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AUTOMATICKÝ SYSTÉM S800H ENC
DŮLEŽITÉ INFORMACE P ŘED INSTALACÍ 

HLAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ  PŘEDPISY 

1. UPOZORNĚNÍ! Bezpodmínečně zajistěte bezpečnost lidí.

Proto je nutné seznámit se, se všemi následujícími

instrukcemi. Nesprávná instalace nebo nesprávné použití

zařízení může způsobit vážné zranění lidí.

2. Pečlivě si přečtěte instrukce před započetím instalace.

3. Nenechávejte ledabyle poházený obalový materiál, hlavně v 
případě, pohybují-li se
v okolí děti.

4. Uložte si následující instrukce pro pozdější použití.
5. Tento produkt byl vyroben pouze pro použití popsané v tomto

dokumentu. Každé jiné použití, které není uvedené v manuálu,
může poškodit zařízení, nebo způsobit újmu na zdraví.

6. FAAC odmítá převzít jakoukoliv právní odpovědnost za škody 
způsobené automatickým systémem, při použití jiném, než pro
který je zamýšlen.

7. Neinstalujte zařízení v explozivní atmosféře nebo v hořlavém
nebezpečném prostředí.

8. Mechanické části musí odpovídat předpisům EN12604 a
EN12605.

9. Pro země mimo EU musí být zachována adekvátní bezpečnost 
dle popisu v tomto dokumentu a musí být splněny předpisy 
země, v které je provedena instalace.

10. FAAC není odpovědný za poškození zařízení, které je
motorizováno, a ani neodpovídá za poškození vzniklá během 
používání.

11. Instalace musí odpovídat normě EN 12453 a EN 12445.
12. Před započetím jakékoliv práce na zařízení vypněte hlavní

přívod a odpojte baterie.
13. Hlavní přívod napájení automatického systému musí být 

vybaven dvou pólovým jističem se vzdálenosti otevřených 
kontaktů 3 mm nebo větší. Doporučuje se 6A jistič.

14. Ujistěte se, že je nadřazeně zapojený proudový chránič s 
citlivostí 0,03 A.

15. Přesvědčte se, že je správně provedené uzemnění
16. Automatický systém je vybaven vnitřní ochranou proti přivření

spočívající v kontrole točivého momentu. Přesto musí být 
vybavení ochrany provedeno dle specifických norem popsaných
v bodě 10. 

17. Bezpečnostní zařízení (EN 12978 norma) chrání všechna
nebezpečná místa proti riziku mechanického pohybu, jako jsou 
drcení, vlečení a stříhání.

18. Doporučuje se použití nejméně jednoho signalizačního světla 
pro každý systém  jako upozorňovací znamení, pro rámcovou 
ochranu systému popsanou v bodě 16.

19. FAAC odmítá převzít jakoukoliv odpovědnost, jsou-li v 
automatickém systému použity komponenty od jiných výrobců
než je FAAC.

20. Při údržbě používejte pouze originální náhradní díly FAAC.
21. Neupravujte jakýmkoliv způsobem komponenty 

automatického systému.
22. Instalační technik je povinen předat všechny informace

uvedené v manuálu provozovateli, týkající se nouzového 
provozu zařízení a upozorňování na automatický systém.

23. Znemožněte přístup k zařízení dětem a dospělým v době kdy je 
zařízení v provozu.

24. Automatický systém nesmí používat děti, lidé omezení
fyzicky, mentálně, s omezeným viděním nebo lidé bez 
zkušeností s tímto systémem.

25. Udržujte dálkové ovladače nebo jiné pulzní zařízení mimo
dosah dětí aby se předešlo nechtěnému spuštění automatického 
systému.

26. Průjezd skrz vrata je povolen pouze, je-li brána úplně otevřená.
27. Uživatel nesmí nikdy sám opravovat zařízení, vždy musí 

přivolat technika proškoleného na produkty FAAC.
28. Všechno co není přímo uvedeno v těchto instrukcích, není

povoleno.

EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ZAŘÍZENÍ

Výrobce:

Název společnosti:

Adresa:

FAAC SpA

Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIA

prohlašuje, že následující produkty:

Popis:

Model:

Podzemní pohon pro křídlové brány

S800H ENC

v souladu s následujícími platnými právními předpisy EU:

EMC Directive 2004/108/EC

ROHS Directive 2 2011/65/UE
S tímto jsou také uplatněny následující harmonizované normy:

• EN EN 60335-2-97:2006
• EN ISO 12100:2010
• EN 61000-6-2:2005
• EN 61000-6-3:2007

Bologna, 22-01-2015

CEO - generální ředitel

A. Marcellan
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PROHLÁŠENÍ O ZAČLENĚNÍ  SOUČÁSTÍ KOMPLETNÍHO ZAŘÍZENÍ
(2006/42/CE ANN.II P.1, LETT. B)

Výrobce a osoba pověřená sestavením technické dokumentace
Název společnosti:     FAAC S.p.A.
Adresa:      Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALY
prohlašuje, že následující součásti kompletního zařízení:
Popis:
Model: S800H ENC
splňuje základní požadavky směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EC (včetně všech příslušných změn)
RESS 1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.1.5,1.1.6,1.2.1,1.3.1,1.3.2,1.5.1,1.5.4,1.5.9,1.5.13,1.6.3,1.7.1,1.7.2, 1.7.4 
a že technická dokumentace byla sestavena v souladu s částí B přílohy VII.
 Dále jsou uplatněny následující harmonizované normy:

• EN ISO 12100:2010 • EN 60335-1:2013 • EN EN 60335-2-97:2006

A rovněž prohlašuje že jednotlivé dílčí části mohou být uvedeny do provozu pouze po dokončení celého zařízení. Pouze kompletní výrobek byl 
prohlášen za vyhovující dle výše zmíněné směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ ES.
Bologna, 22-01-2015 CEO

A. Marcellan 

1 POPIS

�      � Odvzdušňovací šroub
  Pomocná rukojeť
�  Pastorek
� Bezpečnostní šrouby
�  Šroub pro nastavení dráhy 
- mechanický stop
�  Uvolnění hydrauliky
�  Otvor pro doplnění oleje
�  Motor
	  Elektronický enkoder
�  Montážní box
�  Díry pro zajištění krytu
� Otvor pro zajištění kliky
�  Ložisko
�  Výstupek pro upevnění boxu
�  Díra pro napájecí kabel nebo 
odvodnění
�  Rameno podpory brány
�  Klíčové odblokovací zařízení

  Uvolňovací a nastavovací klíč
�  Drážkované pouzdro
�  Vrchní kryt

Tyto instrukce jsou platné pro následující modely:  S800H ENC SB/SBW - S800H ENC CBAC / 100° - 180°.
FAAC S800H ENC je hydraulický automatický systém (třída 3), umožňující vjezd vozidel křídlovými branami, kde je neviditelně zabudovaný v 
zemi, aniž by ovlivňoval vzhled brány. 
Model vybavený hydrozámkem nevyžaduje instalaci elektrického zámku, je garantované mechanické uzavření brány v době nefunkčnosti 
motoru do velikosti křídla 2 m. Model bez hydrozámku vždy vyžaduje jeden nebo více el. zámků pro mechanické zajištění. 
Automatický systém S800H ENC je navržen a vyroben pro automatizaci křídlových bran. Vyvarujte se jiného použití.

Fig.1

Technické
údaje

CBAC POHON POHON 
SB/SBW

Napájení (V ) 24

Příkon (W) 60 (*)

Krytí IP 67

Typ oleje "FAAC HP OIL"

Pracovní teplota -20° C  +55°C

Stanovený pracovní čas stálé zatížení při 55°C

Hydrozámek Obsahuje Neobsahuje

Točivý moment (Nm) ** 500 (E024S) ; 600 (E124)

2 Technická specifikace
Úhlová rychlost (°/sec) *** 5.5 (E024S) ; 8.2 (E124)

Max. úhel otevření **** 113° (S800H ENC 110°) 
187° (S800H ENC 184°)

Max. délka křídla (m) 2 4 (musí být instalován 
elektrozámek

Max. váha křídla (kg) 800
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-
Ø Kabel (max. Délka)

� Pohon S800H ENC 2x2,5 mm2 až 8 m, zvětšit průřez o 0,3 mm2 
na každý další m

� BUS enkoder 2x0.5 mm ²
 BUS 2 Easy fotobuňky 2x0.5 mm² (max 100 m)
� Řídící jednotka 2x2.5+T mm ²

� Klíčový spínač 2x0.5 mm²

� Maják 24 V 2x1.5 mm²

Koncový spínač
ZAVŘENO

4 INSTALACE POHONU 

4.1 POHON BEZ MECHANICKÉHO NOUZOVÉHO UVOLNĚNÍ 

3) Odšroubujte víčko (Obr. 4 ref.A) na šroubu zavíracího koncového
spínače (Obr. 4 ref. �), a ujistěte se, že šroub je zcela utažen.
4) Uvolněte šroub zavíracího koncového spínače (Obr.4 ref.B) o 
jednu otáčku  (Důležité je, aby při montáži správně sedělo pouzdro s 
drážkovaným pastorkem).
5) Otočte pastorkem pomocí dodaného klíče (Obr.5 ref.�), ve směru,
ve kterém se brána zavírá, dokud nedosáhne vnitřního dorazu pístu a
vyjmete klíč.

Koncový spínač 
OTEVŘENO

Otočte klíčem k mechanickému dorazu a 
vyjměte jej z pastorku

Fig.3

Fig.4

Fig.5

1) Bránu dejte do otevřené polohy
2) Postupujte podle pokynů v kapitole 7.1 tak, že otáčíte pákou
(Obr.1 ref.�) nebo pomocí speciálního klíče (Obr.1 ref.
) otočte
uvolňovacím šroubem (Obr. 3 ref.�).

3 ELEKTROZAPOJENÍ

230 V ~ / 50 Hz
o

115 v ~ / 60Hz
Podle typu zvolené
 řídící jednotky

Fig.2

6) Bez posunutí pastorku vložte dodaný klíč na pohon (Zkontrolujte 
polohu kolíku na pastorku Obr.6 ref.�), a v případě potřeby otočte 
pastorkem pro jeho nastavení (Důležité je, aby při montáži správně 
sedělo pouzdro s drážkovaným pastorkem).
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Vložte klíč bez posunutí pastorku a zkontrolujte, zda je v 
následující poloze

Fig.6

Fig.7

Fig.8

Fig.9

7) Odstraňte nastavovací šroub, našroubujte víčko koncového spínače
8) Pomocí držadel vložte pohon do boxu Obr. 7, a umístěte jej tak, jak
je znázorněno na Obr. 8 A, B.
9) Zavřete bránu (obr. 9).

Fig.10

Fig.11

10) Zvedněte pohon pomocí úchopů (Obr.10 ref.A ), zasuňte pastorek
do ložiska v montážním boxu.  Pro usnadnění práce lehce pootočte
pohonem aby správně našel své místo.
11) Umístěte dodaný klíč pod pohon, jak je znázorněno na obrázku 10
ref. B.
12) Vložte a našroubujte drážkované šrouby s podložkou obr. 10 ref.
C, pro upevnění pohonu v montážním boxu obr. 11.
13) Otevřete a zavřete bránu, a zkontrolujte, zda jsou koncové polohy
správně nastaveny, je-li potřeba polohu seřiďte podle kapitoly 5.
14) Pohon uvolněte hydraulicky, jak je zobrazeno
v kapitole 7.1.
15) Jak je popsáno v instrukcích k řídící jednotce proveďte elektrické
zapojení, dejte pozor na polaritu enkoderu.
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1) Přesuňte bránu do pozice otevřeno.
2) Postupujte podle instrukcí v kapitole 7.1, hydraulické uvolnění
pohonu, použitím klíče (Obr.1 ref.
) uvolněte šroub (Obr.12 ref.�).

4.2 POHON S NOUZOVÝM MECHANICKÝM UVOLNĚNÍM

3) Na pohonu uvolněte krytku (Obr.13 ref.A) šroubu pro koncovou
polohu zavřeno (Obr.13 ref. �), a ujistěte se, že šroub je zcela utažen.
4) Otočte zpět šroubem koncové polohy zavřeno
(obr 16 bod B) jedním otočením (DŮLEŽITÉ PRO
SPRÁVNÉ PROPOJENÍ PASTORKU S RÝHOVÁNÍM
LOŽISKA). 

Fig.12

Fig.13

ZAVÍRACÍ 
KONCOVÝ SPÍNAČ

OTEVÍRACÍ

Fig.15

Fig.14

Otočte klíčem k mechanickému dorazu a 
vyjměte jej z pastorku

Vložte klíč bez pohybu pastorku a zkontrolujte, zda je v 
následující poloze

5) Točte pastorkem pohonu přiloženým klíčem (Obr. 14 ref.�), ve 
směru, ve kterém se brána zavírá,  až dosáhnete pístem na vnitřní
koncový bod, vyndejte klíč.
6) Bez pohybu pastorkem, dejte dodávaný klíč na pohon
(přesvědčte se, zda ukazuje 0 na plastovém panelu Obr.15 ref.�),
Bude-li to nutné pootočte pastorkem. (DŮLEŽITÉ PRO
SPRÁVNÉ PROPOJENÍ PASTORKU S RÝHOVÁNÍM
LOŽISKA). POZNÁMKA: Bude-li to nutné, lehce zašroubujte
koncový doraz zavřeno. 7) Vyjměte nastavovací klíč, našroubujte zátku koncového dorazu a

lehce namažte pastorek.
8) Uchopte pohon za rukojeť a vložte ho do montážního boxu obr. 16
a umístěte jej tak, jak je znázorněno na obrázku 17 A, B.
9) Zavřete bránu. (Obr. 18).
10) Uvolněte mechanický doraz, dle kap. 7.2 .

KONCOVÝ SPÍNAČ
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Fig.16

Fig.17

Fig.18

Fig.19

Fig.20

Fig.21

Fig.22

5 VNITŘNÍ MECHANICKÝ KONCOVÝ DORAZ
Pohon S800H je ve standardu vybaven vnitřními koncovými dorazy 
pro pozice otevřeno a zavřeno. Toto usnadňuje instalaci pohonů tím, 
že se již nemusí konstruovat vnější mechanické dorazy. 
Mechanický koncový doraz (pevný doraz) by měl být nastaven v 
posledních 30° maxima pohonu v obou směrech (zavřeno, otevřeno).
FAAC nabízí koncový doraz pro úplné otevření (maximální vytočení 
pastorku).

11) Přesuňte uvolněnou bránu do pozice otevřeno,
přesvědčte se, zda uvolňovací díl zůstal v zavřené
pozici Obr. 20 ref.�.

12) Zvedněte pohon za rukojeť (Obr.21 ref.A ), zasuňte pastorek do
ložiska v montážním boxu. Pro usnadnění práce lehce pootočte pohonem,
aby správně našel své místo.
13) Vložte a našroubujte drážkované šrouby s podložkou (Obr.21 ref.C),
pro upevnění pohonu v montážním boxu. (pro usnadnění práce si
podložte motor ve střední části).

14) Zavřete bránu a zamkněte mechanické uvolnění.
15) Otevřete a zavřete bránu, a zkontrolujte, zda jsou koncové poloh 
správně nastaveny, je-li potřeba polohu seřiďte podle kapitoly 5.
16) Pohon uvolněte hydraulicky, jak je zobrazeno v kapitole 7.1.
17) Jak je popsáno v instrukcích k řídící jednotce proveďte elektrické 
zapojení, dejte pozor na polaritu enkoderu.
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5.1 NASTAVENÍ KONCOVÝCH DORAZŮ

KONCOVÁPOLOHA
OTEVŘENO

KONCOVÁ POLOHA - ZAVŘENO

Fig.23

1) Hydraulicky uvolněte pohon (viz kap. 7.1)
2) Zavřete křídlo, ručně ho přesuňte do pozice zavřeno.
3) Odšroubujte zátku (Obr.23 ref. A-B) koncového dorazu zavřeno
(Obr. 23 ref.�).
4) Povolujte šroub koncové polohy zavřeno (Obr.23 ref.�), tak dlouho 
dokud se křídlo nezačne hýbat.
5) Zajistěte pojistnou matici na šroubu koncové polohy.
6) Otevřete křídlo, ručně ho přesuňte do pozice otevřeno.
7) Odšroubujte zátku (Obr.23 ref. A-B) koncového dorazu otevřeno
(Obr.23 ref.).
8) Povolujte šroub koncové polohy otevřeno (Obr.23 ref.), tak dlouho
dokud se křídlo nezačne hýbat.
9) Našroubujte zátku koncového dorazu.
10) Otevřete a zavřete bránu a zkontrolujte, zda jsou koncové
dorazy správně nastaveny.
11) Zablokujte pohon (kap. 7.1)

POZICE ZAVŘENO

POZICE OTEVŘENO

6 KONEČNÉ OPERACE
Aby se předešlo napěťovým ztrátám,
doporučujeme, aby délka kabelu napájení
o průřezu 2,5 mm nepřesáhla 20m. Max.
délka kabelu k BUS fotobuňkám je 100m.

1) Zapojte motor (Obr.1 ref. �) a enkoder (Obr.1 ref. 	) do řídící
jednotky.
2) Přišroubujte vrchní kryt montážního boxu dodanými šroubky. 
(Obr.24;25).
3) Určují-li místní právní předpisy, nalepte na obě strany brány 
cedulky upozorňující na automatický pohyb brány. 

7 RUČNÍ OVLÁDÁNÍ

Fig.24

Fig.25

7.1 HYDRAULICKÉ UVOLNĚNÍ POHONU

Je-li potřeba hýbat bránou ručně, při výpadku napájení,
nebo při poruše automatického systému, použijte
hydraulické uvolnění pohonu (Obr.1 ref.
):

1) Sundejte kryt z montážního boxu.
2) Otočte uvolňovacím šroubem (Obr.26 ref.�), s trojúhelníkovým
zahloubením (Obr.26 ref.)):
- pro uvolnění otočte šroubem proti směru hodinových ručiček 
nejméně jednou (NEŠROUBUJTE AŽ DOKONCE, ABY NEDOŠLO K
ÚNIKU OLEJE).
- pro ukončení ručního ovládání, točte šroubem po směru hodinových
ručiček 

UNOLŇOVACÍ KLÍČ

UVOLŇOVACÍ ŠROUB

Fig.26

Předtím než začnete s bránou manipulovat
ručně, přesvědčte se, že máte vypnuté napájení a že
se nehýbe.
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7.2 MECHANICKÉ NOUZOVÉ ODBLOKOVÁNÍ (DOPLŇKOVÉ)
Pro pohon S800H je mechanické nouzové odblokování
dostupné jako rozšiřující položka.
Je-li potřeba hýbat bránou ručně, při výpadku napájení,
nebo při poruše automatického systému, použijte
odblokovávací klíčové zařízení.
Toto zařízení je vloženo do ramena podpory brány (Obr.27 ref. �) a 

umožňuje uvolnění brány z obou stran, jak zevnitř tak z venku.

RAMENO PODPORY BRÁNY

UVOLŇOVACÍ KLÍČ

OCHRANNÁ
KRYTKA

UVOLŇOVACÍ KLÍČ

UVOLŇOVACÍ PÁKA

UVOLŇOVACÍ PÁKA

Postup pro ruční manipulaci s bránou
1) Otevřete ochrannou krytku (Obr.28 ref.  ).
2) Vsuňte uvolňovací klíč do zámku (Obr.28 ref. �) a otočte po
směru hodinových ručiček.
3) Zatáhněte za uvolňovací páku směrem k sobě (Obr.28 ref. �).
4) Manipulujte s bránou ručně
Procedura pro vrácení systému do normální funkce
1) Vraťte uvolňovací páku  zpět do základní polohy (Obr.27).
2) Vsuňte uvolňovací klíč do zámku (Obr.28 ref. �) otočte na
druhou stranu a vyndejte klíček.
3) Zaklapněte krytku.
4) Pohněte křídlem ručně, dokud se rameno nezaklapne.

Přítomnost vzduchu v hydraulickém systému může způsobit 
nesprávnou funkci automatického systému, např.: špatný pohyb 
křídla, hlučný provoz.
Postup pro odstranění problému:
1) Zadejte příkaz otevřít.
2) Při pohybu křídla uvolněte odvzdušňovací šroub otevření (Obr.29
ref.�).
3) Skrz odvzdušňovací šroub nechte uniknout vzduch.
4) Utáhněte odvzdušňovací šroub předtím, než motor skončí cyklus.
5) Dejte příkaz zavřít.
6) Při pohybu křídla uvolněte odvzdušňovací šroub zavření (Obr.29 
ref.).
7) Skrz odvzdušňovací šroub nechte uniknout vzduch.
8) Utáhněte odvzdušňovací šroub předtím, než motor skončí cyklus.

9) Tyto operace opakujte několikrát.
10) Doplňte hladinu oleje tak, aby byla těsně pod krytem plnicího 
uzávěru (Obr. 30 ref.�).

8.1 BĚŽNÉ OPERACE

Pohon S800H je vybaven hydraulickým bez 
vzduchovým okruhem. Bez unikání oleje. Únik oleje je 
možný pouze v případě údržby hydraulického 
systému.

8 ÚDRŽBA
Nejméně každých 6 měsíců provádějte kontrolu chodu a funkce 
automatického systému, zároveň kontrolujte bezpečnostní a 
uvolňovací prvky, sílu pohonů a stav ložisek.
Také periodicky kontrolujte stav oleje v pohonu.
Bezpečnostní prvky musejí být kontrolovány každých 6 měsíců.

Fig.27

Fig.28

Fig.30

�
ODVZDUŠŇOVACÍ ŠROUB 

OTEVŘENO

ODVZDUŠŇOVACÍ ŠROUB
ZAVŘENO

Fig.29
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AUTOMATICKÝ SYSTÉM 
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Pokud je systém správně nainstalován a používán, zaručuje vysokou 
bezpečnost. Dodržení jednoduchých principů mohou pomoci předejít 
nežádoucím problémům:

POPIS
Tyto pokyny platí pro následující modely:
S800H ENC CBAC - S800H ENC SB / SBW
Pohon křídlových brán je hydraulický monoblok, který je instalován v 
zemi, nezmění vzhled brány.
Model vybavený hydraulickým zámkem nevyžaduje instalaci 
elektrického zámku. Model bez hydraulického zámku vyžaduje vždy 
jeden nebo více elektrických zámků, které zaručují mechanické zajištění 
křídel.
Pohon S800H ENC je navržen a zkonstruován tak, aby automatizovaly 
křídlové brány. Nesmějí být použity jiným způsobem. Pokud jde o 
vybraný model, systém může automatizovat křídla až do 4 m a 800 kg.
Pohony jsou řízeny elektronickou řídící jednotkou uvnitř krytu s 
odpovídajícím stupněm ochrany proti atmosférickým vlivům. Křídla se 
normálně dotýkají, když jsou zavřené. Když elektronická řídicí jednotka 
přijme povel pro otevírání pomocí radiového ovládání nebo jiného 
generátoru impulsů, aktivuje se hydraulické zařízení, které otáčí křídly 
do otevřené polohy.
Pokud je systém nastaven na automatický režim, křídla se zavřou po 
vybrané době pauzy.

RUČNÍ PROVOZ

HYDRAULICKÉ UVOLNĚNÍ POHONU

Je-li potřeba hýbat bránou ručně, při výpadku napájení, nebo při 
poruše automatického systému, použijte hydraulické uvolnění pohonu

1) Sundejte kryt z montážního boxu.
2) Otočte uvolňovacím šroubem (Obr.1 ref.1 ), s trojúhelníkovým
zahloubením (Obr.2 ref.2)):
- pro uvolnění otočte šroubem proti směru hodinových ručiček
nejméně jednou (NEŠROUBUJTE AŽ DOKONCE, ABY NEDOŠLO K
ÚNIKU OLEJE).
- pro ukončení ručního ovládání, točte šroubem po směru hodinových
ručiček

Fig.1

UVOLŇOVACÍ ŠROUB

UVOLŇOVACÍ KLÍČ

Pokud je v poloautomatickém režimu, musí být poslán druhý impuls, 
aby se křídla zavřely.
Stop impulz (pokud se předpokládá) vždy zastaví pohyb.
Automatický systém má bezpečnostní zařízení typu D (fotobuňky), 
které zastaví pohyb křídel v případě překážky v oblasti, kterou chrání.
Zařízení S800H ENC je vybaveno zařízením (encoder), které je 
připojeno k příslušné řídící jednotce, při detekci překážky obrátí směr 
pohybu křídel.

- Bránou procházejte až když křídla zastaví.
- Nezastavujte se mezi křídly.
- Nezastavujte a nedovolte, aby se děti, osoby nebo předměty zastavily 
v blízkosti automatického systému,  zejména pokud je v provozu.
- Nedovolte dětem hrát si s automatizací. Zabezpečte, aby radiové 
ovládání a jakýkoli jiný generátor impulzů neumožňovaly neúmyslnou
aktivaci automatického systému.
- Nedovolte, aby větve nebo křoviny zasahovaly do pohybu křídel.
- Udržujte světelné prvky dobře viditelné.
- Nepokoušejte se pohybovat křídly ručně, pokud je neuvolníte.
- V případě poruchy uvolněte křídla a počkejte na servisní zásah
kvalifikovaného personálu.
- Před tím než dáte automatický systém zpět do automatického režimu
odpojte napájení.
- Neupravujte komponenty automatizačního systému žádným 
způsobem.
- Nepokoušejte se provádět žádné opravy ani přímý zásah a 
kontaktujte pouze kvalifikovaný personál.
- Funkčnost automatického systému a bezpečnostních prvků musí být
ověřována nejméně každých šest měsíců kvalifikovaným personálem.

Upozornění: Před provedením operace uvolnění nebo zablokování 
pohonu se ujistěte, že je odpojeno napájení automatického systému.
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ÚDRŽBA

Zajistěte, aby kvalifikovaný technik provedl funkční kontrolu systému 
každých šest měsíců, přičemž věnujte zvláštní pozornost funkčnosti 
bezpečnostních a uvolňovacích zařízení a lehkého chodu pantů.
Také zkontrolujte množství oleje v pohonu. Pro doplňování použijte 
pouze "FAAC HP OIL".

�

MECHANICKÉ NOUZOVÉ ODBLOKOVÁNÍ (DOPLŇKOVÉ) 
Pro pohon S800H je mechanické nouzové odblokování
dostupné jako rozšiřující položka.
Je-li potřeba hýbat bránou ručně, při výpadku napájení,
nebo při poruše automatického systému, použijte
odblokovávací klíčové zařízení.
Toto zařízení je vloženo do ramena podpory brány (Obr.27 ref. �) a 

umožňuje uvolnění brány z obou stran, jak zevnitř tak z venku.

RAMENO PODPORY BRÁNY

UVOLŇOVACÍ KLÍČ

UVOLŇOVACÍ PÁKA

Postup pro ruční manipulaci s bránou
1) Otevřete ochrannou krytku (Obr.28 ref.  ).
2) Vsuňte uvolňovací klíč do zámku (Obr.28 ref. �) a otočte po
směru hodinových ručiček.
3) Zatáhněte za uvolňovací páku směrem k sobě (Obr.28 ref. �).
4) Manipulujte s bránou ručně
Procedura pro vrácení systému do normální funkce
1) Vraťte uvolňovací páku  zpět do základní polohy (Obr.27).
2) Vsuňte uvolňovací klíč do zámku (Obr.28 ref. �) otočte na
druhou stranu a vyndejte klíček.
3) Zaklapněte krytku.
4) Pohněte křídlem ručně, dokud se rameno nezaklapne.

Fig.27


OCHRANNÁ

KRYTKA�
UVOLŇOVACÍ KLÍČ

�
UVOLŇOVACÍ PÁKA

Fig.28




