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1 VŠEOBECNÉ INFORMACE 

1.1 Úvod 

1.1.1 Rychloběţná vrata, popsaná v tomto dokumentu, jsou stavebním prvkem pro zavírání a otevirání s flexibilním 

křídlem. 

1.1.2 Cílem tohoto dokumentu je popsat jednotlivé komponenty výrobku a jejich instalaci, provoz a údrţbu. Kromě 

toho dokument obsahuje popis moţných rizik v souvislosti s těmito činnostmi a opatření pro jejich eliminaci 

nebo minimalizaci. 

KOPIE TOHOTO DOKUMENTU MUSÍ BÝT K DISPOZICI VŠEM KDO VRATA INSTALUJÍ, POUŢÍVAJÍ, NEBO 

OPRAVUJÍ. 

TENTO NÁVOD JE SOUČÁSTÍ VÝROBKU. 
(V souladu se Směrnici pro strojní zařízení 98/37 CEE v platném znění) 

1.1.3 Pro bezpečnou instalaci, pouţívání a údrţbu tohoto výrobku je nutné přijmout preventivní opatření zde 

popsaná. V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na Asistenční sluţbu CAMPISA. 

1.1.4 V případě prodeje výrobku nebo objektu kde je instalován informujte výrobce o novém majitel tak, aby mu 

mohl předávat aktualizace informací. 

1.1.5 Před zahájení instalace nebo údrţby si pozorně přečtěte tento návod. 

1.1.6 Tento návod musí být k dispozici všem instalačním technikŧm a technikŧm údrţby. 

1.1.7 Veškeré dodané součásti byly navrţeny speciálně pro tento výrobek. Pouţití jiných součástí mŧţe mít 

negativní vliv na bezpečnost uţivatelŧ a mŧţe znamenat znehodnocení záruky. 

1.1.8 Společnost CAMPISA nepřebírá ţádnou zodpovědnost v případě: 

• Nesprávného pouţívání 

• Nesprávné instalace 

• Nesprávné elektroinstalace 

• Nedostatečné údrţby 

• Nedovolených modifikací a zásahŧ do výrobku 

 

1.3 Záruční podmínky 

1.3.1 Všech nabídek, smluv a plnění se týkají všeobecné a speciální podmínky prodeje a dodávky, stanovené v 

objednávce . 

1.3.2 Záruka se poskytuje pouze na výrobky, které po prohlídce uznáme jako vadné. Společnost mŧţe rozhodnout o 

zpŧsobu řešení reklamace, zda bude provedena oprava nebo výměna. Náklady na práci nejsou započteny do 

nabídky ani záruky. Komponenty, které jsou uznány za vadné, jsou vyměněny ex works. 

1.3.3 Tento dokument nezaručuje ţádná práva. Rezervujeme si právo jej měnit bez písemného upozornění. 

1.3.4 Společnost CAMPISA srl provedla návrh a výrobu těchto výrobkŧ v souladu s platnými CE normami. V 

kaţdém případě je nutno provést srovnání s národními normami v místě pouţití. 

1.3.5 Záruka je platná po dobu 12 měsícŧ od dodávky výrobku. 

1.3.6 Záruka se poskytuje pouze na výrobky dodané prodejcem, které nebyly bez souhlasu výrobce modifikovány a 

byly servisovány podle pokynŧ v Kap VII. Záruka se nevztahuje na provozní opotřebení. 

1.2 Technické údaje 

ROZMĚRY V závislosti na rozměrech stavebního otvoru 

HMOTNOST Standardní hmotnosti viz tabulka specifikací 

VLASTNOSTI 

PŘÍKON 0.5 kW, 1.1 kW, 2.2 kW (viz 3.6) 

PROVOZNÍ PROUD 1,4 A - 5,5 A 3 fáze, 8 A 1 fáze 

PŘÍVODNÍ NAPĚTÍ 400/230V ± 10% tři fáze, 230V jedna fáze (viz 3.6) 

OTÁČKY MOTORU 2 700 ot/min 

STUPEŇ KRYTÍ IP 55 

FREKVENCE 50 HZ 

ROZMĚRY V závislosti na rozměrech stavebního otvoru 
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1.5 Princip funkce: 

1.5.1 Rychloběţná vrata Smart POCKET mají flexibilní výplň, vyztuţenou profily vedenými vertikálními vodícími 

kolejnicemi. To umoţňuje značnou odolnost proti větru. 

1.5.2 Rychloběţná vrata Smart POCKET mají také bezpečnostní lištu, která zabraňuje jejich kolizi s lidmi, zvířaty a 

předměty. 

1.6 Bezpečnostní prvky: 

1.6.1 Blokování elektrických systémŧ při nasunutí kliky ručního pohonu na převodovku. Pokud je nasazena klika 

ručního pohonu, jsou všechny elektrické systémy pohonu zablokovány. 

1.6.2 Nouzové tlačítko podle norem. 

1.6.3 Bezpečnostní lišta na spodní hraně výplně.

 
 

1.4 Součásti 

 

1 Pohon 8 Výztuţný profil 

2 Vodorovný překlad 9 Tlačítko otevírání a nouzové tlačítko 

3 Hřídel navíjení 10 Klika ručního pohonu 

4 Příruba hřídele 11 Ovládací kabely 

5 Flexibilní výplň 12 Bezdrátová bezpečnostní hrana 
6 Kartáče 13 Okno 
7 Svislé vedení   
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2 MANIPULACE A PŘEPRAVA 

2.1 Balení 
2.1.1 V případě dodávky většího mnoţství stejných dveří je moţné balení podobných součástí dohromady. 

2.2 Přejímka 

2.2.1 Před přejímkou zkontrolujte neporušenost balení a viditelných částí, případné problémy ihned nahlaste výrobci. 

2.3 Skladování 

2.3.1 Během skladování musí být obaly chráněny před deštěm a povětrnostními vlivy; doporučujeme suché a 

chráněné místo. 

2.3.2 Neskladujte více neţ dvě balení na sobě. 

2.4 Manipulace 

2.4.1 Po instalaci se s vraty nemanipuluje. Jednotlivými komponenty lze manipulovat za splnění těchto podmínek. 

2.4.2 Navíjecí válec: balení tohoto dílu je navrţeno pro manipulaci vysokozdviţným vozíkem. Pouţívejte široké 

vidlice, náklad vyvaţte a postupujte opatrně. 

2.4.3 Boční kolejnice: jsou při dodávce svázány dohromady a lze s nimi manipulovat ručně. 

2.4.4 Příslušenství: menší krabice, ruční manipulace. 

2.4.5 Pohon: menší krabice, ruční manipulace. 

2.4.6 Komponenty těchto vrat lze manipulovat. Při přepravě je nutno rozloţit zatíţení a neskládat na sebe. 

2.4.7 Pouţívejte vybavení odpovídající nosnosti podle norem. 

2.4.8 Obaly likvidujte v souladu s místními předpisy. 

3 INSTALACE 

3.1 Varování 

Produkty společnosti CAMPISA jsou dodávány se zapojenými, nastavenými a otestovanými komponenty: díky tomu 

mohou instalaci za splnění těchto pokynŧ provádět běţní technici. Instalace musí být prováděna: 

3.1.1 Personálem s dostatečnými mechanickými a elektrickými dovednostmi a pracujícím za splnění bezpečnostních 

podmínek. Předpokládá se znalost elektrohydraulických systémŧ, případně seznámení se s nimi před instalací. 

Instalující personál by také měl mít povědomí o provozu a údrţbě vrat, které jsou popsány v tomto dokumentu. 

Dále je nutno dodrţovat tyto zásady: 

3.1.2 Nezdrţujte se pod součástmi vrat, u kterých hrozí pád, 

3.1.3 Pozor na pohyb konstrukce a vrat, zpŧsobený pohybem lidí a techniky, 

3.1.4 Ujistěte se, ţe v blízkosti vrat není nikdo přítomen, 

3.1.5 Pouţití pohonné soustavy: nikdy nepracujte na součástech pohonné soustavy, pokud není odpojena zásuvka 

přívodu napětí, 

3.1.6 Tam, kde je to vhodné, pouţívejte ochrannou helmu, rukavice, brýle a přijměte všechna opatření pro zabránění 

nehodám, 

3.1.7 Pouţívejte bezpečnostní pásy a lešení, 

3.1.8 Pouţívejte šrouby a matice dodané s výrobkem, pokud je nutné je vyměnit nebo nahradit, pouţijte 

pozinkované šrouby 8.8 v maximálním prŧměru, který umoţňuje příslušný otvor a samojistné matku s 

podloţkami. Všechny přidané šrouby a matky musí mít poţadovanou délku, prŧměr a pevnost. 

3.1.9 Pokud není uvedeno jinak, šrouby a matice se dotahují na maximální sílu povolenou pro konkrétní spoj. 

3.1.10 Zákazník zajistí na přívodním napětí pojistku příslušné kapacity. 

3.2 Vybavení potřebné pro instalaci 

3.2.1 Profesionální nářadí. Šrouby a matice dotahujte správným nářadím abyste zachovali jejich ţivotnost. 

3.2.2 Kotvení do stěn mŧţe vyţadovat delší šrouby, kotvy, nebo jiné díly v závislosti na druhu konstrukce.
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3.3 Stavební připravenost 

3.3.1 Za základy a stavební konstrukce zodpovídá v plné míře zákazník; vše musí být navrţeno tak, aby byl umoţněn 

bezpečný přenos zatíţení od instalovaných částí, dynamických prvkŧ i větru. 

3.3.2 Pokud máte pochybnosti, kontaktujte Technické oddělení společnosti CAMPISA. 

POZOR: správná instalace je moţná pouze pokud jsou boční sloupky ideálně svislé, překlad je 
vodorovný a veškeré rozměry jsou v souladu s poţadavky datového listu. 

3.4 Instalace 

3.4.1 Vertikální vodící kolejnice instalujte v závislosti na jmenovité šířce vrat (pouţité v objednávce). Jmenovitá šířka se 

mŧţe lišit od světlé šířky otvoru. 

3.4.2 Pomocí dvou kotevních šroubŧ připevněte k podlaze spodní 

desku. I.ENG.0715

 

 

Krok 1 
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Krok 2 

3.4.3 Překlad umístěte nad boční kolejnice a upevněte jej pomocí M8 šroubŧ. 

3.4.4 Před upevněním zkontrolujte světlou šířku otvoru a svislost bočního vedení. 

 

Krok 3 
Pomocí úhelníkŧ připevněte překlad ke stěně v blízkosti jednotlivých pásŧ. 
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3.5 Instalace výplně 

Výplň nasuňte do svislých vodících kolejnic, vysokozdviţným vozíkem ji zvedněte a upevněte pomocí úhelníkŧ podle 
obr. níţe. 
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3.6 Tabulka pohonů 

3.6.1 Vrata Smart Pocket jdou oddávána s těmito pohony: 
 
 

OVLÁDACÍ 

NAPĚTÍ 

POHONU 

OVLÁDACÍ 

NAPĚTÍ ŘÍDÍCÍ 

JEDNOTKY

 

KÓD 

ŘÍDÍCÍ 

JEDNOTK

Y - 

VSTUPNÍ 

NAPĚTÍ 

KÓD 

POHONU 

/ VÝKON 

OBR. 

ŘÍDÍCÍ 

JEDNOTKY 

OBR POHONU POZN 

 

Řídící jednotka je 

integrovaná do 

pouzdra pohonu 

a obsahuje 

tlačítka ovládání 

a přijímač 

dálkového 

ovládání 

E1101/R 

230/400Vac 3 

fáze 
 

E1100/

0.55Kw 
3.7 3.7 

 

Řídící panel s 

elektromechanick

ými stykači a 

přijímačem 

dálkového 

ovládání 

E1082 

230/400Vac 3 

fáze 

3.10 

E1105 / 

0,55kW 
3.8 

Řídící panel s 

měničem napětí 

pro řízení rychlosti 

a přijímačem 

dálkového 

ovládání 

 

E1201 

INVERTER 

230Va

c 1 

fáze 

3.9 

 

 

Řídící panel s 

elektromechanick

ými stykači a 

přijímačem 

dálkového 

ovládání 

E1082 

230/400Vac 3 

fáze 

3.10 

E1106 

/ 

1.1kW 

3.8 
Řídící panel s 

měničem napětí 

pro řízení rychlosti 

a přijímačem 

dálkového 

ovládání 

 

E1201 

INVERTER 

230Va

c 1 

fáze 

3.9 

 

Řídící panel s 

elektromechanick

ými stykači a 

přijímačem 

dálkového 

ovládání 

E1082 

230/400Vac 3 

fáze 

3.10 

E1107 

/ 

2,2kW 

3.8 
Řídící panel s 

měničem napětí 

pro řízení rychlosti 

a přijímačem 

dálkového 

ovládání 

 

E1202 

INVER

TER 

230Va

c 1 

fáze 

3.9 
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3.7 Kompaktní pohon E1100 INSTALACE POHONU 

3.7.1 Pohon nasuňte ze strany na hřídel. Nasaďte koncovku hřídele. 

 

INSTALACE RUČNÍ KLIKY 

3.7.2   Ruční kliku (díl 32) nainstalujte podle obrázku. 

ELEKTROINSTALACE - E1100 

3.7.3 Přívodní kabel musí být opatřen vhodnou 

pojistkou (většinou v hlavním rozvaděči). Při 

instalaci a zkoušení lze pouţít dočasný přívod. 

3.7.4 Ujistěte se, ţe přívodní napětí má správnou 

hodnotu. 

3.7.5 Připojte přívodní kabel. 

3.7.6 Transformátor na programovací jednotce ovládání lze pouţít i pro napájení 

příslušenství aţ do hodnoty 110 mA. Pokud součet odběru proudu připojeného 

příslušenství  přesáhne 110 mA, je nutno pouţít přídavný transformátor (č. 

dílu 0.4AP45). 

 

Pohon upevněte pomocí 4 ks M8x20 šroubŧ 

 

 

 

Č. dílu Popis 

26 KABELOVÁ TRUBICE 

27 OVLÁDACÍ KRABICE 



 

CAMPISA Srl Smart POCKET, flexibilní rychloběţná vrata  v. 1013 
Návod k instalaci, pouţívání a údrţbě 
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Legenda popisků ve výkresu: 

ENG CZ ENG CZ ENG CZ 

OPTIONAL VOLITELNĚ Supply Cable Přívodní kabel  VOLITELNĚ 

Flashing light 220Vac 

(Optional) 

Zábleskové světlo 220Vac 

(Volitelně) 

TRANSFORMER TRANSFORMÁTOR   

End of run „Down“ 

(White) 

Konec pohybu „Dolů“ 

(Bílá) 

PROCESSOR PROCESOR   

End of run „Down“ 

(Green) 

Konec pohybu „Dolů“ 

(Zelená) 

OPENING 

CONTACTOR 

STYKAČ OTEVÍRÁNÍ COMMAND BOX OVLÁDACÍ 

KRABICE 

End of run „Down“ 

(White) 

Konec pohybu „Dolů“ 

(Bílá) 

CLOSING 

CONTACTOR 

STYKAČ ZAVÍRÁNÍ DETAIL „A“ 

STANDARD 

SETTING 

DETAIL „A“ 

STANDARDNÍ 

NASTAVENÍ 

End of run „Down“ 

(Green) 

Konec pohybu „Dolů“ 

(Zelená) 

  WIRELESS 

BUSH-BUTTON 

(Optional) 

BEZDRÁTOVÉ 

TLAČÍTKO 

(Volitelně) 

PROGRAMMER PROGRAMOVACÍ 

JEDNOTKA 

    

BUZZER (Opzionale) BZUČÁK (Volitelně)     

COUNTER 

(Optional) 

POČITADLO (Volitelně)     

STANDARD 

SETTING DIP-

SWITCH 

STANDARDNÍ 

NASTAVENÍ SPÍNAČE 

    

ON/OFF ZAP/VYP TRANSFORMER 

(Optional) 

TRANSFORMÁTOR 

(Volitelně) 

  

METAL DETECTOR 

(Optional) 

DETEKTOR KOVŮ 

(Volitelně) 

MICROWAVE 

RADAR 

MIKROVLNNÝ 

RADAR 

  

TX/RX VYSÍLAČ/PŘIJÍMAČ     

PHOTOCELL FOTOBUŇKA     

 
 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ  

ODBĚR PROUDU 
PŘÍSLUŠENSTVÍ POCKET 

2.0 
Kód ODBĚR PROUDU 

FOTOBUŇKA 0.4AP35 60   mA 
FOTOBUŇKA E243 30   mA 

DETEKTOR KOVŮ 0.4AP06 50   mA 
MIKROVLNNÝ RADAR 0.4AP67 50   mA 

Pozn: 
OVLÁDACÍ JEDNOTKA VRAT UMOŢŇUJE MAX. CELKOVÝ ODBĚR 

PROUDU PŘÍSLUŠENSTVÍM V HODNOTĚ 110 MA. POKUD 

CELKOVÝ ODBĚR PROUDU PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘEKROČÍ 110 MA, 

PŘIDEJTE TRANSFORMÁTOR (KÓD 0.4AP45) 

(3)  Standardně jsou součástí 2ks fotobuněk, kód.:  O.4AP6O 
(Odběr proudu těchto fotobuněk nezapočítávejte do součtu odběru příslušenství) 
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NASTAVENÍ KONCE CHODU 

3.7.7 Před připojením přívodního napětí je nutno alespoň přibliţně nastavit pozici na obou koncích chodu vrat 

(otevřeno/zavřeno). Otevřete plastový kryt převodovky, pomocí manuálního pohonu nastavte vrata do otevřené 

nebo zavřené polohy a poté proveďte nastavení mikro spínačŧ v převodovce. 

 

SEŘIZOVACÍ ŠROUB MIKRO 

SPÍNAČE 

I 

BÍLÁ KONEC CHODU 

(DODATEČNÝ) 

ZELENÁ KONEC CHODU 

(DODATEČNÝ) 

BÍLÁ KONEC CHODU 

(ZAVŘENO) 

ZELENÁ KONEC CHODU 

(OTEVŘENO) 

POHLED Z BOKU 

3.7.8 Zákazník zajistí pro přívodní kabel jištění 6 A magnetickým jističem. 

3.7.9 Připojte přívodní kabel a manuálním pohonem posuňte vrata do střední polohy. Pouţijte tlačítko UP 

(NAHORU) a DOWN (DOLŦ) a zkontrolujte zda se vrata pohybují správným směrem. 

3.7.10 POZOR: při instalaci se můţe stát, ţe se vrata budou pohybovat opačným směrem, pokud se tak 

stane BUĎTE PŘIPRAVENI pouţít tlačítko STOP a zabránit tak poškození mechanismu vrat. 

ZASTAVTE OKAMŢITĚ CHOD VRAT. 

3.7.11 Pokud je směr pohybu opačný, stačí přepojit dvě ze tří fází napojených na kontakty L1, L2 a L3. 

3.7.12 Konce chodu nastavte tak, aby: 

3.7.13 - při uzavření byla vrata kompletně zavřená a spodní okraj se lehce dotýkal podlahy, 

3.7.14 - při otevření byla vrata úplně otevřená a spodní okraj byl 80 mm od konce svislé vodící dráţky. 

NASTAVENÍ SPÍNAČE 

Spínač nastavte pomocí těchto hodnot: SW1 = otevírací signál 

ON signál pro otevírání nastaven OFF signál pro otevírání nenastaven SW2 = zavírací signál 

ON signál pro zavírání nastaven OFF signál pro zavírání nenastaven SW3 = nepouţito 

SW4 = funkce opakování příkazu 

ON nastaví tuto funkci: pokud jsou vrata úplně zavřena, pouţití spínače je otevře, 

pokud jsou vrata úplně otevřena, pouţití spínače je uzavře, pokud se vrata zavírají, pouţití spínače obrátí 

směr jejich chodu. OFF: výše uvedené funkce jsou vypnuty SW5 = zapne/vypne odstavení bezpečnostních 

prvkŧ. 

ON zapne funkci, která vyřadí bezpečnostní čidla 50 mm před dotykem výplně vrat se zemí (pomocí 

mikrospínače nastaveného na 50 mm před bod dotyku křídla se zemí) OFF tuto funkci vypne SW6 = nepouţito 

Nastavení automatických vrat je v textu výše zdŧrazněno TUČNĚ.

BLOKOVACÍ ŠROUBY 

/ DORAZY POHONU 

 

MIKRO SPÍNAČ KONCE 

CHODU PŘI ZAVŘENÍ 

MIKRO SPÍNAČ KONCE 

CHODU PŘI OTEVŘENÍ 
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3.8 Pohon E1105, E1106 - Instalace na překlad 
3.8.1 Pohon motoru je dodáván sestavený v krytu. 

3.8.2 Pohon je dodáván v kartonové krabici spolu s řídící jednotkou. 

3.8.3 Otevřete krabici a vyjměte kovový boční kryt. 

 

 

 

NASTAVENÍ ČASOVAČŮ 

P1 = nepouţito; otočte do krajní polohy proti směru hodinových ručiček 

P2 = čas čekání před automatickým uzavřením, nastavitelné v rozmezí 2 aţ 90 

sekund. Pokud je otočeno do krajní polohy proti směru hodinových ručiček je 

automatické uzavírání vypnuto. Pozn: Nejvhodnější nastavení automatického 

zavírání je 3 sekundy. Vrata se uzavřou 3 sekundy po té, co fotobuňka a/nebo 

ostatní bezpečnostní prvky detekují volný prostor. 
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3.8.4 Pohon se skládá z těchto součástí: 

1. Převodovka 

2. Elektromotor 

3. Krabice s kontakty zapínání, tepelnou pojistkou motoru a spínačem 

blokování při pouţití ručního pohonu 

4. Krabice napojení motoru a tepelné pojistky 5 koncový spínač 

6. vstup blokování při pouţití ručního pohonu 

7. páka uvolnění brzdy 

3.8.5 Pohonnou jednotku zvedněte a nasuňte ze strany na 

hřídel pohonu.

 

3.8.6 Pohonnou jednotku připevněte k bočnímu panelu vrat 

pomocí přiloţených 4 ks šroubŧ M10x30 (pouţijte čtyři otvory v 

přírubě pohonu). 

3.8.7 Do hřídele nasuňte 

pero.
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Ovládací jednotku namontujte na 

poţadované místo na stěně 

Redukce pohonu je jiţ nainstalována. Je 

nutno nastavit koncové spínače a připojit 

bezpečnostní příslušenství a řídící prvky. 

Postupujte podle následujícího diagramu. 

Před připojením vstupního napětí je 

nutno nastavit pozici ukončení chodu 

(přibliţně 50 cm od krajní polohy). Zatáhněte za páku uvolnění brzdy a vrata otevřete pomocí manuálního 

pohonu.

 

3.9 Řídící jednotka s měničem napětí - E1201, E1203 

INSTALACE A ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ - E1201, E1202 

3.9.1 Přívodní kabel musí být opatřen vhodnou pojistkou (většinou v 

hlavním rozvaděči). Při instalaci a zkoušení lze pouţít dočasný 

přívod. 

3.9.2 Přívodní napětí je 230V, jedna fáze. Ujistěte se, ţe přívodní 

napětí má správnou hodnotu. 

3.9.3 Připojte přívodní kabel. 

3.9.4 Transformátor na programovací jednotce ovládání lze 

pouţít i pro napájení příslušenství aţ do hodnoty 250 mA. 

Pokud součet odběru proudu připojeného příslušenství  

přesáhne 250 mA, je nutno pouţít přídavný transformátor (č. 

dílu 0.4AP45). 

3.9.5 Namontujte ovládací panel na stěnu nebo na rám vrat. 

3.9.6 Napojení jednotlivých prvkŧ a příp. příslušenství viz schéma 

P190-028.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

VYSÍLAČ BEZDRÁTOVÉ 

BEZPEČNOSTNÍ HRANY 

Kód. RX E1112
 

LEGENDA 

M = Motor 23DVac- 3~-0.55kW/ 1.1kW 

TH = Tepelný spínač 

BR = Brzda 

LSM - Blokování pro pouţití manuálního 

pohonu 

LSS 1 - Ukončení chodu Bod zpomalení při 

pohybu nahoru 

LSS2= Ukončení chodu nahoru 

LSD = Ukončení chodu Bod zpomalení chodu 

při pohybu dolŧ 

PB1 = Tlačítko start 

PBE = Nouzové tlačítko 

JB1 - Napojovací krabice 

RX - přijímač dálkového ovládání 

FC = Bezpečnostní ţebro (pokud není pouţito 

spojte) 

FTC = Bezpečnostní fotobuňka (pokud není 

pouţita spojte) 

HL1 = Maják (volitelně) - AV06/FIX 

VSTUPY 

• = 24Vac - Max 250mA 

• — Společný 
• = Bezpečnostní ţebro - NC 

• = Start - NO 

• = Povel zavírání, tlač. mrtvého muţe - NO 

• = Povel otevírání, tlač. mrtvého muţe - 

NO 

• = Start - NO 

B = Částečné otevření - NO 

9 = Společný 

10= Bezp. fotobuňka - NC 

11 = Společný 

12= Nouzové tlač - NC 

13= Ukončení chodu nahoru 

14= - 

15= Ukončení chodu bod zpomalení 

směrem nahoru - NC 16= Ukončení chodu 

bod zpomalení směrem dolŧ - NC

 

ODRAZNÁ 

FOTOBUŇK

A 

m
m

 

 30/07/13     

 01/10/13     
 01/10/13     

 22/10/12     

 Datum     

 

 

Váha Kg  Materiál 1  

 CAMPISA  
 

E1201 řídící jednotka s měničem 
napětí 

Dia. H / Orig N" 

 "SMART" Rychloběţní vrata Dia. CAD / CAD Dug 

P190-0?ft 

ELEKTRICKÉ SCHÉMA A2 

  Měřítko 

 



 

 

 

 

PROVOZNÍ PARAMETRY A PROGRAMOVÁNÍ - E1201, E1202 

Power-on (zapnutí) 

Při zapnutí displej zobrazí verzi software. Po přibliţně 3 sekundách se zobrazí stav a dojde k aktivaci silového 

relé. 

Status (Stav) 

Menu Stav obsahuje informace o: 

■ rychlosti motoru 

■ počítači cyklŧ otevření 

■ skutečné spotřebě proudu v A 

Mezi jednotlivými moţnostmi se pohybujte šipkami. 

■ Při zobrazení rychlosti jsou poslední dvě číslice rychlost a první dvě číslice směr: 

"o", otevírání. "c", 

zavírání. " " ,  motor v klidu. 

■ Při zobrazení počítadla jsou zobrazeny jednotky, pokud je za třetí číslicí tečka, jsou zobrazeny tisíce: 

např. "023." a "456" znamená 23 456 cyklŧ. 

■ Spotřeba je zobrazena v Ampérech a je okamţitá. 

Menu Optoin (Moţnosti) 

Zmáčknutím tlač.  "MENU" zobrazíte první moţnost. Opětovným zmáčknutím tlač.  "MENU" se přepínáte mezi 

jednotlivými poloţkami menu. 

Zmáčknutí tlačítek  "Šipka" při zobrazené funkci menu dojde k vybrání této poloţky. Při zobrazení hodnoty 

poloţky lze tuto hodnotu změnit stlačením "Šipky". Zmáčknutím tlač.  "MENU" dojde k uloţení okamţité 

hodnoty. 

Pokud není během 20 sekund zmáčknuto ţádné tlačítko, displej se vrátí do menu Status. 

Níţe je uveden seznam moţností (s implicitní hodnotou v závorce). 

• "AuC" - Automatické zavření, v sekundách (005) 

• "oPS"- Rychlost otevírání, v Hz. (055) 

• "cLS"- Rychlost zavírání, v Hz. (045) 

• "SLo"- Pomalá rychlost otevírání, v Hz. (020) 

• "SLc"- Pomalá rychlost zavírání, v Hz. (015) 

• "rAS"- Přechodová rychlost, v Hz/sek. Normální přechodová rychlost, od rychlého zavírání k 

pomalému. (060 pro velká vrata, 120 pro malá vrata) 

• "rAE"- Rychlost přechodu při nouzové události, v Hz/sek. Přechod od rychlého zavírání k rychlému 

otevírání po přerušení paprsku fotobuňky. (120) 

• "TP"- Čas prŧchodu pěšího, v 0,1 sek. (010) 

• "TSA" - Časová pojistka, v sek. Maximální čas, po který pracuje motor pokud není funkční některý 

koncový spínač. (028) 

• " fázeA"- Anti-blok fotobuňky, v sekundách. 5 sekundách"0" znamená nepouţito. "1 - 5"fotobuňka 

začne pracovat po 1-5 sekundách. (1) 

• " fáze" - Fotobuňka, "0 - 1" (vyp/zap). Vypnout pouze při testování chyb. (1) 

• "STP"- Stop, "0 - 1" (vyp/zap). Vypnout pouze při testování chyb. (1) 

• "oPB"- Tlačítko otevřít. "0 - 1". "0"pro otevírání přidrţením tlačítka. "1"pro otevírání stlačením tlačítka. (1) 

• "cLB"- Tlačítko zavřít. "0 - 1". "0"pro zavírání přidrţením tlačítka. "1"pro zavírání stlačením tlačítka. (1) 

• "UoP"- Mikro otevírání. Pokud tuto hodnotu zvýšíte, prodlouţí se  Pomalá rychlost otevírání po aktivaci  

spínače limitu otevření (15). POZOR: Lze pouţít pouze se třemi spínači limitu, (13, 15, 16). (050) 

• "UcL"- Mikro zavírání. Pokud tuto hodnotu zvýšíte, prodlouţí se  Pomalá rychlost zavírání po aktivaci  

spínače limitu zavření (16). (25) 

• "UoF" - Mikro Offset. Pokud pod vraty zŧstává mezera, nebo se naopak zavírají níţe (po indikaci 

fotobuňkou, nouzové pomalé zavírání), změňte tuto hodnotu. 0 je automatická hodnota. Jakákoli jiná 

hodnota změní velikost mezery po nouzovém pomalém zavření. (20) 

• "br" - Napětí brzdy. Stejnosměrné napětí brzdy v desetinách Voltŧ, tedy 11 = 110 V. (11)
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• "brP" - Polarita brzdy. Reverzace smyslu brzdění, z Normál zavřeno na Normál otevřeno. (000) 

• "bSt" - Zvýšení napětí. 0Hz V. Tuto hodnotu zvyšte pokud motor nemá při nízkých rychlostech dostatek 

točivého momentu, zvláště při zahájení pohybu vrat. POZOR: Pouţívejte opatrně, přílišné zvýšení 

napětí mŧţe spálit pojistku. (000) 

• "LUL" - Fixní hodnota, nastaveno na 100, neměňte. (100) 

• "SSS" - Nastavená rychlost. Rychlost pro moţnost "SET/NASTAVENÍ" (viz dále). Implicitně 30Hz. (30) 

• "SET" - Nastavená funkce potlačení. Během instalace umoţňuje zavírat a otevírat bez ohledu na 

koncové spínače. 

Pozn: pokud změníte přednastavené hodnoty, změní se poloha konce pohybu. Tím můţe dojít k 

poškození vrat.



CAMPISA Srl. v 11.13 
Flexibilní rychloběţná vrata Smart POCKET 
Návod k instalaci, pouţívání a údrţbě 

I.ENG.0715 Str. 10 z 29 

 
 

 

 

 

3.10 Řídící jednotka - E1082 

INSTALACE A ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ - E1082 

3.10.1 Přívodní kabel musí být opatřen vhodnou pojistkou (většinou v hlavním rozvaděči). Při instalaci a zkoušení 

lze pouţít dočasný přívod. 

3.10.2 Přívodní napětí je 230V/400v, tři fáze. Ujistěte se, ţe přívodní napětí má správnou hodnotu. 

3.10.3 Připojte přívodní kabel. 

3.10.4 Transformátor na programovací jednotce ovládání lze pouţít i pro napájení příslušenství aţ do hodnoty 500 

mA. Pokud součet odběru proudu připojeného příslušenství  přesáhne 500 mA, je nutno pouţít přídavný 

transformátor (č. dílu 0.4AP45). 

3.10.5 Namontujte ovládací panel na stěnu nebo na rám vrat. 

3.10.6 Napojení jednotlivých prvkŧ a příp. příslušenství viz schéma P190-029.

 

 

230/400 Vac kabel -

13-

14- 

Signální LED nebo interní brzda-15- 

Signální LED nebo interní brzda-16-

24 Vac 24V 24 Vac

 24V Spol.

 COM Společný

 COM Omezovací spínač 

OTEVÍRÁNÍ -17- Omezovací 

spínač ZAVÍRÁNÍ -13- Stop

 -19- Fotobuňka

 -20- Otevřít

 -21- Zavřít

 -22- START

 -23- CHODEC

 -24- Bezp. hrana NC

 -25-26- 

Test fotobuňkyFTS 
 

 

 

Test fotobuňkyFTS

 

Třífázový (400V) nebo 
jednofázový (230V) motor 

12 Vac výstup (aţ 1A) 12VAC 

12 Vac výstup (aţ 1A) 12VAC 

Výstup pro oddělený kontakt  2. kanálu OUT2 Výstup 

pro oddělený kontakt  2. kanálu  OUT2 

- Anténa ZEM + 

Anténa ANT 

* Připojit k terminálu FTS  pouze pro test 

fotobuňky, jinak k 24V terminálu. 

 

** Připojit k 24V terminálu pro test 

aţ 80 W 



v 11.13 
CAMPISA Srl Smart POCKET, flexibilní rychloběţná vrata 
Návod k instalaci, pouţívání a údrţbě 

I.ENG.0715 Str. 11 z 29 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolka TEST signalizuje správnou funkci interní logiky. Kontrolka bliká v intervalu 1s -  interní mikroprocesor je zapnut a očekává příkaz. 

Při zapnutí řídící jednotky jsou varovné kontrolky jednotlivých vstupŧ ZAPNUTY pokud jsou kontakty vstupŧ zavřeny směrem k spol: 

Za normálního stavu jsou červené kontrolky na vstupech FCA-FCC-STOP- PHOTO-COAST  ZAPNUTY 
Za normálního stavu jsou zelené kontrolky na vstupech OPEN-CLOSE-START-PEDESTRIAN  VYPNUTY

 

FCA FCC STOP  PHOTO OPEN CLOSE START PEDONALE COAST 

O O O O O Q Q O   

1-2-3 Třífázový nebo jednofázový motor 

4-5 Uzemnění 

6-7 Vyčistit kontakty 

8-9-10 Výběr napájecí jednotky 

11-12-13 Napájení řídící jednotky 

15-16 Signální dioda nebo interní brzda 

17^25 Přívodní napětí pro příslušenství a 

servisní a bezpečnostní vstupy 

FTS Test fotobuněk 

24V Výstupní napětí 24Vac 

COM — Společný 

Maximální 

proud 1 A 
Seřízení detekce překáţek 
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LOGICKÉ FUNKCE - PROVOZNÍ REŢIMY
1-OFF 2-OFF AUTOMAT 1 Reverzace kaţdého příkazu. Na konci vyčkávacího času dojde k 

automatickému zavření. 

1-ZAP 2-VYP KOLEKTIV Během otevírání a času vyčkávání není přijat ţádný příkaz, na konci 

vyčkávacího času dojde k auto uzavření. 

1-VYP 2-ZAP ČÁST. 

AUTOMAT 

U kaţdého příkazu je sekvence OTV-STOP-ZAV-STOP, atd. K 

automatickému zavření nedojde. 

1-ZAP 2-ZAP AUTOMAT 2 U kaţdého příkazu je sekvence OTV-STOP-ZAV-STOP atd. na konci 

vyčkávacího času dojde k auto uzavření 

 

3-ZAP Přítomnost 
osoby 

Aktivace funkce "MAN PRESENT" (přítomnost osoby) Viz 3.2 

4-VYP Maják DIP4 VYP Pokud je na terminálech 15 a 16 napojen  SIGNÁLNÍ MAJÁK 

4-ZAP Externí brzda DIP 4 VYP Pokud jsou terminály 15 a 16 napojeny na mechanickou brzdu. 

6 s DIP 4 VYP Světelný signál 
před 

Aktivuje funkci světelného signálu před započetím pohybu vrat 

6 s DIP 4 ZAP Externí brzda Nastavte spínač do polohy ZAP pokud byla aktivována brzda nebo do 

polohy VYP pokud byla brzda aktivována ve vypnutém stavu. 

7-ZAP Interní brzda Pro aktivaci elektronické brzdy nastavte DIP 7 na ZAP. POZOR!! Interní 

brzda je po nějakou dobu aktivována i po zastavení motoru. 

9-ZAP 10-ZAP Částečné 

otevírání rádiem 

Pokud nastavíte DiP 9 a 10 do polohy ZAP, mŧţete aktivovat částečné 

otevírání 

rádiem (10 pól. molex konektor). 

Pokud pouţijete tuto funkci, terminály OUT2 by měly být volné. 
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PROGRAMOVÁNÍ ČASU PŘÍKAZU "ZAČÁTKU" OTEVÍRÁNÍ

 

 

PROGRAMOVÁNÍ ČASU PŘÍKAZU "ČÁSTEČNÉHO" OTEVÍRÁNÍ

 

PRODLOUŢENÍ ČEKÁNÍ 
Prodlouţení doby čekání lze nastavit bez opakování operace nastavení časŧ. Při zastavené automatizaci prodlouţí kaţdé stlačení tlačítka  P dobu 

čekání o 5 sekund. Max prodlouţení je o čtyři stlačení. Při pátém stlačení se nastavení doby vrátí na pŧvodní hodnotu. Dobu čekání lze tedy prodlouţit 

o 20 s. Pokud to nestačí, lze další prodlouţení provést v dalším otevíracím cyklu. 
 

  

Tuto operaci lze provádět pouze pokud je automatizace během 

otevírání v reţimu pauza. 

TEST LED

  POZOR!! Vrata musí být zavřena.  

1 DIPS nastavte na ON Vrata jsou ZAVŘENA 

2 Zmáčkněte START Vrata se ZAČNOU OTEVÍRAT 

3 Kdyţ je dosaţeno limitu zavírání ( FCC) motor se zastaví. Vrata se ZASTAVÍ 

4 Počkejte po dobu, po kterou mají vrata být otevřena. čas zastavení 

5 Zmáčkněte START a Vrata se zavřou. Vrat se ZAVŘOU. 

6 Počkejte dokud se vrata nezastaví. Vrata jsou ZAVŘENA 

7   

 

 

 

  POZOR!! Vrata musí být zavřena.  

1 DIP5 nastavte na ON Vrata jsou ZAVŘENA 

2 Zmáčkněte ČÁSTEČNÉ OTEVŘENÍ. Vrata se začnou OTEVÍRAT. 

4 Zmáčkněte ČÁSTEČNÉ OTEVŘENÍ a zastavte pohyb vrat. Počkejte po dobu, po 

kterou mají vrata být otevřena. 

ČAS ZASTAVENÍ 

5 Zmáčkněte tlačítko OTEVŘENÍ PRO CHODCE a nastartuje se zavírání. Vrata se začnou ZAVÍRAT 

6 Počkejte dokud se vrata nezastaví. Vrata jsou ZAVŘENA 

7 Programování času je ukončeno. 
Nastavte DIP5 na OFF a vraťte se do normálního stavu 

 

 

Tlačítko P 

P
rodlouţení při kaţdém 
stlačení tlačítka. 
 
 
Počáteční čas 

I 
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SEŘÍZENÍ DETEKCE PŘEKÁŢKY 
Řídící jednotka detekuje překáţky. V případě přítomnosti překáţky v 

dráze vrat dojde k zastavení motoru. Citlivost detekce překáţek lze 

nastavovat. 

Pro zvýšení citlivosti otáčejte nastavením po směru hod ručiček 

(motor se zastaví dříve) a pro sníţení citlivosti na druhou stranu. 

POZOR!! Po dobu prvních 2 sekund příkaz nefunguje.

 

POZOR!! NEJPRVE NASTAVTE NÍZKOU CITLIVOST. VYSOKÁ CITLIVOST MŦŢE MOTOR ZASTAVIT (např. v 

dŧsledku vysoké teploty nebo tření) i bez zastavení chodu vrat.

 

3.11 Bezdrátová kontaktní lišta 

Rychloběţná vrata Smart Domino jsou vybavena mechanickou spodní kontaktní lištou (8,2 K Ohm). Porucha 

jejího alarmu je v souladu s poţadavky normy EN13241-1 přenášena oběma směry. 

Systém obsahuje tři části: 
Mechanická kontaktní lišta E1095 (na spodní hraně vrat) 
Vysílač kontaktní lišty E1093 (namontovaný na přístupném 
místě ve spodní části vrat) 
Přijímač kontaktní lišty E1094 (namontovaný v blízkosti 
ovládací skříňky) 

 

Mechanická spodní hrana je nastavena z výroby a během 

instalace ji není nutno nijak seřizovat. V rámci údrţby je nutno 

kaţdých 12 měsícŧ vyměnit baterie vysílače. 

Pro výměnu baterií povolte čtyři šrouby na krytu vysílače, 

sejměte kryt a proveďte výměnu dvou 1,5 V AA baterií. 

Schéma obvodu vysílače je uvedeno níţe. 

Pokud nastane potřeba přeprogramovat systém bezpečnostní 

hrany, postupujte následovně: 

1. resetujte paměť přijímače 

2. manuálně zaregistrujte vysílač k přijímači 

 

Vysoká 

citlivost 
Nízká 

citlivost 
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Pokud nastane potřeba přeprogramovat systém bezpečnostní hrany, postupujte následovně: 

1. resetujte paměť přijímače 

2. manuálně zaregistrujte vysílač k přijímači 

1) Celkový reset 

RXE1112

 

Nainstalujte jumper "MR" 
Na 8 sekund zmáčkněte tlač. PROG-RX, přijímač E1112 desetkrát zapípá a poté se frekvence pípání zvýší 
Uvolněte tlačítko PROG-RX 
Počkejte 10 sekund 
Přijímač signalizuje konec programování dvojitým zapípáním. LED diody "B1" a "B2" svítí.  

Odstraňte jumper "MR". 

2) Manuální programování

 

TXE1111 
[b PROG TX 

RXE1112 

led- 

B1 D D 
VYP

 

2x Pípá 

a) Zmáčkněte tlačítko "PROG-RX" a vyčkejte dokud se nerozsvítí LED diody "B1" a "B2" 
(krok 'b' je třeba začít do 10 sekund, jinak přijímač dvakrát pípne a programování je ukončeno) 
b) Zmáčkněte tlačítko "PROG-TX" (na vysílači E1111 na vratech) 
c) Počkejte 10 sekund 
d) Jednotka E1112 dvakrát pípne a LED diody "B1" a "B2" zhasnou 

nr PROG RX PROG RX LED 

B1 B2 

ZAP ZAP 

2 Pípá 

1 
M

R 

10", 

MR 

10x Pípá 

 

 

RXE1112 

PROGTO< LED 

"I B

1 

Z

A

P 

B2 

ZA

P 

10" 
B2 

VY

P 

 



 

2 

I 

m 

LEGENDA 
M MOTOR 230/400Vac -3-- 0-55kW11-1 kW / 2kW 

LSS UKONČENÍ CHODU OTV (NC) 

LSD UKONČENÍ CHODU ZAV (NC) 

PBE NOUZOVÉ TLAČ ZASTAVENÍ (NC) 

FTC1 KONTAKT BEZP. FOTOBUŇKY (NC) -  POKUD NEPOUŢITO SPOJTE 

FTC2 KONTAKT BEZP. ŢEBRA (NC) - POKUD NEPOUŢITO SPOJTE 

PBD TLAČ ZAVŘENÍ (NO) 

PBS TLAČ. OTEVŘENÍ (NO) 

PBP TLAČ OTEVŘENÍ PRO CHODCE (NO) 

FC KONTAKT BEZP. ŢEBRA (NC) - POKUD NEPOUŢITO SPOJTE 

(ČÁSTEČNÉ OTEVŘENÍ A ZASTAVENÍ) 

HL1 80 MAJÁK (BOW MAX) 

TH = TEPELNÝ SPÍNAČ 

LSM - Blokování pro pouţití manuálního pohonu 

BR BRZDA MOTORU 

R USMĚRŇOVAČ 

JB1 - Napojovací krabice 

POZN: 

(1) VÝBĚR NAPĚTÍ POMOCÍ JUMPERU: 8-10 400Vac NEBO 9-10 

230Vac 
 

(2) NASTAVENÍ DETEKCE PŘEKÁŢKY PO SMĚRU HOD RUČ = 

VYSOKÁ CITLIVOST PROTI SM HOD RUČ = NÍZKÁ CITLIVOST 

DOPORUČUJEME NAPŘED PROVOZ S NÍZKOU CITLIVOSTÍ 

NASTAVTE NA NÍZKOU CITLIVOST - "FC" A/NEBO "FTC" JSOU SPOJENY 

POKUD NEJSOU POUŢÍVÁNY 

popis 
E1QB2 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 
Skupina 
 ELEKTRICKÉ SCHÉMA 

Rychloběţná vrata "SMART"

Pozice koncového spínače 

 

RUČNÍ KLIKA 

CAMPIS
A 13, via Ruffini 20030 Palazzolo Milanese (Mi) Italia Tel. 

+39-02.99.03,971 serie - Fax +39-02.99.04.43.51 
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Připojovací krabice 
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3.12 Přídavné bezdrátové tlačítko ovládání E1081 

3.12.1 Tlačítko ovládání E1081 je bezdrátové zařízení, které rádiově přenáší signál k otevření 

vrat. Přijímač (0.4AP61) je předinstalován ve standardní ovládací jednotce. Programovací 

postup je stejný jako pro vysílače 0.4AP62 a 0.4AP64, které lze s těmito vraty rovněţ pouţít. 

3.12.2 Systém pouţívá princip měnícího se kódu. 

3.12.3 Tlačítko ovládání E1081 je vybaveno jednou 12V baterií MS21. Baterii lze vyměnit po 

sejmutí ze stěny, povolení čtyř zadních šroubŧ a otevření zadního krytu. 

3124 Tlačítko ovládání 0.4AP61 spárování přijímače 

 

11.5.1 Řídící jednotka je vybavena přijímačem dálkového ovládání se systémem měnícího se kódu. 
11.5.2 PŘI PRVNÍM POUŢITÍ JE TŘEBA RESETOVAT PAMĚŤ POZOR!! Tato operace smaţe všechny kódy v 

paměti. Před spárováním prvního vysílač je nutno vymazat všechny kódy. 

11.5.3 Reset: 

1. Ujistěte se, ţe není aktivována funkce odchod (kontakt relé je otevřen). 

2. Ujistěte se, ţe přijímač není v reţimu spárování. Červená LED dioda musí krátce blikat nebo 

nesvítit. 

3. Drţte tlačítko stlačené dokud se nerozsvítí červená LED dioda. 

4. Počkejte na to, aţ červená LED dioda zhasne nebo začne blikat. 

11.5.4 Aktivace nebo odstranění funkce měnícího se kódu 

11.5.5 Tato operace je nutná pro aktivaci nebo odstranění dálkového ovládání a počítadla kódŧ: 

1. Ujistěte se, ţe na přijímači není aktivována funkce odchod a není v reţimu spárování 

2. Zmáčkněte krátce tlačítko. Rozsvítí se červená LED dioda. 

3. Zmáčkněte krátce tlačítko. Červená LED bliká a je rozsvícena. 

4. Zmáčkněte krátce tlačítko. Červená LED zhasne. Pokud je funkce deaktivována, zŧstane 

zhasnutá, pokud je funkce aktivována, krátce se rozsvítí. 

11.5.6 Spárování vysílače 

11.5.7 Pro spárování proveďte následující operace: 

1. Ujistěte se, ţe přijímač není v reţimu spárování. 

2. Krátce stiskněte tlačítko, rozsvítí červená LED dioda. 

1. Tlačítko vysílače stlačte během 5 sekund. Pokud došlo k nahrání kódu, červená LED rychle 

zabliká. Pokud LED bliká dlouze, je paměť plná. Pokud LED nebliká vŧbec, vysílač není 

kompatibilní. 

11.5.8 Vymazání vysílače z paměti přijímače 

11.5.9 Tato operace vymaţe jeden vysílač. 

1. Zmáčkněte krátce tlačítko. Rozsvítí se červená LED dioda. 

2. Zmáčkněte tlačítko na vysílači. Pokud je vysílač v paměti, červená LED zabliká po dobu 3 

sekund a poté dojde k návratu do normálního stavu. Během této doby zmáčkněte znovu 

tlačítko. 

Instalace dalšího příslušenství 

Příslušenství montujte v souladu s příslušnými návody. 

POZN 1: fotobuňky instalujte do minimální vzdálenosti od vrat, která se rovná 12% světlé šíře vrat, 

protoţe pohyb vzduchu mŧţe látku vrat nafouknout/deformovat a zasáhnout tak paprsek fotobuňky. 

POZN 2: V případě silného větru, prŧvanu, nebo tahu mŧţe být nutné zvýšit hmotnost spodní hrany namontováním 

dvou nebo tří měkkých spodních hran místo jedné. 

3.13 Zkouška funkčnosti 

3.13.1 Zkouška funkčnosti je prováděna v přítomnosti bezpečnostního technika zákazníka, který musí podepsat 

záznam o ní. 

3.13.2 Ověřte,ţe: 

3.13.3 všechny prvky konstrukce jsou správně nainstalovány a šrouby jsou dotaţeny;

CAMPISA Srl v 11.13 
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3.13.4 všechno příslušenství je správně namontováno; 

3.13.5 obvodové kartáče jsou správně namontovány 

3.13.6 vrata jsou správně uzemněna; 

3.13.7 vrata fungují správně, reagují na všechny příkazy během pohybu nahoru i dolŧ bez přerušení 

3.13.8 vrata lze ovládat ruční klikou nasunutou zespoda do převodovky. 

3.13.9 na příslušných místech jsou umístěny varovné nápisy; 

3.13.10 kvalita povrchových úprav odpovídá. 

3.14 PRVNÍ POUŢITÍ 

Před prvním pouţitím ověřte, zda nejsou potřeba další bezpečnostní prvky. Některé produkty jsou dodávány v 

základní verzi a mohou v závislosti na místě instalace nebo obsluhujících osobách vyţadovat další bezpečnostní 

prvky. 

3.14.1 Nosné konstrukce byly navrţeny pouze pro výrobek jako takový. Jakékoli zatíţení navíc mŧţe ovlivnit 

funkčnost výrobku; 

3.14.2 Výrobek lze pouţívat pouze pro účely, pro jaké byl navrţen a je prodáván. 

4 DEMONTÁŢ 

Před demontáţí: 

4.1.1 Oddělte pracovní oblast jasným označením; 

4.1.2 Zkontrolujte specifika montáţe na výkresech; 

4.1.3 Ověřte, zda není výrobek zapnut a zkontrolujte, ţe je odpojen od sítě; 

4.1.4 Demontujte od vertikálních vodících kolejnic přes navíjecí válec v opačném postupu od montáţe. 

5 LIKVIDACE 

5.1.1 Likvidaci provádějte podle platných předpisŧ a norem. 

5.1.2 Hydraulické motory obsahují škodlivé oleje: likvidaci provádějte v souladu s normami a předpisy. 

5.1.3 Ocelové součásti jsou recyklovatelné. Elektrické rozvody a motor obsahují recyklovatelnou měď. 

5.1.4 Plastové části likvidujte jako speciální odpad a pokud moţno recyklujte. 

6 POUŢITÍ 

6.1.1 Za běţných podmínek se vrata pouţívají v reţimu automat: 

6.1.2 - při zavřených vratech příkaz " OTEVŘÍT" nastartuje automatický cyklus "OTEVŘÍT - ZASTAVIT - 

ZAVŘÍT". 

6.1.3 - při otevřených vratech příkaz "OTEVŘÍT" (SW4 = ZAP) vrata uzavře 

6.1.4 - během zavírání vrat příkaz "OTEVŘÍT" reverzuje směr chodu (SW4 = ZAP) a nastartuje cyklus "OTEVŘÍT - 

ZASTAVIT - ZAVŘÍT". 

6.1.5 V případě potřeby manuálního ovládání klikou kliku nasaďte na převodovku (tlačte nahoru a otáčejte dokud 

nedojde k záběru) a otáčejte jí ve zvoleném směru. Pohyb vrat zastavte v místech nastavených koncových 

bodŧ. Vloţením kliky do převodovky dojde k zablokování elektrických příkazŧ. 

7 RUČNÍ POHON 

7.1.1 Vloţením kliky do převodovky dojde k zablokování elektrických příkazŧ: 

• odpojte přívod napětí nebo zablokujte vypínač v poloze vyp a přesvědčte se, ţe motor neběţí 

• do převodovky nasaďte kliku (tlakem nahoru a otáčením) 

• pokud je součástí, zatáhněte za páku odblokování brzdy 

• točením klikou vrata zavřete nebo otevřete 

• po skočení pohybu odpojte kliku, připojte přívodní napětí a uvolněte tlačítko STOP. 

8 ÚDRŢBA 

8.1.1 Funkčnost výrobku vyţaduje včasnou údrţbu kvalifikovanými techniky. 

8.1.2 Instalace, údrţba, opravy a čistění musí být předmětem záznamŧ. Dokumentace o těchto činnostech musí být 

uţivatelem archivována pro příslušné úřady. 

8.1.3 Během údrţby, čištění a oprav vţdy odpojte od napětí. 

8.1.4 V případě nedodrţení výše uvedených zásad nepřebírá výrobce ţádnou zodpovědnost. 
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8.1.5 Během normálního pouţívání vyţadují vrata pravidelnou kontrolu mechanických prvkŧ, konstrukce a spojŧ. 

8.1.6 Frekvence kontrol závisí na prostředí a intenzitě pouţívání. 

8.1.7 Následující tabulka obsahuje doporučenou frekvenci kontrol na náklady zákazníka, nutnou k bezpečnému a 

efektivnímu provozu výrobku. 

 

9 ČIŠTĚNÍ 

9.1.1 Odpojte od napětí nebo zablokuje vypínač v poloze VYP. 

9.1.2 Čistěte neutrálními čistidly ředěnými vodou (pozinkovaní, natřené a plastové povrchy). Nepouţívejte 

rozpouštědla, aceton, benzín atd. 

10 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

10.1.1 Před jakoukoli opravou se ujistěte zda: je připojeno přívodní napětí, fungují všechny fáze, fáze nejsou 

opačně... 

 

11 POSOUZENÍ RIZIK 

 

Popis Řešení Kaţdé 3 měsíce 

nebo po 15 000 

cyklech 

Kaţdých 12 

měsíců nebo po 

60,000 cyklech 

Funkční kontrola Celková kontrola funkce, viz kap 3.14   

Kontrola 
mechanického krytí 

Ověření celistvosti krytí. Ověření   funkčnosti a vŧlí 

pohyblivých částí 

Kontrola těsnosti 

spojŧ 

Kontrola utaţení všech šroubŧ   

Kontrola hřídele Mazání loţisek hřídele   

Výměna baterií Preventivní výměna baterií vysílače bezpečnostní hrany.   

Celková kontrola Celková prohlídka   

PORUCHA PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

Hluk během pohybu Mazání loţisek hřídele, 

porucha vedení 

Lubrikujte olejem ve spreji 

Hluk během pohybu malá vŧle mezi pohyblivými a 

pevnými součástmi 

Zkontrolujte nastavení 

Plocha vrat není 

rovnoběţná s vodícími 

kolejnicemi 

Spoje mezi panely nejsou 
rovnoběţné 

Zkontrolujte a opravte 

Blokování vrat v kolejnicích Kolejnice nejsou rovnoběţné a 

kolmé na podlahu 

Zkontrolujte a opravte 

10.1.2 V případě trvání poruchy opravte podle návodu na opravy. Nebo uvědomte poprodejní servis. 

NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM: 
NEBEZPEČÍ ŘEŠENÍ 

Kontakt s el. napětím • Zásuvka s jističem podle EN 60204-1 

• Varovné nápisy na krytu. 

Přetíţení sítě • Návrh podle norem, bezpečnostní pojistka (dodá zákazník). 

Přehřátí motoru • Motory obsahují bimetalický teplotní spínač, (stupeň S3 = 15%) 

Automatický restart po 

přerušení napětí nebo 

nouzovém zastavení 

• Automatický start není. Je nutno provést příkaz. 
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12 NÁHRADNÍ DÍLY 

12.1.1 Pro bezpečnost a ţivotnost výrobku pouţívejte pouze originální náhradní díly. 

12.1.2 Asistenční sluţba CAMPISA je vám vţdy k dispozici. 

MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ: 
NEBEZPEČÍ ŘEŠENÍ 

Nebezpečí poranění 

zavírajícími se vraty 

• Bezpečnostní spodní lišta s oboustrannou komunikací pro omezení síly nárazu, 

podle EN13241-1. 

Manuální pohon klikou • Bezpečnostní blokování el. funkcí při vloţení kliky do převodovky, mikrospínač 

odpojující motor. 
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13 FORMULÁŘ KONTROLY - RYCHLOBĚŢNÁ VRATA SMART POCKET 

 
 


