.O. kontakty (normálně otevřený), proto při 

klidovém stavu je led zhasnuta a při aktivaci vstupu se led 

rozsvítí. 
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Je-li pohon nakonfigurován jako SLAVE, LED u svorkovnice J13 musí být zhasnuty. 

Bliká-li led ERROR, indikuje probíhající poruchu (není možná funkce automatického systému). 

Svítí-li led ERROR, indikuje probíhající poruchu (zamkne motor, dokud není porucha odstraněna). 
 

7.2 PROVOZ NA BATERIE 

POZOR ! 

Pro optimalizaci spotřeby a ochranu dobíjení, v době provozu na baterii, je-li automatický systém v klidu, 

displej LCD1, LED BUS 2easy, FCC a FCA LED jsou zhasnuty, zatímco LED POWER bliká. 

I v této fázi je možné zobrazit stav automatického systému. Stiskněte krátce tlačítko + na řídící jednotce. 

Následně po krátkém stisknutí displej LCD1 zobrazí na 2sekundy stav automatického systému. Během 

normálního provozu displej LCD1 a LED diody stále zobrazují aktuální stav systému.  

 

7.3 NASTAVENÍ KONCOVÝCH POLOH 

Pro zajištění správného umístění magnetů koncových poloh je potřeba nejprve zapojit řídící jednotku 

a všechny ovládací a bezpečnostní prvky.  
 

Pohon je vybaven magnetickým snímačem koncových poloh vestavěným přímo na řídící jednotce. Pohyb 

brány se zastaví v momentě, kdy polarizovaný magnet, který je připevněný na horní části hřebenu aktivuje 

snímač. 

 

 1. Zkontrolujte, zda je pohon přepnutý na manuální provoz (viz 

ZABLOKOVÁNÍ/ODBLOKOVÁNÍ POHONU v manuálu pohonu). 

2. Přejeďte ručně bránou do pozice otevřeno, mezi koncovou polohou a 

mechanickým dorazem musí být alespoň 40 mm (viz obr. 17). 

3. Přiložte magnet s kolečkem na hřeben ve směru pohybu. Seřiďte umístění magnetu 

tak, aby LED FCA zhasla a připevněte ho dodanými šroubky. 

4. Přejeďte ručně bránou do pozice zavřeno, mezi koncovou polohou a mechanickým 

dorazem musí být alespoň 40 mm (viz obr. 17). 

5. Přiložte magnet s čtverečkem na hřeben ve směru pohybu. Seřiďte umístění 

magnetu tak, aby LED FCC zhasla a připevněte ho dodanými šroubky. 

6. Opětovným přejetím bránou na koncové polohy zkontrolujte, zda řídící jednotka 

správně načítá koncové polohy. Popřípadě proveďte nutné úpravy. 
 

Aby se předešlo poškození nebo přerušení správné funkce pohonu, je nutné cca 

40 mm za koncovou polohu umístit mechanické dorazy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro správnou funkci koncových 

spínačů musí být magnet s kolečkem 

umístěn pro pozici otevřeno a 

s čtverečkem pro zavřeno. 

 

Zapojujete-li systém v MASTER/SLAVE 

konfiguraci, magnety koncových poloh musí být 

zapojeny podle schématu na obr 18. 
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7.4 MASTER/SLAVE KONFIGURACE 

Zapojujete-li dvě brány naproti sobě, je potřeba provést zapojení a nastavení v módu MASTER/SLAVE 

módu. 

Pohon MASTER (řídící, parametr Ct v první části programování musí být nastaveno na MA) musí mít 

zapojeny všechny ovládací a bezpečnostní prvky (fotobuňky, rádio, otevírací impulzy, maják), zatímco u 

pohonu SLAVE (řízený, parametr Ct v první části programování musí být nastaveno na SL), se vůbec 

svorkovnice J13 nezapojuje (všechny vstupy jsou ignorovány). Oba pohony mezi sebou komunikují 

pomocí polarizované sběrnice BUS-2EASY – svorkovnice J12. 

Pohon MASTER bude kompletně ovládat SLAVE pohon přes BUS2-EASY a bude řídit všechny pohyby 

a časy obou pohonů. 

 

Vyvarujte se jakéhokoliv zapojování do svorkovnice J13 v pohonu SLAVE. 

U propojení BUS mezi pohony musí být dodržena polarita (svorkovnice J12 - obr. 19). 

Je-li řídící jednotka konfigurována jako SLAVE, v programování nebudou zobrazovány 

některé parametry menu (LO-PA-Pb-Ph-Op). Bude-li jednotka zpět vrácena do konfigurace 

MASTER, předchozí hodnoty se do zobrazení vrátí. 

 

7.4.1 MASTER/SLAVE ZAPOJENÍ 
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7.4.2 MASTER/SLAVE SETUP – PROCEDURA NASTAVENÍ 

Skutečnost, že je vyžadován SETUP, je signalizováno blikáním číslice 50 na displeji řídící 

jednotky MASTER i SLAVE. Později MASTER řídící jednotka signalizuje chybu 91. V každém 

případě se procedura SETUP (nastavení) provádí na jednotce MASTER. 
 

SETUP (nastavení) se u systému v MASTER/SLAVE konfiguraci provádí následovně: 

 

1. Odblokujte oba pohony, dejte je do střední polohy a znovu je zablokujte. 

2. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko SETUP na MASTER řídící jednotce dokud se brána nedá do 

pohybu. 

3. V tuto chvíli MASTER pohon provede kompletní SETUP proceduru. 

4. Po dokončení SETUP procedury pohonu MASTER začne SETUP procedura pohonu SLAVE. 

5. Po dokončení SETUP procedury pohonu SLAVE, řídící jednotka MASTER přejede bránou SLAVE na 

stejnou pozici jako je MASTER. 

6. Procedura je kompletní. 
 

 V případě nějaké chyby a nedokončení SETUP procedury, je potřeba postup opakovat od bodu 1.  

 

7.5  SETUP - NASTAVENÍ  

Po zapnutí napájecího napětí a nebyl-li ještě 

proveden SETUP tak na displeji se zobrazí 

blikající číslice 50 a bude blikat zároveň s LED 

SETUP. Je nutné provést SETUP. 

Před provedením procedury SETUP, se 

přesvědčte, že máte správně nastavené 

magnety koncových poloh, jak je popsáno 

v předchozí kapitole. 
 

Procedura SETUP: 

1. Otevřete bránu do poloviny a zkontrolujte, 

zda obě LED koncových poloh svítí (FCA, 

FCC), jinak bude signalizována chyba 12 (viz 

tab. 5). 

2. Stiskněte a držte tl. SETUP (SW4) dokud se 

brána nezačne hýbat. Brána dojede do koncové 

polohy a uloží polohu do paměti. Je-li to poloha 

zavřeno (čtvereček) uloží tuto polohu jako 

zavřeno. A naopak, je-li to poloha otevřeno 

(kolečko) uloží tuto polohu jako otevřeno. Na 

displeji bliká číslo 51. 

3. Brána začne jet pomalu na opačnou stranu až 

k druhému polarizovanému magnetu a uloží 

druhou pozici (otevřeno nebo zavřeno). Během 

této fáze bliká na displeji číslo 53. 

4. Podle toho, na kterém koncovém spínači se brána 

nachází, brána zobrazuje na displeji stav (00 – 

zavřeno, 01 - otevřeno). Je-li brána otevřena, 

vyšlete impulz k jejímu zavření. 

 

8. TEST AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU 

Po instalaci a naprogramování, zkontrolujte správnou 

funkci všech zapojených komponent a 

bezpečnostních prvků. 

 

 

 

9 - ALARMY A CHYBOVÁ HLÁŠENÍ 

Je-li hlášen nějaký alarm (stav kdy není omezena 

funkce pohonu), nebo chyba (stav kdy jsou 

blokovány funkce pohonu) displej zobrazuje 

momentální stav. 

 

9.1 ALARMY 

Nastane-li alarm, LED ERROR začne blikat 

a po společném stisknutí + a - se zobrazí na 

displeji číslo alarmu (viz tab. 4). 

Tab. 4 Alarmy 

22 Překročen proudový limit motoru 

24 Výstup LAMP zkratován 

27 Detekce překážky (zobrazené 10s) 

30 XF – paměť rádio kódů je plná 

(zobrazené 10s) 

40 Vyžádání servisu 

46 Programový reset defaultní síly 

 

9.2 CHYBY 

Nastane-li chyba, LED ERROR se rozsvítí 

a po společném stisknutí + a – se zobrazí na 

displeji číslo chyby (viz tab. 5). 

Tab. 5 Chyby 

01 Porucha řídící jednotky 

03 Porucha motoru 

06 Zámek motoru zamčen (zkontrolujte ho, popř. 

vyměňte) 

07 Brána je příliš těžká nebo je příliš velké tření 

(přidejte sílu) 

08 Porucha BUS-2EASY (zkontrolujte nastavené 

adresy na BUS fotobuňkách)  

10 Oba koncové spínače mají stejnou polaritu 

12 Koncový spínač aktivován na začátku SETUPu 

15 Překročený čas 

90 Není komunikace se SLAVE jednotkou 
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91 Chyba SLAVE jednotky 

92 Chyba SLAVE jednotky 

Chyby 90, 91 a 92 jsou zobrazovány pouze na  

E721, která je konfigurována jako MASTER 

a konkrétně 91 a 92 indikují chyby na SLAVE 

jednotce. Jsou-li zobrazeny tyto chyby, 

doporučujeme zkontrolovat chyby zobrazené na 

SLAVE jednotce, odstranit je a obnovit správnou 

funkci systému. 

 

10 FUNKČNÍ LOGIKY 

V závorkách je popsáno chování jiných 

vstupů, když je ten daný vstup aktivován. 
 

Příkaz CLOSE (zavřít) lze vytvořit ze 

vstupu OPENB ve 2. stupni programování. 

Je-li, během pohybu brány aktivován vstup 

SAFE, dojde ke kompletní reverzaci. Je-li 

držen aktivován vstup STOP, je blokován veškerý 

pohyb s bránou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGIKA 

„E“ 

   IMPULZY    

STAV 

AUTOM 

SYST. 

OPEN A OPEN B CLOSE 

(ZAVŘÍT) 

STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevře 

bránu 

Otevře částečně 

bránu 

Žádný efekt Žádný efekt 

(OPEN 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt (OPEN 

potlačeno) 

BĚHEM 

OTVÍRÁNÍ 

Zastaví 

operaci (1) 

Zastaví operaci Zavírá bránu Zastaví 

operaci 

Viz. 2. stup. 

program. 

Žádný efekt Zastaví a otvírá po 

uvolnění (OPEN 

zastaví, uloží-

CLOSE 

OTEVŘEN

O 

Začne 

zavírat (1) 

začne zavírat Zavře bránu Žádný efekt 

(OPEN/CLO

SE potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt 

(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN/CLOSE 

potlačeno) 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

Otevře 

bránu 

Otevře bránu Žádný efekt Zastaví 

operaci 

Žádný efekt Reverzuje 

v otvírání ( Viz. 2. 

stup. program) 

Zastaví a otvírá po 

uvolnění (OPEN 

zastaví – uloží 

CLOSE) 

ZASTAVEN

O 

Zavře bránu Zavře bránu Zavře bránu 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 bránu Otevře částečně 

bránu 

Žádný efekt Žádný efekt 

(OPEN 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt (OPEN 

potlačeno) 

BĚHEM 

OTVÍRÁNÍ 

Zastaví 

operaci (1) 

Zastaví operaci Zavírá bránu Zastaví 

operaci 

Viz. 2. stup. 

program. 

Žádný efekt Zastaví a otvírá po 

uvolnění (OPEN 

zastaví, uloží-

CLOSE 

OTEVŘEN

O 

Začne zavírat 

(1) 

začne zavírat Zavře bránu Žádný efekt 

(OPEN/CLO

SE potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt 

(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN/CLOSE 

potlačeno) 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

Zastaví 

operaci 

Zastaví operaci Žádný efekt Zastaví 

operaci 

Žádný efekt Reverzuje 

v otevírání ( Viz. 

2. stup. program) 

Zastaví a otvírá po 

uvolnění (OPEN 

zastaví – uloží 

CLOSE) 

ZASTAVEN

O 

Pokračuje 

v pohybu 

opačným 

směrem. Po 

STOP vždy 

zavírá 

Pokračuje 

v pohybu 

opačným 

směrem. Po 

STOP vždy 

zavírá 

Zavře bránu Žádný efekt 

(OPEN/CLO

SE potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt 

(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt (OPEN 

zastaví, uloží 

CLOSE.) 
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(1) Během cyklu částečného otvírání, impulz OPEN A způsobí úplné otevření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGIKA 

„A“ 

   IMPULZY    

STAV SYST. OPEN A OPEN B CLOSE 

(ZAVŘÍT) 

STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevře bránu 

a zavře po 

uplynutí času 

Otevře 

částečně 

bránu a zavře 

po uplynutí 

času B 

Žádný efekt Žádný efekt 

(OPEN 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt (OPEN 

potlačeno) 

BĚHEM 

OTVÍRÁNÍ 

Žádný efekt 

(1) 

Žádný efekt Začne zavírat 

bránu 

Zastaví 

operaci 

Viz. 2. stup. 

program. 

Žádný efekt Zastaví  a otvírá po 

uvolnění (uloží 

CLOSE) 

OTEVŘENO 

V PAUZE 

Znovu načte 

čas pauzy (1) 

Znovu načte 

čas pauzy B 

Začne zavírat 

bránu 

Zastaví 

operaci 

Žádný efekt Znovu načte čas 

pauzy (CLOSE 

potlačeno) 

Znovu načte čas 

pauzy (CLOSE 

potlačeno) 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

Začne otvírat 

bránu 

Začne otvírat 

bránu 

Žádný efekt Zastaví 

operaci 

Žádný efekt Reverzuje 

v otvírání ( Viz. 2. 

stup. program) 

Zastaví a otvírá po 

uvolnění (uloží 

CLOSE) 

ZASTAVEN

O 

Zavře bránu Zavře bránu Zavře bránu Žádný efekt 

(OPEN/CLO

SE potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt 

(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN/CLOSE 

potlačeno) 

LOGIKA 

„A1“ 

   IMPULZY    

STAV SYST. OPEN A OPEN B CLOSE 

(ZAVŘÍT) 

STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevře bránu 

a zavře po 

uplynutí času 

Otevře 

částečně 

bránu a zavře 

po uplynutí 

času B 

Žádný efekt Žádný efekt 

(OPEN 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt (OPEN 

potlačeno) 

BĚHEM 

OTVÍRÁNÍ 

Žádný efekt 

(1) 

Žádný efekt Začne zavírat 

bránu 

Zastaví 

operaci 

Viz. 2. stup. 

program. 

Pokračuje 

v otevírání a 

okamžitě zavírá 

Zastaví  a otvírá po 

uvolnění (uloží 

CLOSE) 

OTEVŘENO 

V PAUZE 

Znovu načte 

čas pauzy (1) 

Znovu načte 

čas pauzy B 

Začne zavírat 

bránu 

Zastaví 

operaci 

Žádný efekt Zastaví a zavírá 

po uvolnění 

Znovu načte čas 

pauzy (CLOSE 

potlačeno) 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

Začne otvírat 

bránu 

Začne otvírat 

bránu 

Žádný efekt Zastaví 

operaci 

Žádný efekt Reverzuje 

v otvírání ( Viz. 2. 

stup. program) 

Zastaví a otvírá po 

uvolnění (uloží 

CLOSE) 

ZASTAVEN

O 

Zavře bránu Zavře bránu Zavře bránu Žádný efekt 

(OPEN/CLO

SE potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt 

(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN/CLOSE 

potlačeno) 

LOGIKA 

„AP“ 

   IMPULZY    

STAV SYST. OPEN A OPEN B CLOSE 

(ZAVŘÍT) 

STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevře bránu 

a zavře po 

uplynutí času 

Otevře 

částečně 

bránu a zavře 

po uplynutí 

času B 

Žádný efekt Žádný efekt 

(OPEN 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt (OPEN 

potlačeno) 

BĚHEM 

OTVÍRÁNÍ 

Zastaví 

operaci (1) 

Zastaví 

operaci 

Začne zavírat 

bránu 

Zastaví 

operaci 

Viz. 2. stup. 

program. 

Žádný efekt Zastaví a otvírá po 

uvolnění (OPEN 

zastaví, uloží 

CLOSE) 

OTEVŘENO 

V PAUZE 

Zastaví 

operaci (1) 

Zastaví 

operaci 

Začne zavírat 

bránu 

Zastaví 

operaci 

Žádný efekt Znovu načte čas 

pauzy (CLOSE 

potlačeno) 

Znovu načte čas 

pauzy (CLOSE 

potlačeno) 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

Začne otvírat 

bránu 

Začne otvírat 

bránu 

Žádný efekt Zastaví 

operaci 

Žádný efekt Reverzuje 

v otvírání ( Viz. 2. 

stup. program) 

Zastaví a otvírá po 

uvolnění (OPEN 

zastaví, uloží 

CLOSE) 

ZASTAVEN

O 

Zavře bránu Zavře bránu Zavře bránu Žádný efekt 

(OPEN/CLO

SE potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt 

(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN/CLOSE 

potlačeno) 
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LOGIKA 

„At“ (2) 

   IMPULZY    

STAV SYST. OPEN A OPEN B CLOSE 

(ZAVŘÍT) 

STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevře bránu 

a zavře po 

uplynutí času 

Otevře 

částečně 

bránu a zavře 

po uplynutí 

času B 

Žádný efekt Žádný efekt 

(OPEN 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt (OPEN 

potlačeno) 

BĚHEM 

OTVÍRÁNÍ 

Žádný efekt 

(1) 

Žádný efekt Začne zavírat 

bránu 

Zastaví 

operaci 

Reverzuje 

v zavírání (1) 

Žádný efekt Zastaví a otvírá po 

uvolnění (uloží 

CLOSE) 

OTEVŘENO 

V PAUZE 

Znovu načte 

čas pauzy (1) 

Znovu načte 

čas pauzy 

Začne zavírat 

bránu 

Zastaví 

operaci 

Žádný efekt Znovu načte čas 

pauzy (CLOSE 

potlačeno) 

Znovu načte čas 

pauzy (CLOSE 

potlačeno) 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

Začne otvírat 

bránu 

Začne otvírat 

bránu 

Žádný efekt Zastaví 

operaci 

Žádný efekt Reverzuje 

v otvírání ( Viz. 2. 

stup. program) 

Zastaví a otvírá po 

uvolnění (uloží 

CLOSE) 

ZASTAVEN

O 

Zavře bránu Zavře bránu Zavře bránu Žádný efekt 

(OPEN/CLO

SE.potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt 

(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN/CLOSE 

potlačeno) 

LOGIKA 

„S“ 

   IMPULZY    

STAV SYST. OPEN A OPEN B CLOSE 

(ZAVŘÍT) 

STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevře bránu 

a zavře po 

uplynutí času 

Otevře 

částečně 

bránu a zavře 

po uplynutí 

času B 

Žádný efekt Žádný efekt 

(OPEN 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt (OPEN 

potlačeno) 

BĚHEM 

OTVÍRÁNÍ 

Reverzuje v 

zavírání (1) 

Reverzuje v 

zavírání (1) 

Začne zavírat 

bránu 

Zastaví 

operaci 

Viz. 2. stup. 

program. 

Pokračuje 

v otevírání a 

okamžitě zavírá 

Zastaví a otvírá po 

uvolnění (uloží 

CLOSE) 

OTEVŘENO 

V PAUZE 

Začne zavírat 

bránu (1) 

Začne zavírat 

bránu 

Začne zavírat 

bránu 

Zastaví 

operaci 

Žádný efekt Zastaví a 

okamžitě zavírá 

po uvolnění 

Zastaví a okamžitě 

zavírá po uvolnění 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

Začne otvírat 

bránu 

Začne otvírat 

bránu 

Žádný efekt Zastaví 

operaci 

Žádný efekt Reverzuje 

v otvírání ( Viz. 2. 

stup. program) a 

na konci okamžitě 

zavírá 

Zastaví a po 

uvolnění otevírá a 

na konci okamžitě 

zavírá 

ZASTAVEN

O 

Zavře bránu Zavře bránu Zavře bránu Žádný efekt 

(OPEN/CLO

SE potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt 

(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN/CLOSE 

potlačeno) 

LOGIKA 

„SP“ 

   IMPULZY    

STAV SYST. OPEN A OPEN B CLOSE 

(ZAVŘÍT) 

STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevře bránu 

a zavře po 

uplynutí času 

Otevře 

částečně 

bránu a zavře 

po uplynutí 

času B 

Žádný efekt Žádný efekt 

(OPEN 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt (OPEN 

potlačeno) 

BĚHEM 

OTVÍRÁNÍ 

Zastaví 

operaci (1) 

Zastaví 

operaci 

Začne zavírat 

bránu 

Zastaví 

operaci 

Viz. 2. stup. 

program. 

Pokračuje 

v otevírání a 

okamžitě zavírá 

Zastaví a otvírá po 

uvolnění a na konci 

okamžitě zavírá 

(OPEN zastaví -

uloží CLOSE) 

OTEVŘENO 

V PAUZE 

Začne zavírat 

bránu (1) 

Začne zavírat 

bránu 

Začne zavírat 

bránu 

Zastaví 

operaci 

Žádný efekt Zastaví a 

okamžitě zavírá 

po uvolnění 

Zastaví a okamžitě 

zavírá po uvolnění 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

Zastaví 

operaci 

Zastaví 

operaci 

Žádný efekt Zastaví 

operaci 

Žádný efekt Reverzuje 

v otvírání ( Viz. 2. 

stup. program) 

Zastaví a po 

uvolnění otevírá 

(uloží CLOSE) 

ZASTAVEN

O 

Pokračuje 

v pohybu 

opačným 

směrem. Po 

STOP vždy 

zavírá 

Pokračuje 

v pohybu 

opačným 

směrem. Po 

STOP vždy 

zavírá 

Zavře bránu Žádný efekt 

(OPEN/CLO

SE potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt 

(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN/CLOSE 

potlačeno) 
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LOGIKA 

„SA“ 

   IMPULZY    

STAV SYST. OPEN A OPEN B CLOSE 

(ZAVŘÍT) 

STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevře bránu 

a zavře po 

uplynutí času 

Otevře 

částečně 

bránu a zavře 

po uplynutí 

času B 

Žádný efekt Žádný efekt 

(OPEN 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt (OPEN 

potlačeno) 

BĚHEM 

OTVÍRÁNÍ 

Žádný efekt 

(1) 

Žádný efekt Začne zavírat 

bránu 

Zastaví 

operaci 

Viz. 2. stup. 

program. 

Žádný efekt Zastaví a otvírá po 

uvolnění (uloží 

CLOSE) 

OTEVŘENO 

V PAUZE 

Začne zavírat 

bránu (1) 

Začne zavírat 

bránu 

Začne zavírat 

bránu 

Zastaví 

operaci 

Žádný efekt Znovu načte čas 

pauzy (CLOSE 

potlačeno) 

Znovu načte čas 

pauzy (CLOSE 

potlačeno) 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

Začne otvírat 

bránu 

Začne otvírat 

bránu 

Žádný efekt Zastaví 

operaci 

Žádný efekt Reverzuje 

v otvírání ( Viz. 2. 

stup. program) 

Zastaví a po 

uvolnění otevírá 

(uloží CLOSE) 

ZASTAVEN

O 

Zavře bránu Zavře bránu Zavře bránu Žádný efekt 

(OPEN/CLO

SE potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt 

(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN/CLOSE 

potlačeno) 

LOGIKA 

„B“ 

   IMPULZY    

STAV SYST. OPEN A / CLOSE 

(ZAVŘÍT) 

STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevře 

bránu 

/ Žádný efekt Žádný efekt 

(OPEN 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt (OPEN 

potlačeno) 

BĚHEM 

OTVÍRÁNÍ 

Žádný 

efekt  

/ Zavírá bránu Zastaví 

operaci 

Viz. 2. stup. 

program 

Žádný efekt Zastaví a otvírá po 

uvolnění (uloží 

OPEN/CLOSE) 

OTEVŘENO Žádný 

efekt 

/ Zavírá bránu Žádný efekt 

(OPEN/CLO

SE potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt 

(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN/CLOSE 

potlačeno) 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

Otevře 

bránu 

/ Žádný efekt Zastaví 

operaci 

Žádný efekt Reverzuje 

v otvírání ( Viz. 2. 

stup. program) 

Zastaví a otvírá po 

uvolnění  (uloží – 

OPEN/CLOSE) 

ZASTAVEN

O 

Otevře 

bránu 

/ Zavře bránu Žádný efekt 

(OPEN/CLO

SE potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt 

(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN/CLOSE 

potlačeno) 

LOGIKA 

„bC“ 

IMPULZY PRO OTEVÍRÁNÍ / PŘÍKAZ 

DRŽEN PRO ZAVÍRÁNÍ 

IMPULZY 

STAV SYST. OPEN A / CLOSE 

(ZAVŘÍT) 

STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevře 

bránu 

/ Žádný efekt Žádný efekt 

(OPEN 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt (OPEN 

potlačeno) 

BĚHEM 

OTVÍRÁNÍ 

Žádný 

efekt  

/ Zavírá bránu Zastaví 

operaci 

Viz. 2. stup. 

program 

Žádný efekt Zastaví a otvírá po 

uvolnění (uloží 

OPEN/CLOSE) 

OTEVŘENO Žádný 

efekt 

/ Zavírá bránu Žádný efekt 

(OPEN/CLO

SE potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt 

(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN/CLOSE 

potlačeno) 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

Otevře 

bránu 

/ Žádný efekt Zastaví 

operaci 

Žádný efekt Reverzuje 

v otvírání ( Viz. 2. 

stup. program) 

Zastaví a otvírá po 

uvolnění  (uloží – 

OPEN/CLOSE) 

ZASTAVEN

O 

Otevře 

bránu 

/ Zavře bránu Žádný efekt 

(OPEN/CLO

SE potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt 

(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN/CLOSE 

potlačeno) 
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(1) Během cyklu částečného otvírání, impulz OPEN A způsobí úplné otevření. 

(2) Po zapnutí, řídící jednotka kontroluje stavy vstupů, a jestliže je OPEN A nebo OPEN B aktivován, otevře křídlo brány. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGIKA 

„C“ 

PŘÍKAZ DRŽEN IMPULZY 

STAV SYST. OPEN A / CLOSE 

(ZAVŘÍT) 

STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevře 

bránu 

/ Žádný efekt Žádný efekt 

(OPEN 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt (OPEN 

potlačeno) 

BĚHEM 

OTVÍRÁNÍ 

Žádný 

efekt  

/ Zavírá bránu Zastaví 

operaci 

Viz. 2. stup. 

program 

Žádný efekt Zastaví a po 

uvolnění viz 2. část 

programování 

OTEVŘENO Žádný 

efekt 

/ Zavírá bránu Žádný efekt 

(OPEN/CLO

SE potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt 

(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN/CLOSE 

potlačeno) 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

Otevře 

bránu 

/ Žádný efekt Zastaví 

operaci 

Žádný efekt Zastaví operaci Zastaví operaci 

ZASTAVEN

O 

Otevře 

bránu 

/ Zavře bránu Žádný efekt 

(OPEN/CLO

SE potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN potlačeno) 

Žádný efekt 

(CLOSE 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OPEN/CLOSE 

potlačeno) 


