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EC prohlášení o shodě částečně kompletního zařízení 

 

 

Pod značkou reprezentující následujícího výrobce: 

 

Výrobce:  FAAC S.p. A. 

Adresa:  Via Calari, 10 – 40069 Zola Predosa, Bologna – Itálie 

Se tímto deklaruje, že částečně kompletní zařízení 

 

Popis:    Lineární posuvné dveře jedno nebo dvoukřídlé 

Model:  A140 AIR  

 

odpovídá základním bezpečnostním požadavkům EC směrnice (včetně příloh) 

 

 2006/42/EC strojní směrnice 

 

které byly aplikovány a splněny, a že byla vypracována příslušná technická dokumentace v souladu s částí B 

přílohy VII výše uvedené směrnice pro strojní zařízení. 

 

Výše uvedené částečně kompletní strojní zařízení je také v souladu se všemi příslušnými ustanoveními 

následující směrnice EC (včetně všech platných změn) 

 

 2004/108/EC EMC směrnice  

 

Byly použity následující harmonizované normy 

 EN 16005:2012 

 EN 6100-6-2:2005 

 EN 6100-6-3:2007 

 

Výše popisované částečně kompletní zařízení, nesmí být uvedeno do provozu dokud celé zařízení, do kterého je 

instalované, nebude deklarované, že je v souladu s výše uvedenou směrnicí 2006/42/EC  

 

 

Bologna, 23-07-2013 

Obchodní ředitel 

   A. Marcellan 
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AUTOMATICKÉ DVEŘE A140 AIR H100 – H140 rev.C 

1  POPIS 

Série systémů FAAC A140 AIR automaticky 

aktivuje, řídí a kontroluje provoz jedno nebo 

dvoukřídlých posuvných dveří. 

Série automatických systémů FAAC A140 AIR je 

dodávána kompletně smontovaná, zapojená a 

testovaná v konfiguraci požadované zákazníkem, 

vytvořené na základě objednacího formuláře, nebo 

v sadách, které si smontuje instalační technik. 

Pohon (obr. 1) se skládá z těchto částí: 

Nosný profil (obr. 1, bod 1) 

Tento profil je používaný, je-li pohon kompletně 

připevněn k nosné konstrukci. 

Motorová jednotka (obr. 1, bod 2) 

24= motor s enkodérem a se systémem zamykajícím 

křídla (příslušenství). 

Elektronický modul skládající se z: 

Řídící jednotka (obr. 1, bod 3) 

 Po zapnutí řídící jednotka s mikroprocesorem 

 inicializuje dveřní provozní parametry. 

Napájecí zdroj (obr. 1, bod 4) 

Napájecí jednotka, přímo propojená s řídící 

jednotkou, dodává požadovaná napětí vyžadovaná 

automatickým systémem. 

 

Vozíky pro upevnění křídel (obr. 1, bod 5) 

Vozíky mají dvě kolečka s kuličkovými ložisky, 

jedno proti kolečko v horní části a šroubový systém 

pro nastavení výšky křídel. 

 

Hnací řemen (obr. 1, bod . 6) 

 

 Napínací kolečko hnacího řemenu (obr. 1, bod . 7) 

 

1.1 Příslušenství dodávané s příčným nosníkem 

Tyto díly jsou sestaveny na příčném nosníku. 

Uzavírací kryt (obr. 1, bod . 8) 

Tento hliníkový profil umožňuje uzavření 

automatizovaného systému. Boční panely (obr. 1, 

bod. 11) zcela uzavírají systém. 

Zámek motorové jednotky (obr. 1, bod. 9) 

Zámek motorové jednotky zaručuje mechanické 

uzamčení dveří, zavřených křídel. Zámek motorové 

jednotky může být použit pro jedno a dvoukřídlé 

dveře. 

Zámek motorové jednotky je dodáván s vnitřním 

zařízením pro uvolnění (obr. 1, bod. 10), které se 

používá pro nouzové otevření v případě potřeby. Je 

také určen pro instalaci externího uvolnění 

(volitelné). Pokud je vyžadováno. Zámek motorové 

jednotky působí přímo na motoru, zamyká ho 

mechanicky. 

Dohled nad zámkem motoru 

Kontroluje správnou funkci jednotky zamykání 

motoru a ověřuje, zda jsou dveře skutečně zavřené. 

Pokud je to nutné, systém je určen pro dálkovou 

aktivaci indikačního světla nebo bzučáku/sirény. 

Nouzový akumulátor (obr. 1, bod. 12) 

V případě výpadku síťového napájení, souprava 

baterie umožňuje fungovat automatickému systému, 

dokud nejsou baterie vybity. Testování stavu baterie 

se provádí kontinuálně pomocí řídící jednotky. 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

MODEL A140 AIR A140AIR 2 

Počet křídel 1 2 

Max. hmotnost křídla 200 kg 120 + 120 kg 

Šíře průchodu VP 700 – 3000 mm 800 – 3000 mm 

Max šíře rámečku křídla 65mm 

Frekvence použití 100% 

Stupeň krytí IP 23 (pro vnitřní použití) 

Rozsah provozních teplot -20 až + 55°C 

Napájení 115/230 Vac, 50/60 Hz 

Max. příkon 100W 

Délka profilu pohonu VP x 2 + 100 mm 

Pohonná jednotka 24 Vdc s enkodérem 

Nastavení rychlosti otevírání 

(bez zatížení) 

5 – 70 cm/s 10 – 140 cm/s 

Nastavení rychlosti zavírání 

(bez zatížení) 

5 – 70 cm/s 10 – 140 cm/s 

Nastavení částečného otevření 10 – 90 % úplného otevření 

Nastavení pauzy 0 – 30 s 

Nastavení noční pauzy 0 – 240 s 

Nastavení statické síly Automatické 

Aktivace protinárazové ochrany při otevírání / zavírání 

Failsafe fotobuněk Ano (lze aktivovat v programování) 
 

1.2 Příslušenství pro rámy dveří 
Pro usnadnění adaptování profilu dveří stavební připravenosti a pro umožnění správného ukončení instalace, 

FAAC dodává následující části příslušenství: 

Pár posuvných bloků (obr. 24-25 bod 1). 

Dodává se jako pár, mohou být připevněny na stěnu (nebo na pevné křídlo) nebo přímo na podlahu. 

Spodní vedení profilu (obr. 24-25 bod. 2) 

Pro přizpůsobení se spodního profilu křídel výše uvedeným posuvným blokům. 

Kartáč na spodní vodící profil (obr. 24-25 bod. 3) 

Dokompletovává vodicí systém na podlaze. 

Profil připevnění křídla (obr. 17-18 bod. 1) 

Přizpůsobí horní profil křídla vozíkům. 

Pár dolních posuvných bloků pro skleněný panel křídel 
Umožňují skleněným křídlům klouzat 

ELEKTRICKÁ PŘIPRAVENOST: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Vnější radar 4x0,25 mm² 

2 Vnitřní radar 4x0,25 mm² 

3 Fotobuňka - vysílač 2x0,25 mm² 

4 Fotobuňka – přijímač 3x0,25 mm² 

5 SD-Keeper / SDK Light 2x0,5 mm², max 50m 

6 Klíčový ovladač pro 

vypínání ovládání klávesnice 

2x0,5 mm² 

7 Ovládací tlačítko pro 

NOUZY/KEY/RESET 

2x0,5 mm², 

8 Napájení 115/230Vac 2x1,5 mm² + 

uzemnění 
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PROFILY 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Nosný profil 

2 – Přední kryt 

3 – Profil pro uchycení cizího křídla 

4 – Spodní vodící profil 

5 – Horní profil křídla s uchycením 

6 – Spodní vodící blok křídla 

7 – Prostor pro vedení kabelů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    obr. 3 

8 – Boční kryt 

9 – Samonosný profil 

10 – Světlíkový profil 

11 – Vymezovací díl H140 
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 Obr. 4
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 Obr. 5 
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Obr. 6  
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 Obr. 7



 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

12 

Obr. 8
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Obr. 9   
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Montáž automatického systému 

Tato část popisuje montáž sady automatizovaných systémů. Poté, co jste si připravili potřebné profily, 

doporučujeme vám, jejich smontování a instalaci současně. 

Automatizace systému se samonosným profilem čtěte kapitolu 21 

1A PŘÍPRAVA NOSNÉHO PROFILU 

Nosné profily se dodávají ve dvou velikostech: 

4300 nebo 6100 mm 

Vzorec pro výpočet délky nosného profilu: 

 LT = Vp x 2 + 100 

LT – délka nosného profilu 

VP – šířka průchodu 

100 – přesah křídel (50 + 50 mm) 

 

 

1.1A NOSNÝ PROFIL – PŘIPEVNĚNÍ NA 

STĚNU 
Určete přesnou výšku polohy nosného profilu, s 

ohledem na rozměry obr. 4 a obr. 6; pro dveře se 

skleněnými křídly, viz obr.5 . 

 Příčný nosník musí být upevněn 

 rovnoběžně s podlahou. 
Nejprve upevněte nosný profil do svislého otvoru na 

jednom konci, a do vodorovného otvoru na druhém 

konci (pomocí šroubů M8 a vhodných hmoždinek, 

které nejsou součástí dodávky) a seřiďte ho 

vodorovně s podlahou. Připevněte profil ve středové 

části silou tak, aby bezpečně a dostatečně pevně 

držel. Proveďte zbývající upevnění obr. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 



 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

15 

1.2A UCHYCENÍ MODULU ELEKTRONIKY 

Důležité: Úchyty motoru je potřeba 

připevnit před připevněním profilu na zeď. 

Vložte držáky modulu elektroniky, jak je vyobrazeno 

na obr. 12, bod 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3A Montáž kluzné lišty vedení  
Důležité: Středové a boční mechanické 

zarážky, musejí být vloženy bokem, po vodící 

liště, jako první prvek dveří A140 AIR. 

Mechanické zarážky jsou 2 pro jednokřídlé a 4 pro 

dvoukřídlé dveře. Vložte kluzné lišty na profil obr. 

13, bod 1 a vložte bokem mechanické zarážky obr. 

13, bod 2. 

Zajistěte je dvěmi imbusovými šrouby obr.13 a 

obr.14, bod 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 13 
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Důležité: Umístěte boční a středový mech. 

doraz správně, rovně s profilem, předtím než 

ho přišroubujete(obr. 14, bod 3). 

2A PŘÍPRAVA KŘÍDEL 

Připravte křídla, jak je popsáno níže. 

1. Uřízněte montážní profil, aby byl stejně dlouhý 

jako je šířka křídla a dostatečně pevnými šrouby ho 

připevněte na horní část křídla. (obr. 17). 

2. Umístěte dva vozíky nad každé křídlo s využitím 

dodávaného úchytu se šrouby; pak nasaďte křídlo s 

vozíky na kluznou lištu, jak je znázorněno na obr. 18, 

bod 1, 2, 3. 

3. Zajistěte vozíky na křídle podle rozměrů v 

obrázku 9 pro dvoukřídlé, a obr. 7 - 8 pro jednokřídlé 

dveře. Utáhněte upevňovací zabezpečovací šrouby. 

4. Uřízněte profil spodního vedení, aby byl stejně 

dlouhý jako je šířka křídla a dostatečně pevnými 

šrouby ho připevněte na dolní část křídla. 

5. Je-li požadováno, vložte zatěsňovací kartáč do 

drážky viz obr. 19, bod 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro 

zajištění bočního a středového mechanického dorazu 

použijte imbusový klíč M5 (viz obr. 15 a 16). 
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2A-1 PŘÍPRAVA KŘÍDEL – ALTERNATIVNÍ METODA UCHYCENÍ TĚŽKÝCH KŘÍDEL 

Připravte křídla dle popisku níže obr. 20: 

Rozmontujte vozíky vyndáním horního a dolního plechu vozíku (obr. 20, bod 2) a vyjměte 2 připevňovací 

šrouby M6 (obr. 20, bod 1).   

Poté usaďte vozíky na vodící profil obr. 21, bod 2 a spodní držáky připevněte do spodního připevňovacího 

profilu (obr. 21, bod 1) a utáhněte šrouby (obr. 21, bod 3). 
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Zvedněte křídlo s držáky dle vyobrazení na obr 22, bod 1, zajistěte obě části pomocí 2 šroubů M6 (obr. 

22, bod 2). 

Seřiďte uchycení křídel podle rozměrů popsaných v obrázku 7 – 8 pro jednokřídlou verzi a podle obrázku 

9 pro dvoukřídlou verzi. 

Utáhněte šrouby zajištění, viz obr. 23. 
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3A Instalace spodních vodících bloků 

Spodní vodící bloky jsou upraveny tak, aby se dali 

připevnit jak do zdi, tak i do podlahy. 

Pro smontování vodících bloků čtěte rozměry v obr. 

24 a 25. 

Připevnění na zeď (na fixní křídlo): 

 Připevněte vodící bloky odpovídajícími šrouby 

podle obr. 26, bod 1 

Připevnění na podlahu: 

 Připevněte vodící blok k podlaze podle obr. 26, 

bod 2, použijte odpovídající podložku a šrouby. 

 
4A SEŘÍZENÍ KŘÍDEL 

Pokud máte připraveny křídla, nainstalujte je na 

vodící profil. 

Vozíky mají dvě posuvná kolečka (obr. 28, bod 1) a 

proti kolečko (obr. 28, bod 2). 

Dva otvory jsou na spodní části vozíků a slouží 

k nastavení hloubky křídla (obr. 28, bod 3) 
4.1A NASTAVENÍ VÝŠKY KŘÍDLA 

Vozík umožňuje nastavení výšky křídla v rozmezí ± 7,5 

mm. 

Procedura nastavení: 

 Povolte dva šrouby M6 obr. 28, bod 4. 

 Točte šroubem (obr. 27, bod 5) ve směru hodinových 

ručiček pro zvednutí křídla a v proti směru 

hodinových ručiček pro spuštění křídla dolu. 

 Utáhněte povolené šrouby M6 

4.2A NASTAVENÍ HLOUBKY KŘÍDLA 

Pro nastavení hloubky křídel, povolte 2 šrouby, jak je 

vyobrazeno na obr. 29, bod 3. 

Seřiďte si hloubku křídla dle potřeby a šrouby opět 

utáhněte. 

Přesvědčte se, že křídla jsou rovnoběžná 

s nosným profilem. 
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4.3A NASTAVENÍ PROTI-KOLEČKA 

Vozík je také vybaven proti-kolečkem, které slouží 

jako zábrana proti vyvěšení křídel. 

Proti-kolečko musí být nastaveno tak, aby se 

nedotýkalo nosného profilu. 

Procedura nastavení proti-kolečka: 

 Povolte šroub M6 (obr. 30, bod 1). 

 Nastavte výšku kolečka tak, aby bylo co nejblíže 

k nosnému profilu, ale tak, aby se ho nedotýkalo 

(obr. 30, bod 2). 

 Po nastavení výšky opět utáhněte šroub M6 (obr. 

30, bod 1). 
Je-li potřeba, pro nastavení mezery použijte slabý 

plech o síle 0,5 mm, kterým vymezíte správnou 

mezeru, než dotáhnete šroub M6. 

Projeďte celou dráhu křídla a zkontrolujte, jestli 

v některých místech nedochází ke kontaktu proti-

kolečka s nosným profilem. 

5A NASTAVENÍ OTEVÍRACÍCH 

MECHANICKÝCH DORAZŮ 

Automatické dveře jsou vybaveny otevíracími 

mechanickými dorazy, instalovanými na nosném 

profilu. Při otevření křídel, musí dojít ke kontaktu 

vozíku a mechanického dorazu. Je-li potřeba seřízení, 

postupujte následovně: 

 Povolte imbusovým klíčem šroub mechanického 

dorazu (obr.31, bod 1) a posuňte ho na konec 

nosného profilu. 

 Dejte křídlo (křídla) do koncové polohy otevřeno 

(obr. 32) a posuňte mechanický doraz tak, aby se 

vozíku lehce dotýkal a utáhněte imbusový šroub 

(obr. 32, bod 1). 
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6A NASTAVENÍ ZAVÍRACÍCH 

MECHANICKÝCH DORAZŮ (DVOU-KŘÍDLO) 

Automatické dveře jsou vybaveny zavíracími 

mechanickými dorazy instalovanými ve středu 

nosného profilu. Je-li vyžadováno jejich seřízení, 

postupujte následovně: 

 Zkontrolujte, jestli jsou mechanické dorazy ve 

středu profilu. 

 Dejte křídla do pozice zavřeno. 

 Povolte dva šrouby na vozíkách (obr. 33,bod1) 

 Vozíky posuňte, aby došlo ke kontaktu 

s mechanickým dorazem. 

 Utáhněte 2 šrouby na vozíkách. 

6.1A NASTAVENÍ ZAVÍRACÍCH MECHANICKÝCH 

DORAZŮ (JEDNO-KŘÍDLO) 

Automatické dveře jsou vybaveny zavíracím 

mechanickým dorazem instalovaným na nosném 

profilu. Ujistěte se, že při zavření křídla dochází ke 

kontaktu vozíku s mechanickým dorazem. 
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 7A INSTALACE KARTÁČŮ 

Dvou-křídlý automatický systém: 

Instalujte kartáče podle obr. 34, bod A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedno-křídlý automatický systém: 

Instalujte kartáče podle obr. 34, bod B. 
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8A INSTALACE ELEKTRONICKÉHO MODULU A MOTOROVÉ JEDNOTKY 

Vložte modul elektroniky a upevněte ho matkami na šrouby upevňovací podpory (obr. 35 B, bod 1 a 2). 

Vložte z boku profilu 3 upevňovací destičky a pomocí 3 šroubů připevněte motor k nosnému profilu 

(obr. 35 A, bod 2). 

 

9A INSTALACE NAPÍNACÍHO KOLEČKA 
Instalujte napínací kolečko podle obrázku 36, bod 1. 
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10A NASTAVENÍ UCHYCENÍ ŘEMENU NA VOZÍKÁCH 
Postupujte následovně: 

Řemen připevněte k vozíkům pomocí připevňovacích držáků (obr. 37, bod 3). 

Spojka řemenu se umísťuje dole nebo nahoře. 
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10-1ANASTAVENÍ NAPNUTÍ ŘEMENU 

Přesvědčte se, že není řemen příliš povolen nebo 

utažen: 

 Povolte matku (obr. 37b, bod 1). 

 Utáhněte nebo povolte napínák řemenu (obr. 37b, 

bod 2). 

 Po kontrole napnutí dotáhněte matku (obr. 37b, 

bod 1). 

 

 Dejte automatický systém do zavřené polohy. 

 Povolte dva šrouby na každém vozíku (obr. 37, 

bod 1 a 2) a nastavte je dle potřeby. 

 Utáhněte šrouby (obr. 37, bod 1 a 2) 

 Zkontrolujte, zda zavírací kontaktní bod mezi 

křídly odpovídá středovému místu a zda jsou 

křídla schopna kompletně otevřít a zavřít. 
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11A INSTALACE PARAŠUTŮ A PODLOŽEK 

Zkontrolujte, zda jsou přítomny kabely parašutů a je-

li potřeba, nasuňte je na oba konce nosného profilu, 

nasuňte větší plošku do drážky (obr. 38, bod 1). 

 

Zkontrolujte, zda jsou instalovány proti-vibrační 

podložky (obr. 38, bod 2) a je-li potřeba, nainstalujte 

je do vnější horní hrany nosného profilu, na oba 

konce a do středu (u profilu nad 3m). 

 

 

 

 

 

12A UCHYCENÍ BOČNÍCH KRYTŮ A140 AIR 

H100-H140 

Pro uchycení bočních krytů a uchycení středového 

držáku (pro profil nad 3m) si připravte 7 kostiček se 

závity (obr. 39). 

Jestliže nechcete instalovat boční kryty, nasuňte 3 

držáky pro připevnění krytu, dva boční a jeden 

středový (pro profil nad 3m), vložte pouze 1 na 

každou stranu na místo 3 dle popisu v obr. 39, bod 1. 

Připevněte boční kryty podle obrázku 40, bod 1. 

Boční kryt pro A140 AIR H100. 

Obrázek popisuje instalaci pravého bočního krytu, pro levý je způsob stejný. 

Připevněte boční kryty podle obrázku 40, bod 2. 

Boční kryt pro A140 AIR H140. 

Obrázek popisuje instalaci pravého bočního krytu, pro levý je způsob stejný. 
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Zabezpečte boční kryty H100 a A140 za použití 3 

šroubů, viz obr. 41, bod 3 a 4. 

 

Jestliže nechcete instalovat boční kryty, připevněte 3 

držáky pro připevnění krytu, dva boční a jeden 

středový (pro profil nad 3m), dle popisu v obr. 42, 

bod 5. 

 

 
 

Verze A140 AIR H140 je vybavena většími držáky 

H140. 

Montáž je stejná jako pro standardní verzi A140 AIR 

H100. 
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13A INSTALACE ZAVÍRACÍHO KRYTU 

 Položte zavírací kryt na podložky, které jste již 

před tím instalovali, viz obr. 43 bod 1 nebo 2. 

 Držení krytu v otevřené poloze provádějte dle 

obr. 43, bod 3. 

 Připevněte parašutové kabely dle vyobrazení na 

obr 43, bod 5. 

 Zavírací kryt je držen v zavřené pozici na 

bočních krytech a středovém držáku nebo pouze 

na držácích (obr. 43, bod 6). 

 Uzavírací spodní kryt je vyráběn 

s předlisovanými vylamovacími drážkami, podle 

potřeby se upraví tloušťka tohoto profilu (obr 43, 

bod 7). 

Používáte-li vnitřní uvolnění, pro správné 

uzavření pohonu, vyvrtejte díru pro uvolňovací táhlo. 

 

Doporučujeme použití středového držáku při 

délce nosného profilu od 1500 mm. 
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14A PŘED STARTEM AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU 

 Manuálně vyzkoušejte, zda křídla jezdí lehce a zkontrolujte všechny pohyblivé části 

 Pečlivě zkontrolujte elektrické zapojení řídící jednotky a všech připojených komponentů. 

 Pro uchycení kabelů uvnitř pohonu použijte plastové držáky (obr. 44, bod 1 a 2). 

 Nastavte směr otáčení motoru podle typu dveří (čtěte instrukce pro řídící jednotku). 

 Zasuňte konektor 230V ~ do konektoru na napájecím zdroji (obr 44, bod 3). 

Pro sundání krytu řídící jednotky nejprve vyšroubujte 2 šrouby a stiskněte dva klipy (obr. 44, bod 

5). 

 Zkontrolujte správné nastavení přepínače napájení (obr. 44, bod 4) 

 Zkontrolujte správnost zapojení instalovaného příslušenství (fotobuněk, radarů …). 
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 15.1A SEŘÍZENÍ ZÁMKU MOTORU 

Zámek motoru zaručuje zamčení křídel v zavřené 

poloze. Je-li vyžadováno, je možné instalovat vnitřní 

nouzový odblokovací systém na vnitřek nosného 

profilu. 

Nastavovací procedura zámku motoru: 

 Zavřete křídla. 

 Manuálně zatlačte na západku (obr. 46, bod 1) a 

zkontrolujte správné sesazení (viz obr. 46, bod 

A). 

 Pohněte západkou (obr 46, bod 2) vertikálně a 

podívejte se, zda došlo ke správnému sesazení. 

Jestliže se tak nestalo, postupujte následovně: 

 Povolte 2 šrouby (obr. 46, bod B – 3), které drží 

uchycení řemenu k vozíku (na obou vozících u 

dvoukřídlé verze). 

 Mírně pohněte vozíkem horizontálně, dokud 

nedojde k lehkému zaskočení západky. Utáhněte 

povolené šrouby. 
 

 

 

15A UCHYCENÍ ZÁMKU ELEKTROMOTORU 
Doporučujeme provést elektrické zapojení zámku motoru do řídící jednotky před připevněním na motor. 

Zapojení proveďte podle popisu v zapojení řídící jednotky. 

Připevněte zámek motoru podle obrázku 45, body A a B. 
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16A INSTALACE UVOLŇOVACÍHO 

OTOČNÉHO KNOFLÍKU  

DVOUKŘÍDLÁ APLIKACE: 

Pro Vp = (800 – 1000) mm doporučujeme 

instalovat uvolňovací knoflík na opačnou stranu 

od motoru. 

Pro Vp = (1000 – 3000) mm doporučujeme 

instalovat uvolňovací knoflík na stejnou stranu 

jako je motor. 

 Nejprve vložte připevňovací destičky do drážky 

na profilu (obr. 47, bod 1) a připevněte otočný 

knoflík (obr. 47). 

 Našroubujte seřizovací šroub a nastavte ho dle 

potřeby (obr. 48, bod 1). 

 Z bowdenu vytáhněte přibližně 20 cm ocelového 

lanka. 

 Protáhněte lanko seřizovacím mechanismem 

(obr. 48, bod 2). 

 Protáhněte lanko odpovídajícím šroubem a 

utáhněte (obr. 48, bod 3). 

 Zasuňte bowden do seřizovacího šroubu. 

 Utáhněte seřizovací šroub na držáku. 

 Zablokujte otočný knoflík zatažením a otočením 

o 90° a přesvědčte se, že se nevrátil do původní 

pozice (obr. 48). 

 Protáhněte bowden s lankem až k zámku motoru, 

vyvarujte se prudkých ohybů. 

 Dojděte s bowdenem s lankem k dílu 2 na obr. 49 

a ustřihněte bowden s dostatečnou rezervou. 

 Protáhněte lanko částí na obr 49, bod 2. 

 Vložte lanko do svorky (obr. 49, bod 3). 

 Stlačte díl č. 8 do konce (stlačením pružinek) a 

utáhněte šroub na svorce – bod č. 3. 

 Ustřihněte lanko s dostatečnou rezervou. 

 Zkontrolujte, jestli je zámek na motoru volný 

oproti západce (obr. 46, bod A). 

 Je-li potřeba proveďte seřízení seřizovacím 

šroubem (obr. 48, bod 1). 

 Uvolněte otočný knoflík pootočením o 90° a 

zkontrolujte, zda mechanismus pracuje správně. 

Zkontrolujte aktivaci mikrospínače (obr. 49, bod 

4). 

Elektrické zapojení proveďte podle zapojení 

odpovídající řídící jednotky. Musí-li být použito 

externí uvolňovací zařízení, použijte odpovídající 

klíčový spínač a propojovací bowden s lankem 

zapojte do odpovídajícího uložení. 

Verze A140AIR H140 je vybavena uvolňovacím 

knoflíkem o velikosti větší než je H140. Pro 

připevnění a nastavení následujte stejné instrukce 

jako pro verzi A140 AIR H100. 

15-2A NASTAVENÍ KONZOLE MOTORU 

Nastavovací šroub se používá pro nastavení výšky konzole motoru. 

Instalujte opěrnou destičku na horní část profilu dle popisku v obr. 46b, bod 1. Nasaďte vymezovací šroub 

dle obrázku 46b, bod 2. Proveďte nastavení pomocí dvou matek, viz obr. 46b, bod 3. 
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17A INSTALACE UZAVÍRACÍHO KRYTU 

 Uřízněte uzavírací kryt stejně dlouhý jako 

je délka nosného profilu, kromě 2 mm pro 

snadnější zavírání s blokováním bočními kryty. 

Je-li přítomný elektrozámek a odpovídající 

uvolňovací knoflík, vyvrtejte otvor nejméně 18 mm a 

dejte si pozor, aby střed odpovídal středu knoflíku. 

Pro usnadnění vytvoření díry použijte předlisovanou 

čáru (viz obr. 50, bod 1). 

Je-li přítomný uvolňovací knoflík a je 

potřeba otevřít kryt, nejprve vyšroubujte šroub ze 

středu knoflíku (viz obr. 47, bod 2). 

18A MIKROSPÍNAČ PRO ŘÍZENÍ 

ZAMYKACÍHO ZAŘÍZENÍ 

Toto zařízení slouží ke kontrole správného fungování 

zámku motoru a stane-li se, že zámek zůstane 

zamknutý při otevření, je signalizována řídící 

jednotkou chyba. 

Kontrolní mikrospínač instalujte dle vyobrazení na 

obr. 49, bod 6. Pro elektrické zapojení a 

programování čtěte odpovídající kapitoly tohoto 

manuálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19A STAVOVÝ SENZOR 

Stavový senzor je zařízení (magnetický senzor), 

kterého kontakt se zapojí do obvodu relé, které dává 

rozšiřující informaci o stavu zařízení (např. 

zavřeno/nezavřeno), třeba pro připojení k alarmu. 

Procedura instalace senzoru je následující: 

 Přišroubujte magnet na vozík co nejblíže 

k zavíracímu kontaktnímu bodu, použijte 

předvrtanou díru na uchycení řemenu (obr. 51, 

bod 1). 

 Připevněte senzor na držák (obr. 51, bod 2) za 

použití plastových matek. Seřiďte a připevněte 

držák k nosnému profilu (obr. 51, bod 3). 

Zkontrolujte, zda je senzor proti magnetu 

v zavřené poloze. 

 

 
 

20A INSTALACE KITU ZÁLOŽNÍ BATERIE 

 Zasuňte dva připevňovací plechy do drážky 

nosného profilu (viz obr. 52) 

 Přišroubujte držák bateriové sady k nosnému 

profilu pomocí dvou šroubů. 

 Pro elektrické zapojení baterie do řídící jednotky 

a programování, čtěte odpovídající kapitoly 

tohoto manuálu. 

Důležité: Po připevnění bateriového kitu, 

nezapomeňte ho aktivovat v programování a 

to buď na displeji řídící jednotky v parametru bA 

nebo v programování SD keeperu. 
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PŘIPEVNĚNÍ NOSNÉHO PROFILU NA ZEĎ 

Čtěte kapitolu A instalace sady automatického 

systému. 

B. INSTALACE SMONTOVANÉHO AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU 

K dispozici jsou 2 typy hliníkových profilů pro příčný nosník: 

-Nosný profil 
Nosný profil se používá pro zajištění automatizovaného systému k nosné konstrukci z kovu nebo zdiva tam, 

kde se neočekává významná deformace. 

Pro připevnění nosného profilu vytáhněte parašutové kabely z krytu a odstraňte kryt. Pokud je to nutné, 

odstraňte z profilu i další součásti (například motor, vozíky, přenosovou kladku), které by mohly překážet 

při připevňování profilu na zeď. 

Pro zpětné umístění demontovaných dílů viz obr 7-8-9 . 

Samonosný profil 
Jedná se o hliníkový profil, který se instaluje na nosný profil jako výztuha v případě, kdy je potřebné jeho 

vyztužení . 

Používá se tam, kde nosný profil nemůže být zcela připevněna k nosné konstrukci, nebo tam kde povrch, na 

který se instaluje, není dostatečně pevný. 
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  21 A140 AIR H100-H140 SAMONOSNÝ KIT 

A140 AIR samonosný kit se skládá z nosného profilu 

a dalšího profilu, který umožňuje samonosnou 

konstrukci. 

Příčný nosník může být připevněn na obou koncích 

pomocí " Sady bočního upevňovacího držáku ". 

Samonosný profil pokud je připevněn na obou 

koncích, umožňuje maximální délku profilu až 3000 

mm; při větší délce příčného nosníku musí být nosník 

připevněn ještě ve středové pozici pomocí 

příslušných připevňovacích slotů. 

Používá se, když příčný nosník nemůže být zcela 

zajištěna k nosné konstrukci, nebo když povrch není 

dostatečně rovný. 
 

Samonosný profil – montáž na zeď 

Vyvrtejte sérii děr podle samonosného profilu 

v místech jak je uvedeno v obr. 54, ve vzdálenosti 

cca 200 mm mezi sebou. 

• Určete přesnou polohu samonosného profilu, berte 

v úvahu celkový rozměry dle obrázku 54, bod 1. 

Příčný nosník musí být připevněn rovnoběžně s 

podlahou . 

• Zajistěte samonosný profil na jednom konci. 

Zvedněte příčník a vyrovnejte ho rovnoběžně s 

podlahou. 

Zajistěte druhý konec . 

Je-li potřeba, aby profil dostatečně pevně držel, 

proveďte navíc zavěšení ve středové části (obr. 54). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samonosný profil – upevnění s bočním držákem 

Příčný nosník automatizovaného systému se 

samonosným profilem může být zajištěn na obou 

koncích pomocí příslušenství bočních držáků obr. 54. 

• Určete přesnou polohu příčného nosníku 

s přihlédnutím k celkovým rozměrům dle obr. 54. 

• Namontujte nosný profil na samonosný profil 

pomocí vložených kostiček se závity, pak našroubujte 

matice, ale neutahujte je . 

Zajistěte bočnice na příčném profilu následujícím 

způsobem: 

• Umístěte plechy na příslušná místa a zajistěte 

bočnice pomocí tří upevňovacích šroubů M8, obr. 55 

• Zablokujte kostičky se závity na příslušných 

místech pomocí matic. 

• Připevněte bočnice s použitím spojovacích kolíků 

(není součástí dodávky). 

Podle délky příčného nosníku může být nezbytné 

přichycení uprostřed (na stěnu nebo na strop 

podle případu): 

3000-4.000mm je zapotřebí centrální upevnění . 

4000-6.100mm dva mezilehlé upevňovací body 

jsou nutností. 

Centrální upevnění se v každém případě doporučuje i 

pro délky pod 3000 mm. 
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INSTALACE SMONTOVANÉHO 

AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU 

Samonosný profil je dodáván již přimontován k 

nosnému profilu a s bočními držáky viz obr. 55 

• Zajistěte příčný nosník na zeď pomocí otvorů na 

boční desky (obr. 55, bod 2), a pomocí vhodných 

hmoždinek (nejsou standardní součástí dodávky) . 

Podle délky příčníku, může být vyžadováno upevnění 

uprostřed viz obr.54 . 

Centrální upevnění se v každém případě doporučuje i 

pro délku pod 3000 mm. 

Pokud to vyžadujete u připevnění na stěnu, je to 

možné, ale samonosný profil proto není uzpůsoben. 

Při vrtání, postupujte podle následujících pokynů: 

1) Odstraňte boční držáky 

2 ) Demontujte nosný profil ze samonosného 

profilu. 

3) Vyvrtejte potřebné otvory do samonosného profilu 

v místech znázorněných na obr. 54, bod 1. 
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22 A140 AIR H100-H140 SAMONOSNÉ TRAVERZOVÉ UCHYCENÍ 

A140AIR samonosné může být použito s traverzovým profilem. 

Připevnění křídla skla, které musí být vloženo do horního profilu viz obr 56, bod 1 A,B. 

Poté vložte traverzové profily, rovnoměrně rozložené, ve spodní části křídla skla viz obr. 56, bod 2, 3 C.   
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Nechte křídlo skla zapadnout a nechte ho na 

traverzovém profilu viz obr 57, bod 4 D. 

Použijte táhlo ve střední části příčného nosníku viz 

obr. 57, bod 5 E (není dodáván FAAC ), aby se 

zabránilo ohnutí příčného nosníku v centrální 

části. 
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E100 - E140 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 
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Programování z displeje pro 2 XMA1 ON 

senzory zapojenými na vstup P1 a P2: 

P1 = Cc 

1F = y 

P2 = Cc 

2F = y 

 

Zapojení bezpečnostního detektoru XMA1 ON 

XMA1ON senzor je monitorovaný otevírací a zavírací bezpečnostní detektor, odpovídající normě 

EN16005. Níže jsou vyobrazena zapojení 2 senzorů na J7 konektoru desky automatických dveří. 

 

Zapojení XMA1 ON a XBFA ON bezpečnostních detektorů 

XMA1 ON senzor je monitorovaný otevírací a zavírací bezpečnostní detektor a XBFA ON senzor je 

monitorovaný otevírací bezpečnostní detektor, odpovídající normě EN16005. Níže je zapojení 2 senzorů 

na konektoru J7 desky automatických dveří. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapojení svorkovnice J7 
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Zapojení svorkovnice J4 

Speciálně pro evropské země, kde EN16005 norma není povinná, je možné pokračovat 

v používání fotobuněk a tradičních senzorů. 

POZOR: fotobuňky nejsou schváleny, jako bezpečnostní zařízení v zemích evropské unie, kde platí 

norma EN16005. Speciálně fotobuňky jsou brány jako výstupní zařízení doplňující bezpečnost. Níže 

je popsáno zapojení desky automatických dveří: 

Nepoužíváte-li ani jeden pár fotobuněk, nechte svorkovnici J4 volnou. 

Knoflíkové fotobuňky jsou permanentně monitorovány řídící jednotkou. Řídící jednotka kontroluje 

            správnou funkci dveří každý moment. 

Barvy vodičů knoflíkových fotobuněk jsou:         Barvy kabelů knoflíkových fotobuněk jsou: 

            přijímač         černá/modrá           přijímač       černá 

            vysílač         šedá/modrá            vysílač     šedá 

 Svorkovnice J4 

1 TX1 

Zapojení do vysílače 1. páru knoflíkových fotobuněk 

2 TX GND 

Záporný pól pro vysílače knoflíkových fotobuněk 

3 TX2 

Zapojení do vysílače 2. páru knoflíkových fotobuněk  

4 RX1 

Zapojení do přijímače 1. páru knoflíkových 

fotobuněk 

5 RX GND 

Záporný pól pro přijímače knoflíkových fotobuněk 

6 RX2 

Zapojení do přijímače 2. páru knoflíkových 

fotobuněk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující konfigurace jsou možné při použití 

knoflíkových fotobuněk: (viz. PROGRAMOVACÍ 

PŘEPÍNAČE) 

ŽÁDNÉ FOTOBUŇKY 

 Pozice přepínačů DS1 1 a 2 jsou OFF 

 Nechte svorkovnici J4 volnou 

1 FOTOBUŇKY 

 Pozice přepínače DS1 1 nebo 2 je ON podle 

použitého vstupu a druhý je OFF 

 Nechte volný nezapojený vstup svorkovnice 

J4 

2 FOTOBUŇKY 

 Pozice přepínačů DS1 1 a 2 jsou ON 

 Zapojte fotobuňky dle schématu 
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SETUP 

Následující parametry se nastavují během SETUP 

cyklu: 

 Měření zátěže, tření, nastavení rychlosti, 

optimální nastavení zrychlení a 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 proveden. 

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 SETUPu, zmáčkněte 

tlačítko SW1 a uvolněte po 5s, SETUP 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 a na SD-Keeperu): 

 Dveře jsou napájeny z baterie 

 Vybrána funkce NOČNÍ REŽIM 

 Vybrána funkce MANUÁLNÍ REŽIM 

 Aktivní vstup EMERGENCY 

 Přerušené fotobuňky 

 Motor bez napájení 

 Aktivované vnitřní nebo vnější nouzové 

uvolnění 

Je-li závada odstraněna, SETUP 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. 
 

Procedura SETUPu je také vyžadována v případech, kdy 

dveře přestanou normálně fungovat: 

 je-li detekována překážka 3 krát za sebou při 

otevírání/zavírání, když je aktivována funkce NO 

STANDARD OBSTACLE DETECTION (ALARM 8 

NEBO ALARM 9); 

 po aktivaci příkazu NOUZE je-li příkaz nastaven jako 

„with memory“ (s pamětí) – viz odpovídající instrukce 

programování, ALARM 6 nebo ALARM 7; 

 je-li použita sada motorového elektrozámku a je na ní 

zjištěna chyba   
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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) 

Příkaz NOUZE 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). 
 

Vstup EMERG1 má prioritu před EMERG2 

5   EMERG2   (standardně NO kontakt) 

Příkaz NOUZE 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   P1 

Vstup ochrana 1 

Používá monitorované bezpečnostní zařízení, které 

odpovídá normě EN16005 

 

7   P2 

Vstup ochrana 2 

Používá monitorované bezpečnostní zařízení, které 

odpovídá normě EN16005 

 

8   FAIL-SAFE 

Záporný pól pro napájení monitorovaných senzorů. 

9   OUT1   (standardně „gong“) 

Výstup (záporný), otevřený kolektor (max. 100mA). 

Ve standardním nastavení, je tento výstup aktivován 

v případě, že jsou fotobuňky 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. 
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Speciálně pro evropské země, kde EN16005 norma není povinná, je možné pokračovat 

v používání fotobuněk a tradičních senzorů. 

POZOR: fotobuňky nejsou schváleny, jako bezpečnostní zařízení v zemích evropské unie kde platí 

norma EN16005. Speciálně fotobuňky jsou brány jako výstupní zařízení doplňující bezpečnost. Níže 

je popsáno zapojení desky automatických dveří: 

FOTOBUŇKY 

U automat. dveří mohou být zapojeny dva typy fotobuněk: 

tradiční, zapojené ve svorkovnici J7 (vstupy P1 a P2 s N.C. 

nebo N.O. kontakty) a fotobuňky knoflíkové, které jsou 

zapojeny ve svorkovnici J4. Následující konfigurace 

popisuje použití tradičních fotobuněk. 
BEZ FOTOBUNĚK 

 Při standardním konfiguraci musí být vstupy P1 a P2 

proklemovány se svorkou FAIL-SAFE 

 Při použití SD-Keeperu s displejem (příslušenství) je 

možné vstupy P1 a P2 zrušit, pak není nutné 

proklemování. 

1 FOTOBUŇKY 

 Při standardní konfiguraci musí být fotobuňky zapojeny 

na vstup P1, zatímco P2 musí být proklemován se 

svorkou FAIL-SAFE. 

 Při použití SD-Keeperu s displejem (příslušenství) je 

možné nastavit, že budou zapojeny jenom jedny 

fotobuňky (vstup P1) a druhé (P2) nemusí být 

proklemovány se svorkou FAIL-SAFE. 

2 FOTOBUŇKY 

 Zapojte fotobuňky na vstupy P1 a P2. 

  

Zapojení svorkovnice J7 
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PROGRAMOVÁNÍ PŘEPÍNAČŮ 
Nastavte přepínače následovně: 
N° 

Přepínače ON OFF 

1 Přepínač 1. fotobuňky Přepínač 1. fotobuňky 

  aktivní neaktivní 

2 Přepínač 2. fotobuňky Přepínač 2. fotobuňky 

  aktivní neaktivní 

3 EMERG2 aktivuje 

NOČNÍ FUNKCI 

EMERG2 standardní 

funkce 

 

4 Jednokřídlé dveře  

Dvoukřídlé dveře 

nebo 

  s pravým otvíráním jednokřídlé s levým 

     otvíráním 

Pro zjištění orientace dveří, se podívejte do 

pohonu z přední strany a: 

- U dvoukřídlých dveří jsou křídla připevněna 

následovně: levé křídlo je připevněno na spodní 

řemen. 

- Jednokřídlé dveře jsou vždy připevněny ke 

spodnímu řemenu 

Aktivace přepínače č. 3 aktivuje u vstupu 

EMERG2 funkci NORMÁLNÍ OTEVŘENÍ a 

uzavření kontaktu aktivuje NOČNÍ funkci 

nezávisle na nastavení klávesnice. 

 

Svorkovnice J6 
1-2   SD-KEEPER 

Svorky připojení SD-KEEPERu (kabel 2x0,5, max. 

50m) 

POZOR NA POLARITU! 

Svorka 1 =plus         svorka 2 = mínus 

 
 

 

 

SPUŠTĚNÍ 

Při prvním zapnutí řídící jednotka automaticky spustí 

SETUP - nastavovací proceduru a nahraje všechna 

standardní nastavení. 

Standardní konfigurace: 

Standardní konfigurace je následující: 

 „AUTOMATIKA“ – „TOTAL“ – 

„OBOUSMĚRNĚ“, (maximální 

RYCHLOST OTEVŘENÍ – stupeň 10) 

 ZAVÍRACÍ RYCHLOST – stupeň 3 

 EMERG1 – bezpečnostní vstup 

konfigurovaný jako „bezpaměťový“ NO 

kontakt, je-li tento vstup aktivován, dveře se 

zastaví a tak zůstanou po celou dobu 

aktivovaného vstupu; 

 EMERG2 – bezpečnostní vstup 

konfigurovaný jako „bezpaměťový“ NO 

kontakt, je-li tento vstup aktivován dveře se 

otevřou, a tak zůstanou po celou dobu 

aktivovaného vstupu; 

 Ochrana P1 a P2 jsou konfigurovány jako Cc 

 Monitoring radarů je aktivní; 

 Čas pauzy 2s 

 Čas noční pauzy 8s 

 Kit zámku motoru povolen pro standardní 

použití (v nočním módu aktivován)  

 Kit pro řízení zámku motoru není aktivován 

 Bateriový kit není aktivován 

 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 INTERLOCK není aktivní 

 ČASOVAČ je neaktivní 
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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 E140 (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 (když 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. 
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POPIS A POUŽITÍ ŠETŘENÍ ENERGIÍ (ENERGY SAVING) 

1) Popis funkce 

Automatický systém dokáže pracovat v energeticky úsporném módu  „ENERGY SAVING“. Díky tomuto 

módu je systém schopný rozpoznat směr chodce (přiblížení, změnu směru) a v té návaznosti zmenšit otevření a 

redukovat čas otevření/zavření.  

2) Co je nutné použít 

Energeticky úsporná funkce „ENERGY SAVING“ je možná pouze s detektorem XMA1 ON, který je vybavený 

dvojitou technologií přítomnosti a pulzním detektorem. 

DŮLEŽITÉ:Pouze detektor není schopný aktivovat energeticky úspornou funkci. 

       Popisovaná funkce může být aktivovaná pouze s XMA1 ON, z vnitřní a vnější strany. 

       Maximální šířka průchodu pro použití XMA1 ON s využitím energeticky úsporné  

     funkce je 2 m. 

    Při průchodu větším než 2 m je potřeba použít 2 XMA1 ON vedle sebe s rozdílnou   

    frekvencí a konfigurací dle popisu v manuálu k XMA1 ON. 

3) Návod k použití 

K zajištění maximální bezpečnosti je důležité dodržení instrukcí zapojení XMA1.  

Pro detailnější nastavení funkcí, použijte Spotfinder detektor.  

Toto příslušenství vám umožní detekovat pozici skutečného umístění infračerveného pole. Je možné precizní 

nastavení plochy pulzního otevírání a plochy bezpečnostní, radaru XMA1 ON. 

Pro podrobnější vysvětlení čtěte manuál radaru XMA1 ON. 

4) „Energy Saving“ (šetření energií) mód. 

Pro aktivaci funkce „Energy Saving“ je potřeba nastavit parametr PA řídící jednotky na displeji na hodnotu NO 

nebo použít SD-KEEPER a v Menu 2 SETUP 2.2 PAUSE TIME     Off 
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NÍZKO ENERGETICKÝ MÓD 

Norma EN16005ve společenství států evropské unie stanovuje používání monitorovacích zařízení nebo 

strojních zařízení v NÍZKO ENERGETICKÉM módu. 

NÍZKO ENERGETICKÝ mód zajišťuje maximální omezování kinetické energie křídla a síly. 

Tabulka 1 popisuje maximální rychlost nastavenou v řídící jednotce v návaznosti na hmotnosti křídla. 

V některých případech je potřeba prověřit zda nastavená rychlost odpovídá normě EN16005. 

Pro více detailů čtěte normu EN16005. 

Tabulka 1 popisuje hmotnost křídla a rychlost, která by měla být nastavena podle hmotnosti. 

Nastavení maximální síly při otevírání a zavírání v řídící jednotce nesmí být vyšší než 5. 

UPOZORNĚNÍ: 

Provoz v nízkoenergetickém módu nesmí být použit, je-li většina uživatelů v pokročilém věku, 

nemohoucí, postižení nebo děti. V tomto případě kontakt dveří s uživatelem je NEAKCEPTOVATELNÝ: 

V tomto případě musí být použity speciální monitorované senzory, nebo vhodné ochranné mechanické 

zábrany nebo senzory (pro otevírání pouze).  

 

 

Tabulka 2 popisuje minimální čas záběru křídla podle hmotnosti dveří a velikosti křídla dle normy EN16005: 

Hodnoty vyšší než ty uvedené v tabulce jsou získány interpolací, jak je uvedeno v normě EN16005 . 
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PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY E100-E140 

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: 
 

Poznámky: 

V momentě, kdy je aktivní nějaký 

alarm, displej zobrazuje AL, následovaný 

číslem alarmu. 

Pro RESET stiskněte SW1 na dobu 

1s. Je zobrazen software řídící jednotky. 
 

    

  PROGRAMOVÁNÍ ŘJ E100-E140 rev.4   

Displej Funkce Továr. 

PA Dezaktivace & Čas pauzy 2 

  

Tento parametr umožňuje dezaktivovat čas pauzy 

v automatickém aktivačním módu. Nastavuje se od 

NO – dezaktivace času pauzy, dále nastavuje délku 

pauzy od 0 do 30 s v sekundových krocích 

Nastavení: NO,0,1,3,4,5……30   
Pn Čas noční pauzy 8 
  Nastavuje délku pauzy v nočním módu.   
  Nastavuje se od 2 do 58 s, ve dvou sekundových   
  krocích. Dále se čas zobrazuje v minutách a de-   
  sítkách sekund oddělených desetinou tečkou   
  (max. 4.0 minuty).   
  Př.: Je-li zobrazeno 2.5, znamená to, že 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)   

P1 

Ochrana 1 

no   ochrana neaktivní 

Cc  ochrana při zavírání, kontakt NC 

Co   ochrana při zavírání, kontakt NO 

Oc   ochrana při otvírání, kontakt NC 

Oo   ochrana při otvírání, kontakt NO Cc 

1F 

Failsafe 1 

no   monitoring senzoru neaktivován 

y   monitoring senzoru aktivován 

 y 

P2 

Ochrana 2 

no   ochrana neaktivní 

Cc  ochrana při zavírání, kontakt NC 

Co   ochrana při zavírání, kontakt NO 

Oc   ochrana při otvírání, kontakt NC 

Oo   ochrana při otvírání, kontakt NO Cc 

2F 

Failsafe 2 

no   monitoring senzoru neaktivován 

y   monitoring senzoru aktivován 

 y 

   

 

DŮLEŽITÉ !!! 

Je-li čas pauzy nastaven na „NO“ je 

možné nastavovat funkci „ENERGY 

SAVING“ ŠETŘENÍ ENERGIE. 

Před použitím této funkce čtěte kapitolu 

POPIS A POUŽITÍ FUNKCE „ENERGY 

SAVING“ (šetření energie).   

  
DŮLEŽITÉ !!! 

Je-li instalována bateriová sada, je potřeba 

jí aktivovat v řídící jednotce E140 aby 

byla funkční. Parametr bA. Pro další 

vysvětlení čtěte kapitolu 3 Baterie. 

 POZOR: 

NASTAVENÍ PARAMETRŮ P1, 1F, P2, 2F 

JE MOŽNÉ POUZE Z DISPLEJE 

 

NENASTAVUJTE TYTO PARAMETRY 

Z SD-KEEPERU 
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DŮLEŽITÉ !!! 

Je-li instalována bateriová sada, je 

potřeba jí aktivovat v řídící jednotce 

aby byla funkční. Parametr bA. Pro 

další vysvětlení čtěte kapitolu 3 

Baterie. 

 

  

  PROGRAMOVÁNÍ ŘJ E100-E140 rev.4   

Displej Funkce Továr. 

dr 

Rychlost zpomalení 

Nastavuje rychlost při zpomalení   

   0 – pomalá rychlost 

   1 – středně pomalá rychlost 

   2 – střední rychlost 

   3 – středně vysoká rychlost 

   4 -  vysoká rychlost  2 

Ar 

Rychlost při rozjezdu 

Nastavuje rychlost při rozjezdu 

   0 – pomalá rychlost 

   1 – střední rychlost 

   2 – vysoká rychlost 1 

OF 

Síla otevírání 

Nastavuje sílu dveří během otvírání v případě 

překážky během času tF. 

Nastavení: od 1 do 10 2 

CF 

Síla zavírání 

Nastavuje sílu dveří během zavírání v případě 

překážky během času tF. 

Nastavení: od 1 do 10 2 

tF Čas tlačení při OF a CF. 

Nastavuje čas, jak dlouho budou dveře tlačit do 

překážky při její detekci. 

Nastavitelné od 0.0 do 3.0 s v 0,1 sekundových 

krocích 

0.2 

bA Bateriová sada 

Umožňuje nastavení funkce bateriové sady. 

0 – Bateriová sada není instalována. 

1 – Bateriová sada instalována, standardní funkce 

– poslední pohyb před vybitím je otevřít. 

2 -  Bateriová sada instalována, standardní funkce 

– poslední pohyb před vybitím je zavřít. 

3 -  Bateriová sada instalována, nestandardní 

funkce – poslední pohyb před vybitím je otevřít. 

4 -  Bateriová sada instalována, nestandardní 

funkce – poslední pohyb před vybitím je zavřít. 

0 

EL Elektrozámek motoru 

Umožňuje nastavení funkce elektrozámku. 

0 – Vypnutý – Elektrozámek není instalován 

1 – Noc – Elektrozámek zamyká motor pouze 

v nočním operačním módu. 

2 – Jednosměrný + noční provoz -  

Elektrozámek zamyká motor v nočním a 

jednosměrném operačním módu. 

3 – Vždy – Elektrozámek zamyká motor při 

každém zavření, bez ohledu na operační mód. 

1 

SU Sledování 

Umožňuje sledovat zamknutí motoru 

no – Zařízení na sledování zamčení motoru není 

instalované. 

Y -  Zařízení na sledování zamčení motoru je 

instalované. 

no 

nd Zpoždění deaktivace vnitřního senzoru 

v nočním módu 

Parametr nastavující Zpoždění deaktivace 

vnitřního senzoru v nočním módu. 

Nastavitelné od 0 do 60, v 1 sekundových 

krocích. 

0 

 
 

 

  
DŮLEŽITÉ !!! 

Je-li instalována bateriová sada, je potřeba 

jí aktivovat v řídící jednotce E140 aby 

byla funkční. Parametr bA. Pro další 

vysvětlení čtěte kapitolu 3 Baterie. 
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  PROGRAMOVÁNÍ ŘJ E140   

Displej Funkce Továr. 

St Opuštění programování a uložení 

nastavených hodnot, zobrazení stavu dveří. 

 
 

 00 - Zavřeno              05 - Zavřeno 
 

 01 - Otvírání              06 - Bezpečnost 
 

 02 - Otevřeno             07 - Manuální mód 
 

 03 - Pauza                  08 – SETUP (bliká)  

 04 - Noční Pauza  
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SD – KEEPER – PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tab. 1    DIAGNOSTIKA LED:  = on    =off 

   POPIS ZNAMENÁ 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Šetření energie Pracuje v nízkoodběrovém módu (Energy saving) 
        

2 Pracuje z baterií Dveře pracují na baterie 
        

3 Násilné otevření Násilné vniknutí 
        

4 Vybitá baterie Vybité baterie, bezpeč. pohyb není garantován 
        

6 EMERG2 aktivován Bezpečnostní vstup 2 aktivní 
        

7 EMERG1 aktivován Bezpečnostní vstup 1 aktivní 
        

8 Překážka v otvír. Překážka při otvírání 3x za sebou, nutný RESET 
        

9 Překážka v zavír. Překážka při zavírání 3x za sebou, nutný RESET 
        

10             Zámek motoru zamčen v zavřené pozici. 
        

11 

            

Zámek motoru zamčen v otevřené pozici. (pouze s 

dohledovým kitem) 
        

12             Špatné napájení motoru 
        

13             Test monitoringu senzoru 2 chybný(vstup P2) 
        

14             Test monitoringu senzoru 1 chybný(vstup P1) 
        

15             Není možný SETUP 
        

22 

            

Není možný učící proces motoru: velké tření nebo 

příliš těžká křídla 
        

23             Chyba napájení příslušenství + 24 Vdc (zkrat) 
        

24             Porucha motoru 
        

25             Porucha řídící jednotky 
        

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. 61 A) a vyndavací část s LCD 

displejem (obr. 61 B) 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. 

Je-li displej odstraněn a vložen kryt (obr. 61C),  

 

SD-Keeper může být zablokován kombinací kláves 

(viz. speciální funkce zamykání) nebo propojením 

vnitřní propojky (obr. 62 zámek). 

Připevnění: 

SD-Keeper připevněte dle obr. 62. 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. 62). 

Jsou-li propojeny svorky „zámek“ jak je vidět na 

obr. 62 (zámek), jsou všechny klávesy zablokovány. 
 

DIAGNOSTIKA 

SD-Keeper (také bez displeje) disponuje diagnostickou funkcí. V případě 

alarmu přerušuje každé 2 sekundy normální zobrazování funkce, 

probliknutí (na 1 sek.) kombinace LED diod, které zobrazují příslušný 

alarm (chybový stav). 

Z obrázku 60 vyčtěte kombinaci problikávajících LED a porovnejte 

s tabulkou. 

V případě více chyb, jež se objeví současně, je zobrazena první zjištěná. 
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PRACOVNÍ FUNKCE 

Volba probíhá stiskem tlačítek na základní části 

programátoru a daná funkce je identifikována 

rozsvícením odpovídající LED diody. 

Jsou-li navoleny módy „NOČNÍ PROVOZ“ 

nebo „RUČNÍ PROVOZ“ je nutné opětovné stisknutí 

tlačítka ke změně nastavení (k vrácení do původního 

nastavení). 

RUČNÍ PROVOZ 

Posuvná křídla jsou volná a lze jimi pohybovat ručně. 

OBOUSMĚRNÝ PROVOZ 

Průchod dveřmi je možný v obou směrech. Jsou 

aktivní oba radary (vnitřní i vnější). 

JEDNOSMĚRNÝ POHYB 

Průchod pro pěší probíhá pouze jedním směrem;  

vnější radar je vyřazen z činnosti. 

ČÁSTEČNÉ OTEVÍRÁNÍ 

Dveře provádí částečné otevírání  (standard 50%) 

Regulace je možná od 10% do 90%  úplného 

otevření. Vhodné pro zimní provoz. 

ÚPLNÉ OTEVÍRÁNÍ 

Dveře provádí úplné otevírání. 

AUTOMATICKÝ REŽIM 

Dveře provádí otevírání (částečné nebo úplné),  

poté se opět zavírají po době nastavené pauzy  

(standardně 2 sek.). 

Nastavení doby pauzy je možné od 0 do 30 sek.  

DVEŘE OTEVŘÍT 

Dveře se otevřou a zůstávají otevřené. 

NOČNÍ PROVOZ 

Dveře se zavírají a je aktivován elektro-zámek (je-li 

nainstalován).  

Vnitřní a vnější radar jsou vyřazeny z činnosti. 

Ovládání příkazem „key“ způsobí otevření a 

opětovné zavření po době nastavené noční pauzy 

(standardně 8 sek). Nastavení doby noční pauzy je 

možné od 0 do 240 sekund. 

K dosažení částečného otevření v tomto módu před 

navolením funkce „NOČNÍ PROVOZ“, aktivujte 

funkci „ČÁSTEČNÉ OTEVÍRÁNÍ“. 

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 . 

RESET 

Reset je funkce sloužící pro obnovení normálních 

funkčních podmínek, je vyžadován po signalizaci 

některých typů alarmů.  

Provádí se 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 BATERIE 

Pro udržení aktivních vnitřních hodin SD- Keeperu  

také v nepřítomnosti síťového napětí, je určen  

lithiový článek 3 V typ CR1216. Vložení/výměna 

baterie – viz obr. 65 níže, respektujte uvedenou 

polaritu. 
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DŮLEŽITÉ !!! 

Je-li čas pauzy nastaven na „NO“ 

je možné nastavovat funkci 

„ENERGY SAVING“ ŠETŘENÍ 

ENERGIE. 

Před použitím této funkce čtěte 

kapitolu POPIS A POUŽITÍ 

FUNKCE „ENERGY SAVING“ 

(šetření energie).   
 

Pro vstup do programování ze standardního 
zobrazení, stlačte některou z kláves ↑ nebo ↓. 
Programování je rozděleno na několik podmenu. Po 
zvolení požadovaného menu klávesami ↑ nebo ↓, 
vstupte do menu stlačením tlačítka OK. Každé menu 
je kruhové, rozdělené na pod-menu s rozdílnými 
parametry.  
Parametr označený hvězdičkou značí tovární 
nastavení. 
Pro opuštění menu zvolte v menu „EXIT“  nebo 
počkejte 2 minuty a displej se automaticky vrátí do 
standardního zobrazení.  
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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 radaru provede vždy částečné 

otevření. 

No Standard 

Když je navolena pracovní funkce „Částečné 

otevírání“, současná aktivace vnitřního a vnějšího 

radaru provede úplné otevření. 

2.2 DOBA PAUZY 

On 

Doba pauzy povolena v módu „AUTOMATIKA“. 

Hodnota doby pauzy. 

Jestliže je doba pauzy povolena, umožňuje její 

nastavení. 

Standardní hodnota je 2 sek. 

Možné nastavení: od 0 do 30 sek. v 1 sek. krocích 

Off 

Doba pauzy je vypnutá a křídla začínají zavírat ihned 

po skončení aktivace senzoru (radaru). 

 

2.3 DOBA NOČNÍ PAUZY 

Hodnota doby noční pauzy 

Nastavte dobu pauzy v pracovní funkci „NOČNÍ 

PROVOZ“, je-li vyslán impulz na vstupu KEY. 

Standardní hodnota je 8 sek. 

Nastavení lze provést od 2 do 240 sek., s krokem 2s.. 

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). 

Se zavřenými dveřmi, deska pokračuje v napájení 

motoru během zavírání, kromě situace, kdy je 

automatický systém napájen z baterie, když je motor 

zamčený. 

Off 

V pracovní funkci „AUTOMATIKA“, při pokusu o 

ruční otevření se dveře automaticky otevřou a opět 

zavřou po eventuální době pauzy. 

V pracovní funkci „NOC“ je funkce proti 

násilnému vniknutí vždy aktivní. 

2.5  DETEKCE PŘEKÁŽKY 

Zavírání (Closing): Standard 

Při zjištění nějaké překážky při zavírání se dveře opět 

otvírají.  

Zavírání (Closing): No 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 řídící 

jednotky nebo z SD-Keeperu. 

Otvírání (Opening): Standard 

Když je zjištěna překážka při otvírání, dveře se na 

sekundu zastaví na 1s a opět se zavírají.  

Otevírání (Opening): No Standard 

Při zjištění překážky při otvírání ve 3 případech 

jdoucích po sobě, se dveře zastaví v zavřené pozici 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 řídící 

jednotky 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 a provozní nastavení je 

jiné než „NOC“ pokračují dveře v normální funkci až 

do vybití baterie. Poslední provedený pohyb je ten, 

který je navolen v parametru 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 

Tato funkce není u A140AIR dostupná. 

4  Elektrozámek 

4.1 Sada elektro-zámku 

On  

Elektrozámek je instalován. 

Night (Noc) 

Elektrozámek blokuje křídla pouze v módu „NOČNÍ 

PROVOZ“. 
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One way + noc (Jednosměrný+ noc) 

Elektrozámek blokuje křídla v módu „Jednosměrný“ 

a „noc“ 

Always (Vždy) 

Elektrozámek blokuje křídla vždy, nezávisle na 

zvoleném módu provozu. 

Off (Vypnutý) 

Elektrozámek není instalována. 

4.2  Noční funkce elektrozámku 

Standard 

V módu „NOČNÍ PROVOZ“ při vybitých bateriích 

západka drží zablokovaná křídla. 

No Standard 

Tato funkce není dostupná u automatického 

systému. 

4.3  Sledování (kontrola) 

Off (Vyp) 

Sledovací zařízení na elektrozámku není instalováno. 

On (Zap) 

Kontrolní zařízení na elektrozámku je instalováno. 

5   DIAGNOSTIKA 

5.1 SDM L 

Je zobrazena verze software řídící jednotky připojené 

k SD-Keeperu.  

5.2  POČET CYKLŮ 

Je zobrazen počet provedených cyklů otevření, které 

dveře provedli (nelze vynulovat). 
5.3   ALARM Č. 

Zde je zobrazeno číslo a popis alarmu.  
Č. POPIS ZNAMENÁ 

 ŠETŘENÍ 

ENERGIE 

Provoz s nízkou spotřebou na baterie 

2 PROVOZ 

NA BAT. 

Systém napájen z baterie 

3 NÁSILNÉ 
OTEVŘENÍ 

Dveře byly násilně otvírány 

4 VYBITÉ 
BATERIE 

Vybité baterie, není garantované 
nouzové otevření (zobrazeno pouze na 
displeji řídící jednotky) 

6 EMERG2 
AKTIVOVÁN 

Aktivován vstup EMERG2 (nouze) 

7 EMERG1 
AKTIVOVÁN 

Aktivován vstup EMERG1 (nouze) 

8 PŘEKÁŽKA 

PŘI OTEV. 

Byla detekována překážka 3 krát za 

sebou během otevírání. 
NUTNÉ PROVEDENÍ RESETU 

9 PŘEKÁŽKA 
PŘI ZAV. 

Byla detekována překážka 3 krát za 
sebou během zavírání. 
NUTNÉ PROVEDENÍ RESETU 

10  Motor je zamčen v zavřené pozici. 

11  Motor je zamčen v otevřené pozici. (se 
sledovacím zařízením pouze) 

12  Nesprávné napájení pohonu 

13  Test monitoringu senzoru 2 je chybný 
na vstupu P2 

14  Test monitoringu senzoru 1 je chybný 
na vstupu P1 

15  SETUP není možný 

22  Inicializační proces není možný, příliš 

velké tření. 

24  Chyba motoru 

25  Chyba řídící jednotky E140 
  

RESET 

Provede RESET 

6 ROZŠÍŘENÉ MENU 

PASSWORD (HESLO) 

Pro vstup do rozšířeného menu je potřeba zadat 4 

místné heslo (z výroby 0000). 

1 PROVOZNÍ PARAMETRY 

1.1 RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ  

Nastavte úroveň rychlosti dveří při zavírání. 

Standardně: 3 

Možnost nastavení: 1 až 10 

1.2 RYCHLOST OTVÍRÁNÍ  

Nastavte úroveň rychlosti dveří při otevírání. 

Standardně: 10 (max.) 

Možnost nastavení: 1 až 10 

1.3 PROSTOR ZPOMALENÍ 

Nastavuje šíři zpomalení během otevírání a zavírání 

Standardně: 0 cm 

Možnost nastavení: 0 až 120cm 

1.4  RYCHLOST ZPOMALENÍ 
Rychlost: 

Nastavte úroveň rychlosti pro průběh zpomalování. 

Standardní hodnota: low (nízká rychlost) 

Možnost nastavení: high/medium/low (vysoká/střední 

/nízká) 

 

2 IN/OUT SETUP (NASTAVENÍ VSTUPŮ/VÝSTUPŮ) 
 

2.1 Emerg1 (nouze1) 
 

2.2 Emerg2 (nouze2) 

Nastavuje chování nouzových programovatelných 

vstupů Emerg1 a Emerg2. 

Z výroby nastaveno Emerg1: STOP/NO memory/NO 

Z výroby nastaveno Emerg2: Otevřít/rychlost:  

Standard/bez paměti/NO 

Open (otevřít) 

Aktivace vstupu způsobí otevření dveří. 

Close (zavřít) 

Aktivace vstupu způsobí zavření dveří. 

STOP 

Aktivace vstupu zastaví pohyb dveří. 

Emerg1 má prioritu před Emerg2. 

Rychlost: Standard 

Dveře otevřou/zavřou normální nastavenou rychlostí. 

Rychlost: No standard 

Dveře otevřou/zavřou pomalou rychlostí. 

No memory (bez paměti) 

V případě aktivace nouzového vstupu, příkaz musí 

být držen (při uvolnění se dveře vrátí do normálního 

provozu). 
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With memory (s pamětí) 

 Pro aktivaci vstupu stačí pouze impulz. 

Pro uvedení do normálního provozu je vyžadován 

RESET (z SD-Keeperu nebo řídící jednotky). 

NO 

Normálně otevřený kontakt. 

NC 

Normálně zavřený kontakt. 

 

2.3  Fotobuňky 

 

 POZOR: 

PRO NASTAVENÍ PARAMETRŮ V MENU 2.3 

POUŽIJTE POUZE DISPLEJ. PARAMETR 

NENASTAVUJTE Z SD-KEEPERU. 

 

 

2.4 RADARY 

Nastavuje typ vstupu radarů (vstupy E-Det a I-Det  

řídící jednotky). 

NO 

Definuje, že vstup je normálně otevřený. 

NC 

Definuje, že vstup je normálně uzavřený. 

2.5 KEY  

Nastavuje typ vstupu KEY (vstup Key řídící 

jednotky). 

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 dostupné 

u této řídící jednotky. 

Standardní nastavení OUT2: 

Světlo/NO 

Standardní nastavení OUT3: 

NEZAVŘENO/NO 

Na základě volby je aktivován výstup: 

Funkce INTERLOCK nemůže být zvolena, je však 

automaticky nastavena na OUT1, když je 

INTERLOCK aktivován (viz RŮZNÉ/INTERLOCK) 

NO 

Definuje, že výstup je normálně otevřený. 

NC 

Definuje, že výstup je normálně uzavřený. 

3  RŮZNÉ 
 

3.1 Stand 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 (řídící jednotka se vrátí do továrního 

nastavení).  

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.  

Off (Vypnout) 

Funkce interlock není aktivní 

On (Zapnout) 

Aktivuje funkci interlock 

Master 

Jsou definovány dveře „master“ (řídící), obvykle jsou 

to vnitřní dveře.  

Slave 

Jsou definovány dveře „slave“ (řízené). 

No memory (bez 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. 

With memory (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. 

 

 

 

VOLBA AKTIVACE VÝSTUPU 

OTEVŘENO Po dobu otevření dveří 

V POHYBU Pokud jsou dveře v pohybu 

NEUZAVŘENO Pokud nejsou dveře zavřeny 

ALARM Pokud jsou dveře v alarmu 

GONG Protnutí paprsku fotobuněk aktivuje 

výstup na 1s v intervalech 0,5s Až do 

uvolnění. 

SVĚTLO V módu „NOČNÍ PROVOZ“ , když je 

ovládáno otvírání dveří, výstup se 

aktivuje na 60 sek. 

INTERLOCK(*) Výstup je aktivován pro interlock funkci 

mezi dvěma dveřmi. 
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3.3 Elastic kit 

Elastic kit je mechanické příslušenství, které po 

nainstalování umožňuje anti-panic otevření dveří 

v případě výpadku napájení. 

Off (Vyp) 

Elastic kit není instalován. 

On (Zap) 

Elastic kit je nainstalován. 

Standard – No standard 

Je-li opět obnoveno napájení po výpadku, dveře 

automaticky provedou nutný pohyb pro reset 

zařízení. 

Výjimka: dveře jsou přepnuty do „RUČNÍHO 

PROVOZU“ 

DŮLEŽITÉ: Během automatického resetu 

systému, je protinárazová funkce vypnutá. 

4  CHANGE PASSWORD (ZMĚNA HESLA) 

Zde lze nastavit nové přístupové heslo do rozšířeného 

menu (4 cifry). 

7 CLOCK (HODINY) 

Nastavuje aktuální den, čas a datum. 

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 správu časových 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. 

 

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. 

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: 
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UPOZORNĚNÍ: 

Aby, při interlock konfiguraci se senzory nebo tlačítky zařízení odpovídalo normě EN16005, použijte 

monitorované senzory, nebo použijte nízkoenergetický mód (LOW ENERGY MODE). 

INTERLOCK 

INTERLOCK (propojení) 

Propojení s vnitřními radary 

Tato aplikace je doporučována, když je vzdálenost 

mezi dvěma dveřmi taková, že může docházet 

k interferencím mezi dvěma vnitřními radary.  

 Propojte svorky svorkovnic J7 tak, jak je 

zobrazeno na obr. 66. 

 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 – ve vývojovém 

diagramu). 

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 použita dvě tlačítka 

z venkovních stran. 

 Proveďte propojení svorkovnic J7 podle obr. 67 

 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 – ve vývojovém 

diagramu). 

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. 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ  

 

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 v NOČNÍM PROVOZU, při 

vybití zámek stále drží křídla zamčená. 

S SD-Keeperem s displejem nebo na displeji řídící 

jednotky je možné změnit funkci zámku motoru. 

 

 

 

 

 

ANTI-PANIC PRORAŽENÍM 
Toto příslušenství umožňuje otevření křídel tlakem, 
pro instalaci viz. specifické instrukce. 
Instalujete-li příslušenství pro antipanic proražením, 
senzor nebo fotobuňky musí být zapojeny na vstup 
EMERG1 a ten musí být nastaven (pomocí SD-
KEEPERu s displejem) na příkaz STOP. 
 
BATTERY KIT (BATERIOVÁ SADA) 
Instrukce pro zapojení a instalaci bateriového kitu: 

 odpojte hlavní napájení 

 zasuňte konektor baterie do konektoru J16 
řídící jednotky 

 zapněte hlavní napájení 

 použijte SD-Keeper s displejem pro aktivaci 
„Battery kit“ a nastavte funkční parametry 
(viz odpovídající část manuálu). 

 Aby, jste předešli možnému poškození desky 

bateriové sady, provádějte připojení nebo 

odpojení vždy při vypnutém napájení.  

ŘÍZENÍ ZÁMKU MOTORU 

Příslušenství (obr. 68, bod C) umožňuje kontrolovat 

správnou funkci zámku motoru a zůstane-li uzamčen 

při otevírání, signalizuje chybu na řídící jednotce 

nebo na SD-keeperu. 

Pro aktivaci řízení zámku motoru, musí být tato 

funkce nastavena na řídící jednotce nebo na SD-

keeperu. 
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POPIS PŘÍČINA POZNÁMKY AKCE LED 

ENERGY SAV. 
(ÚSPOR. REŽIM) 

ŘJ E140 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 E140 je napájena 
z baterií 

 V případě výpadku přívodního 
napájení, je toto zobrazení 
chyby v pořádku. 
Avšak, zkontrolujte následující: 

 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, 
vyměňte ŘJ E140. 
Jestliže alarm přetrvává, 
vyměňte napájecí zdroj. 

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: 
Nouzový 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, 
vyměňte desku baterie. 
Jestliže alarm přetrvává, 
vyměňte baterie. 

4 
 

6 EMERG 2 ON Vstup EMERG2 je 
aktivní. 

Tento signál je zobrazován v případě, že je 
aktivován vstup nouze EMERG2. 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 provést 
RESET. 

3 
4 
 

7 EMERG 1 ON Vstup EMERG 1 je 
aktivní. 

Tento signál je zobrazován v případě, že je 
aktivován vstup nouze EMERG1. 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 
otvírání byla 
detekována 
překážka. 

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

Odstraňte překážku a proveďte 
RESET. 
 

8 

 

PRŮVODCE DIAGNOSTIKOU  
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. 
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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 

Odstraňte překážku a proveďte RESET. 
 

7 
8 
 

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 vyměňte 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 testu 
monitoringu 
senzoru 2 na 
vstupu P2 

Tato chyba je zobrazena pouze, je-li 
aktivní funkce monitoringu senzoru. 

Zkontrolujte následující: 

 zapojení senzoru 2 

 je senzor 2 v dobrém stavu? 

4 
7 
8 
 

14 Chyba testu 
monitoringu 
senzoru 1 na 
vstupu P1 

Tato chyba je zobrazena pouze, je-li 
aktivní funkce monitoringu senzoru. 

Zkontrolujte následující: 

 zapojení senzoru 1 

 je senzor 1 v dobrém stavu? 

3 
4 
8 

15 SETUP 
(NASTAVENÍ) 
spuštění je 
pozdrženo 

Po odstranění problému, nastavení 
probíhá automaticky 

Zkontrolujte následující: 

 není nastaveno MANUAL, NIGHT 

 zařízení není napájeno z baterie 

 fotobuňky nejsou přerušeny 

 není aktivní bezpečnostní vstup 

 napájení motoru je v pořádku 

3 
4 
7 
8 
 

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

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

 odpojte napájení nebo nastavte 
MANUAL a vyzkoušejte pohyb křídel 

 zkontrolujte váhu dveří 

2 
3 
4 
 
 

23 Porucha 
napájení 
příslušenství 
+24V= dc 

Je-li generována tato kniha, displej na 
řídící jednotce zobrazuje číslo chyby a 
dveře jsou zamčené 

Zkontrolujte následující: 

 zapojení a přítomnost zkratu 

2 
3 
4 
7 

24 Motor hlásil 
chybu během 
operace. 

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

Zkontrolujte následující: 

 je konektor J3 zapojen správně? 

 je motor výkonný? 
Jestliže alarm přetrvá, vyměňte řídící jednotku. 
Jestliže alarm přetrvá vyměňte motor 

2 
8 

25 Porucha ŔJ E140  Vyměňte ŘJ E100 2 
7 
8 

Blikají 
všechny LED 
operačních 
funkcí 

Není 
komunikace 
mezi SD-
Keeperem a ŘJ 

 Zkontrolujte následující: 

 délka propojení nesmí být větší než 50 m 

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

Jestliže alarm přetrvá vyměňte SD-Keeper. 
Jestliže alarm přetrvá vyměňte řídící jednotku. 
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 STAV PŘÍČINA 

A SD-KEEPER nesvítí  Není přítomno hlavní napájení a řídící jednotka je napájena z baterie 

v NOČNÍM REŽIMU v energeticky úsporném stavu. 

 Je přerušené vedení k řídící jednotce: zkontrolujte propojovací kabel 

mezi SD-KEEPEREM a řídící jednotkou a zapojení SD-KEEPERu. 

 Řídící jednotka E140 nepracuje správně, vyměňte řídící jednotku  

B Zhasnuté všechny LED  Přerušená pojistka v napájecím zdroji 5x20 T2,5A 

 Zkontrolujte správnost zasunutí konektoru J1 na řídící jednotce 

 Zkontrolujte zapojení napájecího zdroje 

  Řídící jednotka nepracuje správně, vyměňte řídící jednotku 

C POWER LED nesvítí 

24V= LED svítí 
 Vypnutý hlavní přívod, řídící jednotka je napájena z baterie 

 Je-li přítomno napájení na hlavním přívodu, čtěte bod B 

D Dveře nezavírají a LED 

ERROR (chyba) nesvítí 
 Je přerušen paprsek fotobuňky 

 Zkontrolujte na SD-KEEPERu, zda není provoz v režimu 

OTEVŘENO, přesvědčte se, že není vstup INPUT 8 propojen 

s minusem 

 Zkontrolujte na SD-KEEPERu, zda není provoz v režimu RUČNÍ 

PROVOZ 

 Zkontrolujte zapojení motoru 

 Zkontrolujte jestli jde napájení na motor (VMOT LED svítí) 

E Dveře neotvírají a LED ERROR 

(chyba) nesvítí 
 Zkontrolujte na SD-KEEPERu, zda není provoz v režimu RUČNÍ 

PROVOZ 

 Zkontrolujte na SD-KEEPERu, zda není provoz v režimu NOČNÍ 

PROVOZ, přesvědčte se, že není vstup INPUT 7 na svorkovnici J6 

propojen s minusem 

  Zkontrolujte zapojení motoru 

 Zkontrolujte, zda není zámek motoru zamknutý 

 Zkontrolujte, jestli jde napájení na motor (VMOT LED svítí) 

 

F Dveře zavírají, na místo aby 

otevírali a naopak 
 Přepněte přepínač č. 4 na řídící jednotce a proveďte znovu SETUP 

G Dveře dělají pouze krátké 

pohyby 
 Zkontrolujte správné zapojení enkodéru - konektor J17 

 Zkontrolujte technický stav enkodéru 

 Zkontrolujte zapojení plochého kabelu enkodéru 

H Dveře se pohybují příliš pomalu  Pomocí SD-KEEPERu a displeje zkontrolujte nastavenou rychlost 

 Pomocí SD-KEEPERu a displeje zkontrolujte nastavení zpomalení 

I Dveře náhle zrychlují a 

zpomalují během fáze zrychlení 

při otvírání a/nebo zavírání. 

 změňte na displeji hodnoty parametrů OF, CF a TF 

 Snižte hodnotu parametru Ar na 0 

 

 

 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
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SDK-LIGHT ovládání slouží k volbě provozního režimu FAAC posuvných a křídlových dveří a 

k signalizaci jejich aktuálního stavu. Svítící LED signalizuje zvolený provozní režim. 

DIAGNOSTIKA 
V případě alarmu, je kombinací blikajících LED přes normální zobrazení stavu systému, zobrazován typ 

alarmu. Tabulka viz níže. 
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Poznámka: Tento manuál byl sestaven s největší pečlivostí, nicméně se nelze o něj nikterak právně opírat. 

Výrobce si vymezuje právo změnit obsah tohoto manuálu bez předchozího upozornění. 

SPECIÁLNÍ FUNKCE 

SETUP (NASTAVENÍ) 

Setup je inicializační funkce dveří, během které je prováděno 

„samoučení parametrů“. 

Aktivace proběhne současným stiskem na 5 sek. tlačítek  1  a  6 . 

 

RESET 

Reset je funkce sloužící pro obnovení normálních funkčních 

podmínek, je vyžadován po signalizaci některých typů alarmů.  

Provádí se současným stiskem tlačítek 3 a 4. 

 

LOCK (Zámek) 

Funkce Lock (zámek), když je aktivována, blokuje činnost SDK-

LIGHT. 

Aktivace a deaktivace proběhne současným stiskem na 5 sek. 

tlačítek  2  a 5 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

70 

Návod k použití 

POHONY pro automatické dveře A140 

 

Před uvedením zařízení do chodu si přečtěte návod a schovejte jej pro další použití. 

 

Všeobecné bezpečnostní normy 

Je-li automatický pohon FAAC A140 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. 

 

Popis 

Automatický systém  FAAC A140 je sestaven z elektromechanického pohon pro automatizaci posuvných 

automatických dveří. 

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 A140), která 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. 
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Ovládání a nastavení režimu 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). 

PRACOVNÍ FUNKCE 

Volba probíhá stiskem tlačítek na základní části 

programátoru a daná funkce je identifikována 

rozsvícením odpovídající LED diody. 

Jjsou-li navoleny módy „NOČNÍ PROVOZ“ 

nebo „RUČNÍ PROVOZ“ je nutné opětovné stisknutí 

tlačítka ke změně nastavení (k vrácení do původního 

nastavení). 

1 - RUČNÍ PROVOZ 

Posuvná křídla jsou volná a lze jimi pohybovat ručně. 

 

2 - OBOUSMĚRNÝ PROVOZ 

Průchod dveřmi je možný v obou směrech. Jsou 

aktivní oba radary (vnitřní i vnější). 

     JEDNOSMĚRNÝ POHYB 

Průchod pro pěší probíhá pouze jedním směrem;  

vnější radar je vyřazen z činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - ČÁSTEČNÉ OTEVÍRÁNÍ 

Dveře provádí částečné otevírání  (standard 50%) 

Regulace je možná od 10% do 90%  úplného 

otevření. Vhodné pro zimní provoz. 

     ÚPLNÉ OTEVÍRÁNÍ 

Dveře provádí úplné otevírání. 

 

4 - AUTOMATICKÝ REŽIM 

Dveře provádí otevírání (částečné nebo úplné),  

poté se opět zavírají po době nastavené pauzy  

(standardně 2 sek.). 

Nastavení doby pauzy je možné od 0 do 30 sek.  

     DVEŘE OTEVŘÍT 

Dveře se otevřou a zůstávají otevřené. 

 

5 - NOČNÍ PROVOZ 

Dveře se zavírají a je aktivován elektro-zámek (je-li 

nainstalován).  

Vnitřní a vnější radar jsou vyřazeny z činnosti.  
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Ovládání příkazem „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 módu před 

navolením funkce „NOČNÍ PROVOZ“, aktivujte 

funkci „ČÁSTEČNÉ OTEVÍRÁNÍ“. 

 

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 . 

 

RESET 

Reset je funkce sloužící pro obnovení normálních 

funkčních podmínek, je vyžadován po signalizaci 

některých typů alarmů.  

Provádí se 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 BATERIE 

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 

baterie na tištěném obvodu (obr.62) 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. 
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Tab. 1    DIAGNOSTIKA LED:  = on    =off 

   POPIS ZNAMENÁ 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Šetření energie Pracuje v nízkoodběrovém módu (Energy saving) 
        

2 Pracuje z baterií Dveře pracují na baterie 
        

3 Násilné otevření Násilné vniknutí 
        

4 Vybitá baterie Vybité baterie, bezpeč. pohyb není garantován 
        

6 EMERG2 aktivován Bezpečnostní vstup 2 aktivní 
        

7 EMERG1 aktivován Bezpečnostní vstup 1 aktivní 
        

8 Překážka v otvír. Překážka při otvírání 3x za sebou, nutný RESET 
        

9 Překážka v zavír. Překážka při zavírání 3x za sebou, nutný RESET 
        

10             Zámek motoru zamčen v zavřené pozici. 
        

11 

            

Zámek motoru zamčen v otevřené pozici. (pouze s 

dohledovým kitem) 
        

12             Špatné napájení motoru 
        

13             Test monitoringu senzoru 2 chybný(vstup P2) 
        

14             Test monitoringu senzoru 1 chybný(vstup P1) 
        

15             Není možný SETUP 
        

22 

            

Není možný učící proces motoru: velké tření nebo 

příliš těžká křídla 
        

23             Chyba napájení příslušenství + 24 Vdc (zkrat) 
        

24             Porucha motoru 
        

25             Porucha řídící jednotky 
        

 

 

SDK-LIGHT ovládání slouží k volbě provozního režimu FAAC posuvných a křídlových dveří a 

k signalizaci jejich aktuálního stavu. Svítící LED signalizuje zvolený provozní režim. 
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SPECIÁLNÍ FUNKCE 
SETUP (NASTAVENÍ) 

Setup je inicializační funkce dveří, během které je 

prováděno „samoučení parametrů“. 

Aktivace proběhne současným stiskem na 5 sek. 

tlačítek  1  a  6 . 

 

RESET 

Reset je funkce sloužící pro obnovení normálních 

funkčních podmínek, je vyžadován po signalizaci 

některých typů alarmů.  

Provádí se současným stiskem tlačítek  3  a  4. 

 

LOCK (Zámek) 

Funkce Lock (zámek), když je aktivována, blokuje 

činnost SDK-LIGHT. 

Aktivace a deaktivace proběhne současným stiskem 

na 5 sek. tlačítek  2  a 5 . 

 

 

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 el. 

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 el.energie, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


