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CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO STROJE 

(SMĚRNICE 2006/42/EC) 

 

Výrobce:  FAAC S.p. A. 

 

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

 

Deklaruje že: Pohon mod. C850 

 

 je postaven, aby byl začleněn do zařízení, nebo aby se stal součástí jiného strojního zařízení podle 

směrnice 2006/42/CE; 

 

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

 

2006/95/EC Nízkonapěťové normy 

2004/108/EC Směrnice elektromagnetické kompatibility 

 

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

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

Směrnice 2006/42/EEC a následujících dodatků. 

 

Bologna, 01-01-2012 

Obchodní ředitel 

   A. Marcellan 
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CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO ŘÍDÍCÍ JEDNOTKU  

 

Výrobce: FAAC S.p. A. 

 

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

 

Deklaruje že: Elektronická řídící jednotka E850 

 

 je konstruována, aby odpovídala základním bezpečnostním požadavkům dle následujících EEC 

směrnic: 

 

2006/95/EC Nízkonapěťové normy 

2004/108/EC Směrnice elektromagnetické kompatibility 

 

Rozšiřující informace: 

 Tento produkt byl testován v typické konfiguraci a podle standardů všech produktů 

produkovaných firmou FAAC S.p.A 

 

Bologna, 01-01-2012 

Obchodní ředitel 

   A. Marcellan 
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DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY 
HLAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

 

 

 

 

 

1. UPOZORNĚNÍ! Bezpodmínečně zajistěte 

bezpečnost lidí. Proto je nutné seznámit se, se 

všemi následujícími instrukcemi. Nesprávná 

instalace nebo nesprávné použití zařízení může 

způsobit vážné zranění lidí. 

2. Pečlivě si přečtěte instrukce před 

započetím instalace. 

3. Nenechávejte ledabyle poházený obalový 

materiál, hlavně v případě, pohybují-li se 

v okolí děti. 

4. Uložte si následující instrukce pro pozdější 

použití. 

5. Tento produkt byl vyroben pouze pro použití 

popsané v tomto dokumentu. Každé jiné 

použití, které není uvedené v manuálu, může 

poškodit zařízení, nebo může být zdrojem 

nebezpečí. 

6. FAAC odmítá převzít jakoukoliv právní 

odpovědnost za škody způsobené 

automatickým systémem, při použití jiném, 

než pro který je zamýšlen. 

7. Neinstalujte zařízení v explozivní atmosféře 

nebo v hořlavém nebezpečném prostředí. 

8. Mechanické části musí odpovídat předpisům 

EN12604 a EN12605. 

Pro země mimo EU musí být zachována 

adekvátní bezpečnost dle popisu v tomto 

dokumentu a musí být splněny předpisy 

země, v které je provedena instalace. 

9. FAAC není odpovědný za poškození 

zařízení, které je motorizováno, a ani 

neodpovídá za poškození vzniklá během 

používání. 

10. Instalace musí odpovídat normě EN 12453 a 

EN 12445. 

Pro země mimo EU musí být zachována 

adekvátní bezpečnost dle popisu v tomto 

dokumentu a musí být splněny předpisy 

země, v které je provedena instalace. 

11. Před započetím jakékoliv práce na zařízení 

vypněte hlavní přívod a odpojte baterie. 

12. Hlavní přívod napájení automatického 

systému musí být vybaven dvou pólovým 

jističem, se vzdáleností otevřených kontaktů 

3 mm nebo větší. Doporučuje se 6A jistič. 

13. Ujistěte se, že je nadřazeně zapojený 

proudový chránič s citlivostí 0,03 A. 

14. Přesvědčte se, že je správně provedené 

uzemnění a pospojení. 

15. Automatický systém je vybaven vnitřní 

ochranou proti přivření spočívající v kontrole 

točivého momentu. Přesto musí být vybavení  

 

 

 

 

ochrany provedeno dle specifických norem 

popsaných v bodě 10. 

16. Bezpečnostní zařízení (EN 12978 norma) 

chrání všechna nebezpečná místa proti riziku 

mechanického pohybu, jako jsou drcení, 

vlečení a stříhání. 

17. Doporučuje se použití nejméně jednoho 

signalizačního světla (FAACLIGHT) pro 

každý systém jako upozorňovací znamení, 

pro rámcovou ochranu systému popsanou 

v bodě 16. 

18.  FAAC odmítá převzít jakoukoliv 

odpovědnost, jsou-li v automatickém 

systému použity komponenty od jiných 

výrobců než je FAAC. 

19. Při údržbě používejte pouze originální 

náhradní díly FAAC. 

20. Neupravujte jakýmkoliv způsobem 

komponenty automatického systému. 

21. Instalační technik je povinen předat všechny 

informace uvedené v manuálu provozovateli, 

dále také informace týkající se nouzového 

provozu zařízení a upozorňování na 

automatický systém. 

22. Znemožněte přístup k zařízení dětem a 

dospělým v době kdy je zařízení v provozu. 

23. Nenechávejte dálkové ovladač nebo ostatní 

pulzní ovladače v dosahu dětí, lidí 

omezených fyzicky, mentálně, s omezeným 

viděním nebo lidí bez zkušeností s tímto 

systémem.  

24. Průjezd skrz vrata je povolen pouze tehdy, 

není-li zrovna systém v chodu. 

25. Uživatel nesmí nikdy sám opravovat 

zařízení, vždy musí přivolat technika 

proškoleného na produkty FAAC. 

26. Nejméně jednou za 6 měsíců provádějte 

kontrolu automatického systému, 

bezpečnostních prvků, nastavení tlačné síly a 

uvolňovacího mechanismu. 

27. Všechno co není přímo uvedeno v těchto 

instrukcích, není povoleno. 
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Děkujeme, že jste si zvolil náš produkt a doufáme, že bude plně vyhovovat vašim požadavkům na výkon a 

spolehlivost.  

Tento produkt byl vyroben pro kontrolu průjezdu vozidel. Vyvarujte se jakéhokoliv jiného použití. 

Pozorně čtěte tento manuál, v kterém jsou uvedeny důležité informace týkající se bezpečnosti, instalace, 

 používání a údržby pohonu. 

 

1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Tyto instrukce aplikujte na následující pohon: 

      C850 
Model C850 je elektromechanický pohon pro rozpohybování posuvných bran. 

Systém samosvorné převodovky a elektrická brzda garantuje, že v době kdy se motor nepohybuje, je brána 

blokována proti pohybu. Z tohoto důvodu není potřeba instalovat elektrozámek. 

Manuální uvolňovací mechanismus umožňuje pohyb s bránou v případě výpadku napájení nebo poruchy. 

 

2 POPIS A TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C850 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Napájení 230Vac 50Hz  Typ koncových spínačů Mechanické 

Max. příkon (W) 1800 Řízení motoru Frekvenční měnič 

Síla pohonu (N) 1800 Provozní teploty (°C) od -20 do +55 

Max. kroutící moment (Nm)  110 Hmotnost pohonu (kg) 49 

Typ pastorku Z28 modul 4 Stupeň krytí IP54 

Doporučená max. délka brány (m) 20 Rozměry pohonu Viz obr. 2 

Max. váha křídla (kg) 1800 Frekvence použití Průmysl 

Rychlost (m/min) min 20 

max 42 

R.O.T. CD nepřetržitý provoz 
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3 ROZMĚRY 
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4 ELEKTRICKÁ PŘIPRAVENOST (STANDARDNÍ SYSTÉM) 
 

5 INSTALACE AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU 

 5.1 KONTROLA PŘED INSTALACÍ 

Pro zajištění bezpečného a efektivního provozu automatického systému, se přesvědčte, že jsou dodrženy následující 

podmínky: 

 Struktura brány musí být připravena pro automatizaci. Parametry koleček a horního vedení musí být 

dimenzovány tak, aby odpovídaly váze, velikosti brány a četnosti použití brány určené k automatizaci. 

Pevnost mechanických koncových dorazů musí být taková, aby zabránila vyjetí brány z vozíků v případě 

selhání automatického systému. 

 Na začátku nechte nejméně 10 cm vzdálenost mezi body zastavení (FCO a FCC) a mechanickými 

dorazy brány. Úplné nastavení je hotové až po dokončení programové procedury frekvenčního 

měniče. 

Minimální vzdálenost je 3 cm. 

 Dráha pohybu brány musí být lineární a horizontální. 

 Při manuálním odblokování musí brána jet lehce, nesmí nikde drhnout po celou svoji dráhu. 

 Základ pod pohonem a uchycení pohonu musí být maximálně pevné a stabilní. 

 V místech pohyblivých částí se vyvarujte vedení kabelů a trubek, aby nedošlo k jejich poškození. 

 Je-li pohon instalován v místě, kde je frekventovaný pohyb vozidel, nainstalujte adekvátní mechanickou 

ochranu proti jeho poškození. 

 Zkontrolujte, zda je pohon dostatečně uzemněn. 

 

Po kontrole těchto bodů, zajistěte jejich trvalé dodržování. 
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3. Připravte základ podle obr. 7 a zabetonujte do něj základovou desku s PVC trubkami pro přívodní 

kabely. 

 ZÁKLADOVÁ DESKA MUSÍ BÝT V NAPROSTÉ ROVINĚ - POUŽIJTE VODOVÁHU 

4. Vyčkejte na vytvrdnutí betonu. 

5. PVC trubkou protáhněte kabely, jak je vyobrazeno na obr. 3 

Ponechte si dostatečnou rezervu vyčnívajících kabelů pro zapojení do řídící jednotky (1,5 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.2 UMÍSTĚNÍ A INSTALACE ZÁKLADOVÉ 

DESKY 

1. Smontujte základovou desku podle obr. 4. 

2. Základová deska musí být instalována podle 

obr. 5 (zavírání doprava) nebo podle obr. 6 

(zavírání doleva), tak aby ozubení pastorku a 

hřebenu do sebe zapadly správně. 
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5.3 MECHANICKÁ INSTALACE 

1. Sejměte kryt (obr. 8, bod 1). 

 

2. Umístěte pohon na základovou desku a 

připevněte ho pomocí dodaných matek a 

podložek, jak je vyobrazeno na obr. 9, bod 3, 

4. Při této operaci také protáhněte kabely, 

kabelovým průchodem (obr. 9 bod 5). 

3. Nastavte výšku umístění pohonu pomocí 

vymezovacích šroubů (obr. 10, bod 6) tak, 

aby rozměry odpovídaly obr. 12. 

4. Pohon vyrovnejte vodováhou do naprosté 

roviny. 

5. Pohon vyrovnejte horizontálně podle obr. 11, 

tak aby rozměry odpovídaly obr. 12. 

Tyto operace jsou důležité pro správné 

uchycení pohonu a správné seřízení vůči 

ocelovému hřebenu. 

6. Po ukončení seřízení utáhněte matky dle obr. 

9, bod 4 a 10, bod 6. 

7. Manuálně uvolněte pohon dle popisu 

v kapitole č. 8. 
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5.4 INSTALACE OCELOVÉHO HŘEBENU 
 

    5.4.1 PŘIVAŘENÍ OCEL. HŘEBENU (obr. 13) 

Manuálně uvolněte pohon dle popisu 

v kapitole č. 8. 

 

1. Připevněte 3 čepy na jeden element hřebenu 

do horní části oválného otvoru. Tímto 

způsobem bude možné hřeben později 

seřídit. 

2. Manuálně branou přejeďte do zavřené 

pozice. 

3. Položte první element s čepy na pastorek 

pohonu a přivařte první čep, jak je 

vyobrazeno na obr. 15. 

4. Manuálně posuňte bránu a přivařte druhý a 

třetí čep, hřeben nesmí tlačit na pastorek 

(nechte mezeru mezi pastorkem a hřebenem 

1,5 mm). 

5. Vezměte druhý element hřebenu s čepy, 

přiložte ho k prvnímu, k vymezení správné 

mezery, připevněte pomocí svorek jeden 

element zespodu, jak je vyobrazeno na obr. 

16, a segment přivařte. 

6. Bránu znovu manuálně posuňte a pokračujte 

stejným způsobem, dokud nepokryjete celou 

bránu. 

 

     5.4.2 PŘIPEVNĚNÍ OCEL. HŘEBENU 

POMOCÍ ŠROUBŮ (obr. 14) 

Manuálně uvolněte pohon dle popisu 

v kapitole č. 8. 

 

1. Manuálně přejeďte bránou do zavřené 

polohy. 

2. Položte první element na pastorek pohonu a 

vyznačte si bod pro vyvrtání první díry (v 

horní části oválné díry). 

3. Vyvrtejte díru (průměr 6,5 mm) a do ní 

vyřežte závit na šroub M8. Přišroubujte první 

čep. 

4. Manuálně posuňte bránu, zkontrolujte, aby 

hřeben netlačil na pastorek (nechte mezeru 

mezi pastorkem a hřebenem 1,5 mm) a 

opakujte postup z bodu č. 3. 

5. Vezměte druhý element hřebenu s čepy, 

přiložte ho k prvnímu, k vymezení správné 

mezery, připevněte pomocí svorek jeden 

element zespodu, jak je vyobrazeno na obr. 

16, a segment připevněte. 

6. Bránu znovu manuálně posuňte a pokračujte 

stejným způsobem, dokud nepokryjete celou 

bránu. 
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Důležité informace pro montáž hřebene: 

Ujistěte se, že hřeben v žádném místě pohybu 

brány není mimo pastorek. 

Nikdy nepřivařujte dva hřebeny k sobě. 

Po instalaci hřebenu se ujistěte, že zuby 

hřebenu a pastorku do sebe správně zapadají, 

doporučujeme nastavit mezeru mezi zuby 1,5 – 2 

mm, jak je vyobrazeno na obr. 17 bod 1. 

Nepoužívejte olej ani vazelínu na promazání 

hřebenu a pastorku (obr. 17). 

Manuálně zkontrolujte, jestli brána správně 

dojíždí do koncových poloh a zda nedochází během 

jízdy k nežádoucímu tření. 

 

 

6. ZAPOJENÍ 
 

6.1. ZAPOJENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY 

 Před započetím jakýchkoliv prací na 

řídící jednotce (zapojení programování, 

údržba) vždy vypněte jistič přívodu el. 

energie.  

 Dodržujte body 10, 11, 12, 13 a14 

z HLAVNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH 

PŘEDPISŮ. 

 Propojení mezi jednotlivými prvky 

automatického systému proveďte podle schématu 

v kap. č. 3.  

 Vždy oddělte kabely silové (230 Vac) a 

slaboproudé  (klíč. ovladač, fotobuňky atd.). 

 Pro rozvod kabelů použijte zvlášť chráničky na 

silnoproudé a slaboproudé kabely obr. 3.  

6.1.1 ZAPOJENÍ PROVEDENÉ 

INSTALAČNÍM TECHNIKEM 

Zapojení přívodu 230V ac viz obr. 18: 

 L: Fáze 

 N: Střední 

 PE: Uzemnění 

 
6.1.2 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 

Řídící jednotka je připevněna na stěnu pohonu (obr. 

19, bod 1) a je chráněna krytem (obr. 19, bod 2).  

Pro zapojení a programování řídící jednotky 

sejměte ochranný kryt a dále postupujte 

podle kap.11 (E850 el. řídící jednotka). 
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6.2 NASTAVENÍ SPÍNAČŮ KONCOVÝCH POLOH 

Pro zajištění správného fungování spínačů koncových poloh musí být nainstalována řídící 

jednotka a musí být správně propojena se všemi ovládacími a bezpečnostními prvky. 
Zastavování a zpomalování chodu brány během otevírání a zavírání nastává po aktivaci jednotlivých spínačů 

podle přidělené funkce. 

FCO = koncový spínač otevřeno (šroub 3) 

FCC = koncový spínač zavřeno (šroub 2) 

ROP = začátek zpomalení při otevírání (šroub 4) 

RCL = začátek zpomalení při zavírání (šroub 1) 
 

1. Nastavte pohon na ruční provoz (kap. 8). 

2. Povolte šrouby krytu spínačů koncových poloh (obr. 20, bod 6,7). 

3. Přejeďte ručně bránou do pozice otevřeno, nejméně 10 cm před koncový mechanický doraz.  

4. Povolte středový jistící šroub na jednotce koncových spínačů (obr. 22, bod 5). 

5. Točte šroubem koncového spínače otevřeno FCO (obr. 21, bod 3) dokud nebude vačkou stisknut 

mikrospínač. 

6. Z grafu č. 1, podle váhy brány a operační rychlosti vyčtěte odpovídající MINIMÁLNÍ ZASTAVOVACÍ 

POZICI S [mm]. 
 

  7. Poté bránu přesuňte zpět směrem k pozici zavřeno o hodnotu vyčtenou z grafu č. 1. 

8. Točte šroubem koncového spínače začátek zpomalení při otevírání ROP (obr. 21, bod 4) dokud nebude vačkou 

stisknut mikrospínač. 

9. Přejeďte ručně bránou do pozice zavřeno, nejméně 10 cm před koncový mechanický doraz. 

10. Točte šroubem koncového spínače zavřeno FCC (obr. 21, bod 2) dokud nebude vačkou stisknut mikrospínač. 

11. Poté bránu přesuňte zpět směrem k pozici otevřeno o hodnotu vyčtenou z grafu č. 1. 

12. Točte šroubem koncového spínače začátek zpomalení při zavírání RCL (obr. 21, bod 1) dokud nebude vačkou 

stisknut mikrospínač. 

13. Z grafu č. 2, podle váhy brány a operační rychlosti vyčtěte odpovídající ČAS ZPOMALENÍ t[s]. 
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14. Nastavte parametry F003 ČAS ZPOMALENÍ a A021 RYCHLOST JÍZDY ve frekvenčním spínači (viz kap. 12.2) 

15. Neupravujte body zpomalení (ROP/RCL) a/nebo zastavení (FCO/FCC) před tím, než nastavíte čas zpomalení a 

rychlost ve frekvenčním měniči (viz kap. 12.2). 

16. Utáhněte středový jistící šroub na jednotce koncových spínačů (obr. 22, bod 5). 

17. Ručně přejeďte bránou doprostřed své dráhy a zkontrolujte, zda spínače koncových poloh odpovídají obr. 21. 

18. Nasaďte zpět kryt spínačů koncových poloh. 

19. Ručně zavřete bránu. 

20. Připravte pohon pro normální provoz podle kapitoly 8. 

21. Přesvědčte se, že nehrozí žádné nebezpečí a že bezpečnostní prvky fungují správně. 

22. Vyšlete impulz OTEVÍREJ a zkontrolujte správnou funkci pohonu. 
 

Maximálně lze nastavit ZASTAVOVACÍ POZICE  5m. 
 

Pohon je z výroby nastaven pro automatizaci brány, která se otevírá doprava. Zprovozňujete-li bránu, 

která se otevírá doleva, koncové spínače fungují opačně. Prostudujte si instrukce v kapitole 11.4.9. 
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7 TEST AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU 

Po instalaci pohonu kompletně zkontrolujte všechny 

provozní funkce, ovládací a bezpečnostní prvky. 

Nainstalujte průhledný kryt řídící jednotky. 

Nasaďte kryt pohonu (obr. 23, bod2) a zajistěte ho 

čtyřmi šrouby (obr. 23, bod1). 

Dejte zákazníkovi „Uživatelský manuál“, vysvětlete 

mu správné používání pohonu a možná rizika 

používání automatického systému. 

 
8 UVOLNĚNÍ/ZABLOKOVÁNÍ POHONU 

V případě potřeby manuálního pohybování 

bránou, je doporučeno vypnout přívodní 

napájení. Otočení uvolňovacího kolečka 

znemožní automatické funkce pohonu. 

Uvolnění převodovky pohonu: 

1. Vsuňte klíček do zámku a otočte po směru 

hodinových ručiček (obr. 24, bod1). 

2. Otočte uvolňovacím kolečkem po směru 

hodinových ručiček až na mechanický doraz 

(obr. 24, bod 2). 

3. Manuálně pohybujte bránou. 

 

 

Zablokování převodovky pohonu: 

1. Otočte uvolňovacím kolečkem proti směru 

hodinových ručiček až na mechanický doraz 

(obr. 25, bod 2). 

2. Otočte klíčkem proti směru hodinových ručiček a 

vysuňte ho (obr. 25, bod 1). 
 

Otočením uvolňovacího kolečka ve směru 

hodinových ručiček zamezí pohybu motoru. 

 

Je-li uvolňovací kolečko otočeno proti směru 

hodinových ručiček, pohon je připraven 

k normálnímu provozu. 

 

Uvolnění a zablokování pohonu je možné 

v jakékoliv části pohybu brány.  

 
 

9 ÚDRŽBA 

Je vhodné provádět pravidelné kontroly celého 

automatického systému každých 6 měsíců, speciálně 

všech bezpečnostních prvků (včetně tlačné síly 

motoru – musí odpovídat platným předpisům) a 

uvolňovacího mechanismu. 

 

10 OPRAVY 

Pro jakékoliv opravy kontaktujte autorizovaného 

zástupce firmy FAAC. 
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11 E850 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 
 

 11.1 UPOZORNĚNÍ 

 

 

 

 

 

 

11.2 E850 TECHNICKÉ ÚDAJE 
Napájení  230Vac 50 Hz (+6% -10%) 

Příkon 7 W 

Max. výkon motoru 1800W 

Příslušenství napájení 24V dc 

Příslušenství max. 

proud odběr 

500 mA 

Pracovní teplota -20°C až +55°C 

Pojistky F1 – 5A, 250V 

F2 – T 0,8 A, 250V 

Pracovní čas Programovatelný 0 – 4 min. 

Čas pauzy Programovatelný 0 – 4 min. 

Programování 3 části programování pro detailní 

nastavení parametrů 

Rychlokonektor 5 PINový konektor pro připojení 

MINIDECu, DECODERu, 

RP/RP2 přijímačů 

Charakteristika Multifunkční displej, BUS 

technologie, snímače indukčních 

smyček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3 E850 POPIS ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY 
 

 11.3.1 E850 ROZLOŽENÍ KOMPONENT 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.2 E850 POPIS KOMPONENT 
 

DL SIGNALIZAČNÍ A PROGRAMOVACÍ DISPLEJ 

LED DIODY INDIKACE STAVU ZAŘÍZENÍ 

J1 SVORKOVNICE NÍZKÉHO NAPĚTÍ  

J2 SILNOPROUDÁ SVORKOVNICE MOTORU, 

     MAJÁK, VĚTRÁK 

J3 ROP KONCOVÝ SPÍNAČ PRO ZPOMALENÍ PŘI 

     OTEVÍRÁNÍ 

J4 KONEKTOR DEKODÉR, MINIDEC / RP PŘIJÍMAČ 

J5 RCL KONCOVÝ SPÍNAČ PRO ZPOMALENÍ PŘI 

     ZAVÍRÁNÍ  

J6 KONEKTOR STOP 

J9 KONEKTOR NAPÁJENÍ 230 Vac 

DS1 Smyčka 1 a 2 volba frekvence 

F1 SILNOPROUDÁ POJISTKA (F 5A) 

F2 POJISTKA SLABOPROUDÁ, PŘÍSLUŠENSTVÍ 

     (T 800mA) 

F   PROGRAMOVACÍ TLAČÍTKO "F" 

+  PROGRAMOVACÍ TLAČÍTKO "+" 

-   PROGRAMOVACÍ TLAČÍTKO "-" 

TF1 TRANSFORMÁTOR 

Pozor:  Před zahájením prací na elektronickém zařízení (připojování, údržba) vždy 

            nejdříve vypněte napájení. 

- na přívodu instalujte proudovou ochranu a jistič s dostatečnou prahovou citlivostí 

- připojte zemnič ke svorkovnici J9  (viz obr. 28) 

- vždy oddělujte silová vedení od datových a bezpečnostních obvodů (přijímač, fotobuňky, tlačítka 

atd.), použijte stíněné kabely (stínění musí být uzemněné) a samostatné chráničky.  
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J6=FCC - FCO – Příkaz ZASTAV 

J5=RCL – Začátek zpomalení při zavírání 

J3=ROP – Začátek zpomalení při otevírání 

LOOP1 – Magnetická smyčka LOOP1 (Otevírá – svorky 1-2): aktivuje otevírání 

LOOP2 – Magnetická smyčka LOOP1 (bezpečnost/zavření – svorky 3-4): s bezpečnostní/zavírací funkcí 

EF – Elektrická brzda pro zamčení motoru 

OPEN – Příkaz otevřít (N.O. – svorka 5), pulzní generátor (tlačítko) uzavřením kontaktu otevírá a/nebo zavírá bránu 

CLOSE – Příkaz zavřít (N.O. – svorka 6), pulzní generátor (tlačítko) uzavřením kontaktu zavírá bránu 

FSW CL – Bezpečnostní zařízení při zavírání  (N.C. – svorka 7), účelem tohoto zavíracího bezp. prvku je ochrana 

během cyklu zavírání, způsobí opačný chod. Je-li aktivováno zavírací bezp. zařízení a automatický systém je ve fázi 

otevírání, slouží jako prevence proti zavření. 

! Nejsou-li bezp. zavírací zařízení zapojena je potřeba propojit svorky FSW CL a GND (obr. 32). Pozn. Je-li 

použito toto zapojení, nelze použít FAILSAFE. 

STOP – Příkaz stop (N.C. – svorka 8), jakékoliv pulzní zařízení, které rozpojením kontaktu zastaví pohyb 

automatického systému. 

! Není-li STOP bezp. zařízení zapojen je potřeba propojit svorky STOP a GND (obr. 32). 

FSW OP – Bezpečnostní zařízení při otevírání (N.C. – svorka 9), účelem tohoto zavíracího bezp. prvku je ochrana 

během cyklu otevírání, způsobí reverzaci pohybu. Je-li aktivováno otevírací bezp. zařízení a automatický systém je ve 

fázi zavírání, slouží jako prevence proti otevření. 

! Nejsou-li bezp. otevírací zařízení zapojena je potřeba propojit svorky FSW OP a GND (obr. 32). 

GND – záporný pól napájení příslušenství (svorky 10, 11, 19) 

24Vdc – kladný pól napájení příslušenství (svorky 12, 13) 

! Max. proudové zatížení je 500 mA 

OUT1 – PŘÍKAZ ZPOMALENÍ (svorka 14): Signál pro frekvenční měnič 

OUT2 – PŘÍKAZ ZAVÍREJ (svorka 15): Signál pro frekvenční měnič 

OUT3 – PŘÍKAZ OTEVÍREJ (svorka 16): Signál pro frekvenční měnič 

! Nikdy nepřekračujte napájení popsané v obr. 28, aby nedošlo k ohrožení funkce automatického systému 

OUT4 – otevřený kolektor - výstup 4, +24Vdc (svorka 18): Výstup je možné nastavit v druhé části programování 

(kap. 11.5.2). Z výroby je nastaveno pro všechna nastavení BUS KOMUNIKACE. Max. zátěž je 100 mA při 24 Vdc. 
 

11.4 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 

 

11.4.1 SVORKOVNICE J1 – PŘÍSLUŠENSTVÍ 

(obr. 28) 
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11.4.2 ZAPOJENÍ KONTAKTNÍCH FOTOBUNĚK A BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ S N.C. KONTAKTY 

Řídící jednotka E850 je vybavena pro připojení zavíracího bezpečnostního zařízení, které funguje jako ochrana proti 

střetu s pohybující se bránou během zavíracího pohybu. 

! Jsou-li zapojeny 2 a více bezpečnostních prvků (N.C.), je nutné je zapojit do série, viz obr. 29, 30, 31 (prvek SAFE).   

11.4.3 Zapojení BUS fotobuněk 

Všechny BUS fotobuňky zapojené v řídící jednotce E850 se zapojují paralelně (viz obr. 32 a 33). 

BUS fotobuňky a pulzní generátory nerozlišují polaritu. 

Nejvíce může být zapojeno 8 fotobuněk. 

Při jakém pohybu budou fotobuňky reagovat, je určené kombinací přepínačů v jednotlivých párech 

fotobuněk. 
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Po umístění jednotlivých fotobuněk s BUS technologií 

zvolte u každého páru adresu pomocí přepínačů dle 

následující tabulky: 

Nastav vždy stejnou adresu na vysílači a 

přijímači. 
 

Ujisti se, že na žádných párech fotobuněk není 

stejná adresa. 
 

Nejsou-li použita BUS příslušenství, nechte 

svorky 18 a 19 volné. 
 

Tabulka znázorňuje programování přepínači uvnitř 

fotobuněk. 

 

Po nainstalování BUS příslušenství, jejich nastavení 

uložte dle popisu v kapitole 11.5.3. 

 

11.4.4 J2 – SVORKOVNICE MAJÁKU obr. 28 

LAMP (LAMP-COM), výstup majáku 

11.4.5 J9 – SVORKOVNICE NAPÁJENÍ obr. 34 

PE: Uzemnění 

N:   Střední vodič 230V 

L:   Fáze 230V 

Pro zajištění správné funkce systému, je 

potřeba provést řádné uzemnění. 

 
11.4.6  J3, J5  – RYCHLO KONEKTORY  

SPÍNAČE KONCOVÝCH POLOH PRO 

OTEVŘENO A ZAVŘENO – obr. 28 

Rychlo konektory pro spínače koncových poloh 

otevřeno (J3) a zavřeno (J5)  

 

11.4.7 DS1  – PŘEPÍNAČ VOLBY FREKVENCE 

(obr. 27)  

Přepínač volby frekvence, slouží k volbě frekvence 

detektoru indukční smyčky (viz kap. 11.5.5). 

 

11.4.8 J4 – KONEKTOR – MINIDEC, 

DECODER, RP PŘIJÍMAČ 
Je určen pro připojení MINIDECU, DEKODERU a 

RP/RP2 přijímače. 

Je-li použit dvoukanálový přijímač (RP2), je možné 

zadávat přímo oba příkazy OPEN a CLOSE. 

Je-li použit pouze jednokanálový přijímač (RP) je 

možné zadávat pouze příkaz OPEN. 

Nasuňte přijímač na konektor řídící jednotky směrem 

součástkami dovnitř. 

Nasunutí přijímače je možné provést 

pouze při vypnutém napájení.  
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11.4.9 PŘEPOJENÍ ZAPOJENÍ Z VERZE PRO ZAVÍRÁNÍ DOPRAVA NA ZAVÍRÁNÍ DOLEVA 

Z výroby je zapojení pohonu provedeno pro otevírání brány doprava. Je-li vyžadováno otevírání doleva, je 

nutné upravit zapojení podle následujícího schématu (obr. 36 a 37). 
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11.5 PROGRAMOVÁNÍ 

Pro naprogramování automatického systému vstupte 

do programování. 

Programování je rozděleno do 3 částí: ZÁKLADNÍ, 

ROZŠÍŘENÉ a EXPERTNÍ. 

Všechny změny v programu jsou 

okamžitě po zadání účinné, ale jejich 

uložení v paměti nastane až po vystoupení 

z programovacího modu a návratu do 

automatického provozu. Pokud vypnete napájení 

před tímto vystoupením z módu programování, 

budou všechny zadané změny ztraceny.  

 
 

 Návrat do automatického módu je 

možný z kteréhokoliv místa 

programování současným stisknutím tlačítka F a 

(-) minus. 

 

 

11.5.1 ZÁKLADNÍ ČÁST  PROGRAMOVÁNÍ 
Pro vstup do této úrovně stiskněte tlačítko F. Další 

postup je následující: 

- přidržíte-li tlačítko F, zobrazí se jméno první 

funkce a po uvolnění tlačítka se zobrazí její 

hodnota, kterou pak můžete změnit tlačítky  

(+) nebo (-).  

- opětovným stiskem a přidržením tl. F se 

zobrazí jméno následující funkce atd.  

-      když dojdete až k poslední funkci, 

opětovným stiskem F vystoupíte 

z programovacího módu a na displeji se obnoví 

zobrazení stavu zařízení.  

 

Základní část programování    

Displej          Funkce Továr

ní 

    

 

   dF 

 

Režim řídící jednotky 

00    = Neutrální 

01  = FAAC 1 

Opusťte s nastavením 00, nechcete-li 

změnu v programování. 

Čtěte kap. 11.5.2 pro vysvětlení dF 

parametru. 

 

 

        

00 

bu Menu BUS příslušenství 

no = BUS neaktivováno 

Pro vysvětlení funkce bu viz. kap. 

11.5.3 

 

no 

 

 

   LO 

 

Pracovní Logika 
A    = Automatika 

A1  = Automatika 1 

EP    = Poloautomatika krok za 

krokem 

E    = Poloautomatika 

PE = Automatika s fotobuňkama 

C   = Přítomnost obsluhy ( Dead-man) 

Cu = Uživatelské nastavení 

 

 

       E 

PA 

Doba pauzy: 

Tato funkce je aktivní pouze u logiky 

s automatickým zavíráním. 

Nastavitelná od 0 do 59 sekund, po 

sekundovém kroku. Při zobrazení času 

(na displeji) v minutách a desítkách 

sekund jsou desítky odděleny tečkou. 

Nastavení se provádí po 10 vteřinách 

až do maximální hodnoty 4.1 minuty. 

 

Př: Je -li na display zobrazeno 2.5 

odpovídá tato hodnota času 2 minuty 

50 vteřin. 

20 

L1 Detektor smyčky 1              

     y=aktivní 

   no=neaktivní 

Je-li tato funkce aktivní, smyčka 

Loop1 má funkci OTEVŘÍT. 

! Není-li tato funkce použita, stav 

smyčky1 bude přesto signalizován na 

jednom z výstupů (viz. rozšířené 

programování).  

no 

L2 Detektor smyčky 2              

    y=aktivní 

  no=neaktivní 

Je-li tato funkce aktivní, smyčka 

Loop2 má funkci BEZPEČNOST / 

ZAVÍRÁNÍ a po uvolnění vyšle signál 

zavřít . 

! Není-li tato funkce použita, stav 

smyčky2 bude přesto signalizován na 

jednom z výstupů (viz. rozšířené 

programování). 

no 

H1 

Smyčka 1 funkce BOOST  

    y=aktivní 

  no=neaktivní 

Tato funkce způsobí zvýšení citlivosti 

v době detekce vozidla. Po sjetí vozidla 

ze smyčky se citlivost vrátí do 

původního nastavení. Tuto funkci je 

výhodné použít v případě, kdy je nutné 

detekovat vysoká vozidla nebo při 

průjezdů traktorů s přívěsy. 

 

no 

H2 

Smyčka 2 funkce BOOST  

    y=aktivní 

  no=neaktivní 

Pro vysvětlení čtěte předchozí 

parametr H1 - Smyčka 1 funkce 

BOOST 

no 

S1 

Citlivost smyčky 1 

    01 = minimum 

    10 = maximum 

05 

S2 

Citlivost smyčky 2 

    01 = minimum 

    10 = maximum 

05 

 

 

      St 

 

 

Hlášení stavu – kde se zařízení 

nachází: 

Výstup z programování a návrat k 

zobrazení stavu. 

00 = Zavřeno 
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01 = Otevírání-předblikání 

02 = Otevírání 

03 = Otevřeno 

04 = V pauze  

05 = Zavírání-předblikání 

06 = Zavírání 

07 = V klidu – připraveno zavírat 

08 = V klidu – připraveno otevírat 

09 = Po uvolnění bezp. prvků bude 

otevírat 

10 = Aktivované otevírací 

bezpečnostní zařízení, poté otevírá 

 

Zobrazení stavu automatického systému St, 

je důležité při instalaci, údržbě a pro 

pochopení chování brány. 

 

11.5.2 MODIFIKACE PŘEDNASTAVENÍ 

Modifikace dF parametru umožňuje automaticky 

nahrát rozdílné tovární nastavení konfigurace všech 

programovacích hodnot, ve všech úrovních.  

Volba této možnosti nastavení umožňuje rychlé 

programování funkcí řídící jednotky E850. 

Zvolte předvolbu: 

 01 Tovární nastavení FAAC 

 

Pro nahrání továrních hodnot nastavení, vyberte 

(01) a vystupte ze základní části programování. 

Příklad: Zvolením 01 a vystoupením ze základní 

části programování, se nastaví všechny tovární 

hodnoty ze  sloupečku „Tovární“. 

Řídící jednotka je tedy schopna ovládat pohon C850. 

Nahrání přednastavení ruší všechny 

předchozí modifikace vytvořené ve všech 

programovacích krocích. Nepřejete-li si nahrání 

přednastavení, nechte dF nastaveno na 00.  

Krok dF na rozdíl od ostatních, neukládá 

vybrané hodnoty, ale vždy zobrazuje 00, jako 

standardní hodnotu. 

Nicméně není možné identifikovat, co bylo 

přednastaveno předtím. 

Jestliže si tedy nepřejete nahrát tovární hodnoty, 

opusťte sekci dF s hodnotou 00 a pokračujte dalšími 

kroky. 

 Ujistěte se, že nahrání továrních hodnot a 

opuštění základní programovací úrovně bylo 

provedeno před dalšími úpravami hodnot 

programování. Takto předejdete smazání již 

nastavených hodnot. 

 

 

 

 

 

11.5.3 NOVÁ BUS E850 SIGNALIZACE 

 
Segment svítí = znamená, že alespoň jedno 

              odpovídající BUS zařízení je aktivováno. 

Segment nesvítí = znamená, že ani jedno 

              odpovídající BUS zařízení není aktivováno. 

              (je-li brána zavřená a v klidu) 

BUS STAV segment svítí vždy 

 

V základním programování je pro programování 

BUS příslušenství parametr bu: 

 po uvolnění tlačítka F svítí no pouze v případě, 

že nejsou použita BUS příslušenství 

Stisknete-li zároveň tlačítka + a – na 5 sekund, bude 

provedeno nové načtení. Během této doby bliká 

nápis no a po dokončení učení se změní na Y. Po 

uvolnění + a – zmizí Y a je signalizován stav BUS 

příslušenství. Je-li brána zavřená a žádné BUS 

zařízení není aktivováno, je zobrazení odpovídající 

obr. 39. 

 
Je-li skončeno načítání BUS příslušenství a žádné 

není připojeno, bude opět signalizováno no. 

 

Je-li skončeno načtení, pro 

kontrolu funkce BUS zařízení 

stiskněte a podržte tlačítko +. 

Displej zobrazí typ 

připojených BUS příslušenství. 

 
Pro příklad je na obrázku 40 zobrazen jeden typ BUS 

příslušenství: 

FSW OP, FSW CL, FSW OPEN 

Uvolněte + a stiskněte F pro pokračování 

programování dalších parametrů. 
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BUS komunikační systém používá samodiagnostické 

funkce a je schopný detekovat špatné zapojení nebo 

špatnou konfiguraci. 

 

Bliká-li na displeji nápis cc 

(jak je vyobrazeno na obr. 41), 

znamená to, že vedení BUS je 

zkratované. Zkontrolujte 

zapojení podle kapitoly 11.4.3. 

 

Dispej zobrazuje hlášení 

blikající Er v těchto případech: 

 více než jeden pár 

fotobuněk má stejnou 

adresu 

 dotazovací chyba 

 FAIL SAFE chyba 

 

V tomto případě, zkontrolujte všechny nastavené 

adresy, viz. kapitola 11.4.3. 
 

11.5.4 ROZŠÍŘENÉ PROGRAMOVÁNÍ  

 

Pro vstup do ROZŠÍŘENÉHO PROGRAMOVÁNÍ 

stiskněte nejdříve tlačítko F a pak při 

současném přidržení stiskněte +  

 

- po uvolnění tlačítka + se zobrazí jméno 

první funkce 

- po uvolnění obou tlačítek + a F se zobrazí 

hodnota této funkce, hodnotu je možné 

změnit tlačítky + a -  

- další postup je stejný jako na prvním stupni 

programování.  

- když dojdete až k poslední funkci, 

opětovným stiskem F vystoupíte 

z programovacího modu a na displeji se 

obnoví zobrazení stavu  
 

Rozšířené programování      
Displej Funkce Továr

ní 

 

 

PF 

Před-blikání : 

Umožňuje aktivaci majáku 5 vteřin před 

započetí pohybu křídla 

no = neaktivní  

OC = před každým pohybem 

PA = pouze na konci pausy 

CL = před zavřením 

 

 

   no 

 

t 

 

 

Pracovní čas: 

Doporučuje se nastavení pracovní doby 5 

až 10 vteřin delší, než je doba potřebná 

pro překonání celé dráhy pohybu brány 

z pozice zavřené do otevřené. 

To z důvodu možnosti selhání snímačů 

 

 

 

20 

koncových poloh. 

Rozmezí od 0 do 59 vteřin je 

regulovatelné s krokem jedné vteřiny. Od 

jedné minuty až do 4,1 minuty se krok 

mění na 10 vteřin. 

Například: Je-li na display 2.5 pracovní 

doba je 2 minuty a 50 vteřin 

oP Otevírací fotobuňky: 

Aktivujte tuto funkci, přejete-li si aby 

fotobuňky pro otevírání zastavily pohyb a 

reverzovaly v zavírání. Normálně, s touto 

funkcí vypnutou, přerušení fotobuněk pro 

otevírání způsobí zastavení a pokračuje 

v pohybu po uvolnění. 

Y= reverzuje v zavírání 

no = pokračuje v pohybu po uvolnění 

 

 

 

 

no 

 

 

 

 

o4 

Výstup 1 / BUS:  

Výstup lze nastavit následovně: 

00 – BUS2EASY 

01 – Stavové světlo (svítí při otevírání a 

v pause, bliká při zavírání a nesvítí, když 

je zavřeno) 

02 – Osvětlení křídla 

03 – Brána zavřena 

04 – Brána otevřena nebo v pause.  

05 – Brána v pohybu OTEVÍRÁNÍ 

06 – Brána v pohybu ZAVÍRÁNÍ 

07 – Brána je v klidu (STOP) 

09 – Aktivní smyčka LOOP 1 

10 – Aktivní smyčka LOOP 2 

14 – Osvětlení křídla 

15 – Bzučák 

16 – FCA aktivní – koncový spínač 

otevřeno 

17 – FCC aktivní – koncový spínač 

zavřeno 

 

 

 

 

00 

 

 

 

        

P4 

Polarita výstupu 1: 

Nastavení typu polarity: 

y = typ N.C. 

no = typ N.O. 

Poznámka: Je-li výstup nastaven na 

FAIL-SAFE (00), nechte nastavení no. 

 

 

 

no 

         

 

 

AS 

Vyžádání servisní prohlídky 

(v kombinaci s dalšími dvěmafunkcemi): 

Je -li aktivována tato funkce, je možné 

nastavit počet cyklů, po jejichž dokončení 

si zařízení vyžádá servisní prohlídku. 

(nastavuje se v dalších dvou funkcích 

v programování cyklů). Aktivuje výstup 

LAMP na 4 s každých 30 s. Tato funkce 

je vhodná pro nastavení vyžádání údržby. 

y = aktivní 

no = deaktivováno 

 

 

no 

 

 

 

nc 

Programování cyklů vtisících: 

Tato funkce umožňuje zpětný odpočet 

nastaveného počtu cyklů. Je možné 

programovat od 0 do maximálně 99 

(tisících cyklů). Tato hodnota je 

znulována po dosažení cyklů a přenesena 

do nC položky. 

    

 

00 
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Tuto funkci je možno využít v kombinaci 

s nC pro kontrolu používání zařízení nebo 

pro nastavení počtu cyklů, po jejichž 

realizaci musí dojít k servisní prohlídce. 

 

 

            

nC 

Programování cyklů ve stovkách tisíc: 

Tato funkce umožňuje zpětný odpočet 

nastaveného počtu cyklů. Je možné 

programovat od 0 do maximálně 99 

(stovky tisíc cyklů). Tato hodnota je 

znulována po dosažení cyklů a přenesena 

v závislosti na nc. 
 

Tuto funkci je možno využít pro kontrolu 

používání zařízení nebo pro nastavení 

počtu cyklů, po jejichž realizaci musí 

dojít k servisní prohlídce. 

     

 

 

01 

h1 Přidržovací čas smyčky 1 

Pro nastavení prezentačního času smyčky 

1. Na konci tohoto času se řídící jednotka 

sama kalibruje a indikuje „smyčka volná“ 

(decimální hodnotu jednotka vypnuta). Po 

sepnutí jednotky, se provede automatický 

reset. 

                 Y    =   5 minut 

                 No  =   nekonečno 
 

no 

h2 Přidržovací čas smyčky 2 

Pro nastavení prezentačního času smyčky 

2. Na konci tohoto času se řídící jednotka 

sama kalibruje a indikuje „smyčka volná“ 

(decimální hodnotu jednotka vypnuta). Po 

sepnutí jednotky, se provede automatický 

reset. 

                 Y    =   5 minut 

                 No  =   nekonečno 
 

no 

St Stav systému 

Výstup z programování, uložení 

změněných hodnot a návrat k zobrazení 

stavu vrat, viz kap. 11.5.1. 

 

 

11.5.5 Nastavení integrovaných detektorů smyček 

Řídící jednotka E850 je vybavena integrovaným 

detektorem kovových předmětů pro induktivní 

detekci vozidel. 
 

Obsahuje: 

 galvanické oddělení elektroniky detektoru a 

smyčky 

 automatické seřízení po aktivaci smyčky 

 následné resetování frekvenčních proudů 

 citlivost nezávislou na induktivitě smyčky 

 regulovatelnost pracovní frekvence smyčky 

 zobrazení narušení smyčky na LCD displeji 

 stav smyčky adresovatelný na výstup OUT 4. 
 

Připojení: 

Připojte indukční smyčky, jak je vyobrazeno na obr. 

28: 

- svorky 1 – 2   =   smyčka 1 s otevírací funkcí 

- svorky 3 – 4   =   smyčka 2 se zavírací a/nebo se 

zavírací bezpečnostní funkcí. 
 

Pro umožnění funkčnosti smyček, vstupte do 1. 

úrovně programování a v krocích L1 a L2 nastavte y.  

Je-li použita pouze jedna ze smyček, aktivujte pouze 

tu, která je použitá. 

Stav indukčních smyček je signalizován desetinnými 

tečkami na displeji, je-li automatický systém 

v zobrazovacím módu „St“ 

Kalibrace: 

Při každém zapnutí řídící jednotky, displej zobrazí 

stav systému a provede kalibraci smyček. 

Potřebujete-li provést kalibraci, vypněte řídící 

jednotku na alespoň 5 s. 

 

 Kalibrace je zobrazována na  

displeji blikáním 2 teček,  

viz. obr. 43: 

 

                        obr. 43 

Jestliže jedna nebo obě smyčky nejsou 

zapojeny, detektor přesto provádí kalibraci, kterou 

zobrazuje na displeji – toto však není na závadu. 

Nejinak, během automatického stavu, jedna nebo obě 

tečky blikají stále. 
 

Jakmile je kalibrace hotová, tečky zobrazují stav 

smyček: 

 
Tečka svítí = smyčka aktivována 

Tečka nesvítí = smyčka neaktivována 

         Tečka bliká = smyčka nepřipojená nebo probíhá 

kalibrace 
 

REGULACE CITLIVOSTI 

Regulace citlivosti určuje rozdíl induktivity, zvlášť 

pro každý kanál, který musí vozidlo způsobit, aby 

aktivovalo smyčku. 

Regulace citlivosti jednotlivých kanálů se provádí 

v parametrech S1 a S2 v první sekci programování, 

viz kap. 11.5.1 

 

REGULACE PŘÍDRŽNÉHO ČASU 

Počítání přídržného času začíná aktivací smyčky. 

Když uplyne tento čas, smyčka zůstane aktivovaná, 

provede se nová kalibrace, kde přítomnost kovového 

předmětu na smyčce nezpůsobí její další aktivaci. Po 

skončení nové kalibrace je smyčka považována za 

neaktivovanou. 

Přídržný čas může být regulován pomocí dvou 

parametrů (h1 a h2 v druhé části programování), viz 

kap. 11.5.4. 
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REGULACE FREKVENCE A NOVÉ 

VYVÁŽENÍ 

Pracovní frekvence každého z kanálů detektoru může 

být regulováno ve 2 stupních, pomocí přepínačů DS1 

viz obr. 27. 

 
V případě přepnutí přepínače, je doporučováno 

provést kalibraci. Při použití 2 smyček zvolte pro 

každou jinou frekvenci. 

 

POZNÁMKY PRO KONSTRUKCI SMYČEK 

Smyčky musí být vzdáleny minimálně 15 cm od 

pevných kovových předmětů a 50 cm od pohyblivých 

a ne hlouběji než 5 cm pod povrchem asfaltu. 

Použijte normální jednožilový kabel o průřezu 1,5 

mm² (Je-li vložen přímo, musí mít dvojitou izolaci). 

Tvar smyčky zvolte nejlépe čtverec nebo obdélník 

s oříznutými rohy, viz obr. 44. Vložte kabel do 

drážky v počtu vinutí, jak je uvedeno v tabulce níže. 

Oba konce kabelů musí být propleteny jeden s 

druhým (nejméně 20 x na 1 metru) v místě od 

smyčky k detektoru. Aby se předešlo spojení kabelů, 

je dobré je navíc odizolovat termosmršťovacími 

návleky (tzv. smršťovačka) a udržovat je oddělené od 

napájecího napětí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 6. UVEDENÍ DO PROVOZU 
 

11.6.1 LED signalizace 

Před definitivním startem jednotky E850, 

zkontrolujte momentální aktivované stavy LED 

indikace. 

Tyto LED indikátory zobrazují stavy jednotlivých 

vstupů, které jsou důležité pro další manipulaci 

s automatickým systémem: 

 

 

 
 

FCA a FCC LED jsou N.C. kontakty spínačů 

koncových poloh, při aktivaci se otevřou a 

odpovídající LED zhasne. 

 
 

11.6.2 KONTROLA BUS HODNOT 

Projděte si tuto kapitolu, jsou-li BUS fotobuňky 

instalovány (podle kap. 11.4.3). 

Vstupte do základního programování a 

zobrazte bu funkci na displeji. 

V tomto kroku musí svítit středový segment, 

který signalizuje zapojení BUS fotobuněk a 

je-li potřeba, stiskněte tlačítko + pro 

kontrolu stavu fotobuněk. Pro detailnější informace 

čtěte kap. 11.5.3. 

 

 
11.7 TEST AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU 

Dokončíte-li programování, zkontrolujte, zda systém 

pracuje správně. 

Zkontrolujte, zda jsou všechna nastavení správná a 

zda bezpečnostní prvky fungují tak jak mají. 
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11.8 EXPERTNÍ ÚROVEŇ PROGRAMOVÁNÍ 

Expertní úroveň programování je použita pouze pro případy úprav funkčních logik uložených v paměti dle 

požadavků zákazníka. 

! Před tím než uděláte jakékoliv změny v této programovací úrovni, ujistěte se, že plně rozumíte kroku, 

který chcete podniknout a že je vám znám dopad úpravy na automatický systém. 

Pro vstup do třetí části programování, stiskněte tlačítko F, a zatímco ho držíte stisknuté, stlačte tlačítko + a držte 

stlačené 10 sekund. Použijte tlačítka F, + a - stejně jako v předchozích programovacích úrovních. 
 

 

 EXPERTNÍ ÚROVEŇ PROGRAMOVÁNÍ (F a + 10 sekund)  

D. Funkce Nastavení 

01 Aktivování této funkce způsobí automatické zavírání po čase pauzy. Y=automatické zavírání 

No=neaktivováno 

02 Aktivace této funkce způsobí funkčnost dvou vstupů: OPEN pro 

otevírání CLOSE pro zavírání. 

Y=funguje na 2 vstupy 

No=neaktivováno 

03 Aktivace rozpoznání hodnoty vstupů OPEN a CLOSE (příkaz 

přidržený). Slouží pro to, aby jednotka vyhodnocovala úrovně (např. 

je-li OPEN přidržený a je stisknut STOP automatický systém zastaví a 

po uvolnění STOP pokračuje v otevírání). Jestliže je 03 neaktivováno, 

řídící jednotka provede pohyb pouze, je-li změna vstupu (impulz). 

Y=rozpoznání hodnot 

No=rozpoznání hodnot dle 

změny hodnoty 

04 Aktivace funkce „mrtvý muž“ pro otevření (příkaz musí být držen). Po 

ukončení příkazu OPEN se funkce zastaví. 

Y=aktivováno 

No=neaktivováno 

05 Aktivace této funkce způsobí, že příkaz OPEN během otevírání zastaví 

pohyb. 

Je-li parametr 06 nastaven na hodnotu No – systém je připraven 

otevírat. 

Je-li parametr 06 nastaven na hodnotu Y – systém je připraven zavírat. 

Y=při otevírání zastaví 

pohyb 

No=neaktivováno 

06 Aktivace této funkce způsobí, že příkaz OPEN během otevírání 

reverzuje pohyb. Jsou-li parametry 05 a 06 nastaveny na hodnotu No – 

signál OPEN nemá vliv při otevírání. 

Y=při otevírání reverzuje  

pohyb 

No=neaktivováno 

07 Aktivace této funkce způsobí, že příkaz OPEN během pauzy zastaví 

operaci. 

Jsou-li parametry 07 a 08 nastaveny na hodnotu No – načte se nově čas 

pauzy. 

Y=v pauze zastaví pohyb 

No=neaktivováno 

08 Aktivace této funkce způsobí, že příkaz OPEN během pauzy způsobí 

zavírání. 

Jsou-li parametry 07 a 08 nastaveny na hodnotu No – načte se nově čas 

pauzy. 

Y=v pauze zavírá 

No=neaktivováno 

09 Aktivace této funkce způsobí, že příkaz OPEN během zavírání zastaví 

zavírání, jinak reverzuje pohyb. 

Y=zastaví 

No=reverzuje 

10 Funkce MRTVÝ MUŽ (DEAD MAN) pro zavírání. Při uvolnění 

tlačítka CLOSE (zavírat) se pohyb zastaví 

Y=zapnuto 

No=vypnuto 

11 Aktivace této funkce způsobí, že příkaz CLOSE (zavírat) má prioritu 

před příkazem OPEN, jinak má prioritu OPEN. 

Y=zapnuto 

No=vypnuto 

12 Aktivace této funkce způsobí, že příkaz CLOSE (zavírat) zavírá na 

uvolnění. V době aktivace CLOSE je spuštěno předblikání. 

Y=zavírá po uvolnění 

No=zavírá okamžitě 
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13 Aktivace této funkce způsobí, že příkaz CLOSE (zavírat) během 

otevírání zastaví pohyb, jinak příkaz CLOSE přikazuje okamžitou 

reverzaci nebo po kompletním otevření (dále viz. Parametr 14). 

Y=CLOSE zastaví pohyb 

No=CLOSE reverzuje 

14 Aktivace této funkce a dále je-li parametr 13 = no, příkaz CLOSE 

přikazuje okamžité zavření po ukončení cyklu otevření (paměť 

zavírání). Je-li parametr 13 a 14 nastaven No, příkaz CLOSE zavírá 

okamžitě. 

Y=zavírá po dokončení 

otevírání 

No=zavírá okamžitě 

15 Aktivace této funkce, je-li systém zastaven příkazem STOP, 

následující příkaz OPEN reverzuje směr pohybu. Je-li parametr No, 

vždy zavírá. 

Y=pohyb opačným směrem 

No=vždy zavírá 

16 Aktivace této funkce, během zavírání, bezpečnostní vstup pro zavírání 

zastaví pohyb a umožní pokračovat v pohybu po uvolnění, jinak 

okamžitě reverzuje v otvírání. 

Y=zavírání po uvolnění 

No=okamžitě reverzuje 

17 Aktivace této funkce způsobí, že aktivace zavíracího bezpečnostního 

vstupu způsobí zavírání po uvolnění. (viz. Parametr 18). 

Y=zavírá po uvolnění FSW 

No=vypnuto 

18 Je-li aktivována tato funkce a je-li parametr 17 nastaven Y, řídící 

jednotka čeká na konec otevíracího cyklu před tím, než začne zavírat 

po aktivaci zavíracího bezpečnostního vstupu. 

Y=zavírá po ukončení 

otevírání 

No=Vypnuto 

19 Je-li aktivována tato funkce, během zavírání, smyčka 2 zastaví pohyb a 

umožní pokračování v pohybu po uvolnění, jinak reverzuje okamžitě v 

otevírání 

Y=zavírá po uvolnění 

No=okamžitě reverzuje 

20 Je-li aktivována tato funkce, smyčka 2 zavírá po uvolnění (dále viz. 

Parametr 21). 

Y=zavírá je-li smyčka 2 

volná 

No=Vypnuto 

21 Je-li aktivována tato funkce a je-li parametr 20 nastaven na Y, řídící 

jednotka čeká na ukončení otevíracího cyklu, dříve než začne zavírat 

podle smyčky 2.  

Y=zavírá po ukončení 

otevírání 

No=Vypnuto 

22 Je-li aktivována tato funkce, SMYČKA 1 má prioritu před SMYČKOU 

2. 

Y=zapnuto 

No=vypnuto 

23 SMYČKA1 otevírá a po ukončení otevírání zavírá po uvolnění 

smyčky. Je-li funkce No SMYČKA1 po uvolnění nezavírá. (tato 

funkce je užitečná při vycouvání vozidla) 

Y=zavírá po uvolnění 

SMYČKY1 

No=vypnuto 

24 NEPOUŽITO / 

25 A.D.M.A.P. funkce 

Je-li aktivní tato funkce, bezpečnostní prvky pracují podle 

francouzských norem. 

Y=zapnuto 

No=vypnuto 

26 Je-li tato funkce aktivní, během zavírání, aktivace zavíracího 

bezpečnostního zařízení zastaví pohyb a po uvolnění reverzuje pohyb, 

jinak reverzuje okamžitě. 

Y=zastaví pohyb a reverzuje 

po uvolnění 

No=reverzuje okamžitě 

27 NEPOUŽITO / 

A1 NASTAVENÍ PŘEDBLIKÁNÍ: 

Použito pro nastavení délky předblikání v sekundových krocích, od 

minimálně 0 až do max 10 sekund. 

05 

A2 TIMEOUT PRO REVERZOVÁNÍ PŘI ZAVÍRÁNÍ: 

Je-li tato funkce aktivní, během zavírání se můžete rozhodnout, zda 

reverzovat nebo zastavit pohyb je-li překročen čas pro zavírání (není-li 

dosaženo koncového spínače polohy zavřeno) 

Y=reverzovat 

No=blokovat 

A3 OTEVÍRÁNÍ PO ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ: 

Po obnovení napájení po výpadku napájení je nejdříve proveden povel 

otevřít (pouze není-li aktivován koncový spínač zavřeno FCC) 

Y=otevírání 

No= zůstane v poloze 

St STAV AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU 

Výstup z programování, uložení změn a návrat k zobrazení stavu 

systému, viz kap. 11.5.1. 
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11.8.1 PŘIZPŮSOBENÍ FUNKČNÍ LOGIKY 

 Nastavení expertní části programování je závislé na typu zvolené logiky v základní části programování. 

Expertní část programování je vyhrazena pro nestandardní úpravy nastavené logiky, vyžaduje-li to instalace. 

POZOR DŮLEŽITÉ PRO AKTIVACI ÚPRAV V TŘETÍ ČÁSTI PROGRAMOVÁNÍ !!!!!  

Popis úpravy parametrů zvolené funkční logiky ve třetím stupni programování: 

1. Zvolte jednu z funkčních logik, která je nejvíce podobná vašim požadavkům. 

2. Vstupte do expertní části programování a upravte požadovaný parametr. 

3. Opusťte expertní část programování a v základní části programování zvolte logiku Cu. 

Logika Cu aktivuje upravené parametry z expertní části programování. 
 

11.9 TABULKA FUNKČNÍCH LOGIK 

A: AUTOMATICKÁ logika (tab.  1/a) 

A1: AUTOMATICKÁ logika 1 (tab.  1/b) 

EP: POLOAUTOMATIKÁ logika KROK ZA KROKEM (tab. 1/c) 

E: POLOAUTOMATIKÁ logika (tab. 1/d) 

PE: AUTOMATIKA S FOTOBUŇKAMI (tab. 1/e) 

C: DEAD MAN logika (mrtvý muž)  (tab. 1/f) 

CU: ZÁKAZNICKÁ logika (tato logika nemůže být zvolena, toto nastavení aktivuje změny ve funkcích z expertní 

části programování. 

 

Tab. 1/a 

 

Tab. 1/b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGIKA „A“ IMPULZY 

STAV AUTOM 

SYST. 
OPEN A CLOSE STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevře  a zavře 

po uplynutí 

času pauzy 

Žádný efekt Žádný efekt 

(otevření 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(otevření 

potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt (otevření 

potlačeno) 

BĚHEM 

OTVÍRÁNÍ 

Žádný efekt (1) Okamžitě reverzuje v 

zavírání 

Zastaví operaci Viz rozšířená 

část 

programování 

Žádný efekt Zastaví a otevírá po 

uvolnění (pamatuje 

zavírání) 

OTEVŘENO V 

PAUZE 

Znovu načte 

čas pauzy (1) 

Okamžitě reverzuje v 

zavírání 

Zastaví operaci Žádný efekt Znovu načte čas pauzy 

(zav. potlačeno) 

Znovu načte čas pauzy 

(ZAVŘ. potlačeno) 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

Okamžitě 

reverzuje v 

otevírání 

Žádný efekt Zastaví operaci Žádný efekt Reverzuje v otevírání(viz 

druhá část programování) 

Zastaví a otevírá po 

uvolnění (pamatuje 

zavírání) 

ZASTAVENO Zavírá Zavírá Žádný efekt 

(OTEV./ZAV.pot

lačeno) 

Žádný efekt 

(otevř. potlačeno) 

Žádný efekt (otevř. 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OTEV./ZAV.potlačeno) 

LOGIKA „A1“ IMPULZY 

STAV AUTOM 

SYST. 
OPEN A CLOSE STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevře  a zavře 

po uplynutí 

času pauzy 

Žádný efekt Žádný efekt 

(otevření 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(otevření 

potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt (otevření 

potlačeno) 

BĚHEM 

OTVÍRÁNÍ 

Žádný efekt (1) Okamžitě reverzuje v 

zavírání 

Zastaví operaci Viz druhá část 

programování 

Pokračuje v otevírání 

a zavírá okamžitě 

Zastaví a otevírá po uvolnění 

(pamatuje zavírání) 

OTEVŘENO V 

PAUZE 

Znovu načte 

čas pauzy (1) 

Okamžitě reverzuje v 

zavírání 

Zastaví operaci Žádný efekt Zastaví a zavírá 

okamžitě po uvolnění 

Znovu načte čas pauzy 

(ZAVŘ. potlačeno) 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

Okamžitě 

reverzuje v 

otvírání 

Žádný efekt Zastaví operaci Žádný efekt Reverzuje 

v otevírání(viz druhá 

část programování) 

Zastaví a otevírá po uvolnění 

(pamatuje zavírání) 

ZASTAVENO Zavírá Zavírá Žádný efekt 

(OTEV./ZAV.pot

lačeno) 

Žádný efekt 

(otevř. potlačeno) 

Žádný efekt (otevř. 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OTEV./ZAV.potlačeno) 
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Tab. 1/c 

 

Tab. 1/d 

 

 

Tab. 1/e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGIKA „EP“ IMPULZY 
STAV AUTOM 

SYST. 
OPEN A CLOSE STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevře  bránu Žádný efekt Žádný efekt 

(otevření 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(otevření 

potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt (otevření 

potlačeno) 

BĚHEM 

OTVÍRÁNÍ 

Zastaví operaci (1) Okamžitě 

reverzuje v 

zavírání 

Zastaví operaci Viz druhá část 

programování 

Žádný efekt Zastaví a po uvolnění 

pokračuje v otevírání 

(pamatuje zav., otev. zastaví) 

OTEVŘENO Zavírá bránu (1) Zavírá Žádný efekt 

(OTEV./ZAV.potl

ačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt (zavírání 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OTEV./ZAV.potlačeno) 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

Zastaví operaci Žádný efekt Zastaví operaci Žádný efekt Reverzuje 

v otvírání(viz druhá 

část programování) 

Zastaví a otevírá po uvolnění 

(pamatuje zav., otev. zastaví) 

ZASTAVENO Pokračuje v pohybu 

opačným směrem. 

Po STOPu vždy 

zavírá 

Zavírá Žádný efekt 

(OTEV./ZAV.potl

ačeno) 

Žádný efekt 

(otevř. potlačeno) 

Žádný efekt (otevř. 

potlačeno) 

Žádný efekt (pamatuje zav., 

otev. zastaví) 

LOGIKA „PE“ IMPULZY 
STAV AUTOM 

SYST. 
OPEN A CLOSE STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevře  a zavře 

po uplynutí 

času pauzy 

Žádný efekt Žádný efekt 

(otevření 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(otevření 

potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt (otevření 

potlačeno) 

BĚHEM 

OTVÍRÁNÍ 

Žádný efekt (1) Okamžitě 

reverzuje v 

zavírání 

Zastaví operaci Po uvolnění 

reverzuje 

Pokračuje v otevírání a 

okamžitě zavře 

Zastaví a otevírá po uvolnění 

(pamatuje zavírání) 

OTEVŘENO V 

PAUZE 

Znovu načte 

čas pauzy (1) 

Okamžitě 

reverzuje v 

zavírání 

Zastaví operaci Žádný efekt Zastaví operaci a po 

uvolnění okamžitě 

reverzuje 

Znovu načte čas pauzy 

(ZAVŘ. potlačeno) 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

Okamžitě 

reverzuje v 

otvírání 

Žádný efekt Zastaví operaci Žádný efekt Reverzuje v otvírání (viz 

druhá část programování) 

Zastaví a otevírá po uvolnění 

(pamatuje zavírání) 

ZASTAVENO Zavírá Zavírá Žádný efekt 

(OTEV./ZAV.potl

ačeno) 

Žádný efekt (otev. 

potlačeno) 

Žádný efekt (otevř. 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OTEV./ZAV.potlačeno) 

LOGIKA „E“ IMPULZY 

STAV AUTOM 

SYST. 
OPEN A CLOSE STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevře bránu Žádný efekt Žádný efekt 

(otevření 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(otevření 

potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt (otevření 

potlačeno) 

BĚHEM 

OTVÍRÁNÍ 

Zastaví operaci Okamžitě 

reverzuje v 

zavírání 

Zastaví operaci Viz druhá část 

programování 

Žádný efekt Zastaví a po uvolnění 

pokračuje v otevírání 

(pamatuje zav., otev. zastaví) 

OTEVŘENO Zavírá bránu Zavírá bránu Žádný efekt 

(OTEV./ZAV.potl

ačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt (zavírání 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OTEV./ZAV.potlačeno) 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

Otevře bránu Žádný efekt Zastaví operaci Žádný efekt Reverzuje 

v otvírání(viz druhá 

část programování) 

Zastaví a otevírá po uvolnění 

(pamatuje zav., otev. zastaví) 

ZASTAVENO Zavírá bránu Zavírá bránu Žádný efekt 

(OTEV./ZAV.potl

ačeno) 

Žádný efekt 

(otevř. potlačeno) 

Žádný efekt (zavř. 

potlačeno) 

Žádný efekt (pamatuje zav., 

otev. zastaví) 
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Tab. 1/f 

  

LOGIKA „C“ IMPULZY 
STAV AUTOM 

SYST. 
OPEN A CLOSE STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP 

ZAVŘENO Otevře bránu Žádný efekt Žádný efekt 

(otevření 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(otevření 

potlačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt (otevření 

potlačeno) 

BĚHEM 

OTVÍRÁNÍ 

Žádný efekt Zavírá bránu Zastaví operaci Viz druhá část 

programování 

Žádný efekt Zastaví a po uvolnění viz 2. 

část. programování 

OTEVŘENO V 

PAUZE 

Žádný efekt Zavírá bránu Žádný efekt 

(OTEV./ZAV.potl

ačeno) 

Žádný efekt Žádný efekt (zavírání 

potlačeno) 

Žádný efekt 

(OTEV./ZAV.potlačeno) 

BĚHEM 

ZAVÍRÁNÍ 

Otevře bránu Žádný efekt Zastaví operaci Žádný efekt Zastaví operaci Zastaví operaci 

ZASTAVENO Otevře bránu Zavírá bránu Žádný efekt 

(OTEV./ZAV.potl

ačeno) 

Žádný efekt 

(otevř. potlačeno) 

Žádný efekt (zavř. 

potlačeno) 

Žádný efekt (zav., otev. 

potlačeno) 

 V závorkách je uvedeno chování ostatních vstupů, při tom daném aktivovaném 
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 POPIS VYSVĚTLENÍ 

º POWER LED POWER signalizace Svítí, je-li přivedeno napájení 

º ALARM LED ALARM signalizace Svítí, je-li aktivní nějaký alarm 

º RUN LED RUN signalizace chodu Svítí, když frekvenční měnič pracuje 

º PRG LED PROGRAM signalizace Svítí, je-li na displeji zobrazována hodnota nějaké 

funkce. 

Bliká, během upozorňování na neplatnou hodnotu. 

 

Data displeje Ukazuje aktuální informace jako frekvenci, výstupní 

proud, nastavené hodnoty. 

º Hz 

º A 

LED signalizace 

zobrazovaných dat displeje 

Svítí u hodnoty, která je zrovna signalizována. 

Hz – frekvence, A – proud 

º LED signalizace chodu Svítí, je-li příkaz jeď, nastaven při programování. 

(tlačítko RUN je připravené k provozu) 

 

RUN tlačítko Aktivuje frekvenční měnič. Je dostupné pouze, je-li 

provoz ovládán z programovací konzole. 

(Zkontrolujte, zda LED RUN svítí). Funkce tlačítek 

zpět a rotace závisí na nastavení „F004“ 

 

STOP/RESET tlačítko Snižuje rychlost a zastavuje frekvenční měnič. 

Funguje jako tlačítko RESET při signalizaci chyby. 

 

 

12 OMRON – JEDNOTKA FREKVENČNÍHO 

MĚNIČE 
 

12.1 POPIS OVLÁDACÍHO PANELU 
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 POPIS VYSVĚTLENÍ 

 

Tlačítko MÓD Pro vstup do monitoringu , základní funkce  a 

rozšiřující funkce . 

Toto tlačítko také slouží pro změnu zobrazení následovně: 

 

[Rozšiřující informace] 

Držte tlačítko mód stisknuté 3 sekundy pro vstup do módu z 

jiného operačního módu. 

 

 

 
Pozn.: Vždy stiskněte tlačítko Enter pro uložení modifikovaných dat. 

 

 

Tlačítko ENTER Pro vkládání a ukládání modifikovaných dat. 

(Pro změnu hodnot se přesvědčte, že jste stiskl ENTER) 

Nemačkejte ENTER nepřejete-li si uložit upravené hodnoty, např. 

nebyla-li data pozměněna správně. 

 

Tlačítko ZVÝŠIT Změna módu. 

Zvýšení hodnoty, při nastavování hodnot funkcí. 

 

Tlačítko SNÍŽIT Změna módu. 

Snížení hodnoty, při nastavování hodnot funkcí. 
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12.2 PROGRAMOVÁNÍ FREKVENČNÍHO 

MĚNIČE 

POZOR: Neměňte parametry jiné než ty 

které jsou popsány v této sekci. Nesprávné 

nastavení může být nebezpečné pro lidi, 

věci nebo pro pohon C850. 
 

Parametry frekvenčního měniče jsou nastaveny 

výrobcem na hodnoty z testovací fáze výroby.  

Pro instalační techniky jsou přístupné jenom některé 

parametry programování: 

A020 = Rychlost zpomalení (rozsah nastavení = 0 – 

20 Hz/ tovární nastavení = 10 Hz) 

A021 = Rychlost jízdy (rozsah nastavení = 50 – 120 

Hz/ tovární nastavení = 60 Hz) 

F002 = Čas rozjezdu (rozsah nastavení = 0,01 – 

99,99 / tovární nastavení = 2,5) 

F003 = Čas zpomalení (rozsah nastavení = 0,01 – 

99,99 / tovární nastavení = 2,5) 

 

PROGRAMOVÁNÍ RYCHLOSTI ZPOMALENÍ 

A020 

Programování probíhá následovně: 

 Je-li zapnuté napájení a brána je v klidu, na 

displeji je zobrazována hodnota 0.0 

 Stiskněte modré tlačítko, na displeji 

se zobrazí první skupina parametrů 

 . 

 Stlačujte šedé tlačítko tak dlouho, 

dokud se nezobrazí parametr . 

 Stiskněte modré tlačítko, na displeji se 

zobrazí . 

 Stlačujte jedno z šedých 

tlačítek, dokud se nezobrazí 

hodnota . 

 Stiskněte modré tlačítko, zobrazí se 

hodnota parametru 

 Stlačujte jedno z šedých 

tlačítek, dokud se nezobrazí 

požadovaná hodnota 

 Stiskněte žluté tlačítko pro potvrzení.  

 

 

 Pro vystoupení z programování 

stiskněte modré tlačítko na 5 sek., 

dokud se nezobrazí   

 Stiskněte modré tlačítko pro 

vystoupení a displej zobrazí  

 

 

 

 

PROGRAMOVÁNÍ RYCHLOSTI JÍZDY A021 

Programování probíhá následovně: 

 Je-li zapnuté napájení a brána je v klidu, na 

displeji je zobrazována hodnota 0.0 

 Stiskněte modré tlačítko, na displeji 

se zobrazí první skupina parametrů 

 . 

 Stlačujte šedé tlačítko tak dlouho, 

dokud se nezobrazí parametr . 

 

 Stiskněte modré tlačítko, na displeji 

se zobrazí . 

 Stlačujte jedno z šedých 

tlačítek, dokud se nezobrazí 

hodnota . 

 Stiskněte modré tlačítko, zobrazí se 

hodnota parametru 

 Stlačujte jedno z šedých 

tlačítek, dokud se nezobrazí 

požadovaná hodnota 

 Stiskněte žluté tlačítko pro potvrzení.  

 

 

 Pro vystoupení z programování 

stiskněte modré tlačítko na 5 sek., 

dokud se nezobrazí   

 Stiskněte modré tlačítko pro 

vystoupení a displej zobrazí  

 

 

PROGRAMOVÁNÍ ČASU ROZJEZDU F002 

Programování probíhá následovně: 

 Je-li zapnuté napájení a brána je v klidu, na 

displeji je zobrazována hodnota 0.0 

 Stiskněte modré tlačítko, na displeji 

se zobrazí první skupina parametrů 

 . 

 Stlačujte šedé tlačítko tak dlouho, 

dokud se nezobrazí parametr . 

 Stiskněte modré tlačítko, na displeji 

se zobrazí . 

 Stlačujte jedno z šedých 

tlačítek, dokud se nezobrazí 

hodnota . 

 Stiskněte modré tlačítko, zobrazí se 

hodnota parametru 

 Stlačujte jedno z šedých 

tlačítek, dokud se nezobrazí 

požadovaná hodnota 

 Stiskněte žluté tlačítko pro potvrzení.  
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 Pro vystoupení z programování 

stiskněte modré tlačítko na 5 sek., 

dokud se nezobrazí   

 Stiskněte modré tlačítko pro 

vystoupení a displej zobrazí  

 
 

PROGRAMOVÁNÍ ČASU ZPOMALENÍ F003 

Programování probíhá následovně: 

 Je-li zapnuté napájení a brána je v klidu, na 

displeji je zobrazována hodnota 0.0 

 Stiskněte modré tlačítko, na displeji 

se zobrazí první skupina parametrů 

 . 

 Stlačujte šedé tlačítko tak dlouho, 

dokud se nezobrazí parametr . 

 Stiskněte modré tlačítko, na displeji 

se zobrazí . 

 Stlačujte jedno z šedých 

tlačítek, dokud se nezobrazí 

hodnota . 

 Stiskněte modré tlačítko, zobrazí se 

hodnota parametru 

 Stlačujte jedno z šedých 

tlačítek, dokud se nezobrazí 

požadovaná hodnota 

 Stiskněte žluté tlačítko pro potvrzení.  

 

 Pro vystoupení z programování 

stiskněte modré tlačítko na 5 sek., 

dokud se nezobrazí   

 Stiskněte modré tlačítko pro 

vystoupení a displej zobrazí  
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12.3 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ FREKVENČNÍHO MĚNIČE 
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3. Zkontrolujte RYCHLOST JÍZDY, parametr fr. měniče A021 a snižte rychlost, bude-li potřeba. 

4. Zkontrolujte MINIMÁLNÍ MÍSTO ZASTAVENÍ v sekci 6.2 NASTAVENÍ SPÍNAČŮ KONCOVÝCH 

POZIC, a bude-li potřeba, zvětšete místo zastavení nastavením spínačů koncových poloh. 

5. Zkontrolujte MÍSTO ZPOMALENÍ v sekci 6.2 NASTAVENÍ SPÍNAČŮ KONCOVÝCH POZIC, a 

bude-li potřeba, zvětšete místo zpomalení nastavením spínačů koncových poloh. 

6. Zkontrolujte nastavení ZPOMALENÍ – parametr F003, jak je popsáno v sekci 6.2 NASTAVENÍ 

SPÍNAČŮ KONCOVÝCH POZIC, bod 13 a 14, a je-li potřeba, zvyšte hodnotu zpomalení. 
 

 

POZNÁMKA: V případě zobrazení jiných chyb, počkejte 10 sekund, fr. měnič se vyresetuje automaticky. 

                Přetrvává-li chyba, stiskněte tlačítko STOP/RESET. 
 

 

 

12.4 CHYBY FR. MĚNIČE 

 

 

Problém: 

1. Křídlo je příliš těžké 

2. Nějaká překážka brání ve volném pohybu křídla 

 

 

 

 

Problém: 

1. Zkontrolujte, zda je správně provedené zapojení 

napájecí svorkovnice.  

 

 

 

 

 

 

2. Stiskněte tlačítko STOP/RESET na fr. měniči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kód alarmu Jméno alarmu Popis alarmu 

 
Stop z důvodu přetížení Nadměrné zatížení motoru 

Kód alarmu Jméno alarmu Popis alarmu 

 
Stop z důvodu přepětí  Napájecí napětí je příliš vysoké nebo zpomalení je příliš 

rychlé 

 Generovaný proud by mohl poškodit frekvenční měnič 
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12.5ROZŠIŘUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 

12.5.1 EXTERNÍ PROGRAMOVACÍ 

KLÁVESNICE 
Externí programovací klávesnice je rozšiřující 

příslušenství, určené pro vzdálené programování 

parametrů frekvenčního měniče, používající pro 

propojení standardní kabel RJ45. 

Paměť klávesnice umožňuje uložení až 4 

zákaznických programových přednastavení, která 

mohou být použita při budoucích instalacích. 

Klávesnice obsahuje LCD displej (obr. 47). 

 

Pro kompletní funkce klávesnice čtěte 

příslušné instrukce. 
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UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

Před používáním tohoto produktu si pečlivě přečtěte 

instrukce a uschovejte je pro budoucí potřeby. 

HLAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

Je-li automatický systém C850 správně nainstalován 

a používán, vykazuje vysoký stupeň bezpečnosti. 

Dodržování jednoduchých pravidel může předejít 

možným nehodám: 

 Nedovolte, aby děti, dospělí nebo věci zůstávali 

v blízkosti automatického systému, hlavně 

v době chodu. 

 Aby se předešlo nechtěnému spuštění chodu 

brány, ukládejte dálkové a impulzní ovladače 

mimo dosah dětí. 

 Nedovolte dětem, aby si hráli s automatickým 

systémem. 

 Nebraňte bráně v pohybu. 

 Zabraňte vrůstání větví a keřů do prostoru, 

v kterém se brána pohybuje. 

 Udržujte signalizaci pohybu funkční a dobře 

viditelnou. 

 Nepohybujte bránou ručně, pokud nebyla 

nouzově odblokována. 

 V případě poruchy použijte nouzové 

odblokování, aby byl umožněn průjezd a 

vyčkejte příjezdu odborného technika. 

 Je-li pohon nouzově odblokován, vypněte 

napájení pohonu před dalším uvedením do 

chodu. 

 Nikdy, jakýmkoliv způsobem neupravujte 

komponenty automatického systému. 

 Uživatel nesmí provádět žádnou opravu 

automatického systému, vždy musí přivolat 

kvalifikovanou osobu. 

 Pro zajištění spolehlivé funkce automatického 

systému, je potřeba provádět kontrolu 

bezpečnostních prvků a uzemnění každých 6 

měsíců kvalifikovanou osobou. 

 

POPIS 

C850 automatický systém je ideální pro kontrolu 

provozu vozidel s průměrnou frekvencí průjezdu. 

C850 automatický systém pro posuvné brány je 

elektromechanický pohon, který přenáší pohyb na 

křídlo brány přes ozubený hřeben nebo řetěz, pomocí 

ozubeného kola. 

Pohon je řízen elektronickou řídící jednotkou, která 

je umístěna uvnitř pohonu. 

Obdrží-li, řídící jednotka příkaz otevírej a je v pozici 

zavřeno, provede otevíraní až do pozice otevřeno. 

Je-li nastavena automatická logika, pohon po 

uplynutí pauzy provede zavření brány. 

Je-li nastavena poloautomatika, je potřeba pro 

zavření brány vyslat další impulz ovládacím prvkem. 

Otevírací impulz vyslaný během zavírání, vždy 

způsobí reverzaci pohybu. 

Impulz STOP vždy způsobí zastavení pohybu. 

Signalizační zařízení (maják) upozorňuje na pohyb 

brány. 

Detaily chování brány během provozu, konzultujte 

s instalačním technikem. 

Automatický systém obsahuje detekci překážek 

a/nebo bezpečnostní prvky (fotobuňky, bezpečnostní 

lišty), které brání nechtěnému střetu brány s osobami 

nebo předměty v chráněném prostoru při zavírání. 

Mechanismus pohonu je samosvorný, proto není 

potřeba bránu zamykat externím zámkem. 

Manuální otevření je tedy možné pouze, použije-li se 

nouzový odblokovací systém pohonu. 

Použití nouzového odblokovacího mechanismu 

umožňuje pohybovat bránou v případě výpadku 

napájení nebo při poruše. 

 

 

NOUZOVÉ ODBLOKOVÁNÍ 
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Při použití nouzového odblokování (potřeba ručně 

pohybovat bránou) se doporučuje vypnout napájení 

pohonu. 

Otočením kolečka nouzové odblokování je 

znemožněn jakýkoliv automatický pohyb brány. 

Uvolnění převodovky proveďte následovně: 

1. Vložte klíč do zámku odblokovacího kolečka a 

otočte jím ve směru hodinových ručiček (obr. 1, 

bod 1). 

2. Otočte odblokovacím kolečkem ve směru 

hodinových ručiček až na doraz (obr. 1, bod 2). 

3. Otevřete nebo zavřete bránu ručně. 

 

Zablokování převodovky / obnovení normálního 

provozu: 

1. Otočte odblokovacím kolečkem proti směru 

hodinových ručiček až na doraz (obr. 2, bod 2). 

2. Otočte klíčkem proti směru hodinových ručiček a 

vytáhněte ho ze zámku (obr. 2, bod 1) 

 

Po zpětném otočení odblokovacího kolečka je 

motor okamžitě připraven k provozu. 

Uvolnění a zablokování pohonu je možné provést 

v jakékoliv pozici brány. 

 

ÚDRŽBA 

Je vhodné provádět kontrolu automatického systému 

každých 6 měsíců, obzvlášť bezpečnostních prvků a 

uvolňovacího mechanismu pohonu. 

 

OPRAVY 

Kontaktujte autorizovaný servis. 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Pro možné příslušenství k pohonu čtěte katalog 

produktů. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

POZNÁMKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


