
Pohon automatických dveří FAAC A100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE prohlášení  shody pro stroje 

(směrnice 98/37/EC) 

Výrobce:  FAAC S.p. A. 

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

Deklaruje že: Pohon mod. A100 COMPACT 

* je postaven, aby byl začleněn do zařízení, nebo aby se stal součástí jiného strojního zařízení podle  Směrnice 
98/37/CE 
*je konstruován, aby odpovídal základním bezpečnostním požadavkům dle následujících EEC směrnic: 
 
73/23/EEC a následujících doplpků zákonu 93/68/EEC 
89/336/EEC a následujících doplpků zákonu 92/31/EEC 
 
a dále deklaruje, že je zakázáno uvést do provozu zařízení, ve kterém je tento pohon, nebo některá jeho část 
(komponent), zabudovaný, dokud nebude řádně označen a deklarován, že odpovídá podmínkám Směrnice 
98/37/CE. 
 
Bologna, 1. července 2007 
Obchodní ředitel 
A. Bassi  



 

 

 

 

 

 



 

 

Poznámky: 
 Nepoužijete-li ani jeden pár fotobuněk, nechejte svorkovnici J4 volnou. 
 Fotobupky jsou neustále monitorovány řídící jednotkou, která neustále kontroluje jejich správnou funkci. 
 Barvy jednotlivých žil kabelů: přijímač – černá/modrá, vysílač – šedá/modrá 
 Barvy kabelů:  přijímač – černá, vysílač – šedá 
 

 



 

 

Pozn.:  Vstupy fotobuněk jsou zapojeny jako kontakty NC (standardní konfigurace). 

Popis svorek: 
Svorkovnice J7 
1   I-DET  (standardně NO kontakt) 
Vstup vnitřního senzoru. 
Při použití SD-Keeperu s displejem (příslušenství) je 

možné modifikovat polaritu kontaktu na N.C. 

2   E-DET (standardně NO kontakt) 
Vstup vnějšího senzoru 
Při použití SD-Keeperu s displejem (příslušenství) je 

možné modifikovat polaritu kontaktu na N.C. 

3   KEY (standardně NO kontakt) 
Aktivace způsobí otevření dveří, zavření je až po 
uplynutí noční pauzy. 
Při použití SD-Keeperu s displejem (příslušenství) je 
možné modifikovat polaritu kontaktu na N.C. 
 

 

 

4   EMERG1   (standardně NO kontakt) 
Bezpečnostní příkaz 1: 
Ve standardním nastavení aktivace způsobí zastavení 
pohybu dveří (po celou dobu aktivace vstupu dveře 
zůstanou stát). 
Při použití SD-Keeperu s displejem (příslušenství) je 
možné naprogramovat vstup pro jiné použití (viz. 
programovací instrukce). 
Pozn.: Vstup EMERG1 má prioritu před EMERG2 

5   EMERG2   (standardně NO kontakt) 
Bezpečnostní příkaz 2: 
Ve standardním nastavení aktivace způsobí otevření 
dveří (po celou dobu aktivace vstupu dveře zůstanou 
otevřené). 
Při použití SD-Keeperu s displejem (příslušenství) je 
možné naprogramovat vstup pro jiné použití (viz. 
programovací instrukce). 
6   PSW1   (standardně NO kontakt) 
Vstup 1. fotobuněk. 
Při použití SD-Keeperu s displejem (příslušenství) je 

možné modifikovat polaritu kontaktu na N.O. 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

- V případě, že nepoužíváte fotobupky, nezapojujte tento 
vstup 
V případě, že jsou tyto fotobupky zapojeny, dveře se 
chovají následovně: 
OTVÍRÁNÍ:    žádný efekt 
PAUZA:         znovu načtení doby pauzy 
ZAVÍRÁNÍ:   okamžitě otevírá 
7   PSW2 (standardně NO kontakt) 
Vstup 2. fotobuněk. 
Při použití SD-Keeperu s displejem (příslušenství) je možné 
modifikovat: 
- polaritu kontaktu na N.O. 
- v případě, že nepoužíváte tyto fotobupky, nezapojujte 
tento vstup, nebo jsou-li zapojeny jenom jedny (na vstupu 
PSW1). 
8   FAIL-SAFE 
Záporný pól napájení vysílače fotobuněk pro případ 
použití funkce FAIL-SAFE (programovatelný přes SD-
KEEPER s DISPLEJEM). Při použití této funkce, řídící 
jednotka kontroluje při každém cyklu otvírání a zavírání 
funkčnost fotobuněk zapojených na PSW1 a PSW2. 
V případě negativního výsledku se pohyb dveří zastaví. 
9   OUT1   (standardně „gong“) 
Výstup (záporný), otevřený kolektor (max. 100mA). 
Ve standardním nastavení, je tento výstup aktivován 
v případě, že jsou fotobupky zacloněny na dobu delší než 
1 s v intervalech po 0,5 s dokud nejsou uvolněny 
Při použití SD-Keeperu s displejem (příslušenství) je možné 
naprogramovat vstup pro jiné použití (viz. programovací 
instrukce). 
10-11    +24V 
+ 24V pro napájení příslušenství 
Maximální proudová zátěž je 1A 
12-13   GND 
Záporný pól napájení pro příslušenství a com kontakt. 

Svorkovnice J4 
1   TX1 
Svorka připojení vysílače 1. páru fotobuněk 
2   TX GND 
Záporný pól pro připojení vysílačů fotobuněk 
3   TX2 
Svorka připojení vysílače 2. páru fotobuněk 
4   RX1 
Svorka připojení přijímače 1. páru fotobuněk 
5   RX GND 
Záporný pól pro připojení přijímačů fotobuněk 
6   RX2 
Svorka připojení přijímače 2. páru fotobuněk 

Poznámky: 
 Nepoužijete-li ani jeden pár fotobuněk, nechejte 
svorkovnici J4 volnou. 
 Povolte funkci fotobuněk přepínači DS1 
 
 
 
  
 
 

Svorkovnice J6 
1-2   SD-KEEPER 
Svorky připojení SD-KEEPERu (kabel 2x0,5, max. 50m) 
POZOR NA POLARITU! 
Svorka 1 =plus,    svorka 2 = mínus 

DIP-SWITCH PROGRAMOVÁNÍ  
Nastav DIP-SWITCH následovně: 

N° 
Přepínače ON OFF 

1 
Přepínač 1. 
fotobupky Přepínač 1. fotobupky 

  aktivní neaktivní 

2 
Přepínač 2. 
fotobupky Přepínač 2. fotobupky 

  aktivní neaktivní 

3 Nepoužito   

      

4 Jednokřídlé dveře  
Dvoukřídlé dveře 
nebo 

  s pravým otvíráním jednokřídlé s levým 

     otvíráním 

 
Pozn.:  Zjištění orientace dveří: Jsou-li dveře namontovány 
uvnitř objektu a stojíte v nich, tak levé křídlo je po levé 
ruce. 
 

Spuštění 
Při prvním zapnutí řídící jednotka automaticky spustí 
nastavovací proceduru a nahraje všechna standardní 
nastavení. 
Standardní konfigurace: 
Standardní konfigurace je následující: 

 „AUTOMATIKA“ – „TOTAL“ – „OBOUSMĚRNĚ“, 
(maximální RYCHLOST OTEVŘENÍ – stupep 10) 

 ZAVÍRACÍ RYCHLOST – stupep 3 

 EMERG1 – bezpečnostní vstup konfigurovaný jako 
„bezpaměťový“ NO kontakt, což značí, že je-li 
aktivován, dveře se zastaví na dobu než je ošetřen 

 EMERG2 – bezpečnostní vstup konfigurovaný jako 
„bezpaměťový“ NO kontakt, což značí, že je-li 
aktivován, dveře se otevřou normální rychlostí a 
zůstanou otevřené dokud kontakt není ošetřen 

 Dvoje fotobupky s N.C. kontakty jsou zapojeny do 
do PSW1 a PSW2 svorek (nejsou-li jedny nebo 
oboje zapojeny, musí se nastavit přepínače dle 
tabulky) 

 FAIL-SAFE vyřazený 

 PROTINÁSILNÉ VNIKNUTÍ (ANTI-INTRUDER) aktivní 

 Čas pauzy 2s 

 Čas noční pauzy 8s 

 Kit zámku motoru povolen pro standardní použití (v 
nočním módu)  

 Kit pro řízení zámku motoru není povolen 

 Bateriový kit není povolen 
 
 
  
 



 Výstup OUT1 nastavena funkce GONG 

 Částečné otevření nastaveno na 50% 

 Nízká zpomalovací rychlost 

 Standardní DETEKCE PŘEKÁŽEK: V případě, že dveře 
při zavírání nebo otvírání najedou na překážku, 
změní směr na opačný a znovu opakují původní 
směr, dokud není překážka odstraněna, bez 
generování alarmového signálu 

 Dva senzory s N.O. kontakty (jeden vnitřní, jeden 
vnější) 

 Signál KEY je N.O. kontakt 

 Funkce VNITŘNÍ ZÁMEK není aktivní 

 ČASOVAČ je neaktivní 

FOTOBUŇKY 
U automat. dveří mohou být zapojeny dva typy fotobuněk: 
tradiční, zapojené ve svorkovnici J7 (vstupy PSW1 a PSW2 
s N.C. nebo N.O. kontakty) a fotobupky typu BUS, které jsou 
zapojeny v konektoru J4. 
 Následující konfigurace jsou možné s tradičními 
fotobupkami. 
BEZ FOTOBUNĚK 

 Při standardním konfiguraci musí být vstupy PSW1 a 
PSW2 proklemovány se svorkou FAIL-SAFE 

 Při použití SD-Keeperu s displejem (příslušenství) je 

možné vstupy PSW1 a PSW2 zrušit aniž by se 

musely proklemovávat se svorkou FAIL-SAFE 

1 FOTOBUŇKY 

 Při standardní konfiguraci musí být fotobupky 
zapojeny na vstup PSW1, zatímco PSW2 musí být 
propojen se svorkou FAIL-SAFE. 

 Při použití SD-Keeperu s displejem (příslušenství) je 

možné nastavit, že budou zapojeny jenom jedny 

fotobupky (vstup PSW1) a druhé (PSW2) nemusí 

být proklemovány se svorkou FAIL-SAFE. 

2 FOTOBUŇKY 

 Zapojte fotobupky na vstupy PSW1 a PSW2. 
Pomocí SD-Keeperu s displejem je možné naprogramovat: 

 Počet zapojených fotobuněk(0,1,2) 

 Typ kontaktů vstupů PSW1 a PSW2 

 Zapnout/vypnout FAIL-SAFE 
 
Následující konfigurace jsou možné s fotobupkami typu 
BUS: 
BEZ FOTOBUNĚK 

 Pozice DS1 přepínačů 1 a 2 OFF 

  Nechte příslušné vstupy ve svorkovnici J4 volné 
1 FOTOBUŇKY 

 Pozice DS1 1 nebo 2 přepněte do polohy ON, podle 
toho, který používáte 

 Nechte vstupy ve svorkovnici J4 volné dle výkresu 
zapojení fotobuněk 

2 FOTOBUŇKY 

 Pozice DS1 1 a 2 přepněte do polohy ON 

 Zapojte fotobupky dle výkresu zapojení fotobuněk 
 
 
 

NASTAVENÍ 
Následující parametry se nastavují během cyklu 
NASTAVENÍ: 

 Měření zátěže, tření, nastavení rychlosti, 
optimální nastavení zpomalení 

 Načtení pozice otevřeno/zavřeno 

 Samonastavení protinárazového systému při 
otvírání/zavírání podle vybrané rychlosti 

Během nastavování bliká na displeji číslo 08 dokud 
proces nastavení není korektně nastaven. 
Všechny chyby jsou zobrazeny na displeji a na 
diagnostice na SD-Keeperu. 
Detekce vážných chyb (např. :  nedostačující nebo 
nadměrná dráha, příliš velké tření, porucha motoru) je 
signalizována na displeji a diagnostikována na SD-
Keeperu. 
Pro aktivaci nové procedury nastavení, zmáčkněte 
tlačítko SW1 a uvolněte po 5s, NASTAVENÍ je také 
možné provést stlačení kombinace kláves na SD-
Keeperu (viz. příslušné instrukce) 
Dále jsou popsány situace, které mohou nastat při 
nesprávném nastavení, když je signalizován alarm 
(alarm 15 na displeji SD-Keeperu): 

 Dveře jsou napájeny z baterie 

 Vybrána funkce nočního režimu 

 Vybrána funkce manuálního režimu 

 Aktivní vstup EMERGENCY 

 Přerušené fotobupky 

 Motor bez napájení 
Je-li závada odstraněna, nastavení nastavení začne 
automaticky. 
 

RESET 
Při každém zapnutí automatického systému dveře 
provedou reset při kterém: 

 jsou načteny dráhy dveří 

 jsou smazány alarmy 
Pro aktivaci resetovací procedury zmáčkněte tlačítko 
SW1 na dobu 1s,reset je také možné provést stlačením 
kombinace kláves na SD-Keeperu (viz. příslušné 
instrukce). 
Je-li reset proveden v manuálním módu, provede se až 
po jeho opuštění. 
V nočním módu reset způsobí zpomalení při zavírání, 
zatímco při otvírání je rychlost normálně pomalá. 
 
Resetovací procedura je nutná při následujících 
událostech, které způsobí zastavení pohybu křídel: 

 po trojím detekování překážek při zavírání nebo 
otvírání, kdy je signalizován alarm 8 nebo 9 

 po aktivaci bezpečnostního příkazu (musí být 
nakonfigurován v program. instrukcích, alarm 6 
nebo 7) 

 je-li detekováno otevření v době zamčení 
motoru zámkem (při použití kitu zamykajícího 
motor). 

 
 
 
 



ZMĚNA RYCHLOSTI 

Je možné nastavit 10 rychlostí pro otevírání a zavírání. Rychlost 10 je maximální rychlost, rychlost 1 minimální. 

Rychlost otvírání/zavírání se nastavuje přímo v řídící jednotce E100 (v programování). 

REŽIMY V RŮZNÝCH OPERAČNÍCH FUNKCÍCH 
    OPERAČNÍ 

FUNKCE STAV DVEŘÍ VNITŘNÍ SENZOR VNĚJŠÍ SENZOR KEY 
BEZPEČNOSTNÍ 

OTEVŘENÍ 
BEZPEČNOSTNÍ 

ZAVŘENÍ 

    (I-DET) (E-DET)   (EMERG2) (1) (1). 

MANUAL 
V KAŽDÉ 
POZICI Bez efektu Bez efektu Bez efektu Bez efektu Bez efektu 

ÚPLNĚ OTEVŘENO OTEVŘENO Bez efektu Bez efektu Bez efektu Bez efektu Okamžitě zavírá 

  OTEVŘENO Znovunačtení Znovunačtení Začátek odpočítávání Začátek odpočítávání Okamžitě zavírá 

PLNĚ   pauzy pauzy noční pauzy pauzy   

AUTOMATICKY   Úplné otevření a Úplné otevření a Úplné otevření a     

OBOUSMĚRNĚ ZAVŘENO zavření po uplynutí zavření po uplynutí zavření po uplynutí Úplné otevření Bez efektu 

    pauzy pauzy noční pauzy     

  ČÁSTEČNÉ Znovunačtení Znovunačtení Začátek odpočítávání Úplné otevření Okamžitě zavírá 

ČÁSTEČNĚ OTEVŘENÍ pauzy pauzy noční pauzy     

AUTOMATICKY   Částečné otevření a Částečné otevření a Částečné otevření a Úplné otevření Bez efektu 

OBOUSMĚRNĚ ZAVŘENO zavření po uplynutí zavření po uplynutí zavření po uplynutí     

    pauzy pauzy noční pauzy     

  OTEVŘENO Znovunačtení Bez efektu Začátek odpočítávání start odpočítávání Okamžitě zavírá 

PLNĚ   pauzy   noční pauzy pauzy   

AUTOMATICKY ZAVŘENO Úplné otevření a Bez efektu Úplné otevření a Úplné otevření Bez efektu 

JEDNOSMĚRNĚ   zavření po uplynutí   zavření po uplynutí     

    pauzy   noční pauzy     

  ČÁSTEČNÉ Znovunačtení Bez efektu Začátek odpočítávání Úplné otevření Okamžitě zavírá 

ČÁSTEČNĚ OTEVŘENÍ pauzy   noční pauzy     

AUTOMATICKY ZAVŘENO Částečné otevření a Bez efektu Částečné otevření a Úplné otevření Bez efektu 

JEDNOSMĚRNĚ   zavření po uplynutí   zavření po uplynutí     

    pauzy   noční pauzy     

PLNĚ   Bez efektu Bez efektu Úplné otevření a Úplné otevření Bez efektu 

NOC ZAVŘENO     zavření po uplynutí     

        noční pauzy     

ČÁSTEČNĚ ZAVŘENO Bez efektu Bez efektu Částečné otevření a Úplné otevření Bez efektu 

NOC       zavření po uplynutí     

        noční pauzy     

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Vstup EMERG1 a EMERG2 lze programovat 
SD-Keeperem s displejem následovně: 

 Bezpečnostní otevření 

 Bezpečnostní zavření 

 Stop 
 
Mimoto, aktivační příkaz lze programovat 

 bez paměti (kdy je příkaz deaktivován, 
dveře pokračují v normálních operacích). 

 s pamětí (kdy je příkaz deaktivován,  je 
nutný reset pro normální operace ). 
 

Toto je standardní konfigurace: 
EMERG1   Stop bez paměti 
Impulz (funkce nezobrazená v tabulce) způsobí 
okamžitý stop následovaný pomalým zavíráním 
po uplynutí pauzy (noční pauza je-li nastavena 
noční operační funkce) 
EMERG2   Bezpečnostní otevření bez paměti 
Impulz způsobí otevření následované zavřením 
po uplynutí pauzy. 
Bezpečnostní příkazy mají prioritu před všemi 
ostatními. 



PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY E100 
Některé z hlavních funkcí se dají programovat přímo z řídící jednotky. 
Pro vstup do PROGRAMOVÁNÍ zmáčkněte tlačítko F: 

1. Zmáčknete-li ho (a držíte zmáčknuté), displej zobrazí jméno první funkce 
2. Pustíte-li tlačítko, displej zobrazí hodnotu funkce, která může být změněna tlačítky + a – 
3. Zmáčknete-li tlačítko F znovu, displej zobrazí následující funkci, atd. 
4. Dostanete-li se na poslední funkci , zmáčkněte tlačítko F pro opuštění programování,  a displej pokračuje 

v zobrazování vstupních hodnot 
Následující tabulka zobrazuje sekvence funkcí přístupných v PROGRAMOVÁNÍ: 

            
  PROGRAMOVÁNÍ ŘJ E100   

    Displej Funkce Standard. 
 

Displej Funkce Standard. 

PA Čas pauzy 2 
 

SU Řízení zamykání motoru no 

  Nastavuje délku pauzy v automatickém módu   
 

  Určuje zda bude použito řízení zámku motoru.   

  Nastavuje se od 0 do 30 s, v sekundových   
 

  no  -  řízení motoru nenainstalováno   

  krocích   
 

  y     -  řízení motoru instalováno   

Pn Čas noční pauzy 8 
 

St Opuštění programování a uložení nastavených   

  Nastavuje délku pauzy v nočním módu.   
 

  hodnot, zobrazení stavu dveří.   

  Nastavuje se od 2 do 58 s, ve dvou sekundových   
 

  00 - Zavřeno              05 - Zavřeno   

  krocích. Dále se čas zobrazuje v minutách a de-   
 

  01 - Otvírání               06 - Bezpečnost   

  sítkách sekund oddělených desetinou tečkou   
 

  02 - Otevřeno           07 - Manuální mód   

  (max. 4.0 minuty).   
 

  03 - Pauza                   08 - Nastavení (bliká)   

  Př.: Je-li zobrazeno 2.5, znamená to, že pauza   
 

  04 - Noční Pauza   

  bude 2 min. 50 sek.   
    CS Rychlost zavírání 3 
 

 

    Nastavuje rychlost při zavírání (1-10)   
    OS Rychlost otvírání 10 
      Nastavuje rychlost při otvírání (1-10)   
    EL Kit zamykání motoru 1 
      Možné funkce zamykání motoru:   
      0  -  Vyp              Zámek motoru nenainstalován   
      1  -  Noc             Zámek motoru zamyká křídla    
                                    v nočním režimu   
      2 -  Jednosměr.  Zámek motoru zamyká křídla    
              + Night       v nočním a jednosměrném režimu   
      3  -  Vždy           Zámek zamyká křídla při každém    
                                   zavření, bez ohledu jaká je nasta-   
                                   vená funkce   
     

 
 

Desetinná tečka zobrazuje, který z párů 

fotobuněk je zadaný (je-li povolen v DS1). 

Poznámky: 

V momentě, kdy je aktivní nějaký alarm, displej 
zobrazuje AL, následovaný číslem alarmu. 
Pro RESET stisněte SW1 na dobu 1s. 
Standardní zpomalovací rychlost je nastavená 
HIGH (vysoká). 
Nahráním standardních parametrů z SD-
Keeperu bude standardní zpomalovací rychlost 
změněna na LOW (nízká). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Tab. 1 
DIAGNOSTIKA   LED 1 = svítí         0 = nesvítí 

POPIS ZNAMENÁ 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Šetření energie Pracuje v nízkoodběrovém módu 0 1 0 0 0 0 0 0 

2  Pracuje z baterií D veře pracují na baterie 0 0 1 0 0 0 0 0 

3  Násilné otevření Násilné vniknutí 0 0 1 0 0 0 1 0 

4  Vybitá baterie Vybité baterie, bezpeč. pohyb není garantován 0 0 0 1 0 0 0 0 

6  EMERG2 aktiv. Bezpečnostní vstup 2 aktivní 0 0 1 1 0 0 0 0 

7  EMERG1 aktiv. Bezpečnostní vstup 1 aktivní 0 0 1 1 0 0 1 0 

8  Překážka v otvír. Překážka při otvírání 3x diagnostikována, nutný RESET 0 0 0 0 0 0 0 1 

9  Překážka v zavír. Překážka při zavírání 3x diagnostikována, nutný RESET 0 0 0 0 0 0 1 1 

10 Zámek motoru zamčen v zavřené pozici. 0 0 1 0 0 0 0 1 

11 Zámek motoru zamčen v otevřené pozici. (pouze s dohledovým kitem) 0 0 1 0 0 0 1 1 

12 Špatné napájení motoru 0 0 0 1 0 0 0 1 

13 Chyba 2. fotobuněk (PSW2) 0 0 0 1 0 0 1 1 

14 Chyba 1. fotobuněk (PSW1) 0 0 1 1 0 0 0 1 

15 Není možný SETUP 0 0 1 1 0 0 1 1 

22 Není možný učící proces, velké tření nebo příliš těžká křídla 0 1 1 1 0 0 0 0 

24 Porucha motoru 0 1 0 0 0 0 0 1 

25 Porucha řídící jednotky E100 0 1 0 0 0 0 1 1 

SD-Keeper se používá pro výběr operačních funkcí, 
pro kontrolu a programování automatických dveří. Je 
rozdělen na dvě části: pevná část sloužící k výběru 
operačních funkcí pomocí tlačítek a zobrazování LED 
kontrolkami (obr. 44 A) a vyndavací část s LCD 
displejem (obr. 44 A) pro vstup do kompletního 
programování. 
Část SD-Keeperu s displejem může být použita pouze 
pro programování, poté může být odstraněna, jelikož 
všechna nastavení jsou uložena v řídící jednotce 
E100. 
Je-li displej odstraněn a vložen kryt (obr. 44 C), SD- 
 

Keeper může být zablokován kombinací kláves 
(viz. speciální funkce zamykání) nebo propojením 
vnitřní propojky (obr. 45 zámek). 
Připevnění: 
SD-Keeper připevněte dle obr. 45. Kabely 
protáhněte skrz prolisy A nebo B dle potřeby. 
Zapojení: 
Připojte SD-Keeper k řídící jednotce pomocí 
kabelu: 2x0,5 mm2 max. 50 m (obr. 45). 
Jsou-li propojeny svorky „zámek“ jak je vidět na 
obr. 45, jsou všechny klávesy zablokovány. 
 

DIAGNOSTIKA 
SD-Keeper (také bez displeje) disponuje diagnostickou 
funkcí. V případě alarmu přerušuje každé 2 sekundy 
normální zobrazování funkce, probliknutí (1 sekundu) 
kombinace LED diod, jenž zobrazují příslušný alarm 
(chybový stav). 
V případě více defektů, jež se objeví současně je 

zobrazen první zjištěný. 

 



PRACOVNÍ FUNKCE 
Volba probíhá stiskem tlačítek na základní části programátoru A a daná funkce je identifikována rozsvícením 
odpovídající diody. 
POZN.: jsou-li navoleny mody „NOC“ nebo „Manuál“ je nutné opětovné stisknutí tlačítka ke změně nastavení 
(k vrácení do původního nastavení). 
 
  MANUÁL 
Posuvná křídla jsou volná a mohou být ovládána ručně. 
Je -li zapotřebí manuálně pohybovat s křídly vrat  
v případě výpadku el.proudu nebo v případě závady  
na zařízení (mytí křídel). 
 
  DVOJSMĚRNÝ POHYB 
Průchod pro pěší probíhá v obou směrech; 
 vnitřní i vnější radar jsou aktivní. 
 
   JEDNOSMĚRNÝ POHYB 
Průchod pro pěší probíhá pouze jedním směrem;  
vnější radar je vyřazen z činnosti. 
 
 ČÁSTEČNÉ OTEVŘENÍ 
Dveře provádí částečné otevírání  (standard 50%) 
Regulace je možná od 10% do 90%  úplného otevření. 
 
   ÚPLNÉ OTEVŘENÍ 
Dveře provádí úplné otevření 
 
 AUTOMATICKÝ REŽIM 
Dveře provádí otvírání (částečné nebo úplné),  
potom se opět zavírají po době nastavené pauzy  
(standardně 2 sek.). 
Nastavení doby pauzy je možné od 0 do 90 sek.  
 
   OTEVŘENÉ DVEŘE 
Dveře se otevřou a zůstávají otevřené. 
 
  NOČNÍ REŽIM 
Dveře se zavírají a je aktivován elektro-zámek (je-li nainstalován). Pohon má tendenci zavírat, je-li manuálně 
otvíráno. Vnitřní a vnější radar jsou vyřazeny z činnosti.  
Ovládání klíčem (key) způsobí otevření a opětné zavření po době nastavené noční pauzy (standardně 8 sek). 
Nastavení doby noční pauzy je možné od 0 do 240 sek. 
K dosažení částečného otevření v tomto modu před navolením funkce „Noc“, aktivovat funkci „Částečné otevření“.  
 

SPECIÁLNÍ FUNKCE 
 
Současné stlačení a držení dvou tlačítek 
 
 
SETUP (NASTAVENÍ) 
Setup je inicializační funkce dveří během,  
které je prováděno „samoučení parametrů“. 
Aktivace proběhne současným stiskem na 5 sek. tlačítek  1  a  5 . 
 
 
 



Pro vstup do programování ze standardního zabrazení 
stlačte některou z kláves ↑ nebo ↓. Programování je 
rozděleno na několik podmenu. Po zvolení menu klávesami 
↑ nebo ↓pro vstup stiskněte OK. Každé menu je kruhové, 
rozdělené na pod-menu s rozdílnými parametry.  
Pro opuštění menu zvolte menu „EXIT“  nebo počkejte 2 
min. a displej se automaticky vrátí do standardního 
zobrazení.  
 

RESET 
Reset je funkce sloužící pro obnovení normálních funkčních podmínek, následně po signalizaci některých typů 
alarmů.  
Aktivace proběhne současným stiskem tlačítek  2  a  3. 
 
LOCK (Zámek) 
Funkce Lock, když je aktivována, blokuje činnost SD-Keeperu. 
Aktivace a deaktivace proběhne současným stiskem na 5 sek. tlačítek  3  a 4 . 
 
 
 
VLOŽENÍ /VÝMĚNA ČLÁNKU 
Pro udržení aktivních vnitřních hodin SD- Keeperu  
také v nepřítomnosti síťového napětí, je určen  
lithiový článek 3 V typ CR1216. 
Ke vložení nebo výměně článku zjistěte uložení  
na tištěném obvodu (obr.5) a respektujte  
uvedenou. polaritu. 
 
 
 

 
                                                                                                                      

 
 
 
 



 



 

Funkce noční baterie 

v A100 automat. systému 

není přístupná. 



 
 



 

* Zpomalovací místa 

v A100 automat. systému 

nemohou být 

modifikována. 



 

* Výstupy OUT2 a OUT3 v A100 

kompaktním automat. systému 

nejsou k dispozici. 



 
 
 
 
 
 

* Funkce elastic kit v A100 

kompaktním automat. systému není 
k dispozici. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nastavení pomocí programovacího displeje: 
 

1 JAZYK 
Navolení jazyka, ve kterém jsou na displeji zobrazovány zprávy.  
 

2 SETUP 
2.1 ČÁSTEČNÉ OTVÍRÁNÍ 
Částečné otvírání vyjádřené v procentech 
Je volena procentová hodnota otvírání (vztažená na úplné otevření), provádí se v pracovní funkci „Částečné 
otvírání“.  
Standardní hodnota: 50 %. 
Možnost nastavení: od 10% do 90%. 
 

Standard 
Když je navolena pracovní funkce „Částečné otvírání“, aktivace čidel ovládá vždy redukované otvírání. 
Ne Standard 
Když je navolena pracovní funkce „Částečné otvírání“, současná aktivace vnitřního a vnějšího ovládají úplné 
otevření. 
 
2.2 DOBA PAUZY 
On 
Doba pauzy povolena v pracovní funkci „automaticky“. 
Hodnota doby pauzy. 
Jestliže je doba pauzy povolena, umožouje její nastavení. 
Standardní hodnota je 2 sek. 
Možné nastavení: od 0 do 90 sek. 
Off 
Křídla začínají fázi zavírání, jakmile ovládací prvky (např. čidla) se stanou neaktivní. 
 

2.3 DOBA NOČNÍ PAUZY 
Hodnota doby noční pauzy 
Nastavte dobu pauzy v pracovní funkci „NOC“. 
Standardní hodnota je 8 sek. 
Nastavení lze provést od 0 do 240 sek., s krokem 2 sekundy. 
2.4 FUNKCE PROTI NÁSILNÉMU VNIKNUTÍ 
On 
V pracovní funkci „automatika“, se dveře brání ručnímu pokusu o otevření působením opačnou silou.  
Během pokusu o otevření je signalizován alarm na kartě (led error) a na SD-Keeperu (alarm č.3; násilné otvírání 
dveří). 
Off 
V pracovní funkci „automatika“, při pokusu o ruční otevření se dveře automaticky otevřou a opět zavřou po 
eventuální době pauzy. 
Poznámka:  V pracovní funkci „NOC“ je funkce proti násilnému vniknutí vždy aktivní. 
 
2.5  ZJIŠTĚNÍ PŘEKÁŽKY 
Zavírání :Standard 
Při zjištění nějaké překážky při zavírání se dveře opět otvírají. Během následujícího zavírání se zavírací pohyb zpomalí 
v blízkosti místa, kde byla předtím zjištěna překážka a dveře pokračují sníženou rychlostí až do uzavření.  
Zavírání :  Ne Standard 
Při zjištění překážky při zavírání ve 3 případech jdoucích po sobě, se dveře zastaví při otvírání a signalizují alarm na 
kartě (led „error“) a na SD-Keeperu (alarm č.9: překážka při zavírání). 
K obnovení funkce je nutné provést reset z karty nebo z SD-Keeperu. 
 
Otvírání: Standard 
Když je zjištěna překážka při otvírání, dveře se na sekundu zastaví a opět se zavírají.  



Během následujícího otvírání se pohyb otvírání zpomalí v blízkosti bodu, kde byla předtím zjištěna překážka a 
pokračuje sníženou rychlostí až do úplného otevření. 
Otvírání: Ne Standard 
Při zjištění překážky při otvírání ve 3 případech jdoucích po sobě, se dveře zastaví při zavírání a signalizují alarm na 
kartě (led „error“) a na SD-Keeperu (alarm č.8: překážka při otvírání). 
K obnovení funkce je nutné provést reset  z karty nebo z SD-Keeperu. 
 
 

3 BATERIE 

3.1 KIT  BATERIE 

Off 

Kit baterie není instalován . 

On 

Kit baterie je instalován. 

 

3.2 FUNKCE BATERIE 

Standard 

Při výpadku síťového napětí pokračují dveře v normální funkci až do vybití baterie. Poslední provedený pohyb je ten, který je 

navolen ve funkci 3.3. 

No Standard 

Při výpadku síťového napětí provedou dveře pouze pohyb navolený funkcí 3.3. 

 

3.3  POSLEDNÍ POHYB (dveří) 

Otvírání 

Během funkce dveří na baterii, posledním pohybem je otvírání (viz také funkci 3.2)  

Zavírání 

Během funkce dveří na baterii, posledním pohybem je zavírání (viz také funkci 3.2) 

 

3.4 NOČNÍ FUNKCE BATERIE 

Standard 

V pracovní funkci „Noc“ umožňuje karta pracovat při nízké spotřebě; otvírání může být prováděno aktivací ovladače klíče pouze na 

3 sekundy (vstup Key). 

Baterie udržují rezervu nabití k provedení alespoň jednoho nouzového pohybu. 

Ne Standard 

V pracovní funkci „Noc“ dveře pracují normálně, jak je nastaveno funkcí 3.2, až do vybití baterie.   

Baterie udržují rezervu nabití k provedení alespoň jednoho nouzového pohybu. 

 

 

 



4  Elektro - zámek 

4.1 KIT elektro-zámku 

On  
Západka je instalována. 

Noc 

Západka blokuje křídla pouze při pracovní funkci „Noc“. 

Jednosměrný+ noc 

Západka blokuje křídla u pracovních funkcí „Noc“ a „Jednosměrný“. 

Vždy (stále) 

Západka blokuje křídla pokaždé, když se dveře zavřou, nezávisle na nastavené pracovní funkci. 

Pozn.: Při funkci na baterii západka blokuje křídla pouze v pracovní funkci „Noc“ nezávisle na provedeném nastavení. 

Off 

Západka není instalována. 

4.2  NOČNÍ FUNKCE ZÁPADKY 

Standard 

V pracovní funkci „Noc“ při vybitých bateriích západka drží zablokovaná křídla. 

Ne Standard 

V pracovní funkci „Noc“, dříve než dojde k úplnému vybití baterií je západka odblokována. 

4.3  DOHLED (kontrola) 

Off 

Kontrolní zařízení na západce není instalováno. 

On 

Kontrolní zařízení na západce je instalováno. 

 

5   DIAGNOSTIKA 

5.1 SDM 

Je zobrazen model hardware dveří a úroveň software karty SDM ke které je SD-Keeper připojen.  

 

5.2  POČET CYKLŮ 

Je zobrazeno počítání (není vynulovatelné) cyklů, které dveře vykonají. 



5.3   ALARM Č. 

Zde je zobrazeno číslo a popis alarmu.  
 

Č      POPIS VÝZNAM 

         ÚSPORA 

ENERGIE 

funkce při nízké spotřebe v modu „NOC“ 

1      ZMĚNA   RYCHL. modifik. rychlost, nutný nový Setup 

2      FUNKCE BATERIE Dveře pracují na baterii 

3      OTVÍRÁNÍ SILOU V případě pokusu otvírání dveří silou 

4      VYBITÁ BATERIE baterie vybitá: pohyb v případě nouze není zaručen 

5      BATERIE VYBITÁ baterie se vybíjí 

6      NOUZE 2 AKTIVNÍ Vstup nouze 2 aktivní 

7      NOUZE 1 AKTIVNÍ Vstup nouze 1 aktivní 

8      PŘEKÁŽKA V OTV. Překážka v otvírání zjištěna 3 krát po sobě;  

nutný reset pro obnovení funkce 

9      PŘEKÁŽKA V ZAV. Překážka v zavírání zjištěna 3 krát po sobě;  

nutný reset pro obnovení funkce 

10    Západka vadná (alarm signalizován pouze 

s instalovaným kontrolním zařízením na západce) 

11    Kontrolní zařízení na západce vadné 

12    Přetížení na Vacc; Nutný Reset pro obnovení funkce 

13    Fotobuňka 2 vadná (vstup PSW2) 

14    Fotobuňka 1 vadná (vstup PSW1) 

15    Požadovaný nový Setup 

18    Proces inicializace na motoru není možný;  

chod křídla příliš zvednutý 

20    Proces inicializace na motoru není možný;  

chod křídla nižší o 70 cm 

22    Proces inicializace na motoru není možný;  

příliš vysoké tření  

24    Porucha motoru 

25    Porucha SDM karty 

  



RESET 
Provede proceduru resetu. 

6 ROZŠÍŘENÉ MENU 

PASSWORD (HESLO) 

K přístupu do rozšířeného menu je nutné vložit heslo, které obsahuje 4 cifry (default = 0000). 

1 PARAMETRY POHYBU 

1.1  RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ  

Nastavte úroveň rychlosti dveří při zavírání. 

Když je měněna rychlost vzhledem k nastavené hodnotě, je signalizován alarm na kartě (led „error“) a na SD-Keeperu (alarm č. 1): 

změna rychlosti ; je doporučeno provést nový Setup. 

Standardní hodnota: úroveň 10 (maximální rychlost). 

Možné nastavení: od 0 do 10. 

 

1.2 RYCHLOST OTVÍRÁNÍ  

 

Nastavte úroveň rychlosti dveří při otvírání. 

Když je měněna rychlost vzhledem k nastavené hodnotě, je signalizován alarm na kartě (led „error“) a na SD-Keeperu (alarm č. 1): 

změna rychlosti ; je doporučeno provést nový Setup. 

Standardní hodnota: úroveň 10 (maximální rychlost). 

Možné nastavení: od 0 do 10. 

 

1.3 PROSTOR ZPOMALENÍ 

Otvírání 

Nastavit předstih ve standardním bodu zpomalení v blízkosti otvíracího okraje (dorazu). 

Standardní hodnota je 0 cm 

Možné nastavení je od 0  do 127 cm.  

Zavírání 

Nastavit předstih ve standardním bodu zpomalení v blízkosti okraje (dorazu) zavírání. 

Standardní hodnota je 0 cm 

Možné nastavení je od 0  do 127 cm. 

 

1.4  RYCHLOST ZPOMALENÍ 

Rychlost: 

Nastavte úroveň rychlosti pro průběh zpomalování 
Standardní hodnota : nízká 

Možnost nastavení: vysoká / střední / nízká 



 

2  IN/OUT  SETUP 

2.1 Emerg 1 
2.2 Emerg 2  
Nastavte účinek nouzových ovladačů (Vstupy Emerg 1 a Emerg 2 na kartě SDM); 
Standradní nastavení EMERG 1: 

Stop/ Nemá paměť/ NA 

Standradní nastavení EMERG 2:  

Otvírá/standardní rychlost/ Nemá paměť/ NA 

Otvírá 

Aktivace ovladače otvírá dveře. 

Zavírá 

Aktivace ovladače zavírá dveře. 

STOP 

Aktivace ovladače zastavuje dveře. 

Rychlost: Standard 

Dveře se otvírají nebo zavírají (na základě provedeného nastavení) normální rychlostí. 

Rychlost: Ne Standard 

Dveře se otvírají nebo zavírají (na základě provedeného nastavení) zpomalenou rychlostí. 

Bez paměti 

Pro udržení „nouze“ v činnosti je nutné držet aktivní ovladač (při uvolnění se dveře vrátí do normální funkce) 

S pamětí 

Impuls udržuje „nouzi“ v činnosti ; k obnovení funkce je nutné vykonat reset z karty  nebo z SD-Keeperu. 

No 

Definuje, že vstup je normálně otevřený. 

Nc 

Definuje, že vstup je normálně uzavřený. 

 

2.3  Fotobuňky 

Počet fotob. 

Je definován počet připojených fotobuněk. 

Standardní počet je: 2 

Nastavitelný počet je od 0 do 2. 

Když nejsou fotobuňky konfigurovány, a navolený stav je NC (viz dále), není nutné přemostit nepoužité vstupy.  

Když je konfigurována jedna fotobuňka, vstup karty SDM, ke kterému je připojena je PSW1. 

Failsafe Off 

Není proveden test failsafe na fotobuňkách. 



Failsafe On 

Je proveden test failsafe na fotobuňkách před každým pohybem.  

NC 

Definuje, že vstup je normálně uzavřený. 

NA 

Definuje, že vstup je normálně otevřený. 

2.4 ČIDLA 
Nastavit stav ovladačů „vnější radar“ a „vnitřní radar“ (vstupy E-Det a I-Det na kartě SDM). 

Na 

Definuje, že vstup je normálně otevřený. 

Nc 

Definuje, že vstup je normálně uzavřený. 

2.5 KLÍČ 
Nastavit stav ovladače „klíč“ (vstup Key na kartě SDM). 

No 
Definuje, že vstup je normálně otevřený. 

Nc 
Definuje, že vstup je normálně uzavřený. 

2.6 OUT 1 
Nastavuje přiřazenou funkci k výstupu OUT1. 
Standardně je: GONG/NO 

Výstupy OUT2 a OUT3 nejsou přístupné u ŘJ A100 

Funkce/Stav 

Na základě volby je aktivován výstup: 

VOLBA AKTIVACE VÝSTUPU 

OTEVŘENO Až do otevření dveří 

V POHYBU Dokud jsou dveře v pohybu 

NEUZAVŘENO Až pokud nejsou dveře zavřeny 

ALARM Dokud jsou dveře v alarmu 

GONG Zásah fotobuněk aktivuje výstup na 1 sek. V intervalech 

0,5 sek. Až do vyřazení. 

SVĚTLO V pracovní funkci „noc“ , když je ovládáno otvírání dveří, 

výstup se aktivuje na 60 sek. 

INTERLOCK(*) Výstup je aktivován pro interlock mezi dvěma dveřmi 

Funkce INTERLOCK nemůže být zvolena, je však automaticky nastavena na OUT1, když je INTERLOCK aktivován. 
NA 
Definuje, že vstup je normálně otevřený. 
NC 

Definuje, že vstup je normálně uzavřený. 



3  RŮZNÉ 

3.1 Standard setup 

Umožňuje prověřit, zda bylo provedeno jakékoliv programování mimo standardního.  

Standard 

Jestliže žádná funkce nebyla modifikována vzhledem ke standardnímu programování, objeví se hvězdička.  

Jestliže se hvězdička neobjeví, po stisku tlačítka OK jsou obnovena všechna nastavení standardního 

programování.  

Ne Standard 

Jestliže byla alespoň jedna funkce modifikována vzhledem ke standardnímu programování, objeví se 

hvězdička. 

3.2 Interlock 

Funkce interlock dovoluje řídit dvoje posuvné dveře (master a slave) takovým způsobem, že otevření 

jedněch je podřízeno zavřením druhých a naopak.  

Master 

Jsou definovány dveře „master“ normálně jsou to vnitřní dveře.  

Slave 

Jsou definovány dveře „slave“ .   

Bez (použití) paměti 

Při funkci interlock je nutné čekat na uzavření jedněch dveří, aby mohly být ovládány druhé; otvírací 

impulsy zaslanými během funkčního cyklu prvních dveří nemají žádný efekt. 

S pamětí 

Při funkci interlock není nutné čekat na uzavření jedněch dveří, aby mohly být ovládány druhé; otvírací 

impulsy zaslané během funkčního cyklu prvních dveří jsou ukládány do paměti a druhé dveře se 

automaticky otevřou, jakmile se první uzavřou. 

3.3 Elasti kit 

Není přístupný u ŘJ A100. 

4  ZMĚNA HESLA (PASSWORD) 

Nastavit nové přístupové heslo do rozšířeného menu (4 cifry). 



 

 

 

 

 

 
 
       

  
 
 
 

Funkce Znamená

0 Bez funkce

1 Automat - obusměrně - total

2 Automat - jednosměrně - total

3 Automat - obusměrně - částečně

4 Automat - jednosměrně - částečně

5 Dveře otevřít - úplně

6 Dveře otevřít - částečně

7 Manuál

8 Noc  
 
Počáteční čas časové skupiny 
Nastavuje čas aktivace pro časové skupiny. 
Není nutné aby časové skupiny byly chronologicky seřazeny. 
 
 
 

7 CLOCK 

Nastavení datumu a času 

8 ČASOVAČ  

Off 

Časovač není aktivován. 

On 

Časovač je aktivován: umožňuje 9 skupin časovačů.  

Je-li časovač aktivní, zobrazí se „T“ na straně displeje a SD-Keeper 

nepovolí další výběr operace. 

Baterie uvnitř SD-Keeperu, udržují hodiny funkční i při výpadku 

napájení. Dojde-li i přesto ke ztrátě času (např.  vybitá baterie), 

bliká v místě „T“ hvězdička a časovač je zrušen. 

9 PROGRAMOVÁNÍ ČASOVAČE 

S časovačem je možné vytvořit více než 5 rozdílných časových 

skupin pro každý den v týdnu (nastavení skupin začátku času) a 

přiřadit operační funkce každé ze skupin. Když dosáhnou vnitřní 

hodiny SD-Keeperu stanoveného počátečního času skupiny, 

přiřazené funkční operace jsou automaticky nastaveny a dveře 

zůstávají ve stavu dle dané skupiny. Permanentní připojení SD-

Keeperu s displejem je nutné pro správné udržování časů skupin. 

Výběr dne 

Výběr dnů v týdnu vytváří časové skupiny. Zvolíte-li „All days“ 

(všechny dny), všechny časové skupiny definované následně jsou 

obsaženy ve všech dnech v týdnu. 

Funkce 

Nastavení operačních funkcí asociovaných s časovými skupinami 

jsou dle následující tabulky. 

  

 

Příklad časových programů: 

Chceme-li aby dveře pracovaly následovně v těchto 

režimech: 

 od pondělí do pátku: 

od 8 ráno:  Automat – obousměrně – total 

od 6 večer: Automat – jednosměrně – total 

od 7 večer: Noc 

 Sobota a neděle: Noc 

Nastavíme následovně: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INTERLOCK (propojení) 
Propojení vnitřních senzorů 
Tato aplikace je doporučována, když je vzdálenost mezi 
dvěma dveřmi taková, že může docházet k interferencím 
mezi dvěma vnitřními senzory.  

 Propojte svorky svorkovnic J7 tak jak je zobrazeno 
na obr. 49. 

 Naprogramujte následující funkce: 
- aktivujte funkci „interlock“ u obou dveří 
- zvolte „master“ pro vnitřní dveře a „slave“ pro vnější 
- zvolte nastavení „interlock with no memory“ pro oboje 
dveře nebo „interlock with memory“ (viz. vysvětlení 
v programování flow-charts). 
DŮLEŽITÉ: 

 Senzory musí být propojeny pouze s E-DET vstupy 

 interlock bude fungovat pouze, když budou oboje 
dveře nastaveny na jednosměrný provoz. 

 

Funkčnost 
Průběh funkce interlock: 

1. Osoba venku aktivuje senzor S1 dveří A. 
2. Dveře A otvírají. 
3. Osoba vstoupí do prostoru mezi dveřmi. 
4. Dveře A zavřou po uplynutí času pauzy. 
5. Osoba aktivuje senzor S3 dveří B (je-li zvolen 

„interlock with memory“ , nemusí čekat na zavření 
prvních dveří  pro příkaz aktivace druhých dveří). 

6. Dveře B otvírají. 
7. Osoba vstoupí. 
8. Dveře B zavřou po uplynutí času pauzy. 

Funkce je stejná, jde-li osoba opačným směrem. 

INTERLOCK (propojení) s tlačítky 
Tato aplikace je doporučována jsou-li dveře od sebe 
málo vzdáleny, tak že by nemohly být použity dva 
vnitřní senzory, jsou použity dvě tlačítka z venkovních 
stran. 

 Propojte svorky svorkovnic J7 s tlačítky tak jak je 
zobrazeno na obr. 50. 

 Naprogramujte následující funkce: 
- aktivujte funkci „interlock“ u obou dveří 
- zvolte „master“ pro vnitřní dveře a „slave“ pro vnější 
- zvolte „interlock with memory“ pro oboje dveře (viz. 
vysvětlení v programování flow-charts). 
DŮLEŽITÉ: 

 Tlačítka musí být zapojeny pouze do vstupu E-
DET 

 interlock bude fungovat pouze, když budou 
oboje dveře nastaveny na jednosměrný provoz. 

Funkčnost 
Průběh funkce interlock: 

1. Osoba venku aktivuje tlačítko P1 dveří A 
2. Dveře A otvírají. 
3. Osoba vstoupí do prostoru mezi dveřmi. 
4. Dveře A zavřou po uplynutí času pauzy. 
5. Dveře B otvírají automaticky. 
6. Osoba projde. 
7. Dveře B zavřou po uplynutí času pauzy. 

Funkce je stejná, jde-li osoba opačným směrem. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANTI-PANIC PRORAŽENÍM 
Toto příslušenství umožpuje otevření křídel tlakem, pro 
instalaci viz. specifické instrukce. 
Instalujete-li antipanic proražením, senzor nebo 
fotobupky musí být zapojeny na vstup EMERG1, pro 
řízení okamžitého zastavení (STOP). 
BATTERY KIT 
Instrukce pro zapojení a instalaci bateriového kitu: 

 odpojte hlavní napájení 

 zasupte konektor baterie do konektoru J16 
řídící jednotky 

 zapněte hlavní napájení 

 použijte SD-Keeper s displejem pro aktivaci 
„Battery kit“ a nastavte funkční parametry. 

 

ZÁMEK MOTORU 
Instalace zámku: 

 Odpojte hlavní napájení 

 Zapojte konektor motoru do svorkovnice J5 

 Zapněte hlavní napájení 

! Aby, jste předešli možnému poškození zámku 

motoru, provádějte připojení nebo odpojení vždy při 
vypnutém napájení.  
Při normální konfiguraci: 
Motor zamyká křídla pouze v nočním režimu 
- Pracuje-li na baterie, při vybití zámek stále drží křídla 
zamčená. 
S SD-Keeperem s displejem nebo E100 je možné změnit 
funkci zámku motoru. 
 

ŘÍZENÍ MOTOROVÉHO ZÁMKU 
Toto příslušenství (obr. 51) umožpuje ověřovat správnou 
funkci zámku, zůstane-li zamčen při otevírání, řídící jednotka 
obdrží signál chyba. 
Pro aktivaci sledování zámku motoru, musí být tato funkce 
aktivní nastavením na řídící jednotce nebo na SD-Keeperu. 

! Aby, jste předešli možnému poškození  

desky baterie, provádějte připojení nebo 
odpojení vždy při vypnutém napájení.  
 



                  
POPIS PŘÍČINA POZNÁMKY AKCE  

ENERGY SAV. 
(ÚSPOR. REŽIM) 

ŘJ E100 je napájena 
z baterií 
v nízkoodběrovém 
režimu 

Podsvícení SD-Keeperu je vypnuto, nelze 
rolovat v menu na displeji. 

(viz. instrukce k bateriovému 
kitu) 
Nicméně tlačítko pro změnu 
operačních funkcí je aktivní. 

2 

2 BAT. OPERATION 
(PROVOZ NA BATERIE) 

ŘJ E100 je napájena 
z baterií 

 V případě odpojení napájení, je 
to normální signál – napájení 
z baterie. 
Avšak, je-li napájení zapnuto, 
zkontrolujte: 

 jestli není přerušena 
pojistka 
transformátoru 5x20 
T2,5A v napájecí části  

 jestli není přerušena 
pojistka 5x20 T2,5A 
řídící jednotky 

 jestli je správně 
připojeno napájení 
230V 

 jestli je konektor J1 
správně zapojen 

Jestliže alarm přetrvává, 
vyměpte ŘJ E100. 
Jestliže alarm přetrvává, 
vyměpte transformátor. 

3 
 

3 FORCED OPEN 
(NÁSILNÉ VNIKNUTÍ) 

Někdo se snaží přetlačit 
dveře 

Tento signál je generován pouze je-li 
nastaven STANDARD ANTI-INTRUDER 

 3 
7 

4 FLAT BATTERY 
(VYBITÉ BATERIE) 

Baterie jsou vybité: 
Bezpečnostní pohyb 
dveří není zaručen při 
přechodu z hlavního 
napájení na bateriové 

 Jestliže se tento alarm opakuje 
několikrát během hodiny, 
zkontrolujte následující: 

 připojení baterie 

 je deska baterie 
vložena správně? 

 jsou baterie dost 
výkonné 

Jestliže alarm přetrvává, 
vyměpte desku baterie. 
Jestliže alarm přetrvává, 
vyměpte baterie. 

4 
 

6 EMERG 2 ON Vstup EMERG2 je 
aktivní. 

Jestliže byla vybrána funkce“with memory“ 
pro tento vstup, signál přetrvává ještě chvíli 
po té, co je kontakt neaktivní. 

Jestliže byla vybrána 
funkce“with memory“ pro 
tento vstup, po obnovení 
kontaktu je nutné zadat RESET. 

3 
4 
 

7 EMERG 1 ON Vstup EMERG 1 je 
aktivní. 

Jestliže byla vybrána funkce“with memory“ 
pro tento vstup, signál přetrvává ještě chvíli 
po té, co je kontakt neaktivní. 

Jestliže byla vybrána 
funkce“with memory“ pro 
tento vstup, po obnovení 
kontaktu je nutné zadat RESET. 

3 
4 
7 
 

8 OBST. IN OPEN 
(PŘEKÁŽKA PŘI 
OTVÍRÁNÍ) 

3x Během cyklu 
otevírání byla 
detekována překážka. 

Tento signál je zobrazen pouze, byla-li 
vybrána funkce: OBSTACLE DETECTION → 
OPENING: NO STANDARD 

Odstrapte překážku a proveďte 
RESET. 
 

8 

9 OBST. IN CLOS. 
(PŘEKÁŽKA PŘI ZAVÍRÁNÍ) 

3x Během cyklu zavírání 
byla detekována 
překážka. 

Tento signál je zobrazen pouze, byla-li 
vybrána funkce: OBSTACLE DETECTION → 
CLOSING: NO STANDARD 

Odstrapte překážku a proveďte 
RESET. 
 

7 
8 
 

DIAGNOSTIKA 
Následující tabulka specifikuje alarmy a vysvětluje 
jejich příčiny. 
SD-Keeper s displejem zobrazuje číslo alarmu a 
popis v diagnostickém menu. 
Pouze SD-Keeper ukazuje typ alarmu kombinací 
blikajících LED 
 



10 Motor je uzamčen 
v zavřené pozici 

Tento signál je zobrazen pouze je-li 
nainstalován zámek motoru: 

 bez sledování: dveře zkusí 3x 
uvolnit zámek dveří a potom 
zůstanou ve stavu čekání na RESET 
nebo uvolnění bezpečn. táhlem 

 se sledováním:  dveře okamžitě 
zastaví a  zůstanou ve stavu čekání 
na RESET nebo uvolnění bezpečn. 
táhlem 

Zkontrolujte následující: 

 je správně vložena 
karta zámků? 

 je správné zapojení 
zámku? 

 pracuje zámek 
správně? 

 je správně 
připevněno a 
zapojeno sledovací 
zařízení zámku? 

Jestliže alarm přetrvá i po 
resetu vyměpte kartu motoru 
zámku a/nebo zámek. 

3 
8 
 

11 Zámek motoru nezavírá Tento signál je zobrazen pouze je-li 
instalováno sledovací zařízení na zámku 
motoru a bylo-li naprogramováno. 

Zkontrolujte následující: 

 je správně vložena 
karta zámků? 

 je správné zapojení 
zámku? 

 pracuje zámek 
správně? 

 je správně 
připevněno a 
zapojeno sledovací 
zařízení zámku? 

3 
7 
8 
 

12 Nesprávné napájení 
motoru 

 Zkontrolujte následující: 

 je konektor J1 
správně zapojen? 

4 
8 

13 Chyba fotobuněk 2 Tato chyba je zobrazena pouze je-li aktivní 
funkce FAIL-SAFE  a fotobupky 2 jsou 
nakonfigurovány. 

Zkontrolujte následující: 

 jsou fotobupky 2 
správně vloženy? 

 zapojení fotobuněk 2 

 jsou fotobupky 2 
v dobrém stavu? 

4 
7 
8 
 

14 Chyba fotobuněk 1 Tato chyba je zobrazena pouze je-li aktivní 
funkce FAIL-SAFE  a fotobupky 1 jsou 
nakonfigurovány. 

Zkontrolujte následující: 

 jsou fotobupky 2 
správně vloženy? 

 zapojení fotobuněk 2 
jsou fotobupky 2 v dobrém 
stavu? 

3 
4 
8 

15 SETUP (NASTAVENÍ) 
spuštění je pozdrženo 

Po odstrnění problému, nastavení probíhá 
automaticky 

Zkontrolujte následující: 

 není nastaveno 
MANUAL, NIGHT 

 funkce nejsou 
napájeny z baterie 

 fotobupky nejsou 
přerušeny 

 není aktivní 
bezpečnostní vstup 

 napájení motoru 

3 
4 
7 
8 
 

22 Procedura nastavení 
nemůže být dokončena, 
protože tření nebo 
váha dveří jsou příliš 
velké. 

Je-li tento signál generován displej na ŘJ 
E100 ukazuje číslo chyby a dveře jsou 
zamčeny. 

 odpojte napájení 
nebo nastavte 
MANUAL a 
vyzkoušejte pohyb 
křídel 

 zkontrolujte váhu 
dveří 

2 
3 
4 
 
 

24 Motor hlásil chybu 
během operace. 

Je-li tento signál generován displej na ŘJ 
E100 ukazuje číslo chyby a dveře jsou 
zamčeny. 

Zkontrolujte následující: 

 je konektor J3 
zapojen správně? 

 je motor výkonný? 
Jestliže alarm přetrvá vyměpte 
ŘJ E100. 
Jestliže alarm přetrvá vyměpte 
motor 

2 
8 



25 Porucha ŔJ E100  Vyměpte ŘJ E100 2 
7 
8 

Blikají všechny LED 
operačních funkcí 

Není komunikace mezi 
SD-Keeperem a ŘJ E100 

 Zkontrolujte následující: 

 délka propojení nesmí 
být větší než 50 m 

 každá propoj. žíla 
nesmí mít průměr 
menší než 0,5 mm2 

Jestliže alarm přetrvá vyměpte 
SD-Keeper. 
Jestliže alarm přetrvá vyměpte 
ŘJ E100. 

 

 

PROBLÉMY 
Následující tabulka Vám pomůže identifikovat a řešit některé problémy: 
 

 UDÁLOST RADA 

A SD-KEEPER vypnutý  Vypnuté hlavní napájení a ŘJ E100 je napájena z baterie v nočním 
provozu a v úsporném režimu 

 Napájení ŘJ E100 je přerušeno: zkontrolujte propoj. kabely a 
propojení mezi SD-Keeperem a ŔJ E100 

 ŘJ E100 nepracuje správně – vyměpte ŘJ E100 

B Všechny LED zhasnuty  Je pojistka 5x20 T2,5 uvnitř napájecího zdroje přerušena? 

 Je konektor J1 správně zapojen? 

 Zkontroluj zapojení napájecího zdroje 

 ŔJ E100 nepracuje správně – vyměpte ŘJ E100 

C NAPÁJECÍ LED NESVÍTÍ 
24V LED SVÍTÍ 

 Chybí hlavní napájecí napětí, ŘJ E100 je napájena z baterie 

 Jestli je přítomno hlavní napájení , viz. bod B 

D DVEŘE NEZAVÍRAJÍ a 
CHYBOVÁ LED NESVÍTÍ 

 Přerušené fotobupky 

 Přesvědčte se jestli zvolená funkce není dveře otevřít (jestli není 
instalován SD-Keeper, přesvědčte se že vstup 8 na svorkovnici J6 není 
proklemován s minusem) 

 Přesvědčte se že není zvolen manuální režim 

 Zkontrolujte zapojení motoru 

 Zkontrolujt jestli je napětí na motoru 

E DVEŘE NEOTVÍRAJÍ a NESVÍTÍ 
LED CHYBA 

 Přesvědčte se že není zvolen manuální režim 

 Přesvědčte se že není zcolen režim NOC (není-li instalován SD-Keeper, 
zkontrolujte jestli není vstup 7 svorkovnice J6 proklemován  
s minusem) 

 Zkontrolujte zapojení motoru 

 Zkontrolujte jestli není zamčen zámek motoru 

 Zkontrolujt jestli je napětí na motoru 

F DVEŘE ZAVÍRAJÍ KDYŽ MAJÍ 
OTEVÍRAT A NAOPAK 

 Přepněte přepínač 4 v DS1 na opačnou stranu a proveďte NASTAVENÍ 

G DVEŘE SE KRÁTCE POHYBUJÍ  Zkontrolujte zapojení enkodéru ve svorkovnici J17 

 Zkontrolujte stav enkodéru 

 Zkontrolujte stav kabelu k enkodéru 

H POHYBY DVEŘÍ JSOU VELMI 
POMALÉ 

 S použitím SD-Keeperu s displejem zkontrolujte zda nastavená 
rychlost je taková jaká je vyžadována 

 S použitím SD-Keeperu s displejem zkontrolujte zda nastavené 
zpomalení je takové jaké je vyžadované. 

 
 
 



 
Pohon automatických dveří FAAC A100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CE prohlášení  shody pro stroje 

(směrnice 98/37/EC) 
 
Výrobce:  FAAC S.p. A. 

 

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

Deklaruje ţe: Pohon mod. A100 COMPACT 
 
* je postaven, aby byl začleněn do zařízení, nebo aby se stal součástí jiného strojního zařízení podle  Směrnice 

98/37/CE 

 

*je konstruován, aby odpovídal základním bezpečnostním požadavkům dle následujících EEC směrnic: 

 

2006/95/EEC Nízkonapěťové normy 
2004/108/EC Směrnice elektromagnetické kompatibility 

 
a dále deklaruje, že je zakázáno uvést do provozu zařízení, ve kterém je tento pohon, nebo některá jeho část 

(komponent), zabudovaný, dokud nebude řádně označen a deklarován, že odpovídá podmínkám Směrnice 

2006/42/EC. 

 

Bologna, 1. července 2007 
Obchodní ředitel 

A. Bassi  

 



Návod k pouţití 
POHONY pro automatické dveře A100 

 
Před uvedením zařízení do chodu si přečtěte návod a schovejte jej pro 
další pouţití. 
 
Všeobecné bezpečnostní normy 
Je-li automatický pohon FAAC A100 správně nainstalován a je-li správně používán, 
vykazuje vysoký stupeň bezpečnosti. 
Dodržování jednoduchých pravidel zacházení s pohonem může eliminovat případné 
závady nebo dokonce úrazy: 

 Nezastavujte se v žádném případě mezi křídly. 
 Nedovolte dětem, aby si hrály s automatickým zařízením. 
 Nezadržujte bezdůvodně pohyb křídel. 
 Udržujte v dobrém stavu a viditelnosti radary, fotobuňky nebo jiná detekční 

zařízení pro automatické otvírání dveří. 

 Nepokoušejte se pohybovat manuálně s křídly, pokud jsou zablokovaná. 
 V případě poruchy odblokujte křídla, aby byl zajištěn průchod a vyčkejte 

příjezdu servisního technika. 

 Před znovu uvedením do běžné funkce, v případě, že se zařízení nachází v 
odblokovaném stavu ,vypněte přívod el. energie. 

 Neprovádějte žádné úpravy na zařízeních, která jsou součástí automatického 
systému. 

 Vyhněte se jakýmkoliv nekompetentním zásahům do zařízení. Vyčkejte vždy 
příchodu odborného pracovníka. 

 Kontrolujte pravidelně minimálně jednou za čtvrt roku správnost funkce celého 
zařízení, zvláště potom bezpečnostních prvků a uzemnění 

 
Popis 
Automatický systém  FAAC A100 je sestaven z elektromechanického pohon pro automatizaci 
posuvných automatických dveří o maximálním průchodu 3 m. 
Funkce pohonů je řízena prostřednictvím elektronické řídící jednotky umístěné v profilu 
pohonu a je ovládán klávesnicí, která je součástí pohonu. Křídla dveří jsou normálně v 
uzavřeném stavu a do pohybu je uvádí radar nebo jiné detekční zařízení ( foto-spínač, klíčový 
nebo tlačítkový ovladač, čtečka mag. karet atd.). Přijme-li řídící jednotka signál 
prostřednictvím jakéhokoliv zařízení, uvede do pohybu pohonnou jednotku (FAAC A100), 
které zajistí otevření křídel. Je-li nastaven automatický režim, křídla se zavřou samočinně po 
uběhnutí nastaveného času. Impuls stop zastaví vždy pohyb. Přesné chování autom. pohonu 
při nastavení různých logických funkcí konzultujte s technikem, který prováděl montáž. 
Automatický systém bývá vybaven bezpečnostními prvky , zařízeními, která zajistí zastavení 
křídel v případě, že se v dráze jejich pohybu objeví nějaká překážka.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Ovládání a nastavení reţimu provozu: 
  
Pomocí ovládacího panelu SD KEEPER 
 
Ovládací panel je sestaven ze základní části A a  
krycího  plastového panelu B. Pro případné doladění 
nastavení ( nebo časový režim) lze nainstalovat 
programovací displej C (není součástí  SD KEEPRU). 

 
PRACOVNÍ FUNKCE 
 

Volba probíhá stiskem tlačítek na základní  
části programátoru A a daná funkce je identifikována  
rozsvícením odpovídající diody. 

POZN.: jsou-li navoleny mody „NOC“ nebo „Manuál“ je nutné  

opětovné stisknutí tlačítka ke změně nastavení ( k vrácení do původního nastavení). 
 
1  MANUÁL 
Posuvná křídla jsou volná a mohou být ovládána ručně. 
Je -li zapotřebí manuálně pohybovat s křídly vrat  

v případě výpadku el.proudu nebo v případě závady  
na zařízení ( mytí křídel ). 

 

2  DVOJSMĚRNÝ POHYB 
Průchod pro pěší probíhá v obou směrech; 

 vnitřní i vnější radar jsou aktivní. 
 

   JEDNOSMĚRNÝ POHYB 

Průchod pro pěší probíhá pouze jedním směrem;  
vnější radar je vyřazen z činnosti. 

 
3 ČÁSTEČNÉ OTEVŘENÍ 
Dveře provádí redukované otvírání (standard 50%) 
Regulace je možná od 10% do 90%  úplného otevření. 

 

   ÚPLNÉ OTEVŘENÍ 
Dveře provádí úplné otevření 

 
4  AUTOMATICKÝ REŢIM 
Dveře provádí otvírání (částečné nebo úplné),  

potom se opět zavírají po době nastavené pauzy  
(standardně 2 sek.). 

Nastavení doby pauzy je možné od 0 do 90 sek.  
 

   OTEVŘENÉ DVEŘE 
Dveře se otevřou a zůstávají otevřené. 

 

5  NOČNÍ REŢIM 
Dveře se zavírají a je aktivována elektro-zámek (je-li nainstalován). Pohon má tendenci zavírat je-li 

manuálně otvíráno.Vnitřní a vnější radar jsou vyřazeny z činnosti.  
Ovládání klíčem (key) způsobí otevření a opětné zavření po době nastavené noční pauzy (standardně 

8 sek.).Nastavení doby noční pauzy je možné od 0 do 240 sek. 

K dosažení částečného otevření v tomto modu před navolením funkce „Noc“, aktivovat funkci 
„Částečné otevření“.  

 



SPECIÁLNÍ FUNKCE 

 
Současné stlačení a drţení dvou tlačítek 

 
 
SET UP 
Set up je inicializační funkce dveří během,  
které je prováděno „samoučení parametrů“. 
Aktivace proběhne současným stiskem na 5 sek. tlačítek  1  a  5 . 
 
RESET 
Reset je funkce sloužící pro obnovení normálních funkčních podmínek následně po signalizaci 
některých typů alarmů.  
Aktivace proběhne současným stiskem tlačítek 2  a  3. 
 
LOCK 
Funkce Lock, když je aktivována, blokuje činnost SD-Keeperu. 
Aktivace a deaktivace proběhne současným stiskem na 5 sek. tlačítek  3  a 4 . 
 
 
 
VLOŢENÍ /VÝMĚNA ČLÁNKU 
Pro udržení aktivních vnitřních hodin SD- Keeperu  
také v nepřítomnosti síťového napětí, je určen  
lithiový článek 3 V typ CR1216. 
Ke vložení nebo výměně článku zjistěte uložení  
na tištěném obvodu (obr.5) a respektujte  
uvedenou. polaritu. 

 

DIAGNOSTIKA 

SD-Keeper (také bez displeje) disponuje diagnostickou funkcí.V případě alarmu přerušuje 
každé 2 sekundy normální zobrazování funkce, probliknutí (1 sekundu) kombinace LED diod 
jenž zobrazují příslušný alarm (chybový stav). 
V případě více defektů, jež se objeví současně je zobrazen první zjištěný. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Odblokování pohonu ve stavu nouze:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je -li zapotřebí manuálně pohybovat s křídly dveří v případě výpadku el.proudu nebo 
v případě závady na zařízení, postupujeme následovně obr.39 : 
 
Standardně se pohon dodává s e záložním zdrojem (baterií) pro nouzový provoz 
v případě výpadku ele. energie – asi 15 až 20 cyklů. 
 
Zatažením za táhlo nouzového odblokování dojde k otevření i v případě, že je pohon 
blokován elektro-zámkem ( a není napájen žádným elektrickým zdrojem). 
 
Je-li pohon bez ele.en.- zatažením za táhlo nouzového odblokování uvolníte elektro-
zámek a nyní je možno volně pohybovat křídly .Pro aretaci táhla je nutné po zatažení 
otočit táhlem viz. obr 39 . 
 
Pohyb křídel se provádí ručně! 
            
    Znovu zavedení do automatické funkce 
 
Zajistěte, aby nechtěný impuls neuvedl pohon předčasně do chodu.  
Obnovte přívod el. energie.  Přepněte ovládací klávesnici na funkci 2. Oboustranný 
nebo jednostranný průchod, 3. Částečné nebo úplné otevření,  4. 
Automatika otevření a zavření nebo otevření . Systém je opět v automatickém 
režimu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nastavení pomocí programovacího displeje: 
 

1 JAZYK 
Navolení jazyka, ve kterém jsou na displeji zobrazovány zprávy.  
 

2 SETUP 
2.1 ČÁSTEČNÉ OTVÍRÁNÍ 

Částečné otvírání vyjádřené v procentech 
Je volena procentová hodnota otvírání (vztažená na úplné otevření), provádí se v pracovní funkci „Částečné 
otvírání“.  
Standardní hodnota: 50 %. 
Možnost nastavení: od 10% do 90%. 
 

Standard 
Když je navolena pracovní funkce „Částečné otvírání“, aktivace čidel ovládá vždy redukované otvírání. 

Ne Standard 
Když je navolena pracovní funkce „Částečné otvírání“, současná aktivace vnitřního a vnějšího čidla ovládají úplné 
otevření. 
 
2.2 DOBA PAUZY 

On 
Doba pauzy povolena v pracovní funkci „automaticky“. 

Hodnota doby pauzy 
Jestliže je doba pauzy povolena, umožńuje její nastavení. 
Standardní hodnota je 2 sek. 
Možné nastavení: od 0 do 90 sek. 

Off 
Křídla začínají fázi zavírání, jakmile ovládací prvky (např. čidla) se stanou neaktivní. 
 
2.3 DOBA NOČNÍ PAUZY 

Hodnota doby noční pauzy 
Nastavte dobu pauzy v pracovní funkci „NOC“. 
Standardní hodnota je 8 sek. 
Nastavení lze provést od 0 do 240 sek., s krokem 2 sekundy. 
2.4 FUNKCE PROTI NÁSILNÉMU VNIKNUTÍ 

On 
V pracovní funkci „automatika“, se dveře brání ručnímu pokusu o otevření působením opačnou silou.  
Během pokusu o otevření je signalizován alarm na kartě (led error) a na SD-Keeperu (alarm č.3; násilné otvírání 
dveří). 

Off 
V pracovní funkci „automatika“, při pokusu o ruční otevření se dveře automaticky otevřou a opět zavřou po 

eventuální době pauzy. 
Poznámka:  V pracovní funkci „NOC“ je funkce proti násilnému vniknutí vždy aktivní. 
 
2.5  ZJIŠTĚNÍ PŘEKÁŢKY 

Zavírání :Standard 
Při zjištění nějaké překážky při zavírání se dveře opět otvírají. Během následujícího zavírání se zavírací pohyb 
zpomalí v blízkosti místa, kde byla předtím zjištěna překážka a dveře pokračují sníženou rychlostí až do uzavření.  

Zavírání :  Ne Standard 
Při zjištění překážky při zavírání ve 3 případech jdoucích po sobě, se dveře zastaví při otvírání a signalizují alarm 
na kartě (led „error“) a na SD-Keeperu (alarm č.9: překážka při zavírání). 
K obnovení funkce je nutné provést reset  z karty nebo z SD-Keeperu. 
 

Otvírání: Standard 
Když je zjištěna překážka při otvírání, dveře se na sekundu zastaví a opět se zavírají.  

Během následujícího otvírání se pohyb otvírání zpomalí v blízkosti bodu, kde byla předtím zjištěna překážka a 
pokračuje sníženou rychlostí až do úplného otevření. 

Otvírání: Ne Standard 
Při zjištění překážky při otvírání ve 3 případech jdoucích po sobě, se dveře zastaví při zavírání a signalizují alarm 
na kartě (led „error“) a na SD-Keeperu (alarm č.8: překážka při otvírání). 
K obnovení funkce je nutné provést reset  z karty nebo z SD-Keeperu. 
 



 

3 BATERIE 
3.1 KIT  BATERIE 

Off 
Kit baterie není instalován . 

On 
Kit baterie je instalován. 
 
3.2 FUNKCE BATERIE 

Standard 
Při výpadku síťového napětí pokračují dveře v normální funkci až do vybití baterie. Poslední provedený pohyb je 
ten, který je navolen ve funkci 3.3. 

No Standard 
Při výpadku síťového napětí provedou dveře pouze pohyb navolený funkcí 3.3. 
 
3.3  POSLEDNÍ POHYB (dveří) 

Otvírání 
Během funkce dveří na baterii, posledním pohybem je otvírání (viz také funkci 3.2)  

Zavírání 
Během funkce dveří na baterii, posledním pohybem je zavírání (viz také funkci 3.2) 
 
3.4 NOČNÍ FUNKCE BATERIE 

Standard 
V pracovní funkci „Noc“ umožňuje karta pracovat při nízké spotřebě; otvírání může být prováděno aktivací 
ovladače klíče pouze na 3 sekundy (vstup Key). 
Baterie udržují rezervu nabití k provedení alespoň jednoho nouzového pohybu. 

Ne Standard 
V pracovní funkci „Noc“ dveře pracují normálně, jak je nastaveno funkcí 3.2, až do vybití baterie.   

Baterie udržují rezervu nabití k provedení alespoň jednoho nouzového pohybu. 
 
 

4  Elektro - zámek 
 
4.1 KIT elektro-zámku 
On  
Západka je instalována. 

Noc 
Západka blokuje křídla pouze při pracovní funkci „Noc“. 

Monodir + noc 
Západka blokuje křídla u pracovních funkcí „Noc“ a „Jednosměrný“. 

Vţdy (stále) 
Západka blokuje křídla pokaždé, když se dveře zavřou, nezávisle na nastavené pracovní funkci. 
Pozn.: Při funkci na baterii západka blokuje křídla pouze v pracovní funkci „Noc“ nezávisle na provedeném 

nastavení. 
Off 

Západka není instalována. 
 
 
4.2  NOČNÍ FUNKCE ZÁPADKY 

Standard 
V pracovní funkci „Noc“ při vybitých bateriích západka drží zablokovaná křídla. 

Ne Standard 
V pracovní funkci „Noc“, dříve než dojde k úplnému vybití baterií je západka odblokována. 
 
 
4.3  DOHLED (kontrola) 

Off 
Kontrolní zařízení na západce není instalováno. 

On 
Kontrolní zařízení na západce je instalováno. 
 
 
 
 



5   DIAGNOSTIKA 
5.1 SDM 
Je zobrazen model hardware dveří a úroveň software karty SDM ke které je SD-Keeper připojen.  
 
5.2  POČET CYKLŮ 
Je zobrazeno počítání (není vynulovatelné) cyklů, které dveře vykonají. 
 
ALARM Č. 
Je zobrazeno číslo a popis alarmu, který nastane.  
 

Č      POPIS VÝZNAM 

         ÚSPORA 
ENERGIE 

funkce při nízké spotřebe v modu „NOC“ 

1      ZMĚNA   RYCHL. modifik. rychlost, nutný nový Setup 

2      FUNKCE BATERIE Dveře pracují na baterii 

3      OTVÍRÁNÍ SILOU V případě pokusu otvírání dveří silou 

4      VYBITÁ BATERIE baterie vybitá: pohyb v případě nouze není zaručen 

5      BATERIE VYBITÁ baterie se vybíjí 

6      NOUZE 2 AKTIVNÍ Vstup nouze 2 aktivní 

7      NOUZE 1 AKTIVNÍ Vstup nouze 1 aktivní 

8      PŘEKÁŽKA V OTV. Překážka v otvírání zjištěna 3 krát po sobě;  
nutný reset pro obnovení funkce 

9      PŘEKÁŽKA V ZAV. Překážka v zavírání zjištěna 3 krát po sobě;  
nutný reset pro obnovení funkce 

10    Západka vadná (alarm signalizován pouze 
s instalovaným kontrolním zařízením na západce) 

11    Kontrolní zařízení na západce vadné 

12    Přetížení na Vacc; Nutný Reset pro obnovení funkce 

13    Fotobuňka 2 vadná (vstup PSW2) 

14    Fotobuňka 1 vadná (vstup PSW1) 

15    Požadovaný nový Setup 

18    Proces inicializace na motoru není možný;  
chod křídla příliš zvednutý 

20    Proces inicializace na motoru není možný;  
chod křídla nižší o 70 cm 

22    Proces inicializace na motoru není možný;  
příliš vysoké tření  

24    Porucha motoru 

25    Porucha SDM karty 

  
RESET 
Provede proceduru resetu. 
 

6 ROZŠÍŘENÉ MENU 
PASSWORD (HESLO) 
K přístupu do rozšířeného menu je nutné vložit heslo, které obsahuje 4 cifry (default = 0000). 
 
1 PARAMETRY POHYBU 
1.1  RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ  
Nastavte úroveň rychlosti dveří při zavírání. 
Když je měněna rychlost vzhledem k nastavené hodnotě, je signalizován alarm na kartě (led „error“) a na SD-
Keeperu (alarm č. 1): změna rychlosti ; je doporučeno provést nový Setup. 
Standardní hodnota: úroveň 10 (maximální rychlost). 
Možné nastavení: od 0 do 10. 
 
1.2 RYCHLOST OTVÍRÁNÍ  
 
Nastavte úroveň rychlosti dveří při otvírání. 
Když je měněna rychlost vzhledem k nastavené hodnotě, je signalizován alarm na kartě (led „error“) a na SD-
Keeperu (alarm č. 1): změna rychlosti ; je doporučeno provést nový Setup. 
Standardní hodnota: úroveň 10 (maximální rychlost). 
Možné nastavení: od 0 do 10. 
 



1.3 PROSTOR ZPOMALENÍ 
Otvírání 

Nastavit předstih ve standardním bodu zpomalení v blízkosti otvíracího okraje (dorazu). 
Standardní hodnota je 0 cm 
Možné nastavení je od 0  do 127 cm.  

Zavírání 
Nastavit předstih ve standardním bodu zpomalení v blízkosti okraje (dorazu) zavírání. 
Standardní hodnota je 0 cm 
Možné nastavení je od 0  do 127 cm. 
 
1.4  RYCHLOST ZPOMALENÍ 

Rychlost: 
Nastavte úroveň rychlosti pro průběh zpomalování 
Standardní hodnota : nízká 

Možnost nastavení: vysoká / střední / nízká 
 
2  IN/OUT  SETUP 
2.1 Emerg 1 
2.2 Emerg 2  
Nastavte účinek nouzových ovladačů (Vstupy Emerg 1 a Emerg 2 na kartě SDM); 
Standradní nastavení EMERG 1: 
Stop/ Nemá paměť/ NA 
Standradní nastavení EMERG 2:  
Otvírá/standardní rychlost/ Nemá paměť/ NA 

Otvírá 
Aktivace ovladače otvírá dveře. 

Zavírá 
Aktivace ovladače zavírá dveře. 

STOP 

Aktivace ovladače zastavuje dveře. 
Rychlost: Standard 

Dveře se otvírají nebo zavírají (na základě provedeného nastavení) normální rychlostí. 
Rychlost: Ne Standard 

Dveře se otvírají nebo zavírají (na základě provedeného nastavení) zpomalenou rychlostí. 
Bez paměti 

Pro udržení „nouze“ v činnosti je nutné držet aktivní ovladač (při uvolnění se dveře vrátí do normální funkce) 
S pamětí 

Impuls udržuje „nouzi“ v činnosti ; k obnovení funkce je nutné vykonat reset z karty  nebo z SD-Keeperu. 
Na 

Definuje, že vstup je normálně otevřený. 
Nc 

Definuje, že vstup je normálně uzavřený. 
 
2.3  Fotobuňky 

Počet f. 
Je definován počet připojených fotobuněk. 
Standardní počet je: 2 
Nastavitelný počet je od 0 do 2. 
Když nejsou fotobuňky konfigurovány, a navolený stav je NC (viz dále), není nutné přemostit nepoužité vstupy.  
Když je konfigurována jedna fotobuňka, vstup karty SDM, ke kterému je připojena je PSW1. 
 

Failsafe Off 
Není proveden test failsafe na fotobuňkách. 

Failsafe On 
Je proveden test failsafe na fotobuňkách před každým pohybem.  

Nc 
Definuje, že vstup je normálně uzavřený. 

Na 
Definuje, že vstup je normálně otevřený. 
 
 
 
 
 



2.4 ČIDLA 
Nastavit stav ovladačů „vnější radar“ a „vnitřní radar“ (vstupy E-Det a I-Det na kartě SDM). 

Na 
Definuje, že vstup je normálně otevřený. 

Nc 
Definuje, že vstup je normálně uzavřený. 
2.5 KLÍČ 
Nastavit stav ovladače „klíč“ (vstup Key na kartě SDM). 

Na 
Definuje, že vstup je normálně otevřený. 

Nc 
Definuje, že vstup je normálně uzavřený. 
 
2.6 OUT 1 

2.7 OUT 2 
2.8 OUT 3 
Nastavit funkci nebo přidružený stav k jednotlivým výstupům karty SDM. 
Standardní nastavení OUT 1: 
Gong/NA 
Standardní nastavení OUT 2: 
Světlo/NA 
Standardní nastavení OUT 3: 
Neuzavřeno/NA 
 

Funkce/Stav 
Na základě volby výstup je aktivován: 

VOLBA AKTIVACE VÝSTUPU 

OTEVŘENO Až do otevření dveří 

V POHYBU Dokud jsou dveře v pohybu 

NEUZAVŘENO Až pokud nejsou dveře zavřeny 

ALARM Dokud jsou dveře v alarmu 

GONG Zásah fotobuněk aktivuje výstup na 1 sek. V intervalech 
0,5 sek. Až do vyřazení. 

SVĚTLO V pracovní funkci „noc“ , když je ovládáno otvírání dveří, 
výstup se aktivuje na 60 sek. 

INTERBLOK Výstup je aktivován pro interblok mezi dvěma dveřmi 

 
Na 

Definuje, že vstup je normálně otevřený. 
Nc 

Definuje, že vstup je normálně uzavřený. 
 
3  RŮZNÉ 
3.1 Standard setup 
Umožňuje prověřit, zda bylo provedeno jakékoliv programování mimo standardního.  

Standard 
Jestliže žadná funkce nebyla modifikována vzhledem ke standardnímu programování, objeví se hvězdička.  
Jestliže se hvězdička neobjeví, po stisku tlačítka OK jsou obnovena všechna nastavení standardního 
programování.  

Ne Standard 
Jestliže byla alespoň jedna funkce modifikována vzhledem ke standardnímu programování, objeví se hvězdička. 
 
3.2 Interblok 
Funkce interbloku dovoluje řídit dvoje posuvné dveře (master a slave) takovým způsobem, že otevření jedněch je 
podřízeno zavření druhých a naopak.  
 

Master 
Jsou definovány dveře „master“ normálně jsou to vnitřní dveře.  

Slave 
Jsou definovány dveře „slave“ .   

Bez (pouţití) paměti 
Při funkci interbloku je nutné čekat na opětné uzavření jedněch dveří, aby mohly být ovládány druhé; otvírací 
impulsy zaslané během funkčního cyklu prvních dveří nemají žádný efekt. 
 



S pamětí 
Při funkci interbloku není nutné čekat na opětné uzavření jedněch dveří, aby mohly být ovládány druhé; otvírací 
impulsy zaslané během funkčního cyklu prvních dveří jsou ukládány do paměti a druhé dveře se automaticky 
otevřou, jakmile se první uzavřou. 
  
4  ZMĚNA HESLA (PASSWORD) 
Nastavit nové přístupové heslo do rozšířeného menu (4 cifry). 
 
 
 

Tabulka pro diagnostiku závad 
 
Tab. 1 DIAGNOSTIKA Led    = rozsvícená     O = zhaslá 

POPIS VÝZNAM 1 2 3 4 5 6 7 8 

ÚSPORA ENERGIE funkce při nízké spotřebe v modu „NOC“ O  O O O O O O 

1 ZMĚNA 

RYCHLOSTI 

modifik. rychlost, nutný nový Setup O O O O O O  O 

2 FUNKCE 

BATERIE 

Dveře pracují na baterii O O  O O O O O 

3 OTVÍRÁNÍ 

SILOU 

V rámci pokusu otvírání dveří silou O O  O O O  O 

4 VYBITÁ 

BATERIE 

baterie vybitá: pohyb v případě nouze není zaručen O O O  O O O O 

5 BATERIE 

VYBITÁ 

baterie se vybíjí O O O  O O  O 

6 NOUZE 2 

AKTIVNÍ 

Vstup nouze 2 aktivní O O   O O O O 

7 NOUZE 1 

AKTIVNÍ 

Vstup nouze 1 aktivní O O   O O  O 

8 PŘEKÁŽKA 

V OTV. 

Překážka v otvírání zjištěna 3 krát po sobě; nutný reset pro 

obnovení funkce 

O O O O O O O  

9 PŘEKÁŽKA 

V ZAV. 

Překážka v zavírání zjištěna 3 krát po sobě; nutný reset pro 

obnovení funkce 

O O O O O O   

10    Západka vadná (alarm signalizován pouze s instalovaným 

kontrolním zařízením na západce) 

O O  O O O O  

11    Kontrolní zařízení na západce vadné O O  O O O   
12    Přetížení na Vacc; Nutný Reset pro obnovení funkce O O O  O O O  
13    Fotobuňka 2 vadná (vstup PSW2) O O O  O O   
14    Fotobuňka 1 vadná (vstup PSW1) O O   O O O  
15    Požadovaný nový Setup O O   O O   
18    Proces inicializace na motoru není možný; chod křídla příliš 

zvednutý 

O   O O O O O 

20    Proces inicializace na motoru není možný; chod křídla nižší 

o 70 cm 

O  O  O O O O 

22    Proces inicializace na motoru není možný; příliš vysoké 

tření nebo křídlo příliš těžké 

O    O O O O 

24    Porucha motoru O  O O O O O  
25    Porucha SDM karty O  O O O O   

 


