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Všeobecně

1.

Předkládaný návod k obsluze je určen k tomu, aby pomáhal odborným instalačním technikům při
montáži, seřizování a uvádění řízení roletových vrat do provozu. Také uživatel se může přirozeně
informovat na příklad při nejasnostech v obsluze v příslušných kapitolách. Změny v nastavení nebo
propojení smí však provádět pouze odborník.
Tento návod je nutno uložit tak, aby byl v případě zásahu odborníka kdykoli k dispozici.
Jako doplněk tohoto návodu je nutno bezpodmínečně dodržovat příslušné normy a předpisy, na
které se odkazuje v kapitole 6 (str. 30).
V textu se používají různé symboly. Význam těch to symbolů je následný:

Upozornění, všeobecná informace

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Všeobecné varování

Za technické změny nepřebíráme žádné ručení.
2.

Popis výrobku

2.1

Rozsah dodávky

Společně s řízením rolovacích vrat a předkládaným návodem jsou při expedici v sadě následující dílce:
•
•
•

síťový přívodní kabel 3 x 0,75 mm², vnější průměr cca 6,5 mm, s chráněnou vidlicí
3 kabelové průchodky PG11
4 šrouby upevnění krytu řídící jednotky

Před začátkem instalace je nutno překontrolovat, zda jsou k dispozici všechny díly.
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2. 2

Prvky obsluhy a zobrazovací prvky

Stav bezpečnostních zařízení
Indikátor provozního stavu

Tlačítko „NAHORU“ pro otevření vrat

Tlačítko „STOP“ pro zastavení vrat

Tlačítko „DOLŮ“ pro zavření vrat

Obr. 2-1: Prvky obsluhy a zobrazovací prvky

Indikátor provozního stavu:
•
•

svítí červeně, pokud je řízení připojeno do sítě
nesvítí, pokud je řízení odpojeno od sítě, nebo síťové napětí není dostupné

Zobrazení bezpečnostního stavu:
•
•

nesvítí, pokud jsou všechna bezpečnostní zařízení připravena k provozu.
svítí červeně při aktivním stavu nebo závadě bezpečnostního zařízení
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2.3

Vlastnosti

Elektronika pro rádiové ovládání trubkových motorů 230 V do příkonu 350 W pro garážová vrata s možností
naladění vysílacího kanálu přes interní tlačítko nebo vysílač. Používá se v soukromě a komerčně
používaných garážových vratech a vjezdech. Používání řízení u vrat s rolovacími mřížemi nebo jiných vrat
s otvory a štěrbinami je přípustné pouze v druhu provozu „mrtvý muž“.
Příkazy k pojezdu vrat je možno vydávat prostřednictvím integrovaných směrových tlačítek, externě
připojitelným spínačem nebo prostřednictvím bezdrátového ručního vysílače.
Nastavení provozních parametrů se provádí prostřednictvím 3 DIP přepínačů uvnitř řídící jednotky.
Nejdůležitější provozní stavy řízení znázorňují směrem ven dvě světelné diody.
Svorky pro připojení dvou bezpečnostních zařízení, IR závory, bezpečnostní lišty, nebo podobného zařízení
s automatickým kontrolním testem při každém zavíracím pohybu.
Možnost pro napájení externích bezpečnostních zařízení přímo přes řídící jednotku s max. zatížením 12 V
DC 80 mA (bezpečnostní lišta a IF závora).
Svorky pro připojení signálního světla 230 V max. 60 W, které svítí po dobu chodu motoru. Možnost připojení
externího osvětlení na 230 V max. 300 W, nebo integrovaného světla 230 V max. 25 W s pevnou dobou
svícení 3 min.
Na krytu jednotky jsou povelová tlačítka a signální LED dioda napájecího napětí (pravá) a reakce
bezpečnostních prvků (levá).
3.

Bezpečnostní pokyny
Před uvedením výrobku do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod!

Daný výrobek může být instalován pouze technickým odborným personálem za dodržování předpisů, které
platí pro automatické otvírací zařízení. Všechna připojení musí být plánována na všeobecné jednofázové
230 V napájení elektrickým proudem. Pro oddělení od sítě je nutný celopólový spínač s mezerou kontaktu
minimálně 3,5 mm. Pro připojení musí být užívány materiály, které jsou vhodné, aby garantovaly izolaci
podle aktuálních předpisů pro elektrickou bezpečnost. Na všechna bezpečnostní zařízení nutná pro instalaci
je zapotřebí extra pamatovat.
Montáž řízení se musí provádět svisle se svorkovou lištou dolů. Výrobek odpovídá směrnicím RAEE a
RoHS. Vodiče 230V oddělit od vodičů nízkého bezpečnostního napětí. Vodiče musí být uchyceny přídavným
upevněním v blízkosti svorek. Toto upevnění musí být v instalační fázi provedeno odborným personálem.
Přístroj byl přezkoušen napájecím kabelem typu H05VV, napájecí kabely nesmí být lehčí než obvyklé kabely
typu H05RN-F. Bezpečnostní zařízení musí odpovídat normě EN12978.
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4.

Instalace a uvedení do provozu

4.1

Postup instalace

Pro uvedení řízení do provozu je nutno provést minimálně následně uvedené kroky v uvedeném pořadí.
Poté je možné provádět ovládání vrat řídící jednotkou nebo bezdrátovým ručním vysílačem. Doplňkové body
instalace mohou být v případě potřeby provedeny dodatečně. Na základní funkce však nemají žádný vliv.

KROK POPIS

ODKAZ

1

Instalujte řídící jednotku

kapitola 4.2

2

Nastavte koncové polohy motoru

viz návod
výrobce motoru

3

Připojte motor k řídící jednotce

kapitola 4.2

4

Připojte bezpečnostní zařízení k řídící jednotce (pojistka
proti odrolování, jištění zavírací hrany, jištění otvoru vrat)

kapitola 4.5

5

Připojte řídící jednotku do elektrické sítě sítě

kapitola 4.6

6
7

Nastavte předvolby řídící jednotky (doba chodu motoru,
druh provozu, bezpečnostní zařízení a bezdrátové řízení)
Otestujte bezchybný chod vrat a funkci bezpečnostních
zařízení
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4.2

Pokyny k instalaci

Řízení roletových vrat se upevňuje na zeď pomocí 4 šroubů.
POZOR! Místo pro montáž řídící jednotky musí být zvoleno tak, aby byl při obsluze
integrovaných příkazových tlačítek vždy zajištěn volný výhled na vrata. Používání řízení
dětmi nebo neautorizovanými osobami musí být vhodnými opatřeními vyloučeno.
Montáž na zeď se provádí do výšky minimálně 1,50 m a maximálně 1,90 m. Bezpodmínečně je nutno
dodržet bezpečnou vzdálenost od pohyblivých částí vrat. Kabelová šroubení musí trvale směřovat dolů.
Všechny přípojky uvnitř řídící jednotky jsou v provedení s odnímatelnými šroubovými spojkami pro pevné a
pružné vodiče do 2,5 mm², nebo pro lankové vodiče s koncovkami do 1,5 mm².
Napájení se provádí jednofázovým proudem ze sítě 230V (L, N, PE).
POZOR! Musí být možné kdykoli odpojit všechny póly od sítě. Zde je možno použít
hlavní spínač, zástrčku nebo podobně. Pevné síťové přípojky, například krabice pod
omítku, nejsou přípustné.
Při komerčním používání je nutno odpojovací zařízení zabezpečit proti nezamýšlenému nebo
neodbornému zapnutí. Pokud se používá připojovací vodič se zástrčkou, musí být tato zástrčka po
montáži jednotky přístupná. Zásuvka musí být uzemněna podle VDE0100.
Řízený motor 230V musí mít přípojky pro směry “otevřít“ a “zavřít”, nulový vodič a ochranný vodič.
Značení svorek zjistíte ve schématu zapojení (obr. 4-10, kapitola 4.7.1, str. 19).
Přípojky NAHORU, DOLŮ a nulový vodič musí být vždy připojeny přímo na řídící jednotku.
Osvětlení dvora nebo osvětlení garáže musí být zapojeno se zpožděním při vypnutí 3 minuty (viz
kapitola 4.7.3, str. 20, připojení osvětlení).
POZOR! Zabezpečení proudového okruhu pro osvětlení není v řídící jednotce
realizováno a musí být proto realizováno externě.
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4.3

Funkční jednotky

Následující vyobrazení ukazuje základní desku řízení uvnitř řídící jednotky. Přístup k ní je nutný při
instalaci a konfigurování před prvním uvedením do provozu.

Svorkovnice pro připojení
osvětlení [LC] , aktiv. 3 min.
230 V, 50 Hz, max. 300 W

Přepínače DIP1-3
[DSW1]
Tlačítko pro ukládání
vysílačů do paměti [P1]

Pojistka
4 A / 250V

Vstup pro připojení
integrované
klávesnice
Stavová LED dioda
IR závory [FTC]
Stavová LED dioda
pojistky odrolování[TB]

Stavová LED
magnetického kontaktu
[FC]
Svorkovnice pro připojení:
Napájení 230 V, 50 Hz
Motor 230 V, 50 Hz [M]
Maják s přerušovačem [LP]
230 V, 50 Hz, max. 60 W

Svorkovnice pro připojení
externích bezpečnostních a
ovládacích zařízení

Obr. 4-1: Funkční prvky
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4.4

Postup instalace

4.4.1

Příkazová tlačítka řídící jednotky

Stisknutí jednoho z obou směrových tlačítek řídící jednotky v normálním provozním stavu způsobí
automatický pojezd vrat příslušným směrem. Pro zastavení pohybu vrat je nutno stisknout tlačítko STOP.
Při určitých chybových stavech, například pokud spustilo jedno bezpečnostní zařízení, nebo pokud je
vadné, je možný pohyb vrat dolů pouze v tak zvaném druhu provozu „mrtvý muž“.
Vrata se pak mohou pohybovat pouze tehdy, pokud je směrové tlačítko jednotky řízení stisknuto.
Po uvolnění tlačítka se vrata okamžitě zastaví.
Při spuštění pojistky proti odrolování není žádný pohyb vrat možný. A to ani v druhu provozu „mrtvý muž“.

4.4.2

Externí spínač (viz kapitola 4.6.2)

Externí spínače mohou být připojeny na svorky 14 a 15 (vydávání příkazů NAHORU > STOP > DOLŮ >
STOP > … se provádí vstupem externího spínače [TD] – N. O. spínací kontakt). Prosím, přečtěte si k tomu
kapitolu 4.6.2, strana 20.
POZOR! Protože je na tomto vstupu možný druh provozu „mrtvý muž“, musí být připojen
spínač bez aretace sepnutí.

4.4.3

Bezdrátové ovládání

Optimální možnost jak ovládat vrata, spočívá v použití bezdrátového ručního vysílače ve spojení s
bezdrátovým přijímacím modulem, který je v řízení již integrován.
Řízení je navrženo pro jedno nebo dvou tlačítkovou obsluhu. Pokud stisknete tlačítko na vysílači po prvé,
pohybují se vrata jedním směrem. Kódy tlačítka ručního vysílače musí být předem do řízení „zaučeny“.
Prosím, přečtěte si k tomu kapitolu 4.7.8, strana 24
OVLÁDÁNÍ JEDNÍM TLAČÍTKEM – sekvenční (viz kapitola 4.7.8.1)
Pokud stisknete tlačítko na vysílači po prvé, pohybují se vrata jedním směrem. Po druhém stisknutí se
zastaví pohyb vrat, po třetím se vrata pohybují v protisměru (NAHORU > STOP > DOLU > STOP >
NAHORU > STOP >…)
OVLÁDÁNÍ DVĚMA TLAČÍTKY – směrové (viz kapitola 4.7.8.2)
Pokud stisknete tlačítko 1 kanálu [1CH] na vysílači, pohybují se vrata směrem NAHORU. Pokud stisknete
tlačítko 2 kanálu [2CH] na vysílači, pohybují se vrata směrem DOLU. Pro zastavení vrat během pohybu
nahoru nebo dolů stiskněte tlačítko kanálu pro opačný směr, než je ten, kterým se vrata pohybují.
Kód vysílače se může uložit nebo smazat pomocí tlačítka P1 v řídící jednotce, nebo přes
rádiové vysílače pomoci tlačítka P3. Poslední možnost povoluje zadání nových vysílačů
v existujícím zařízení, bez nutnosti přístupu do řídící jednotky. Tento postup práce může být
proveden přímo koncovým uživatelem bez zásahu odpovědného technika, přičemž se
v každém případě garantuje utajení kódu.
Přenos radiového signálu je v plovoucím kódu, jenž se mění při každém přenosu použitím algoritmu, který
rozpozná pouze sladěný přijímač, a proto může rozhodnout, zda souhlasí přenášený kód s originálním
kódem. V přijímači se kód ukládá v EEPROM-paměti. Tato informace se zachová i v případě výpadku
napájení. Do paměti lze uložit max. 41 kódů.
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4.5

Bezpečnostní zařízení

4.5.1

Všeobecně

Podle druhu vrat, účelu použití a skupiny uživatelů je předepsaný nutný stupeň vybavenosti bezpečnostními
zařízeními. Pro nalezení správné kombinace pro příslušnou aplikaci musí být případně konzultovány
předpisy, uvedené v kapitole 6. Tyto je nutno bezpodmínečně dodržovat. Instalující technik zodpovídá za to,
že budou bezpečnostní zařízení umístěna podle předpisu, řízení příslušně nakonfigurováno a budou
dodržovány intervaly údržby bezpečnostních zařízení. Obvyklý je interval údržby 6 měsíců. Bezpečnostní
zařízení nesmí být v žádném případě vyřazováno z provozu, ani nesmí být jakýmkoli jiným způsobem
omezována jejich účinnost.
Obecně lze zjistit stav bezpečnostních zařízení podle stavu červené indikace bezpečnosti (viz. Obr. 2-1)
řídící jednotky:
“Bezpečnost” vypnuta: všechna bezpečnostní zařízení jsou v pořádku a nespustila.
“Bezpečnost” zapnuta: minimálně jedno bezpečnostní zařízení je aktivováno. “Bezpečnost” svítí: došlo k
chybě (viz kap. 5).
Předpokladem pro správné zobrazení stavu bezpečnostních zařízení je přirozeně správné nakonfigurování
řízení (kap. 4.4).
4.5.2

Pojistka proti odrolování [TB]

V normálním provozním stavu musí být propojeny svorky 21 a 22. Pokud bylo toto spojení zrušeno, nelze již
vraty pohybovat a to ani v druhu provozu „mrtvý muž“. Probíhající pohyb se okamžitě přeruší. Tento vstup
slouží kromě jiného k připojení pojistky proti odrolování a případně dalších kontaktů (např. tlačítko pro
nouzové vypnutí).
POZOR! Při zapojení pojistky proti odrolování musí být propojení svorek 21 a 22
odstraněno (ve výrobním stavu jsou svorky propojeny).
Naopak při odpojení pojistky proti odrolování je nutno svorky 21 a 22 znovu propojit.

Obr. 4-2: Připojení pojistky proti odrolování
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4.5.3

Magnetický kontakt [FC]

Magnetický kontakt slouží pro vypínání spínací lišty v předkoncové poloze (využití při nerovnostech
podlahy).

Obr. 4-3: Zapojení magnetického kontaktu

Montáž:
1. Připevněte spodní část magnetického kontaktu ve vzdálenosti max. 5 cm od dveří a upevněte jej
šrouby na zem.
2. Namontujte držák magnetu Obr. 4-4, na dveře. Umístěte magnet nad spodní část kontaktu a
upevněte jej pomocí šroubů.
3. Připojte kabel magnetického kontaktu k řídící jednotce na svorky 22 a 23.

Obr. 4-4: Umístění magnetického kontaktu
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4.5.4

Jištění zavírací hrany [CSP]

Pro zajištění závěrné hrany vrat lze použít různé typy spínacích lišt:
• optická spínací lišta (Fraba “OSE”)
• elektromechanická kontaktní lišta s připojovacím odporem 8,2 kOhm
Optická spínací lišta OSE (sada není součástí dodávky)
OSE je aktivní spínací lišta, která pro svůj provoz potřebuje napětí 12 V DC. Svorka 16 příslušné napětí
poskytuje (splňuje požadavky EN ISO 13849-1, kategorie 2/ performance level “c”.).
POZOR! Při zapojení optické spínací lišty musí být propojení svorek 17 a 18 odstraněno (ve
výrobním stavu jsou svorky propojeny). Naopak při odpojení optické spínací lišty je nutno
svorky 17 a 18 znovu propojit.

Obr. 4-5: Připojení optické spínací lišty

Elektromechanická kontaktní lišta 8,2 kOhm (není součástí dodávky)
Připojení spínací lišty se zakončovacím odporem 8,2 kOhm se provádí na svorky 16 a 17
(splňuje požadavky EN ISO 13849-1, kategorie 2/performance level “c”.).

UPOZORNĚNÍ! Při najetí jistící hrany na překážku v manuálním provozu „mrtvý muž“ dojde
k obrácení směru pohybu na 2 sekundy. Při najetí na překážku v poloautomatickém nebo
automatickém provozu dojde k obrácení směru pohybu a vyjetí vrat do polohy otevřeno.
POZOR! Konstrukčními opatřeními na vratech musí být zabráněno spuštění spínací lišty
v dolní koncové poloze (distanční prvky na koncové liště).
www.buildingplastics.eu

15

www.minirol.eu

Návod k montáži a obsluze – řídící jednotka s dálkovým ovládáním ELE7763

4.5.5

Obousměrné rádiové řízení ( TCSP rádiová bezpečnostní lišta, přídavný modul)

Připojení je provedeno mezi master zařízením a slave zařízením, umístěné na spodní lištu vrat.
Aby bylo možné splnit bezpečnostní kategorii 2, je nutné, aby ovládaná jednotka byla jištěna
hlavním ovládáním, před každým pohybem, kdy řídící jednotka provede autotest.
Každé master zařízení, může spravovat jedno příslušné slave zařízení.
Ve stejném instalačním setu, tak může být použito více systémů, které mohou pracovat bez rušení.
Akční rádius 10 m.
Komunikace v průběhu pohybu není nikdy vyšší než 100 ms.
Bezpečnostní optolišta je napájena 3,6 V bateriemi.
4.5.5.1 Instalace – pozice prvků
Pro dosažení nejlepších výsledků, je důležité dodržovat následující údaje pro instalaci:
1. Instalujeme řídící jednotku a TCSP ve vnitřních prostorech.
2. Zkontrolujeme vzdálenost mezi řídící jednotkou a TCSP, aby nebyla vzdálenost
příliš velká (3-5 m)
3. Ujistíme se, že mezi TCSP a řídící jednotkou nejsou žádné překážky.

Obr. 4-6: Instalace – pozice prvků

Zavírání vrat
Doporučujeme instalovat vpravo a vlevo do koncové lamely pevné zarážky. V případě nerovné podlahy
(pokud nechceme instalovat pevné zarážky, nebo používat FC kontakt), vždy když se bezpečnostní lišta
dostane do kontaktu s nerovnostmi na podlaze, vrata se vrátí zpět do horní koncové polohy.

Obr. 4-7: Instalace – podlaha
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4.5.5.2 Slave zařízení TCSP
Toto zařízení je napájeno z baterie a aktivuje je přídavné master zařízení v řídící jednotce v případě
potřeby. Vysílá do master zařízení a ověřuje tyto informace:
-

-

Stav signálu, používá se k pravidelnému ověření stavu přenosu signálu, tento údaj je také
odesílán během pohybu.
Signál ověření baterie je poslán s každým přenosem s dalšími informacemi.
Řídící pohybový signál, master zařízení vysílá signál do zařízení slave, aby jej aktivovali,
když je odeslán signál, přijde odpověď, bezpečnost je funkční a může se pohybovat
v pohybu. Během pohybu zařízení master očekává, že obdrží signál od slave, jako kontrola
funkcí.
Alarm signál, slave zařízení odešle varovný signál v případě, že bezpečnostní lišta
narazila na překážku. Slave zařízení může ovládat dva typy odporových lišt (vybrané
komponenty zákazníkem):
- infrazávora
- 8,2KOhm Odporová bezpečnostní lišta, stále aktivní

Svorky:
3-6 – připojení 8,2 Kohm Odporové bezpečnostní lišty
4-5-6 – připojení infrazávory, 4 signál, 5 kladný pól, 6, záporný pól
P1 – tlačítko pro programování master zařízení
DIP přepínače DSW1
DIP1: OFF – 8K2 použití odporu
ON – bezpečnostní lišta aktivní
DIP 2-3-4: nejsou použity

Obr. 4-8: Slave zařízení (TCSP bezpečnostní lišta) a master zařízení (přijímač vložený v řídící jednotce)
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4.5.5.3

Aktivace TCSP bezdrátové bezpečnostní lišty - DIP 1

Pro aktivaci nebo deaktivaci bezdrátové bezpečnostní lišty použijeme DIP 1, změnu lze provést pouze
v průběhu prvních 30 sekund po resetu.
1. Poloha DIP 1
Změna z OFF na ON – dojde k aktivaci bezdrátové bezpečnostní lišty, poté držíme 5 sekund
programovací tlačítko P1 na řídící jednotce.
Změna z ON na OFF – dojde k deaktivaci bezdrátové bezpečnostní lišty, poté držíme 5
sekund programovací tlačítko P1 na řídící jednotce.
2. Po 5 sekundách stisku tlačítka P1:

Jednotka vydá 7 pípnutí pro aktivaci bezdrátové bezpečnostní lišty
Jednotka vydá 6 pípnutí pro deaktivaci bezdrátové bezpečnostní lišty

UPOZORNĚNÍ! Nastavení mimo čas (30 sekund) po resetu řídící jednotky, jednotka vydá 1
pípnutí. Stiskneme tlačítko bez změny polohy DIP1, jednotka vydá 2 pípnutí.

4.5.5.4 Postup pro uložení TCSP rádiové bezpečnostní lišty do master zařízení
1. Stiskneme tlačítko P1 na přídavném modulu zařízení, L1 a L2 diody blikají
2. Stiskneme tlačítko P1 na zařízení slave TCSP, který má být uložen do paměti. Pokud TCSP
bylo úspěšně uloženo, Led dioda L2 bude svítit.
3. Pro ukončení celé operace stiskneme na přídavném modulu v řídící jednotce tlačítko P1
4. Pokud tato operace byla úspěšně provedena, led dioda L2 bliká, po správném rádiovém
spárování. Aby bylo možné zkontrolovat, zda TCSP slave zařízení je správně nastaveno,
stiskněte a držte tlačítko P1: Pokud bezpečnostní lišta je nastavena správně, bude Led
dioda na slave zařízení svítit, v klidovém režimu pouze bliká.
Led funkce přídavného modulu v řídící jednotce: (kap. 4.5.4.2, str. 15, obr. 4-6)
1. LED L1 – paměť
2. LED L2 – paměť a údaj o stavu zařízení - slave TCSP
3. LED L3 – není použito (bez signalizace)
Blikající LED dioda L2 udává správné spárování rádiové bezpečnostní lišty
připojení na svorky 4-5-6 nebo 3-6. Když trvale svítí, znamená to, že
bezpečnostní lišta je aktivována, nebo rádiový signál nebyl přenesen.
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4.5.6

Jištění otvoru vrat [FTC]

IR závora ELE7170 (sada není součástí dodávky)
Slouží k zajištění prostoru vrat a chrání vrata před poškozením v důsledku najetí na překážku.
(splňuje požadavky EN ISO 13849-1, kategorie 2/ performance level “c”.).
POZOR! Při zapojení IR závory musí být propojení svorek 14 a 15 odstraněno (ve výrobním
stavu jsou svorky propojeny). Naopak při odpojení IR závory je nutno svorky 14 a 15 znovu
propojit.

Obr. 4-9: Připojení reflexní IR závory

POZOR! Dodržujte polaritu napájení IR závory.

UPOZORNĚNÍ! Je bezpodmínečně nutno připojit jištění zavírací hrany.
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4.6

Schémata zapojení

4.6.1

Schéma zapojení obecně

Obr. 4-10 ukazuje obsazení jednotlivých svorek. Na připojovací svorky vpravo se připojí všechna ochranná
zařízení a příkazové prvky.
Levé připojovací svorky mají význam pro ty prvky, které jsou důležité pro síť 230V.
25 24

1

2

3

4

5

6
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8
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21 22 23

Obr. 4-10: Schéma zapojení
Zapojení svorkovnice
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vstup pro přívod 230 V/50 Hz PE (žluto-zelený vodič)
Výstup pro motor [M] 230 V/50 Hz PE (žluto-zelený vodič)
Vstup pro přívod 230 V/50 Hz L (hnědý vodič)
Vstup pro přívod 230 V/50 Hz N (modrý vodič)
Výstup pro motor [M] 230 V/50 Hz L – pro otevření vrat (motor vpravo – hnědý vodič / motor vlevo - černý vodič)
Výstup pro motor [M] 230 V/50 Hz N (modrý vodič)
Výstup pro motor [M] 230 V/50 Hz L – pro zavření vrat (motor vpravo – černý vodič / motor vlevo - hnědý vodič)
Výstup pro maják [LP] 230 V/50 Hz, max. 60 W L (hnědý vodič)
Výstup pro maják [LP] 230 V/50 Hz, max. 60 W N (modrý vodič)

10
11

Výstup pro osvětlení [LC] 230 V/50 Hz, max. 300 W L (hnědý vodič)
Výstup pro osvětlení [LC] 230 V/50 Hz, max. 300 W N (modrý vodič)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
18
23
24
25

Výstup pro napájení IR závory 12 V DC, max. 80 mA
Výstup pro společný vodič externího spínače
Výstup pro IR závoru [next tx FTC] - společný
Vstup pro IR závoru [FTC] – N. C. rozpínací kontakt
Vstup pro bezpečnostní lištu (hnědý vodič, pro použití bezdrátové bezpečnostní lišty připojen odpor 8K2)
Vstup pro bezpečnostní lištu (zelený vodič, pro použití bezdrátové bezpečnostní lišty připojen odpor 8K2)
Vstup pro bezpečností lištu (bílý vodič)
Výstup pro společný vodič externího spínače
Výstup pro externí sekvenční tlačítko [TD] – N. O. spínací kontakt
Vstup pro pojistku proti odrolování [TB] – N. C. rozpínací kontakt
Výstup pro společný vodič externího spínače a pojistky proti odrolování
Výstup pro společný vodič IR závory a bezpečnostní lišty (bílý vodič)
Výstup pro bezpečnostní magnetický kontakt F. C. spínací kontakt
Výstup pro stínící vodič přídavné antény (není součástí dodávky)
Výstup pro pracovní vodič antény - pevný drát 8,5 cm (součást dodávky) nebo přídavná anténa (není součástí dodávky)
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POZOR! Vstupy kontaktů typu N. C. (rozpínací kontakt) musí být v případě odpojení
zařízení vždy propojeny. Přípojky NAHORU, DOLU a nulový vodič motoru musí být připojeny
přímo na řídící jednotku. Propojení nulového vodiče přímo ze sítě není přípustné!
4.6.2

Schéma zapojení externího spínače [TD]

Pro ovládání vrat externím ovládacím prvkem lze použít různé typy spínačů:
• impulzní tlačítkový nebo klíčový spínač (ovládání sekvenční)
OVLÁDÁNÍ JEDNÍM TLAČÍTKEM - sekvenční
Obr. 4-9 ukazuje obsazení jednotlivých svorek.

Obr. 4-11: Schéma zapojení externího impulzního spínače

4.6.3

Schéma zapojení osvětlení [LP, LC]

Řídící jednotka disponuje dvěma typy funkčních výstupních svorek pro připojení osvětlení:
• svorky pro připojení majáku s přerušovačem [LP], max. 60 W / 230 V AC
• svorky pro připojení integrovaného nebo externího osvětlení [LC], max. 300 W / 230 V AC

Modrá

Hnědá

Maják s přerušovačem BPE180010 (není součástí dodávky)
Slouží jako výstražné světelné zařízení s přerušovaným oranžovým světlem. Svítí pouze po dobu běhu vrat.
Obr. 4-11 ukazuje obsazení jednotlivých svorek.

Maják s přerušovačem
BPE180010 [LC]
max. 40 W / 230 V / E27
(není součástí dodávky)
Obr. 4-12: Schéma zapojení majáku
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Integrované osvětlení ELE7041 (není součástí dodávky), externí osvětlení
Slouží jako orientační osvětlení garáže. Svítí po dobu 3 minut od uvedení vrat do pohybu.
Obr. 4-12 ukazuje obsazení jednotlivých svorek.

Hnědá

Zeleno - Žlutá
Modrá

Externí osvětlení
max. 300 W / 230 V
(není součástí dodávky)

Integrované osvětlení
ELE7041 [LC]
max. 25 W / 230 V / E14
(není součástí dodávky)

Obr. 4-13: Schéma zapojení integrovaného nebo externího osvětlení

POZOR! Před připojením osvětlení nejdříve odpojte řídící jednotku ze sítě! Připojení
dvou a více světelných zařízení smí být provedeno pouze paralelně!
4.7

Předvolby

4.7.1

Všeobecně

Před prvním uvedením do provozu je vždy nutno nastavit správné parametry řídící jednotky
(kroky 1-4, viz strana 17).
Bez těchto nastavení nemůže být zabezpečen řádný a bezpečný provoz vrat.
Konfigurace se provádí na panelu řídící jednotky prostřednictvím 3 DIP přepínačů, tlačítka P1. Všechna
nastavení zůstanou zachována také při odpojení ze sítě, nebo při výpadku proudu.
4.7.2.

Volba provozu - DIP 2-3

DIP 2:
OFF – Zavření je možné pouze v mrtvém muži, otevření je již automatické (i při sepnutí
automatického zavření)
ON – Poloautomatický režim, otevření a zavření je prováděno automaticky.

DIP 3:
ON – Aktivace automatického zavření **
OFF – deaktivace automatického zavření

** Automatické zavření se aktivuje pouze tehdy, pokud došlo k plnému otevření do koncového spínače.

www.buildingplastics.eu

22

www.minirol.eu

Návod k montáži a obsluze – řídící jednotka s dálkovým ovládáním ELE7763

4.7.3

Nastavení času pro automatické zavírání (od 5 s, max. 90 s)

Tento postup je možné provést pouze do 30 sec po resetu. Přičíst k nastavenému času 5 s.
1 – Stiskneme tlačítko vysílače P3 na 5 sec. Po dobu držení P3 nám bzučák vydává nepřetržitý tón. Po
uvolnění 1 krát pípne. Během 5 sec opět stiskneme tlačítko P3 8 krát v pravidelných intervalech, bzučák při
stisknu vždy pípne. Po dokončení 8 stisknu, vyčkáme 5 sec., bzučák poté vydá 2 krát pípnutí.
UPOZORNĚNÍ! Pokud se nepodaří stisknout P3 v pravidelném intervalu, bzučák 4 krát
pípne a dojde k přerušení nastavení.

Obr. 4-14: Nastavení času pro automatické zavírání

2 – Stiskneme opět tlačítko P3, bzučák vydá jeden tón. Spustí se nastavování času.
3 – Po dosažení požadované doby pro automatické zavírání, stiskneme tlačítko P3. Dojde k ukončení a
uložení času.

Obr. 4-15: Nastavení času pro automatické zavírání

4.7.4

Nastavení času pro osvětlení ( od 1 min, max. 12 h)
Tento postup je možné provést pouze do 30 sec po resetu. Přičíst k nastavenému času 1
min.

1 – Stiskneme tlačítko vysílače P3 na 5 sec. Po dobu držení P3 nám bzučák vydává nepřetržitý tón. Po
uvolnění 1 krát pípne. Během 5 sec opět stiskneme tlačítko P3 5 krát v pravidelných intervalech, bzučák při
stisku vždy pípne. Po dokončení 5 stisku, vyčkáme 5 sec., bzučák poté vydá 3 krát pípnutí.
UPOZORNĚNÍ! Pokud se nepodaří stisknout P3 v pravidelném intervalu, bzučák 4 krát
pípne a dojde k přerušení nastavení.
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Obr. 4-16: Nastavení času pro osvětlení

2 – Stiskneme P3 na vysílači, bzučák vydá 1 krát pípnutí a příslušné osvětlení se rozsvítí. Spustí se
nastavování času.
3 – Po dosažení požadované doby pro osvětlení, stiskneme tlačítko P3. Dojde k ukončení a uložení času,
osvětlení zhasne.

Obr. 4-17: Nastavení času pro osvětlení

4.7.5

Určení pracovní doby chodu vrat pro uzavření
UPOZORNĚNÍ! Pouze při použití magnetického kontaktu – výstupní svorky na řídící jednotce
22-23. Tento postup je možné provést pouze do 30 sec po resetu.

1 – Stiskneme tlačítko vysílače P3 na 5 sec. Po dobu držení P3 nám bzučák vydává nepřetržitý tón. Po
uvolnění 1 krát pípne. Během 5 sec opět stiskneme tlačítko P3 10 krát v pravidelných intervalech, bzučák při
stisku vždy pípne. Po dokončení 10 stisku, vyčkáme 5 sec., bzučák poté vydá 1 krát pípnutí.
UPOZORNĚNÍ! Pokud se nepodaří stisknout P3 v pravidelném intervalu, bzučák 4 krát
pípne a dojde k přerušení nastavení.

Obr. 4-18: Určení pracovní doby chodu vrat
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2 – Nyní ukládáme čas na uzavření. Zapamatování pohybu se provádí ručně, vrata ovládáme pomocí
tlačítek pro směr otevřít, zavřít.
3 – Umístíme vrata do otevřené polohy, bzučák 1 krát pípne.
4 – Umístíme vrata do uzavřené polohy, bzučák 1 krát pípne. Vše je uloženo a jednotka již není
v nastavovacím režimu a je plně k dispozici pro normální provoz.

Obr. 4-19: Určení pracovní doby chodu vrat

4.7.6

Automatické osvětlení, fungující jako alarm

Je možné použít výstup pro vnitřní osvětlení, na svorkách řídící jednotky na zabezpečovací systém. Paměť
vysílače alarmu (kód: TVSSH nebo TVTCTM) s funkcí 3 – zapamatování a aktivace „stropního svítidla jako
alarm“ funkce (viz 4.7.7).
Pokud řídící jednotka dostane poplašný signál z vysílače alarmu, vnitřní osvětlení se aktivuje na dobu 1
minuty
.
POZOR! Vnitřní osvětlení má určené svorky na 230 Vac. Použití alarmu musí být
uspořádáno podle specifikace instalovaného zabezpečovacího systému.

Obr. 4-20: Automatické osvětlení, fungující jako alarm
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4.7.7

Provozní režim stropního osvětlení nebo alarmu
UPOZORNĚNÍ! Tento postup je možné provést pouze do 30 sec po resetu.

Stiskneme tlačítko vysílače P3 na 5 sec. Po dobu držení P3 nám bzučák vydává nepřetržitý tón. Po uvolnění
1 krát pípne. Během 5 sec opět stiskneme tlačítko P3 3 krát v pravidelných intervalech, bzučák při stisku
vždy 1 krát pípne. Po dokončení 3 stisknu, vyčkáme 5 sec., bzučák poté vydá určitý počet pípnutí:
3 pípnutí funkce osvětlení
5 pípnutí funkce alarmu

Obr. 4-21: Provozní režim stropního osvětlení nebo alarmu

Světlo jako alarm bliká, výstup se stává světelným upozorněním.
4.7.8

Bezdrátové řízení

Řídící jednotka umožňuje nastavení dvou způsobů bezdrátového řízení:
• OVLÁDÁNÍ JEDNÍM TLAČÍTKEM - sekvenční
• OVLÁDÁNÍ DVĚMA TLAČÍTKY - směrové
4.7.8.1 Ovládání jedním tlačítkem – sekvenční
Uložení kódu vysílače je provedeno následujícím způsobem: jednotlivé kanály se sekvenční (dynamickou)
funkcí NAHORU > STOP > DOLU > …
Stiskněte a podržte tlačítko P1,
řídící jednotka vydá 1 krát pípnutí
a poté bude znít nepřetržitě.

Stiskněte na příslušném ovladači
laděný kanál.

Jednotka při uložení dálkového
ovladače do paměti potvrdí
uložení 4 pípnutím.

Obr. 4-22: Ovládání jedním tlačítkem
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4.7.8.2 Ovládání dvěma tlačítky – směrové
Uložení kódu vysílače je provedeno následujícím způsobem: kanál 1 [CH1] + kanál 2 [CH2] (nebo naopak)
a kanál 3 [CH3] + kanál 4 [CH4] (nebo naopak).
Stiskněte 2 krát a při druhém
stisknutí podržte tlačítko P1,
řídící jednotka vydá 1 krát
pípnutí a poté bude znít
nepřetržitě.

Stiskněte na příslušném
ovladači laděný kanál.

Jednotka při uložení
dálkového ovladače do paměti
potvrdí uložení 4 pípnutím.

.

Obr. 4-23: Ovládání dvěma tlačítky

4.7.8.3 Ovládání osvětlení
Zapamatování kanálů se provádí v jednom režimu pro každý kanál (kanál slouží pro vypnutí a zapnutí
osvětlení).
Stiskněte 3 krát a při třetím
stisknutí podržte tlačítko P1,
řídící jednotka vydá 1 krát
pípnutí a poté bude znít
nepřetržitě.

Stiskněte na příslušném
ovladači laděný kanál.

Jednotka při uložení
dálkového ovladače do paměti
potvrdí uložení 4 pípnutím.

Obr. 4-24: Ovládání osvětlení

UPOZORNĚNÍ! Z bezpečnostních důvodů doporučujeme při každé nové instalaci vymazat
celou paměť přijímače (max. 41 různých kódů).
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4.7.9

Vymazání kódu vysílače z paměti řízení

Vymazání se prování v páru jako při ukládání: jednotlivé kanály se sekvenční (dynamickou) funkcí –
sekvenční řízení; kanál 1 [CH1] + kanál 2 [CH2] (nebo naopak) a kanál 3 [CH3] + kanál 4 [CH4] (nebo
naopak, pouze ELE7024) – směrové řízení.
Uživatelský kód a funkce kanálu jsou mazány prostřednictvím přijímače následujícím způsobem:
Na panelu řízení 4x stiskněte a při čtvrtém
stisknutí podržte tlačítko P1 - po 0,8 s vydá
bzučák B1 trvalý tón

Na vysílači stiskněte tlačítko kanálu, který má být
vymazán z paměti – bzučák B1 vydá dlouhý
nepřerušovaný tón -> vymazání kódu vysílače je
úspěšně provedeno

Obr. 4-25: Vymazání kódu vysílače z paměti řízení

4.8.0

Vymazání všech kódu vysílačů z paměti řízení

Dojde k vymazání všech kódů
Paměť kódů je mazána prostřednictvím přijímače následujícím způsobem:
Na panelu řízení 5 x stiskněte a podržte tlačítko P1 po dobu cca.10 sec - bzučák B1 vydá pomalý
přerušovaný tón, jakmile bzučák B1 začne vydávat rychlý přerušovaný tón, uvolněte tlačítko P1 -> vymazání
paměti bylo úspěšně provedeno

Obr. 4-26: Vymazání všech kódu vysílačů z paměti řízení

4.8.1

Uložení kódu vysílače bez přístupu k panelu řízení – prázdná paměť řízení

V tomto režimu budou mít kanály funkci jako při nastavení směrového ovládání: kanál 1 [CH1] + kanál 2
[CH2] (nebo naopak) a kanál 3 [CH3] + kanál 4 [CH4] (nebo naopak, pouze ELE7024).
Vložený kód vysílače se stane hlavním pro vkládání dalších vysílačů.
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Uživatelský kód a funkce kanálu jsou ukládány prostřednictvím vysílače následujícím způsobem:
Během této doby (do 5 s) na vysílači stiskněte
tlačítko kanálu, který má být uložen do paměti –
bzučák B1 vydá rychlý přerušovaný tón.
-> uložení kódu vysílače je úspěšně provedeno

Na vysílači stiskněte tlačítko P3 - bzučák B1 vydá
trvalý tón po dobu 5 s.

Obr. 4-27: Uložení kódu vysílače bez přístupu k panelu řízení

POZOR! Je-li paměť řízení prázdná, nesmí být připojena do sítě více než jedna řídící
jednotka, protože výše uvedený postup aktivuje všechny kompatibilní řídící jednotky
v dosahu radiového signálu.
4.8.2
Uložení kódu vysílače bez přístupu k panelu řízení pomocí již naladěného vysílače –
kopírování
Způsob ovládání kanálů (sekvenční nebo směrové) závisí na tom, jak byl uložen kanál již uloženého kódu
vysílače (dále jen „hlavní vysílač“).
Uživatelský kód a funkce kanálu jsou ukládány prostřednictvím hlavního vysílače následujícím způsobem:

Na hlavním vysílači stiskněte
tlačítko P3 - bzučák B1 vydá
trvalý tón po dobu 5 sec

Během této doby (do 5 sec) na
hlavním
vysílači stiskněte
tlačítko kanálu, který je již
uložen do paměti – bzučák B1
přeruší tón na 1 sec a pak
vydá další trvalý tón po dobu 5
sec.

Během této doby (do 5 sec) na
novém
vysílači
stiskněte
tlačítko kanálu, který má být
uložen do paměti – bzučák B1
vydá rychlý přerušovaný tón ->
uložení kódu nového vysílače
je úspěšně provedeno

Obr. 4-28: Uložení kódu vysílače bez přístupu k panelu řízení - kopírování
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Pro uložení dalších kódů opakujte body 1, 2 a 3.
POZNÁMKA! Vysílač, jehož kód je již uložen do paměti řízení, může být následně použity
jako „hlavní vysílač“ pro ukládání kódu nových vysílačů.
4.8.3

Vymazání kódu vysílače bez přístupu k panelu řízení pomocí již naladěného vysílače

Vymazání se prování v páru jako při ukládání: jednotlivé kanály se sekvenční (dynamickou) funkcí –
sekvenční řízení; kanál 1 [CH1] + kanál 2 [CH2] (nebo naopak) a kanál 3 [CH3] + kanál 4 [CH4] (nebo
naopak, pouze ELE7024) – směrové řízení.
Uživatelský kód a funkce kanálu jsou mazány prostřednictvím vysílače následujícím způsobem:
Na vysílači, který má být smazán, stiskněte třikrát
(v časovém rozmezí 5 s) tlačítko P3 - bzučák B1
vydá pomalý přerušovaný tón po dobu 5 s

Během této doby (do 5 s) na vysílači stiskněte
tlačítko kanálu, který má být vymazán z paměti –
bzučák B1 přestane vydávat tón -> vymazání
kódu vysílače je úspěšně provedeno

Obr. 4-29: Vymazání kódu vysílače bez přístupu k panelu řízení pomocí již naladěného vysílače

Pro vymazání dalších kódů opakujte body 1 a 2.
4.8.4 Chyby během ukládání kódu vysílače do paměti
Příčiny, proč nedošlo k uložení kódu vysílače do paměti mohou být způsobeny následujícími faktory:
• kód vysílače je již v paměti řízení uložen
• paměť řízení je již plná (max. 41 různých kódů) – v tomto případě bzučák B1 vydá 3 krátké tóny při
každém připojení řízení do sítě a při ukládání kódu vysílače do paměti
Vysílač dálkového ovládání
Vysílače jsou kódovány přímo výrobcem a každý vysílač má svůj jedinečný kód.
Řízení je kompatibilní s ručními vysílači:
• ELE7022 – 2 kanály [CH1 + CH2] (není součástí dodávky)
• ELE7024 – 4 kanály [CH1 + CH2; CH3 + CH4] (není součástí dodávky)
ELE7022
(není součástí
dodávky)

ELE7024
(není součástí dodávky)

Obr. 4-30: Prvky obsluhy a nastavení ručních vysílačů ELE7022 a ELE7024

POZOR! Je-li tlačítko kanálu na vysílači stisknuto a drženo déle než 30 s, dojde k vypnutí
(deaktivaci) vysílače. Toto opatření zajišťuje ochranu před vybytím baterie při náhodném
trvalém stisknutí tlačítka. Při dalším stisknutí tlačítka je vysílač opět aktivní.
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4.8.5 Výměna baterií
Otevřete kryt na zadní straně vysílače a vyjměte starou baterii. Vložte novou baterii typu CR2032 (jiný typ
baterie není přípustný). Při vložení baterie dbejte na správnou polaritu (+ / -) !!!

Kryt baterie

Baterie typ CR2032
(není součástí dodávky)

Obr. 4-31: Výměna baterií u ručních vysílačů ELE7022 a ELE7024

POZOR! Udržujte vysílače a baterie mimo dosah dětí a zvířat. Dojde-li k požití, okamžitě
vyhledejte lékaře. Baterie nesmí přijít do kontaktu s jinými kovovými předměty – může dojít
k jejímu poškození nebo ke vznícení.
POKYNY K LIKVIDACI! Nefunkční baterie zlikvidujte okamžitě dle platných předpisů. Před
likvidací baterie vždy zabalte. Kontaktujte příslušné úřady ochrany životního prostředí nebo
úřady zodpovědné za odvoz nebezpečného odpadu.
!!! NEVYHAZUJTE BATERIE DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU !!!
5.

Chybový stav

5.1

Všeobecně

Řízení roletových vrat ELE7763 je vybaveno různými bezpečnostními funkcemi, aby se během pravidelného
provozu zabránilo nebezpečným stavům. Mezi tyto funkce patří monitorování jištění zavírací hrany [CSP],
jištění otvoru vrat [FTC], doby chodu motoru a pojistky proti odrolování [TB].
Pokud se identifikuje závada, přechází řízení do chybového režimu. Ten je z vnějšku identifikován
rozsvícením bezpečnostní stavové LED diody, případně zhasnutím LED indikátoru provozního stavu (viz obr.
2-1, kapitola 2.2, str. 6). Pro bližší specifikaci chyby identifikují stavové LED diody na interním panelu řízení
konkrétní závadu.
Podle druhu závady již nejsou určité druhy pohybu vrat v provozu s automatickým zastavením možné.
Řízení blokuje postižený směr a umožňuje již jen manuální druh ovládání „mrtvý muž“. Pohyb vrat je poté
možný již jen při manuálním držení tlačítek řízení nebo ručního vysílače. Pokud je uvolněno příslušné
tlačítko, vrata se okamžitě zastaví. Tento druh provozu má přednost před všemi připojenými bezpečnostními
zařízeními.
POZOR! Protože v manuálním druhu provozu „mrtvý muž“ nejsou bezpečnostní zařízení
aktivní, smí uživatel vrata ovládat pouze při volném výhledu do prostoru vratového otvoru.
POZNÁMKA! Pro zavření vrat v chybovém stavu stiskněte a držte tlačítko „DOLŮ“.
Po 5 s se vrata zavírají v manuálním druhu provozu „mrtvý muž“, přičemž bzučák B1 vydává
trvalý zvukový signál jako varování po celou dobu zavírání.
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5.2

Chybové stavy

5.2.1

Bezpečnostní LED svítí, jednotka vydává zvukový signál

Při vydání povelu k zavření vydává bzučák B1 zvukový signál:
• 1 x pomalý tón – FC je nainstalováno příliš vysoko
• 2 x pomalý tón – motor není připojen (pokud se pohon nachází v koncové poloze a dostane stejný
příkaz, tuto chybu oznámí také, stačí pouze stisknout druhý směr)
• 3 x pomalý tón – chyba na vstupu jištění otvoru vrat [FTC] – IR závora je aktivní nebo defektní
• 4 x pomalý tón – chyba na vstupu jištění zavírací hrany [CSP] – bezp. lišta je aktivní nebo defektní
• 5 x pomalý tón – chyba na vstupu bezpečnostního testu – test zařízení neobstál
• 8 x pomalý tón – chyba koncového spínače
5.2.2

Provozní LED nesvítí

Zkontrolujte prosím, zda je dostupné síťové napětí (230 V/ 50 Hz) a zda je síťová zástrčka připojena do
zásuvky.

6.

Technické údaje, normy a předpisy

ELE7763
Kmitočet přijímaného signálu
Mezivfekvenční kmitočet
Citlivost (pro úspěšný přenos signálu)
Napájecí napětí
Rozsah provozních teplot
Maximální výkon motoru [M]
Maximální výkon majáku [LP]
Maximální výkon pro externí osvětlení [LC]
Maximální výkon na svorkách 12-13
Maximální výkon na svorkách 22-23
Rozměry jednotky (Š x V x H)
Stupeň krytí
Stupeň krytí s integrovaným světlem

868,3 MHz
10,7 MHz
1 μV
230 V AC / 50 Hz
- 20 °C ÷ + 60 °C
230 V, 350 W
230 V AC, 60 W
230 V AC, 300 W
12 V DC, 80 mA
34 V, 1 A
145 mm x 205 mm x 85 mm
IP 54
IP 20
koaxiální kabel max. 15 m
Impedance 50 Ω

Přídavná anténa vyladěná (není součástí dodávky)

ELE7022, ELE7024 (není součástí dodávky)
Kmitočet vysílaného signálu
868,3 MHz
Zdánlivý vyzařovaný výkon
-3 ÷ 1 dBm
Zdánlivý vyzařovaný výkon harmonizovaných produktů < - 54 dBm (< 4 nW)
Modulace
FSK
3 V ± 10 % (lithiová baterie
Napájení
CR2032)
Spotřeba při přenosu
12 mA
Rozsah provozních teplot
- 10 °C ÷ + 50 °C
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Prohlášení o souladu se směrnicemi EU
Řízení roletových vrat ELE7763 splňuje následující normy a předpisy:
• EN 60335-1:2007
Bezpečnost elektrických zařízení pro použití v domácnosti a podobné účely
• EN 61000-6-3:2001
Vysílání poruchového signálu
• EN 61000-6-2:2005
Odolnost proti poruchám
Dále je nutno při instalaci a uvádění do provozu dodržet následující normy a předpisy:
• EN 12453:2000
Vrata – Bezpečnost užívání samočinných vrat - Požadavky
• EN 60204-1:2005
Bezpečnost strojů, Elektrická výbava strojů, Všeobecné požadavky
• EN ISO 13849-1:2006 Bezpečnost strojů – části řízení, důležité pro bezpečnost;
Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci
• VDE 0100:1973
Předpisy pro zřizování silnoproudých zařízení s jmenovitým napětím
do 1000 V
• BGR232:2003
Směrnice pro samočinná okna, dveře a vrata

Záruka
Záruka je v souladu se zákonem. Pokud budete muset záruku uplatnit, obraťte se na specializovaného
prodejce. Záruka je uplatnitelná pouze v zemi, kde bylo zařízení zakoupeno. Nevztahuje se na baterie.
Pokyny k likvidaci
Staré zařízení likvidujte prostřednictvím sběrny elektoodpadu nebo Vašeho specializovaného
obchodu.
Staré baterie vyhazujte do kontejneru na baterie nebo ve Vašem specializovaném obchodu.
Obalový materiál vyhoďte do kontejnerů na tříděný odpad – papír, lepenka, umělá hmota.
!!! NEVYHAZUJTE STARÉ ZAŘÍZENÍ A BATERIE DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU !!!

UPOZORNĚNÍ! Vzhledem k neustálému vývoji svých výrobků si výrobce vyhrazuje právo
na změny technických údajů a specifikace bez předchozích upozornění.
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Návod k montáži a obsluze – řídící jednotka s dálkovým ovládáním ELE7763

DEMONTÁŽ KRYTU

MONTÁŽ ŘÍZENÍ

MONTÁŽ KRYTU

ROZMĚRY KRYTU
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