WIDE
Elektromechanická dopravní závora

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech,
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Důležité upozornění
Tento manuál je určen pouze pro technický personál, který má pro instalaci
sta ac příslušnou kvalifikaci. Žádná
stalac
z informací, kterou obsahuje tento materiál není určena pro finálního uživatele.
lle. T
Ten
Tento
n manuál je určen pro elektromechanickou dopravní závoru WIDE a nesmí být použit pro jiné výrobky. Elektromechanická
ttro
dopravní závora WIDE
slouží jako programovací, případně ovládací prvek k automatizační technice, každé jiné použití je nevhodné a tudíž
je zakázáno podle platných předpisů. Výrobce doporučuje přečíst si pozorně
ě alespoň jednou veškeré instrukce
předtím, než přistoupíte k vlastní instalaci. Je Vaší povinností provést vše tak „bezpečně“, jak to jen jde. Instalace
a údržba musí být prováděna výhradně kvalifikovaným a zkušeným personálem,
m, a to dle následujících českých norem
a vládních nařízení:
- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplně
doplnění některých zákonů, v platném
znění.
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe
bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění .
- Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická
elektri
lektri
zařízení nízkého napětí.
- Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z h
hlediska jejich elektromagnetické
kompatibility, v platném znění.
- Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová
zařízení, v platném znění.
Nekvalifikovaný personál nebo ti, kteří neznají aplikované normy v kategorii „Auto
„Automatizace“,
se musí zdržet instalAutom
ace. Pokud někdo provozuje tento systém, aniž by respektoval aplikované normy,
ormy, je
j plně zodpovědný za případné
škody, které by zařízení mohlo způsobit!
TECHNOPARK® 2017
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Obecná upozornění: Bezpečnost - Montáž - Používání
Pozor: Důležitá upozornění pro zajištění bezpečnosti!
Je nutné přesně dodržovat níže popsané pokyny, protože nesprávná montáž
ntáž
táž může
m
způsobit vážné zranění!
Pozor: Důležitá bezpečnostní upozornění!
pokyny
k
Pro zajištění bezpečnosti osob je nutné přesně dodržovat níže popsané pokyny!
Uvedené pokyny uschovejte!
• Před zahájením montáže se seznamte s technickými údaji zařízení a ujistěte se,
e, že jje toto zařízení vhodné pro automae
tizaci vašeho vjezdu. V opačném případě zařízení nemontujte.
• Je zakázáno používat zařízení bez otestování dle tohoto manuálu, jak je popsáno
no v o
odstavci „Testování zařízení a uvedení do provozu“.
Pozor: V souladu s poslední Evropskou legislativou, výroba automatických
h systémů
ssyst
musí splňovat požadavky platné Směrnice pro strojírenství, které dovolují vydat prohlášení o shodě k automatickému
aut
automa
systému!
Ve spojitosti s výše uvedeným všechny činnosti spojené se zapojením a montáží zařízení musí vykonávat výhradně
kvalifikovaný technický personál!
• Před zahájením montáže výrobku se přesvědčte, že veškerý používaný materiál je
e ve vý
výborném technickém stavu a vhodný
k použití.
• Výrobek není určen pro používání lidmi (včetně dětí) s ohraničenou fyzickou,
u, smyslovou
smy
nebo mentální způsobilostí
nebo lidmi bez zkušeností nebo znalostmi pro používání zařízení.
• Nedovolte dětem si hrát s automatickým systémem.
• Nedovolte dětem si hrát s dálkovým nebo jiným ovládáním k zařízení.
utí zařízení,
zza
Pozor: Pro vyloučení rizika náhodného zapnutí tepelné pojistky pro vypnutí
se zařízení nesmí zapojovat
ení trvale
ttrv
k systémům řízení jako je časový spínač nebo k napájecí soustavě, která není
připojena a zapíná se náhodně
(např. k systému komunálního nočního osvětleno apod.)!
• Do napájecí soustavy je nutné zapojit samostatný proudový jistič (chránič) (neníí součástí
so
souč
výrobku), který při jeho vypnutí
(rozpojení kontaktů) spolehlivě oddělí namontované zařízení od napájecí soustavy.
Klasifikované jako kategorie přitížení III.
vy.
y. K
Klas
• Při montáži zacházejte s částmi zařízení opatrně a zabraňte úderům, pádům
ům a kontaktům s jakýmikoli tekutinami.
Neumisťujte zařízení vedle zdrojů tepla a nevystavujte je působení otevřeného
Všechny výše uvedené vlivy
o plamene.
plam
mohou způsobit poškození zařízení a vznik nebezpečné situace. V takovém pří
případě
ří ad
d ihned přerušte montáž a obraťte
se na oddělení technické podpory TECHNOPARK CZ s.r.o..
• Výrobce nenese žádnou odpovědnost za újmu na majetku a zdraví lidí vzniklých
klý
ýých
h v důsledku nedodržení montážního
manuálu. V takovém případě je také vyloučeno uplatnění reklamace na materiály
ály a vvýrobek.
• Změřená úroveň hluku je v kategorii A, níže 70 dB (A).
• Čištění a údržbu, kterou provádí uživatel, nesmí provádět děti!
• Před zahájením jakýkoliv prací na zařízení (údržba, čištění ap.) vždy zařízení odpojte od napájecí soustavy.
• Periodicky kontrolujte stav zařízení a věnujte pozornost zejména stavu kabeláže, pružin a konzol, na známky špatného
žíve
ív
seřízení, nadměrného opotřebení, poškození a přítomnost koroze. Nepoužívejte
zařízení pokud potřebuje opravu
nebo seřízení, protože by v takovém případě mohlo dojít k poškození výrobku.
dání s odpady.
• Obalové matriály je nutné likvidovat v souladu s platnou legislativou pro nakládání
ázet v bezpečné vzdálenosti od zařízení.
• Pokud je zařízení uváděno do pohybu nebo se pohybuje, osoby se musí nacházet
u zaříz
• Po dobu pohybu zařízení nedovolte lidem, aby se pohybovali v prostoru pohybu
zařízení.
é. Pok
• Zařízení neuvádějte do pohybu jestli se v dosahu pohybu zařízení nacházejí lidé.
Pokud se provádějí na zařízení jakékoli
práce, zařízení je nutno předem odpojit od napájecí soustavy.
utná
t á jeho okamžitá výměna, kterou musí
• Při poškození síťového napájecího kabelu je pro eliminaci bezpečnostních rizik nutná
provést pouze kvalifikovaný personál v souladu s platnými normami ČSN.

Bezpečnostní pokyny při montáži
• Před zahájením montáže zařízení se ujistěte, že se všechny části zařízení nacházejí
cházejí v dobrém stavu.
chá
• Ujistěte se že, ovládací prvky se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých
výc
ých částí
č
zařízení a současně je zajištěn
dostatečný přehled o zařízení. Tlačítkové a jiné pevně umístěné ovládací přepínače
epínač k zařízení musí být umístěny ve
výšce min. 1,5 m od povrchu země a musí být zajištěny před náhodným sepnutím.
tím.
• Zajistěte aby se části zařízení pohybovaly volně a nemohly se náhodně zachytit
tit o ok
okolní předměty.
• Před zahájením montážní nebo servisní činnosti umístěte na zařízení odpovídající
ající in
informační tabuli s upozorněním.
• Po ukončení montáže zařízení se ujistěte o správné funkci zařízení a jeho bezpečnostních
ezpečn
prvků. A také, že všechny
manuálně prováděné činnosti probíhají spolehlivě.
WIDE
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A. Zvláštní požadavky určené zněním evropských směrnic, vztahujících
ahují
se k výrobku
Směrnice „Stavební výrobky“
zaříz
• Zvláštní požadavky vztahující se k zařízení určené zněním Předpisů pro strojníí za
zařízení 305/311.
dech (např.
(
Celá montáž zařízení dle tohoto instalačního manuálu i ve zvláštních případech
nepočítaje použití pouze pro
zaříze i odpovídajícím harmonizačním
transportní prostředky) může spadat pod účinnost Předpisu 305/2011 „Strojní zařízení“
standardům EN 13241-1.
znění
• V paragrafu B „Podmínky instalace a zvláštní požadavky, ustanovené základním zně
zněním“ jsou uvedeny všechny podmínky
O
Orga
instalace nutné pro uvedení systému v souladu s požadavky Předpisu 305/2011.. Organizace
provádějící montáž se musí
ujistit, že jsou všechny předpisy přísně dodržovány.
vní záv
• Základní ustanovení nemusí být splněny jestli se montáž a používání dopravní
závory provádí bez dodržení jednoho
do té doby, dokud se montážní organinebo více takových předpisů. Užívat zařízení je v takovém případě zakázáno d
zace neujistí o splnění všech požadavků určených předpisem.
ka
am
V takovém případě štítek „ES13241-1.4870“ upevněný na výrobku musí být o
okamžitě
odstraněn a také není možné
anuálu Organizace, která provedla monpoužívání dle „Prohlášení o shodě CE“ uveřejněné v příloze I instalačního manuálu.
šemi povinnostmi
še
p
táž automatické závory se v takovém případě stává výrobcem zařízení se všemi
dle Předpisu 305/2011
áv
ávoru
a harmonizačního standardu EN 13241-1.V takovém případě se na dopravní závoru
pohlíží jako na plně kompletní stroj
a tehdy lze použít (je součástí technické dokumentace) Prohlášení o shodě uvedené v příloze II.
Směrnice Stroje a mechanismy
stanov
• V paragrafu B „Podmínky instalace a zvláštní požadavky určené základními ustanoveními“
jsou uvedeny všechny podavky
ky Směrnice
S
mínky montáže nutné pro uvedení systému do souladu se základními požadavky
pro stroje a mechanismy
ujistit
ji tit že jsou všechna nařízení přísně
2006/42/EC (dříve98/37/EVC). Organizace provádějící montáž je povinna se ujistit,
dodržena.
ávory
ry provádí bez dodržení jednoho nebo
• Základní ustanovení nemusí být splněny jestli se montáž a používání dopravní závory
oby,
y do
více takových předpisů. Užívat zařízení je v takovém případě zakázáno do té doby,
dokud se montážní organizace neue použít
po
ouž Prohlášení o shodě EC, dle přílohy
jistí o splnění všech požadavků určených předpisem, v takovém případě nelze
ory se v takovém případě stává výrobcem
č. I. k aktuálnímu manuálu Organizace, která provedla montáž automatické závory
CE.
CE
zařízení se všemi povinnostmi dle Předpisu pro stroje a mechanismy 2006/42/CE.
novení o bezpečnosti uvedené v příloze I.
Výrobce bude muset provést analýzu rizik a vzít při tom v úvahu základní ustanovení
plně Připomínáme, že analýza rizik je
plněn
k Předpisu po stroje a mechanismy s uvedením přijatých opatření k jejich naplnění.
ního systému.
ní
sy
jedním z dokumentů, které jsou součástí technické dokumentace automatizačního
lz
ze použít
p
po
Dokument musí být vyplněn profesionálním montážním pracovníkem, při tom lze
„Prohlášení o shodě“ dle příy.
lohy II., které musí být vyplněna organizací provádějící montáž dopravní závory.
u se Směrnicí
S
Zvláštní požadavky, týkající se vhodnosti použití daného výrobku v souladu
pro stroje a mechanismy
á výrobcem
výro
2006/42/EC, musí být zahrnuty v případě, kdy se montážní organizace stává
zařízení.
sta
av
Dopravní závora se dodává na trh jako „částečně zkompletovaný stroj" určený k ses
sestavení
stroje nebo ke spřažení s jinými
006/42
zařízeními s cílem sestavit stroj v souladu s terminologií použitou ve Směrnici 2006/42/CE,
výlučně ve spojení s druhými
komponentami i způsoby, popsanými v aktuálním manuálu.
z
V souladu s nařízeními ve Směrnici 2006/42/CE se uvedení do provozu zařízeníí zakazuje
do té doby, dokud stroj, jehož
je součástí, nebude identifikován a deklarován v souladu s nařízeními ve Směrnici 2006/42/CE.
Směrnice pro nízkovoltová zařízení
nicí pro
p nízkovoltová zařízení. Zařízení
• Zvláštní požadavky, týkající se vhodnosti použití výrobku v souladu se Směrnicí
ce pop
odpovídá požadavkům Směrnice pro nízkovoltová zařízení při použití konfigurace
popsané v tomto manuálu a při použití
zařízení a komponent uvedených v katalogu výrobků společnosti Nice S.p.A..
ařízen a komponent uvedených v kataloPři použití jiné konfigurace popsané v tomto manuálu a nebo při použití jiných zařízení
povídá
ídá požadavkům Směrnice pro nízkogu výrobků společnosti Nice S.p.A nemůže být garantováno, že zařízení odpovídá
voltová zařízení.
so
ou
V takovém případě je použít zařízení zakázáno, dokud je organizace neuvede v soulad
s výše uvedenou směrnicí.
Směrnice elektromagnetické kompatibility
rnice elektromagnetické kompatibility.
• Zvláštní požadavky, týkající se vhodnosti použití výrobku v souladu se Směrnice
tu
u v nekritičtějších
n
Uvedený výrobek úspěšně prošel zkouškami elektromagnetickou kompatibilitu
podmínkách používání
vedený v katalogu výrobků společnosti
i konfigurace popsané v tomto manuálu a při použití zařízení a komponent uvedených
Nice S.p.A.
iných
ý
Při použití jiné konfigurace popsané v tomto manuálu a nebo při použití jiných
zařízení a komponent uvedených
ní odpovídá
odp
v katalogu výrobků společnosti Nice S.p.A nemůže být garantováno, že zařízení
požadavkům směrnice elektromagnetické kompatibility zařízení.
sou
V takovém případě je použití zařízení zakázáno, dokud je organizace neuvede v soulad
s výše uvedenou směrnicí.
4
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B. Kritéria instalace a základní požadavky určené základními ustanoveními
stano
Uvedené zařízení při správné instalaci odpovídá základním požadavkům Předpisů
sů 30
3
305-211 se všemi požadavky harmomec
nizačního standardu EN13241-1 jak je uvedeno v tabulce i směrnice pro stroje a me
mechanismy 2006/42/EC.
doprav
p
Pozor: Jestli se dopravní závora používá výhradně pro regulaci dopravy dopravních
prostředků, je nutné ji vyloučit
z oblasti použití standardu EN 13241-1!
bulce A povinné!
bul
V takovém případě není dodržení některých z požadavků uvedených v tabulce
dy je pohyb jiných typů prostředků (např.
Pohyb lze vnímat jako „uskutečňované výhradně dopravními prostředky“, kdy
načen a při jejich přítomnosti je pro ně
pěších) jednoznačně zakázán, např. použitím dopravního nebo jiného značení,
dostatek místa!
Tabulka A: Základní požadavky v označrní CE (v souvislosti s tab. ZA1 standardu
andard
an
d EN1324-1)
Základní charakteristiky

Bod
d sta
stadradu
s ad

Výsledek

Voděodolnost

4
4.4.2.
42

ND*

Uvolňování škodlivých látek

4.4.9
4.4.9.

odpovídá

Odolnost proti větru

4.4.3.

odpovídá

Tepelná odolnost

4.4.5.

ND*

Vzduchotěsnost

4.4.6.
4 6

ND*

Bezpečnost pro dveře se svislým otevíráním

4.2.8.
4.2.8
28

odpovídá

Určení geometrie skleněných dílů

4.2.5
4.2.5.

ND*

Mechanická pevnost a odolnost

4.2.3.
4.2.3

odpovídá

Síla při mechanickém zavírání

4.3.3
4.3.3.

odpovídá

Doba voděodolnosti, tepelné odolnosti a vzduchotěsnosti

4.4.7.
4.4 7

ND*

ND* – Neurčuje se!
Uvolňování škodlivých látek
9. sta
Zařízení neobsahuje a neuvolňuje škodlivé látky v souladu s požadavky p,4.2.9.
standardu EN 13241-1 i s přehledem
nebezpečných látek uvedených na webových stránkách s normami EU.
Základní pokyny pro zajištění souladu s požadavky: Je velmi důležité aby i jiné m
materiály použité při montáži (např.
elektro kabeláž) také odpovídaly výše uvedeným požadavkům.
Odolnost proti větru
lak
aku. Zkoušky
Z
V tabulce B jsou uvedeny odolnosti ramen závor k diferenciovanému větrnému tlaku.
se prováděly na ramenech
vybavených ochranným profilem proti úderu ramene na překážku. Jiné součásti moho
mohou zvýšit plochu ramene vystavenou
větrné zátěži a snížit mechanickou odolnost ramene proti větru.
Tabulka B
Typ

WIDE S

WIDE M

Třída
s XBA19

4

4

X

X

s XBA15

X

X

3

X

s XBA14 + XBA15

X

X

X

2

do 1000

do 1000

do
d 700

do 450

151

151

126

101

uragán

uragán

bouře

silný vítr

Tlak větru Pa
Max. rychlost větru (Km/h)
Popis

WIDE L

WIDE
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Bezpečnost pro dveře se svislým otevíráním
Výrobek nevykazuje nekontrolovaný pohyb při pádu ramene při poruše jednoho z dílu sy
systému zavěšení a vyvážení ramene.
Základní pokyny pro zajištění odpovídající bezpečnosti
• Montáž zařízení musí být provedena v souladu s manuálem.
• Obsluha musí být seznámena s používáním zařízení.
Mechanická pevnost a odolnost
áníí užitá
už
u
Zařízení je navrženo a vyrobeno tak, aby je v běžných podmínkách používání
síla, údery i rychlé opotřebení
nepoškodily a neměly vliv na jeho mechanické vlastnosti.
Síla při mechanickém zavírání
ú
Pracovní síla ramene závory, která by mohla být rizikem vzniku tlaku nebo úderu
může být odstraněno nebo minimalizováno jedním z následujících způsobů:
stí člověka).
člov
1. Při práci v režimu s použitím ovládacích prvků bez samoaretace (s přítomností
Jak je uvedeno ve standardu
akové místě, ze kterého je na zařízení
ak
EN12453, č.5.1.1.4. v takovém případě musí být tlačítko ovládání umístěno v takovém
ové spínače).
ového
dobře vidět a je k němu zabráněn přístup nežádoucích osob.(např, použitím klíčového
2. Při práci v poloautomatickém režimu: omezením síly, jak uvádí EN 12453, n. 5.1.1.5 a 5.1.3.
3. Při práci v automatickém režimu: Omezením síly, jak uvádí EN 12453, n. 5.1.1.5 a 5.1.3. a a v tomto případě je také
nutné instalovat pár fotobuněk dle obr. 2.
ečnos pro dveře se svislým otevíráním.
Zvláštní upozornění pro zajištění bezpečnosti: dle poznámky v odstavci Bezpečnost

1. Popis a určení zařízení
WIDE je elektromechanická silniční závora určena k použití v obytných, veřejných
ch i průmyslových
pr
aplikacích pro obsluhu
vjezdů o šířce od 3 do 7 m dle typu závory S M nebo L.
Pozor: Použití WIDE v jiných podmínkách než uvedených v tomto manuálu je
e pokládáno
poklá
klá
za nevhodné a není dovoleno!
Závora WIDE je vybavena elektromotorem a v případě výpadku napájení je mimo
o prov
provoz.
v
Pro takové případy je vybavena
mechanismem pro ruční odblokování a zvednutí ramene závory nebo je možné jii vybavit
vybav
av záložním napájením (art. PS324
– viz příslušenství), které dočasně umožní práci závory po bezprostředně výpadku
ku nap
napájení.
Příslušenství k závorám WIDE
Typ

WIDE
S
WIDE
M

WIDE
L
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Rameno závory

Gumová
ochranná
lišta

Osvětlení
ramene

Vylamovací
uchycení
ramene

Klo
Kloub
Kloubová
ubo
me
mecha
mechanika
cha

Záclonky
ramene

Sklopná
opěrka
ramene

3m

XBA13

XBA4

WIA10

X

1 ks WA13

X

4m
XBA19

XBA13

XBA4

WIA10

X

X

X

4m
XBA19

XBA13

XBA4

WIA10

WIA11
W

2 ks WA13

WA12

3+3m
XBA15 + XBA9 + XBA15

XBA13

XBA6

X

X

2 ks WA13

WA12

3+4m
XBA15 + XBA9 + XBA14

XBA13

XBA18

X

X

X

X

5m
XBA5

XBA13

XBA6

X

X

2 ks WA13

WA12

WIDE
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Seznam dostupného příslušenství
XBA19
XBA5
XBA14
XBA15
XBA4
XBA6
XBA18
XBA9
SIA1
SIA2
WA12
WA13
WIA10
WIA11
WA10
XBA13
PS324

– Rameno závory, aluminiový profil s bílým lakováním,
– Rameno závory, aluminiový profil s bílým lakováním,
– Rameno závory, aluminiový profil s bílým lakováním,
– Rameno závory, aluminiový profil s bílým lakováním,
– Osvětlení ramene délka 4 m, pro WIDE S / WIDE M
– Osvětlení ramene délka 6 m, pro WIDE L
– Osvětlení ramene délka 8 m, pro WIDE L
– Spojovací díl
– Montážní základová pro WIDE S / WIDE M
– Montážní základová pro WIDE L
– Sklopná opěrka ramene
– Sklopné záclonky ramene
– Vylamovací uchycení ramene
– Kloubová mechanika ramene
– Reflexní nálepky
– Sada gumové ochranné lišty ramene
– Baterie zálohování

délka
délka
délka
délka

4000
5150
4150
3150

mm
mm
mm
mm

2. Vymezení použití závor
Je důležité ověřit, že všechny údaje uvedené v kapitole „12. Technické údaje o výrobku“
robku“
obku a v kapitole “2.1 Životnost zařízení“
souhlasí s doporučeným použitím závory.

2.1 Životnost zařízení
Životnost zařízení je střední cyklus životnosti zařízení na jeho délku má velký vlivv koeficient
koef
ko
vlivu opotřebení.
Pro určení plánované doby životností zařízení se postupuje následovně:
01. Sečtětě údaje z Tabulky 1 pro určený typ závory
Tabulka 1
Koeficient vlivu opotřebení
Koef
ES
WIDE

WIDE M

WIDE L

Kloubová mechanika ramene

X

15 %

X

Přítomnost prachu nebo písku

10 %

10 %

10 %

Přítomnost soli

10 %

10 %

10 %

Sklopné záclonky ramene

5%

5%

5%

X

15 %

15 %

Teplota okolního prostředí vyšší než 40 °C a nižší než 0 °C

5%

5%

5%

Přerušování chodu závory se vstupu "Foto"

10 %

15 %

15 %

Přerušování chodu závory se vstupu "Stop"

10 %

15 %

15 %

Seřízení rychlosti (potenciometr FL) více jak 50 %

10 %

10 %

15 %

Seřízení síly (potenciometr I) více jak 50 %

5%

10 %

10 %

Sklopná opěrka ramene

a) Hodnotu získanou sečtením údajů z tab.1 naneste na osu
„Koeficient vlivu opotřebení %“ grafu, a z takto získaného
bodu vztyčte kolmici dokud neprotne graf.
b) Z bodu kde kolmice protnula graf veďte vodorovnou čáru
dokud neprotne osu „Počet pracovních cyklů“ grafu.
Nalezená hodnota vyjadřuje předpokládanou životnost
vašeho zařízení.

500.000

Počet pracovních cyklů

02. Sečíst údaje z Tabulky 1 pro určený typ závory
Dle typu vybrané závory vyplňte následující dění v následujícím grafu.

400.000
300.000
200.000
100.000

0

10 20 30 40 50

60 70 80 90 100

Koeficient vlivu opotřebení %
Koe
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3. Montáž
Pozor: Před zahájením montáže se seznamte s údaji v kapitole „Obecné pokyny“
kyny““ a v kapitole „12. Technické vlastnosti“!
Na obrázku 1 je vyobrazen obsah balení (dle typu modelu závory). Před montáží
ží zkon
zkontrolujte
k
obsah balení.

WIDE

S

a

g

e

h
f

WIDE

M
g

b
e

h
c
f
d

WIDE

h

L
e

g

f
i
1
Před montáží zkontrolujte obsah balení:
a – skříň závory WIDE (S-L-M)
b – krabice fotobuňky pro instalaci uvnitř skříně závory
c – krabice s drobným příslušenstvím
d – kotevní šrouby
e – klíč k ručnímu odblokování/zablokování

8
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Před montáží zkontrolujte
ko
obsah balení:
f – záslepka ramene a 2 záslepky ochranné gumové lišty
(nalézá se v krabici s drobným příslušenstvím)
g – držák ramene
ne závory
h – základová deska
eska
i – spojovací díly
y rame
ramene (pouze pro WIDE L)

WIDE elektromechanická dopravní závora
Na obrázku 2 je vyobrazeno umístění doplňkových součástí závory.

e
a

d

b
c
b
c
c

2
em ov
v
a – závora WIDE (S-M-L) + rameno; b – fotobuňky; c – sloupky fotobuněk; d – klíčem
ovládaný
přepínač; e – signální lampa
Před zahájením montáže si zkontrolujte rozměry dle obrázku 3:
WIDE S
286 mm

WIDE M

280
mm

205
mm

1030 mm

1000 mm

314 mm

1000 mm
178
mm

WIDE L
338 mm

2
205
mm
m

320
mm

420
mm

3
Pro ustavení závory postupujte následovně:
01. Určete umístění různých součástí systému (viz obr. 2)
- Pokud základ není připraven, začněte z bodu 02.
- Pokud je základ již připraven, začněte z bodu 06.

02
2

06

02. Vykopejte jámu pro základ a protáhněte chráničky
kabeláže (typ kabelů viz tab. 3, odst 4)

WIDE
elektromechanická dopravní závora
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03. Smontujte kotevní desku. Našroubujte spodní matky na
doraz závitu, nasaďte základovou desku a našroubujte horní
matky, které lehce dotáhněte.
Pozor: Spodní matky šroubujte až na doraz závitu!

04. Jámu základu zalijte betonem a usaďte sestavenou
kotevní desku. Pro základ závory používejte beton kategorie
min. B16-20.
Pozor: Než beton zatvrdne, zkontrolujte správné
vodorovné a orientační uložení základové desky
(krátká strana desky je otočená čelem ke směru
průjezdu vozidel a dlouhá strana desky je kolmo
ke směru průjezdu)!

05. Počkejte až beton dostatečně vyzraje
(obvykle beton zraje min. dva týdny) a poté
odšroubujeme horní matky.

06. Montáž skříně závory
a/b – Odšroubujte šroubky a sundejte kryt.
c/d – Sundejte dveře skříně.
e/f – Ustavte skříň na připravené šrouby
základu a ověřte, že stojí naprosto svisle.

a
c

b

Případné odchylky lze seřídil maticemi na
kotevních šroubech zespoda kotevní desky.
Pokud používáte jiné kotvení, připravte
nejdříve kotevní šrouby dle základové desky
a ustavte skříň závory.
Nakonec dotáhněte horní montážní matice.

e

f
g
i

10
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Pozor: Skříň závory musí stát naprosto svisle kolmo k základu ve
e všech
všec
šec směrech, jinak hrozí výrazné
snížení životnosti zařízení!
07. Určení směru pohybu ramene závory
Pokud nám vyhovuje směr položení ramene doleva, skříň závory vpravo, můžete přejí
přejít k bodu 08 k seřízení pružin (v této
konfiguraci je závory dodávána z výroby).

WIDE

WIDE

S

WID E
W

M

L

Pokud potřebujete mít rameno doprava, skříň závory vlevo, postupujte následovně:
sledo
l d

WIDE

S

WIDE

WIDE

M

L

Otočit o 180° konektor motoru a konektor koncového spínače

180°
80°
80

180°
80°
80
0

WIDE
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WIDE S

a

b

c

d

e

12
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9
90°

f

g

h

i

l
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WIDE M

a

b

c

d

e

f

90°

g

h

i

l

WIDE
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WIDE L

a

b

c

d

e

14
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90°

f

g

h

i

l
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09. Montáž držáku ramene závory
a – Umístěte 2 čepy do odpovídajících otvorů (na hřídeli motoru).
vislé
islém položení ramene a upevněte jej
b – Umístěte držák ramene závory na hřídel motoru do polohy odpovídající svislému
pomocí šroubů a matek ke hřídeli a pevně dotáhněte.
část do
c – Upevněte kryt držáku ramene a slabě dotáhněte 6 imbusovými šrouby (součást
dodávky).
c

b
a

10. Montáž ramene závory sestavené z jednoho dílu (úplného nebo nařezaného)
V tomto místě začíná sestavení ramene pouze pro WIDE L.
a – Spojte k sobě oba spojovací díly ramene.
dívko)) a pojděte k bodu 11.
b – Zasuňte je do volného konce ramene (v případě potřeby použije gumové kladívko)

a

b

ch)
ch
10. Montáž ramene závory sestavené ze dvou dílů (úplných nebo nařezaných)
V tomto místě začíná sestavení ramene pouze pro WIDE L.
Pozor: Pro ramena složená ze dvou částí, je zásadní upevnit aluminiový držák ramene ke kratší části ramene!
a – Vložte univerzální spojku do volných konců částí ramene.
sí býtt umístěny z jedné strany otvorů
Pozor: Věnujte pozornost na orientaci spojky, všechny hlavy šroubů musí
v částech ramene!
itř čás
ás ramene. Poté přejděte k bodu 11.
b – vyšroubujte 3 šrouby na stěny počet závitů pro zajištění rozšíření spojky uvnitř
částí
a

b

WIDE
elektromechanická dopravní závora
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11.
a – lehce namažte tukem z obou stran montážní drážku v rameni
a kone
konec ramene. Toto proveďte z obou stran.
b – do montážní drážky vsuňte vyrovnaný gumový ochranný profil a posuňte jej až na
a

b

c – Vložte spojovací dílek gumových bezpečnostních profilů a úkon
opakujte i u jeho dalších dílů.
Poznámka: Gumový ochranný profil může vystupovat za okraj aluminiového profilu asi 1 cm.

c

1c

m

d – vložte záslepku konce ramene a upevněte ji dvěma
šroubky (jsou součástí sestavy).
e – vložte záslepky gumových bezpečnostních profilů.

d

f – vložte do krabice držáku sestavené rameno a pevně
zašrotujte 6 upevňovacích šroubů.

f

16
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12. Pokud je rameno vybaveno nějakými doplňkovými komponenty, v tento moment
oment je ještě nemontujeme. Viz manuál
odpovídajícího doplňku (osvětlení atd.).
13. Seřiďte koncové dorazy (stopery)
koncových spínačů.

S
WIDE

WIDE

S

WIDE

M

L

14. Seřiďte vyvážení ramene dle typu závory
Pozor: Provedení pro WIDE L:
- WIDE L s ramenem 5 m potřebuje 1 vyvažovací pružinu upevněnou takovým
akovým způsobem, který zajistí vyvážený
sklon ramene 45° (při montáži pružiny je rameno zablokované)!
- WIDE L s ramenem 6-7 m potřebuje 2 vyvažovací pružiny upevněné takovým
akovým způsobem, který zajistí vyvážený
sklon ramene 45° (při montáži pružiny je rameno zablokované)! Poté pokračujeme!
raču
uje
a – Ručně odblokujte převodovku závory.
b – Ručně posuňte rameno tak aby
svíralo úhel 45°. Pokud je vyvážení
správné, rameno zůstane nakloněno
pod úhlem 45° i poté co je uvolníte
z ruky.

WIDE

a

S

b

45°

Pozor: Rameno se nesmí pohybovat hlučně!

WIDE

M

WIDE

L

Pozor: Pokud rameno nedrží v úhlu 45°, je nutné se vrátit k seřízení pružin a posunout pružinu do jiného otvoru!
1 = Buď se rameno samovolně zvedá.
2 = Nebo rameno samovolně klesá.

1

WIDE

S

a

b

a

b

45°

WIDE

WIDE

M

WIDE

L

WIDE
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2

WIDE

S

WIDE

M

WIDE

L

a

b

a

b

45°

15. Zblokujte převodovku závory (dle typu)

WIDE

S

WIDE

M

WIDE
IDE

L

16. Pokud je rameno vybaveno nějakými doplňkovými komponenty, provedeme
me jeji
jejich montáž dle příslušného manuálu
komponenty nebo dle kapitoly „8. Podrobné informace“ tohoto manuálu.

4. Elektrické zapojení
Pozor: Veškeré elektrické zapojení se provádí s odpojeným přívodním napájením!
Nesprávné zapojení může způsobit poškození zařízení nebo poškození zdraví
zdra člověka!
V Tabulce 3 jsou uvedeny vodiče a kabely kterými se připojuje typové zařízení.
íí. Na obr.
o
5 je vidět schéma elektrického
zapojení řídicí jednotky.

4.1 Typy vodičů kabelů (obr. 4)
Tabulka 3
A

Zapojení

Typ kabelu

Napájení

mm2

3×1,5

Max.
Ma délka
CYKY
mm2

30
0 m*

B
C

Signální lampa s anténou

1 kabel 2×1,5
1 stíněný kabel typu RG58

10m
10
10m
10 (doporučená délka do 5 m)

D

Fotobuňky

1 kabel 2×0,25 mm2 (TX)
1 kabel 4×0,25 mm2 (RX)

30 m
30 m

E-F

Klíčový spínač

2 kabely 2×0,25 mm2 **

20 m

*Pokud je kabel napájení delší než 30 m, je nutné použít kabel s větším průřezem,
em, např.
na 3×2,5 mm2 a je potřeba zařídit
systém uzemnění v blízkosti automatického zařízení.
** 2 kabely 2×0,25 mm2 lze nahradit jedním kabelem 4×0,25 mm2.
18
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B C

E
F

A

D
D
D
D

4

4.2 Zapojení elektrických kabelů (obr. 5)
Tabulka 4
Svorky

Funkce

Popis

3-4

Signální lampa

Výstup pro zapojení signální lampy, po dobu
ramene bliká v periodě
bu pohybu
poh
0,5 sekund svítí 0,5 sekund je zhaslá.

5-6

Pomocná zařízení

Výstup 24V stejnosměrné napětí (-30% +50%)
0%)) pro
p napájení pomocných zařízení
s max. spotřebou 200 mA.

7-8

Osvětlení ramene

Rozsvítí se při začátku pohybu a zhasne 60
0 sekund
seku po ukončení pohybu.

7-9

S.C.A.

Nesvítí pokud je rameno v poloze zavřeno, svítí p
při zastavení ramene v jakékoli jiné
poloze. Pomalu bliká v době otevírání a rychle
hle blik
bliká po dobu zavírání ramene závory.

7-10

Stop

Vstup v klidovém stavu se sepnutými kontakty
y (NC) pro zapojení zařízení, které zablokují
zařízení nebo zastaví probíhající čínnost pohybu
nebo zastaví pohyb.
ybu ramene
yb
ra

7-11

Fotobuňka

Vstup v klidovém stavu se sepnutými kontakty (NC) pro
p zapojení ochranných prvků, které
v případě aktivace v průběhu zavírání způsobí okamžitý
okamži reverz pohybu nebo jeho zastavení.

7-12

Fotobuňka 2

Vstup v klidovém stavu se sepnutými kontakty (NC) pro
p zapojení ochranných prvků, které
v případě aktivace v průběhu zavírání způsobí okamžitý
oka
kam
mži reverz pohybu nebo jeho zastavení.

7-13

Režim Krok za Krokem

Vstup v klidovém stavu s rozepnutými kontakty
ntakty (NO) pro zapojení řídicích prvků,
které v případě aktivace vedou k vykonání otevření
nebo zavření s pořadím operací:
otevřen
t
Otevřít - Stop - Zavřít - Stop.

7-14

Otevírání

Vstup v klidovém stavu s rozepnutými kontakty (NO) pro zapojení řídicích prvků,
které v případě aktivace vedou k vykonání otevření nebo zavření s pořadím operací:
Otevřít - Stop - Otevřít - Stop.

7-15

Zavírání

Vstup v klidovém stavu s rozepnutými kontakty
ntakty (NO) pro zapojení řídicích prvků,
které v případě aktivace vedou k vykonání otevření
otevřen nebo zavření s pořadím operací:
Zavřít - Stop - Zavřít - Stop.

43-44

Anténa

Vstup pro zapojení antény přijímače uvnitř signální
gnáln
áln lampy nebo umístěné samostatně.

Upozornění 1: Jako náhradu použití svorky 7 (společné pro všechny výstupy i výstupy)
výstup
ýstup lze použít svorku 6.
Upozornění 2:
e prop
- Pokud se v klidovém stavu sepnuté kontakty (NC) vstupů nepoužijí, je nutné je
propojit se svorkou 6 nebo 7.
é.
é
- Nepoužité kontakty vstupů klidovém stavu rozepnuté (NO) se nechávají volné.
ho ttyp
h
- Kontakty zařízení zapojených k řídicí jednotce musí být zásadně mechanického
typu bez žádného potenciálu.
nice
e" P
Není dovoleno zapojovat zařízení prostřednictvím kontaktů typu "otevřená sběrnice"
PNP nebo NPN.
Jiná zapojení
řídicí jednotky

Napájecí transformátor

Zapojení sekundárního vinutí napájecího
ecíího transformátoru.
t

Motor

Výstup pro zapojení elektromotoru.

Koncové spínače

Výstup pro zapojení koncových spínačů
aččů otevírání
ott
nebo zavírání.

Přijímač

(Doplňkové vybavení) zapojení pro přijímače
přijíma s konektorem SM ( OXI ap.).

Baterie

(Doplňkové vybavení) zapojení pro baterii
bater i PS324.
WIDE
elektromechanická dopravní závora
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PHOTO

PHOTO

PHOTO2

TX

PHOTO2

RX

1 2

1 2 3 4 5

TX

1 2

FLASH

RX

1 2 3 4 5

NC NO

C C

NO NC

1 2 3 4 5 6 7 8 910
PROGRAM SWITCH

I

TRIMMER

TP

FL

FR

LED OK
LED

OPEN
SM

P.P.
PHOTO2
PHOTO

T2

7
6

LED FCC

LIMIT
SWITCH

+ 24 V

5

LED FCA

+ 24 V

0V

4

PS324

+

3

8

ALT

T1

9 10 11 12 13 14 15

CLOSE

FLASH

FUSE

MOTOR

24 V
24 V

AERIAL – Anténa
PROGRAM SWITCH – mikro přepínače
če
TRIMMER – seřizovací potenciometry
LED OK – Dioda OK
LED OPEN – Dioda “Otevírání“
LED CLOSED – Dioda “Zavírání“
LED P.P. – Dioda “Krok za Krokem“
LED PHOTO2 – Dioda “Fotočidla“

LE PHOTO – Dioda “Fotočidla“
LED
LED FCC – Dioda “koncový spínač zavírání“
LE
LED FCA – Dioda “koncový spínač otevírání“
LE
LIMIT SEICH – koncový spínač
LIM
FLASH – Signální lampa
FLA
F
FUSES – Pojistka
FU
MOTOR
MO

5
Postup zapojení dle obr. 5
01
a – Vyjměte krabici s řídicí jednotkou.
b – Otevřete ji.

02
c – Vyvrtejte otvory pro kabely.
d – protáhněte všechny kabely
připravenými otvory a volný konec v řídicí
jednotce ponechte dlouhý min. 30 cm.
Kabely zapojte dle obr. 5.

b

a

d

c

20
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03
e – Zapojte síťový kabel.
L

N

e

Pozor: Než uzavřete řídicí jednotku, naprogramujte ji dle kapitoly 7!
04
f – Nasaďte víko a přišroubujte je přesličnými šroubky.
g – Řídicí jednotku namontujte nazpět na místo.

f

g

5. Spuštění automatického systému a kontrola spojů
5.1 Zapojení automatického systému k síti napájení
Pozor: Zapojení automatického systému s síti napájení musí provádět kvalifikovaný
personál s přísným dodržením
alifikov
všech zákonných norem a postupů v místě zapojení zařízení!
Postupujte dle následujících instrukcí:
WIDE

S

c

b

WIDE

S

WIDE

M

45°

WIDE

M

WIDE

02
d – Zapojte síťové napájení do závory.
e – Přesvědčte se, že dioda OK začala
blikat s frekvencí přibližně 1× za sekundu.
f – Přesvědčte se, že diody všech
zařízení na svorkách NC svítí (všechna
bezpečnostní zařízení jsou aktivní)
a že diody všech zařízení na svorkách
NO nesvítí (není přítomen řídicí signál).

L

d

e

WIDE

L

f

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LED NA

ON
LED OK

LED NC

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

a
01
a – Ručně odblokujte
převodovku motoru dle
modelu závory.
b – Ručně přemístěte
rameno závory do poloviční
pozice zdvihu 45°.
c – Ručně zablokujte
převodovku motoru.

F
LED FCA
LED FCC
F

WIDE
elektromechanická dopravní závora
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Pozor: Pokud něco probíhá jinak, okamžitě odpojte napájení zařízení,
í peč
pečlivě
č
zkontrolujte všechna zapojení
a odstraní závadu!
03. Ověřte zda souhlasí směr pohybu ramene a stav diod koncových spínačů
FCC a FCA
čů F
FC
g – Ručně odblokujte převodovku závory.
h – Ručně přemístěte rameno závory do zcela zavřené polohy a ověřte, že dioda
a FCC nesvítí a dioda FCA svítí.
i – Ručně přemístěte rameno závory do zcela otevřené polohy a ověřte, že dioda
a FCC svítí a dioda FCA nesvítí.
l – Ručně přemístěte rameno závory do poloviční pozice zdvihu 45° a zablokujte
převodovku závory.
e pře
převo
g

i

h

l

LED FCA

ON

LED FCA

OFF

LED FCA

ON

LED FCC

OFF

LED FCC

ON

LED FCC
L

ON
45°
4

FUSE

FUSE
E

24 V

24 V

24 V

24 V

Pozor: Pro optimální využití funkce zpomalení dojezdu ramene je nutné, aby koncový
spínač sepnul asi 20° před
k
dosednutím ramene na mechanický koncový doraz, v případě nutnosti seřídíte
řídíte obě vačky konc. spínačů!
a

b

c
± 20°

d
OFF
ON

a

b

c

e

± 20°
LED FCA

ON

LED FCC

OFF

Pozor: Pokud se tak neděje, je nutné následující!
m – Odpojit napájení závory.
n – Otočit o 180° konektor koncového spínače
(LIMIT SWITCH obr. 5) v řídicí jednotce.
o – Zapojit napájení závory.

m
OFF

n

o

180°

LED FCA

ON

LED FCC

24 V
24 V

04. Přesvědčte se, že směr pohybu ramene
odpovídá uskutečněnému příkazu
p – Všechny mikrospínače přepněte do polohy
„Vypnuto“ – pro práci s funkcemi „přítomnost
člověka“.
q – S ramenem závory pod úhlem 45° zadejte
krátký impulz ze zařízení připojeného na vstupu
„Otevírání“ (T1 – obr. 5) a přesvědčte se, že se
rameno závory otevírá.
22
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m
OFF

n

o

180°

LED FCA
LED FCC

24 V
24 V

ON

WIDE elektromechanická dopravní závora
Pozor: Pokud se místo toho rameno zavírá, pokračujte následovně!
r

s
4

t

OFF

180°

3

r – Odpojit napájení závory.
s – Otočit o 180° konektor motoru
(MOTOR obr. 5) v řídicí jednotce.
t – Zapojit napájení závory.

ON

6. První testování zařízení a jeho uvedení do provozu
Toto je nejdůležitější část při montáži závory pro zajištění její maximální provozníí bezp
b
bezpečnosti zařazení.
Práce musí provádět pouze kvalifikovaný personál, který musí provést nutné zkoušky
uš a zhodnotit přijatá opatření z pohleušky
du existujících rizik a ujistit se, že jsou v souladu s platnými normami a zákony: zejména se všemi požadavky směrnic
EN 13241-1, EN 12445 a EN 12453.
Doplňková zařízení musí projít zvláštními testy pro ověření jejich správné činnostii a součinnosti s ostatními systémy závory
WIDE. dle pokynů k užívání jednotlivých doplňkových zařízení.

6.1 První testování zařízení
Testování zařízení lze také použít při periodických kontrolách správné činnosti ostatních zařízení, které jsou
součástí systému automatiky. Každé samostatné zařízení
systému automatiky (bezpečnostní lišty, fotobuňky, havarijní vypínač atd.) potřebuje specifiky postup při testováním,
popsaný v manuálu ke každému jednotlivému zařízení.

WIDE

S

WIDE

M

WIDE

L

WIDE

S

WIDE

M

WIDE

L

500

700

Testování zařízení se provádí následujícím způsobem:
01. Zkontrolujte přísné dodržení podmínek uvedených
v kapitole 1 – Popis a určení výrobku.
02. Zkontrolujte vyvážení ramene závory: kapitole 3 – Montáž
(krok 13).
03. Zkontrolujte správnou činnost ručního odblokování/
zablokování dle modelu závory.
ne záv
04. Použijte tlačítkový spínač nebo vysílač pro ověření správnosti pohybu ramene
závory s pokyny otevřít / zavřít / stop
ní.
a zkontrolujte, zdali závora pracuje plynule, bez poruch, tiše a bez přílišného tření.
šty fotobuňky, havarijní vypínač atd.). Při
05. Zkontrolujte správnou činnost všech bezpečnostních prvků (bezpečnostní lišty,
každém správném sepnutí bezpečnostního prvku indikační LED dioda řídicí jednotky dvakrát rychle zabliká a potvrdí, že
řídicí jednotka rozpoznala proběhlou událost.
06. Zkontrolujte správnou práci fotobuněk v interakci s okolními objekty. K to
tomu budou zapotřebí dvě obdélníkové
kartonové krabice, polystyrénový nebo dřevěný hranol o rozměru 70×30×20 cm, kdy je vždy jedna plocha opatřena světlo
vou)) a s ostatními stranami matné barvy
odraznou vrstvou (např. polepenou alobalem nebo nastříkanou jasně bílou barvou)
(černé nebo tm. šedé).
Pro prověření práce fotobuněk namontovaných ve výšce 50cm od země, krabice
stojí na zemi na výšku tak, aby zasahovala
do prostoru mezi fotobuňkami. Pro prověření
práce fotobuněk namontovaných ve výšce
100 cm od země, krabici přizvedneme tak, aby
zasahovala do prostoru mezi fotobuňkami.

200 300

WIDE
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200 300

7 00

700

150 1
50

500

Testování páru fotobuněk pod ramenem závory
se provádí postavením krabice s matnou stranou
o šířce 20 cm obrácenou k fotobuňkám přesně pod
rameno závory v jeho svislé ose.
Krabici přitom přemísťujeme po celé délce ramene
závory nebo šířce průjezdu.
V případě použití dvou párů fotobuněk se test provádí
s každým párem, fotobuněk samostatně a poté
s oběma najednou za použití dvou krabic, kdy každá
stojí v ose fotobuňky a přitom se přemísťuje po celé
délce ramene závory nebo šířce průjezdu.
V průběhu testování krabice musí přerušit práci
fotobuněk v každém místě jejího položení po celé délce
ramene závory nebo šířce průjezdu.

200 300

07
a – ujistěte se, že práci fotobuněk lze přerušit
jinými předměty:
• Přerušte optický paprsek mezi párem fotobuněk válcovou tyčí o průměru 5 cm a délkou cca 30 cm.
• Nejdříve přerušte optický paprsek před vysílací
fotobuňkou, poté před přijímací fotobuňkou a nakonec
mezi uprostřed mezi nimi.
b – zkontrolujte, že zařízení pracuje ve všech případech,
od aktivního k havarijnímu a naopak.
c – zkontrolujte ,že řídicí jednotka provádí odpovídající
činnost (např. mění směr pohybu ramene při zakrytí
fotobuněk apod.).
ikálním pohybem je nutné se ujistit, že
08. Kontrola systému ochrany zabezpečení proti zdvižení: u systémů s vertikálním
nehrozí nebezpečí nechtěného zdvižní. Kontrolu provádíme následovně:
• Zavěste na rameno břemeno o hmotnosti 20 Kg (např. patel s pískem).
nezv
nezve
• Udejte pokyn ke zvednutí a ujistěte se, že rameno se během této operace nezvedne
o více jak 50 cm od polohy
„zavřeno“. Pokud se rameno zvedne více jak 50 cm, je nutné zmenšit sílu motoru pomo
pomocí potenciometru FL (odstavec 7.1).
údero síly ramene,(krok 08), je nutné
09. Pokud se nebezpečné situace způsobené pohybem ramene řeší omezením úderové
u používá
použ
p
změřit tuto sílu v souladu se směrnicí EN12445 a pokud se kontrola síly pohybu
jako pomocná funkce systému
vvýsled
ed
pro snížení úderové síly, ověřte a najděte takovou regulaci, která poskytne lepší výsledky.
10. Kontrola efektivity systému ručního odblokování:
řřesvěd
esvěd
a – Uveďte rameno do polohy „zavřeno“, ručně odblokujte převodovku závory a přesvědčte
se, že to jde lehce a bez obtíží
00 N (20
( Kg). Tato síla se měří kolmo na
b – Přesvědčte se, že síla pro pohyb ramene rukou při otevírání nepřevyšuje 200
rameno 1 m od osy otáčení.
c – Přesvědčte se, že klíč používaný pro ruční odblokování je součástí dodávky automatické závory.
11. Kontrola systému odpojení napájení:
up
a – Vypněte zařízení pro odpojení napájení a odpojte záložní baterie, pokud jsou
použity.
ve
ved
b – Přesvědčte se, že všechny diody řídicí jednotky zhasly, zadejte pokyn ke zvednutí
a ujistěte se, že rameno zůstane
bez pohybu.
čili, že nemůže dojít k nechtěnému nebo
c – Ověřte funkčnost sytému pro ruční odpojení napájení aby jste se přesvědčili,
náhodnému zapojení napájení.

6.2 Uvedení zařízení do provozu
Uvedení do provozu je možné teprve po úspěšném provedení testování zařízení
řízen (kapitola 6.1):
01. Vyplňte a uschovejte (na dobu min.10 let) technický průkaz automatického systém
systému který by měl obsahovat: obecná
výkres automatického systému, analýzu rizik a přehled opatření pro jejich odstranění,
anění, prohlášení o shodě dodavatele ke
vše dodaným zařízením, kopii uživatelského manuálu a plán technické údržby zařízení.
ařízen
02. Umístit na závoru štítek nebo tabulku s popisem provedení ručního odblokování
vání
ání př
převodovky motoru: použijte obrázky
z uživatelského manuálu na konci.
03. S pomocí klíčového spínače nebo vysílače vyzkoušejte otevření a zavření
ní závory
záv
a zdali směr pohybu ramene
odpovídá zadanému příkazu.
04. Předejte majiteli prohlášení o shodě CE k automatickému systému.
05. Předejte majiteli uživatelský manuál k automatickému systému.
06. Předejte majiteli plán technické údržby k automatickému systému
07. Před uvedením do provozu seznamte majitele nejlépe v písemné podobě s možnými
mi riziky
rizik a nebezpečím při provozu zařízení.
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7. Programování
Tabulka: Tovární nastavení
Mikropřepínač:
Vypmuto

ON
OFF

Potenciometry:
TP časová prodleva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FL pracovní síla

FR síla při zpomalení
lení

I citlivost při zastavení

7.1 Řídicí jednotka
Řídicí jednotka má řadu funkcí a nastavení, které byly provedeny již ve výrobním závodě. V tomto odstavci jsou popsány
všechny dostupné funkce i jejich nastavení. Přečtěte si také kapitolu "8. Podrobné informace". Řídicí jednotka obsahuje
řadu mikropřepínačů a potenciometrů (obr. 4).
Tabulka: Mikropřepínače a potenciometry
Jméno

Symbol

Popis

Mikropřepínač

Používá se pro aktivaci funkcí.

Potenciometry:
TP

Používá se pro nastavení Pauzy (časové
vé prodlevy)
p
mezi dokončenou činnosti
„otevírání“ a začátkem činnosti „zavírání““ . Seři
Seřizuje se jen pokud je aktivní funkce
automatický režim (Tab 5.).

FL

Používá se pro nastavení Pracovní síly, to zna
znamená seřízení maximální rychlosti
en
ní us
pohybu ramene do začátku jeho zpomalení,
uskutečněného při pohybu.
evznika skokové pohyby ramene závory
Seřízení: Musí být provedeno tak, aby nevznikaly
a pohyb ramene byl maximálně plynulý.

FR

Používá se pro nastavení Síly při zpomalení:
omalen
om
en to znamená seřízení rychlosti
zpomalení ramene závory od koncového spínače
spína k mechanickému dorazu.
Seřízení: Musí být provedeno tak, aby nevznikaly
evznika
ev
zn ka skokové pohyby ramene závory
a pohyb ramene byl maximálně plynulý.

I

Používá se pro nastavení Citlivosti zastavení:
avení: to znamená seřízení prahu citlivoav
sti při které začne pracovat systém detekce překážky řídicí jednotky. Tato funkce
může pracovat při otevírání i zavírání.
Poznámka: Při začátku každého pohybu
bu je z důvodu zvýšeného proudového
odběru motoru tato funkce zablokovaná.
Seřízení: Musí být provedeno tak, aby se
rameno závory zastavilo nebo změnilo
e rame
směr pohybu pokud se v dráze ramene objeví
překážka působící na rameno silou.
bjeví p

Pro kontrolu nastavení seřízení je nutné provést několik zvednutí a spuštění ramene
mene závory.
z
Provádějte je ručně (funkce
přítomnost člověka).
01. Přepněte mikropřepínač do polohy Vypnuto.
íla na maximum a Síla při zpomalení na
02. Proveďte dočasné seřízení potenciometrů Citlivosti zastavení a Pracovní síla
poloviční hodnotu.
03. S použitím zařízení na vstupech Krok za Krokem, Otevřít, Zavřít, proveďte několi
několik cyklů otevření a zavření ramene
ačuj
čuje stálou
s
závory, a přesvědčíte se, že pohyb ramene začíná se zrychlením a poté pokračuje
rychlostí a na konci pohybu
zpomaluje, 20° přes dojetím na mechanický doraz.
04. Uvolněte tlačítko řízení pro docílení okamžitého zastavení ramene závory, za po
použití řídicího vstupu P.P. (Krok za
Krokem) první operace po zastavení je otevření.
05. Seřiďte potenciometry tak, aby systém pracoval dle potřeby.

WIDE
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7.2 Programovatelné funkce
Řídicí jednotka je vybaveny skupinou mikropřepínačů (Program Switch obr.5), které
k
umožňují aktivovat různé funkce,
dovolující udělat automatický systém spolehlivějším a přizpůsobit jej potřebám uživatele.
Programovatelné funkce jsou
uži
uživa
popsány v Tabulce 5.
Pro zapnutí nebo vypnutí funkce:
Mikropřepínač – 1 ……………..10

Aktivace = Zapnuto

Deaktivace = Vypnuto

Pozor: Některé funkce určují úroveň bezpečnosti systému, proto funkce vybírejte
vybíre pečlivě a zvažujte jejich aktivaci
z pohledu zajištění maximální provozní bezpečnosti systému!
Tabulka 5
Mikrospínač 1-2

Funkce

Popis

Vypnuto Vypnuto

Ruční
Příkaz probíhá pouze pokud je
e příkaz
přík
aktivní (po dobu zmáčknutí
(kontrola mrtvého muže) odpovídajícího tlačítka - funkce "Kontrola
Ko
Kontro
Mrtvého muže".

Zapnuto Vypnuto

Poloautomatický

Příkaz způsobí spuštění celého cyklu (otevírání nebo zavírání).
Pozor: Pokud dojde v průběhu této činnosti k aktivaci zařízení na vstupu
Fotobuňka, spustí se funkce "Automatické
Aut
zakrytí" a nastane Reverz
pohybu ramene závory, poté ¨Pauza
uza a poté
p
Zavření závory.

Vypnuto Zapnuto

Automatický

Příkaz způsobí otevření Závory, poté
é nastane
nasta pauza a poté automatické zavření.
Pozor: Pokud dojde v průběhu Pauzy
Pauz k aktivaci zařízení na vstupu
Fotobuňka, časovač se vynuluje a Pauza
se spustí znovu od začátku.
Pa
Pokud dojde v průběhu Pauzy k aktivaci
aktivac zařazení na vstupu Stop, funkce
Opětovného zavření bude zrušena
í se příkaz Stop a závora
na
a a aktivuje
a
zůstane otevřena.

Vypnuto Vypnuto

Automatický +
Vždy zavřít

Pokud v případě výpadku elektrického
napájení po jeho opětovném zapokého n
jení řídicí jednotka zjistí, že je rameno
ameno závory v poloze Otevřeno, dojde
k automatickému zavření, před kterým začne po dobu 5 sekund blikat
signální lampa.

Upozornění: Při práci v režimech Poloautomatický, Automatický, Automatický
cký
ck
ký + Vždy zavřít
• Při aktivaci příkazu Otevřít způsobem držení stlačeného tlačítka se závora plně
otevře a zůstane stát v otevřené pozici
ě otev
dokud nebude tlačítko opět uvolněno. Pak je možné závoru zavřít.
• Při aktivaci příkazu Zavřít způsobem držení stlačeného tlačítka se závora zavře
stát v zavřené pozici dokud
ře a zůstane
zů
nebude tlačítko opět uvolněno. Pak je možné závoru otevřít.
Mikrospínač 3

Funkce

Popis

Zapnuto

Kondominium
(nedostupná v ručním
režimu)

- Při aktivaci příkazu Krok za Krokem
kem zzačne otevírání závory, které nelze
ke
přerušit příkazem Krok za Krokem
oke
okem
nebo Otevřít pomocí dálkového
ovladače dokud nebude příkaz celý proveden.
- V době zavírání nový příkaz Krok za Krokem způsobí zastavení pohybu
ramene závory a k jeho reverzu. (spustí
(s
(sp
se opačný pohyb).

Funkce

Popis

Vypnuto
Mikrospínač 4
Zapnuto
Vypnuto
Mikrospínač 5
Zapnuto
Vypnuto
Mikrospínač 6
Zapnuto
Vypnuto
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Funkce je vypnuta.

Krok za Krokem
Funkce
Předblikání
signální lampy
Funkce
Signální lampa
pracuje v době Pauzy
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Otevřít - Zavřít - Otevřít - Zavřít
Otevřít - Stop - Zavřít - Stop
Popis
Při zadání příkazu nejdříve začne
e blikat
blik signální lampa po dobu 5 sekund
(po dobu 2 sekundy v ručním ovládacím
dacím režimu ) a poté začne pohyb závory.
Funkce je vypnuta.
Popis
Pracuje nejen po dobu práce zařízení,
ízen
ení, ale i v době Pauzy a upozorňuje.
Signální lampa pracuje jen po dobu otevírání nebo zavírání pohybu
ramene závory).
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Mikrospínač 7

Funkce

Popis

Zapnuto

obuňka
buňka v automatickém režimu tato funkce
Při aktivaci zařízení na vstupu Fotobuňka
zajistí otevření závory jen po dobu
průjezdu
automobilu nebo průchodu lidí
u prů
e
a po 5 sekundách bez ohledu na dobu
Pauzy závoru zavře.
d b nadstavené
n

Vypnuto

Uzavřít ihned po
aktivaci fotobuněk
(Pouze v automat.
režimu)

Mikrospínač 8

Funkce

Popis

Zapnuto

Vypnuto
Mikrospínač 9

Bezpečnostní zařízení
Fotobuňka při
otevírání

Funkce je vypnuta.
- Aktivace bezpečnostního prvku vede k přerušení pohybu ramene závory
i při otevírání.
tomati
- V Poloautomatickém, nebo Automatickém
režimu se otevírání závory
ěk (deaktivaci
(de
obnoví ihned po uvolnění fotobuněk
bezpečnostního prvku).
- Aktivace bezpečnostního prvku vede k přerušení pohybu ramene závory
při zavírání.

Funkce

Popis

Semafor pro
jednosměrný provoz

Výstup S.C.A. plní funkci semaforu pro je
jednosměrný provoz:
no v poloze Zavřeno nebo je v pohybu.
- Semafor nesvítí = když je rameno
- Semafor svítí = když je rameno v poloze Otevřeno nebo se otevírá.

Vypnuto

S.C.A.

Ukazuje pozici ramene závory.

Mikrospínač 10

Funkce

Popis

Zapnuto

Zapnuto

mobilů pomocí automatické závory. Pro
Funkce pro řízení provozu automobilů
dán jiný
jin příkaz otevírání. "P.P" pro vjezd
každý směr pohybu může být zadán
takov
t
P.P.2 pro výjezd (vstup Otevírání). V takovém
případě musí být zapojeny dva
ěl
semafory se zeleným a červeným světle
světlem
na výstupy S.C.A. a Podsvícení.
výstu S.C.A: = svítí zelená pro vjezd
- Pokyn "P.P" pro vjezd aktivuje výstup
a červený pro výjezd.
e výst
ý
- Pokyn "P.P.2." pro vjezd aktivuje
výstup
Podsvícení: = svítí zelená pro
výjezd a červená pro vjezd.
o celo
l
Otevírání: Zelené světlo svítí po
celou
dobu pohybu závory i po dobu
následující pauzy.
lo svít
vít současně což vede k tomu, že
Zavírání: Červené i zelené světlo
svítí
nepřít
ít
semafor svítí žlutě a ukazuje na nepřítomnost
priority pro průjezd v tom
či onom směru.
Červené
světlo

Semafor pro
obousměrný provoz

Zelené
světlo

Činnost

Vypnuto

Vypnuto

Rameno v je poloze
oze Zav
Zavřeno, vjezd je uzavřen.

Vypnuto

Zapnuto

Rameno je v poloze
loze Ote
loz
Otevřeno, volný vjezd.

Zapnuto

Vypnuto

Rameno je v poloze
oze Otevřeno, obsazený vjezd.

Vypnuto

Zapnuto

Rameno se zavírá nebo průjezd není řízen.

Výstupy S.C.A. i Podsvícení mohou
ou obsluhovat žárovky se stejnosměrným
napětím 24V (max.10 W pro každý
dý výstup).
výst
Pokud je třeba použít žárovky s vyšším
vyšš
výkonem je nutné na výstupy
zapojit odpovídající relé, které pakk spínají
spín žárovky semaforu.
S.C.A (9)
S.C.A (9)

R

Příkaz
COMANDO
Krok
CONza
P.P.Krokem

G
V
WIDE

Vjezd
Výjezd

ENTRA
ESCE

R
G
V

Vypnuto

Kontrolka S.C.A.

Krok za
COMANDO
Krokem
CON
P.P.22

Semaforu není aktivní, výstup S.C.A.
C.A
A aP
Podsvícení plní funkci dle továrního
nastavení.
WIDE
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8. Podrobné informace
8.1 Připojení přijímače
Řídicí jednotka je vybavena konektorem typu SM pro zapojení rádiového přijímače
mače
č (není součást dodávky) typ SMXI,
SMXIS,OXI, OXIT a podobných. V tabulce 6 je uvedena činnost vykonávána
a řídicí
řídic jednotkou v dle toho, jaké jsou
aktivovány výstupy nebo vstupy nebo dle příkazů dálkového ovladače.
Vložení přijímače je ukázáno na obr. 6.
Tabulka 6
Výstup

Popis příkazu

1

Krok za krokem

2

Stop

3

Otevřít

4

Zavřít

6

8.2 Napájení vnějších zařízení

Napětí napájení je stejnosměrných 24V -30 % + 50 %, maximální odběr 200 mA.
A
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V případě, že je nutné napájet vnější zařízení (přijímač, osvětlení klíč. spínače apod.)
pod.) je
pod
j možné je zapojit k řídicí jednotce
dle obrázku níže.

24 V
0

WIDE elektromechanická dopravní závora
8.3 Připojení osvětlení ramene závory
Pozor: 01. Zvláštní požadavky na kabel viz. manuálu! Pracujte dle obrázku
ku níže
níže!
í

a

WIDE

WIDE

S

WIDE

M

c

d

L

OP
ST

b

RED

4

5

6

7

8

MANUAL

3

FUSE

BLACK

8.4 Zapojení vnitřních fotobuněk závory (montáž uvnitř skříně)
Fotobuňky (TX a RX) je možné nainstalovat přímo do
připravených výseku uvnitř skříně závory.
01. Pracujte dle obrázku vedle:
a – Vyjměte tělo fotobuňky z plastové krabičky, za použití
plochého šroubováku.

a

b

Pozor: Postupujte opatrně aby jste
nepoškodili součásti fotobuňky!
b – Otevřete montážní krabici pro fotobuňky
(je součástí balení s drobnými díly).
c – Přišroubujte tělo fotobuňky k zadní straně krabice.
d – Vyvrtejte v gumovém těsnění otvor pro protažení kabelů.
e – Připojte kabel k tělu fotobuňky (také viz kapitola 4, obr. 5).

c

d

e

TX

WIDE
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f – Upevněte gumové těsnění do drážky krabice
a namontujte kryt.
g – Zacvakněte krabici na čočku umístěnou uvnitř
skříně, pohybem seshora dolů.

f

g

Podrobnější informace naleznete v manuálu k fotobuňkám.

8.5 Zapojení záložní baterie PS324
Konstrukce závory WIDE je připravena na montáž záložní baterie typu PS324 (není součástí dodávky), která v případě
výpadku el. napájení zajistí zdroj napájení na určitou dobu provozu závory (více naleznete
na
v manuálu záložní baterie).
Pozor: Montáž baterie se provádí až po ukončení všech etap montáže a programování,
p g
progr
protože baterie je určena
k havarijnímu napájení!
Postup montáže baterie nalezne na obrázku níže:
01. Postupujte dle obrázku.

b

a

c

OFF

d

e

f

h

g

i

m
l
ON
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9. Znehodnocení výrobku
Stejně jako při instalaci, tak i po skončeni životnosti tohoto výrobku, musí byt
y operace
o
související se znehodnocením výrobku provedeny kvalifikovaným personálem.
Tento výrobek je sestaveny z různých typologii materiálů, některé z nich jsou recyklovatelné,
jine musí byt znehodnoceny.
yklova
Informujte se o recyklačních a likvidačních technologiích předepsanými místně
předpisy pro tuto kategorii
ně platnými
pla
p
výrobků.
Pozor: Některé komponenty výrobku mohou obsahovat látky, které znečišťujíjí život
ži
životní prostředí anebo jsou pro něj jinak
nebezpečné a v případě jejich volného vyhození by mohly mít negativní dopad
pad na životní prostředí a na lidské zdraví!
Jak vyplývá ze symbolu na obrázku, je zakázáno vyhazovat tento výrobek do kontejnerů
e ů pro
erů
o směsný komunální odpad.
Proveďte „separovány sběr” za účelem znehodnoceni výrobku v souladu s příslušnými
ššnýmii metodami, předepsanými
místně platnými předpisy anebo výrobek odevzdejte prodejci při nákupu nového výrobku
obdobného typu.
ob u o
obku
Pozor: Místně platné předpisy mohou stanovovat vysoké sankce pro případy
pady nepovoleného
n
znehodnoceni tohoto
výrobku!

10. Co dělat když...
V případě poruchy zařízení postupujte dle Tabulky 6.
Tabulka 6: Co dělat když...
Světelné diody OK

Porucha

Způsob
Způs
opravy

Nesvítí

Porucha

Ověřte
Ověř
ě
zda je v síti napětí. Ověřte
zda
zd je pojistka v pořádku. Pokud není,
zjistěte
zjistě
j
příčinu jejího propálení a pak ji
vyměňte
vymě
jinou se stejnými parametry.

Svítí

Vážná porucha

Jde o vážnou poruchu.
Zkuste
Zkus
vypnout napájení a počkat
několik
něko
ě o sekund a pak jej znovu zapněte.
Jestli
Jestl závada trvá, je nutní vyměnit
desku
desk řídicí jednotky.

1 blikání za sekundu

Všechno OK

Běžná
Běžn
žn činnost.

2 rychlá blikání

Došlo ke změně stavu vstupů

Je
J to
t normální jev při změně stavu
jednoho
jedno
ze vstupů: Krok za Krokem,
Otevřít,
Otev
O
Zavřít, Stop, Fotobuňka nebo
Fotobuňka
F
Foto
2, nebo byly přijaty příkazy
z dálkového ovládání.

Nesvítí

Pracuje zařízení zapojené na vstupu
Stop

Zkontrolujte
Z
zařízení zapojené na
vstupu
vstup
p Stop.

Svítí

Všechno OK

Je aktivován
a
vstup Stop.

Nesvítí

Pracuje zařízení zapojené na vstupu
Foto

Zkontrolujte
Zkon
zařízení zapojené na
vstupu
vstup Foto.

Svítí

Všechno OK

Je aktivován vstup Foto.

Nesvítí

Pracuje zařízení zapojené na vstupu
Foto2

Zkontrolujte
Zkon
zařízení zapojené na
vstupu
vstup
vs
t
Foto2.

Svítí

Všechno OK

Je aktivován
a
vstup Foto2.

Nesvítí

Všechno OK

Vstu Krok za K rokem není aktivní.
Vstup

Svítí

Je aktivován vstup Krok za Krokem

o normální jev při aktivaci jednoho
Je to
z zařízení
z
ze
připojených na vstup Krok
K
za Krokem.

Světelná dioda STOP

Světelná dioda (Foto) Fotobuňka

Světelná dioda (Foto2) Fotobuňka2

Světelná dioda Krok za Krokem
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Tabulka 6: Co dělat když...
Světelná dioda Otevřít
Nesvítí

Všechno OK

Vstup
Otevřít není aktivní
Vs

Svítí

Je aktivován vstup Otevřít

Je to normální jev při aktivaci jednoho
ze zařízení
připojených na vstup
za
Otevřít.
Otev

Nesvítí

Všechno OK

Vstup
Vstu Zavřít není aktivní

Svítí

Je aktivován vstup Zavřít

Je to normální jev při aktivaci jednoho
ze
připojených na vstup
z zařízení
za
Zavřít.
Zavř

Světelná dioda Zavřít

11. Technické údaje
Všechny technické údaje jsou uvedeny při teplotě okolního prostředí 20 °C (+- 5°C), Společnost Nice S.p.a.si v případě
nutnosti vyhrazuje právo měnit parametry výrobku, při zachování jeho funkcí.
Tabulka: technické údaje
WIDE S
Typ

WIDE
EM

WIDE L

Elektromechanická dopravní závora určená
ená pro
pr provoz v obytných, městských
nebo průmyslových
vých zzónách

Nominální napájecí napětí

230 V

Nominální frekvence
Maximální výkon

50/60 Hc
H
300 W

300 W

360 W

Proudová spotřeba

1A

1,1 A

1,2 A

Minimální doba otevření

4s

3,5 s

5s

100 Nm

140 Nm

200 Nm

300 cyklů za
a hodinu
h
hod

200 cyklů za hodinu

Nominální točivý moment
Pracovní cyklus

100 cyklů za hodinu

Záložní napájení

Ano – se záložní bateríí
ba er PS324

Fotovoltaické napájení
Výstup pro signální lampu
Výstup pro osvětlení ramene
Výstup S.C.A.

Ne
e
Je určen pro jednu lampu ML24 nebo ML24T
M
(max. výkon 25W)
Je určen pro zapnutí/vypnutí žárovky na stejnnosm.
t
tejnno
proud 24V (max. výkon 10W)
Je určen pro zapnutí žárovky na stejnnosm. proud 24V (max. výkon 10W)

Vstup Stop

V klidovém stavu se sepnutými kontakty

Vstup Krok za Krokem

V klidovém stavu se rozepnutými
oze
kontakty

Vstup Otevřít

V klidovém stavu se rozepnutými
ozepnu
kontakty

Vstup Zavřít

V klidovém stavu se rozepnutými
ozepnu
kontakty

Konektor pro zapojení přijímače

Konektor typu SM pro zapojení rádiového přijímače
ijímače typ SMXI, SMXIS, OXI nebo OXIT

Vstup rádiové antény

50 Ohmů pro kabel typu RG58 nebo podobný

Regulovatelné funkce

Provádí se prodtřednictvím potenciometrů
(kapitola 7.1)
otenc
tenci
a skupiny mikropřepínačů
nač (kapitola
(
7.2)

Použití v korozivním nebo
výbušném prostředí

NE

Pracovní teplota

-20 °C až + 50
50 °C

Třída krytí

IP54
4

Rozměry

280 × 178 × 1000 mm

320 × 205 × 1000 mm

420 × 205 × 1000 mm

Hmotnost

40 Kg

46 Kg

54 Kg
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Kniha technické údržby
Pozor: Plán technické údržby se předává koncovému uživateli automatického systé
systému až po vyplnění všech jeho částí!
Do knihy technické údržby musí být zapsány všechny na zařízení provedené
vede
vedené
práce (technická údržba, opravy,
modifikace apod.)!
Zápis se provádí po provedené práci!
Knihu technické údržby je nutné pečlivě uschovat pro potřeby inspekcí zplnomocněných
plnomo
orgánů (ČOI apod.)!

Tato kniha technické údržby se vtahuje k následujícím zahájením:

Typ: WIDE

Sériové číslo:……………

Datum montáže:……………….

Místo montáže:…………………

Následující dokumenty a přílohy jsou součástí této
1.Plán technické údržby.

2.……………………………......................................................

3.……………………………......................................................

4.………………………………..................................................

5.……………………………......................................................

6.…………………………..........................................................
V souladu s dokumentem Plán technické údržby se technická údržba zařízení
ní musí
mus provádět každých 6 měsíců po
každých 50 000 cyklech, dle toto, které z těchto možností bude dosaženo jako p
první.
í

Plán technické údržby
Pozor: Plán technické údržby musí vyplňovat kvalifikovaný technický pracovník dle pravidel bezpečnosti práce
ých v začátku manuálu!
opsaných v kapitole "1. Obecná ustanovení" a pravidel prevence popsaných
Obecně dopravní závora nepotřebuje zvláštní technickou údržbu, ale pravidelné
elné
né kontroly
k
zajišťují vysokou efektivitu
činnosti automatického systému a správnou činnost namontovaných bezpečnostních
ních zařízení.
z
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• V souladu s obecnými pravidly se periodické kontroly provádějí každých 6 měsíců
síců nebo
n
po každých 50 000 cyklech.
Je důležité poznamenat, že i v případě prasklé pružiny bude automatická závora
ávora odpovídat požadavkům v kapitole
4.3.4. směrnice EN 12604:2000.
• Systém vyvážení ramene je nutné kontrolovat min. 2× ročně.
• Při technické kontrole je nutné postupu vat následovně:
1. Odpojit veškeré napájení zařízení
2. Prověřit opotřebení všech částí automatického systému, včetně přítomnosti koroze.
Vyměnit všechny nespolehlivé části.
roze
oze. V
3. Zkontrolovat dotažení všech šroubů, zejména ramene závory.
4. Zkontrolovat zdali není vůle mezi vyvažovací pákou a hřídelí motoru, případně dotáhn
dotáhnout šroub nadoraz středový šroub.
5. Namazat ložiskovou hlavu balanční pružiny a spodní kotevní čep.
6. Dle typu WIDE, se ujistěte o pevnosti spojení částí ramen a v případě nutnosti
dotáhněte.
ti je
j do
7. Uvést rameno do svislé polohy a zkontrolovat vzdálenosti mezi závity balanční pružiny zdali nejsou zdeformované
8. Odblokovat a zkontrolovat správné vyvážení ramene, a zdali nic nepřekáží ručnímu
čnímu otevření nebo zavření.
9. Znovu zablokovat a provést proceduru Testování zařízení dle odst. 6.1.
10. Kontrola systému ochrany zabezpečení proti zdvižení: u systémů s vertikálním
ikálním
ním pohybem je nutné se ujistit, že
nehrozí nebezpečí nechtěného zdvižní. Kontrolu provádíme následovně:
- Zavěste na rameno břemeno o hmotnosti 20 Kg (např. pytel s pískem).
- Zadejte pokyn ke zvednutí a ujistěte se, že rameno se během této operace
nezvedne o více jak 50 cm od polohy
e ne
nezv
„zavřeno“. Pokud se rameno zvedne více jak 50 cm, je nutné zmenšit sílu motoru
potenciometru FL (kapitola 7.1).
u pomocí
pomo
pom
11. Pokud se nebezpečné situace způsobené pohybem ramene řeší omezením
síly ramene (krok 8), je nutné
m úderové
úder
změřit tuto sílu v souladu se směrnicí EN12445 a pokud se kontrola síly pohybu
jako pomocná funkce systému
u používá
použ
pro snížení úderové síly, ověřte a najděte takovou regulaci, která poskytne lepší výsledky.
výýsled
12. Kontrola efektivity systému ručního odblokování:
a – Uveďte rameno do polohy „zavřeno“, ručně odblokujte převodovku závory a přesvědčte
se, že to jde lehce a bez obtíží.
řesvěd
b – Přesvědčte se, že síla pro pohyb ramene rukou při otevírání nepřevyšuje 200
00 N (20
( Kg). Tato síla se měří kolmo na
rameno 1 m od osy otáčení.
c – Přesvědčte se, že klíč používaný pro ruční odblokování je součástí dodávky automatické
závory.
autom
13. Kontrola systému odpojení napájení:
a – Vypněte zařízení pro odpojení napájení a odpojte záložní baterie, pokud jsou použity.
b – Přesvědčte se, že všechny diody řídicí jednotky zhasly, zadejte pokyn ke zvednutí a ujistěte se, že rameno zůstane
bez pohybu.
čili, že nemůže dojít k nechtěnému nebo
c – Ověřte funkčnost sytému pro ruční odpojení napájení aby jste se přesvědčili,
náhodnému zapojení napájení.
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Uživatelská příručka (pro koncového uživatele)
Před prvním použitím automatického systému obdržíte od montážní organizace informace
inform
o zbytkovém riziku a věnujte
čas na pročtení této příručky. Uschovejte tuto příručku pro budoucí potřebu nebo pro př
případného dalšího majitele systému.
Pozor: Váš automatický systém je zařízení, které správně plní příkazy uživate
uživatele a nesprávní nebo neodpovědné
používání může vést ke vzniku nebezpečných situací!
- Nedávejte impulz k pohybu závory pokud se v zóně jejího pohybu nacházejí
zejí
ejí lidé,
lid zvířata nebo stojící předměty!
- Je kategoricky zakázáno dotýkat se částí zařízení v době pohybu ramene!
e!
- Průchod pod závorou je dovolen jen tehdy, pokud je rameno závory ve zvednuté
poloze!
vednu
edn
• Děti: Uvedený automatický systém zajišťuje vysoký stupeň bezpečnosti. Autonomní
utonom bezpečnostní systém vylučuje
pohyb ramene závory při přítomnosti lidí nebo předmětů. Přesto je vhodné zakázat
ká
áza
á
at dětem si hrát v bezprostřední blízkosti automatického systému pro vyloučení rizik náhodného zapnutí zařízení. Uschovávejte
ovladače dálkového ovládání
schová
na bezpečném místě mimo dosah dětí. Automatický systém není hračka.
• Výrobek není určen pro používání lidmi (včetně dětí) s ohraničenou fyzickou,
nebo mentální způsobilostí
u, smyslovou
u
ssmy
nebo lidmi bez zkušeností nebo znalostmi pro používání zařízení, kteří neprošli instruktáží pod vedení odpovědné osoby.
• Poruchy: V případě jakékoli poruchy zařízení vypněte napájení a ručně odblokujte převodovku. Nepokoušejte se zařízení
sami opravovat a obraťte se na TECHNOPARK CZ s.r.o.. V případě poruchy nebo
bo výpadku napájení (pokud není systém
vybaven záložním napájením) po dobu při čekání na opravu odborné organizace
izace nebo na obnovení napájení může
systém pracovat jako neautomatický po odblokování pohonu-převodovky viz níže.
íže.
íže
• Po ruční odblokování převodovku pohonu lze ramenem závory pohybovat ručně.
ě
• V případě poruchy bezpečnostních prvků je potřeba provést opravu co nejrychleji.
hleji
ej
• I v případě, že si myslíte, že jste vybaveni potřebnými znalostmi, ani tehdy nezasahuje
do konstrukce zařízení, do je
ezasa
sa
jejího nastavení a seřízení. Takovou činnost může provádět pouze proškolený specia
specialista.
• První testování, periodická technická údržba i oprava musí být zdokumentovány
zaznamenány lidmi, které je provádějí
y a zaz
a majitel zařízení je povinen je uschovat. Jediná údržba, kterou může provádět
dět sám
sá uživatel, a která je doporučena
výrobcem, je pravidelné čištění čelních skel fotobuněk automatického systému. Před
ed zzahájením čištění odblokujte závoru
(viz níže) a k čištění používejte výhradně látkový hadřík lehce namočený do vody
bez čistících prostředků.
ody be
• Znehodnocení výrobku: Po skončení životnosti tohoto výrobku, musí byt opera
operace související se znehodnocením
o
výrobku provedeny kvalifikovaným personálem. Proveďte „separovány sběr” za úč
účelem znehodnoceni výrobku v souladu
s příslušnými metodami, předepsanými místně platnými předpisy anebo výrobek
odevzdejte prodejci při nákupu nového
ekk o
ode
výrobku obdobného typu.
• Ruční odblokování převodovky motoru závory: Závora je vybavena mechanickým
nickým systémem dovolující ručně zvedat
nebo spouštět rameno závory. Používejte jej v případě poruchy nebo výpadku
napájení
(pokud není systém vybaven
un
apá
záložním napájením).

Obsah tohoto manuálu, jakož i jeho jednotlivé části, především texty, obrázky
brá
rázky i jejich vzájemné uspořádání, jsou chráněny právem duševního vlastnictví, a proto se na ně použijí
ijíí prá
právní předpisy České republiky
upravující zejména autorské právo a ochranné známky. Jejich kopírování
ní nebo jiné užití je možné pouze po
předchozím písemném souhlasu společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o.
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Ruční odblokování dle typu zařízení

WIDE

S

WIDE

M

WIDE

L

Ruční zablokování dle typu zařízení
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ES Prohlášení o shodě
a prohlášení o shodě neúplného strojního zařízení
Prohlášení o shodě je v souladu s následujícími směrnicemi: 2004/108/CE (EMC);
C); 200
2006/42/ES (MD) příloha II, část B.
Poznámka: Obsah tohoto prohlášení odpovídá prohlášení v úředním dokumentu
entu
ntu u
uloženého v kancelářích v Nice
S.p.A. a zejména jeho nejnovější přepracované verzi dostupné před zveřejněním
ěním
ím to
tohoto návodu.
Text v tomto dokumentu byl upraven pro účely publikování. Kopii originálního
o prohlášení
proh
lze vyžádat Nice S.p.A.
(oblast Treviso) Itálie.
Číslo prohlášení: 561

Model: WIDE

Revize: 0

Jméno výrobce: NICE S.p.A.
Adresa: Via Pezza Alta 13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italy
Osoba pověřená sestavením technické dokumentace: NICE S.p.A.
Typ výrobku: Elektromechanická závora
Modely/Typy: WIDES, WIDESI, WIDEM, WIDEMI, WIDEL, WIDELI
Příslušenství: –
Níže podepsaný, Mauro Sordini, ve funkci výkonného ředitele, prohlašuje
ašuje na vlastní odpovědnost, že
výrobek uvedený výše je v souladu s ustanoveními následujících směrnic:
nic:
• Směrnice 2004/108/ES Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2004
004 o sbližování právních předpisů
členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice
měrnic 89/336/EHS, podle následujících harmonizovaných norem: EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011.
20
Kromě toho výrobek splňuje následující směrnice v souladu s ustanoveními
vztahujícími se na neúplné
vení
vením
strojní zařízení:
• Směrnice 2006/42/ES Evropského parlamentu ze dne 17. května 2006 týkající
ající se strojních zařízení a o změně
směrnice 95/16/ES (v přepracovaném znění).
- Tímto se prohlašuje, že byla vypracována příslušná technická dokumentace
ntac
ace a byla zpracována v souladu
s přílohou VII části B směrnice 2006/42/ES, a že tyto základní požadavky byly
použity a splněny: 1.1.1-1.1.2-1.1.3y použi
1.2.1-1.2.6-1.5.1-1.5.2-1.5.5-1.5.6-1.5.7-1.5.8-1.5.10-1.5.11.
- Výrobce se zavazuje předat v reakci na základě odůvodněné žádosti příslušným
š ým vvnitrostátním orgánům veškeré
šný
informace týkající se neúplného strojního zařízení. Tím není dotčeno právo
o dušev
duševního vlastnictví výrobce neúplného strojního zařízení.
é zemi s jiným úředním jazykem, než
- V případě, že neúplné strojní zařízení bude uvedeno do provozu v evropské
oba uv
ob
který byl použit v tomto prohlášení, překlad do tohoto jazyka musí zajistit osoba
uvádějící strojní zařízení v dané
jazykové oblasti.
- Neúplné strojní zařízení nesmí být používáno, dokud není zařízení, jehož je tento výrobek součástí schválené
a bylo na něho vydáno prohlášení v souladu s ustanoveními směrnice 2006/42/ES.
Tento produkt rovněž v souladu s těmito normami:
13: 2008
20
EN 60335-1: 2002 + A1: 2004 + A11: 2004 + A12: 2006 + A2: 2006 + A13:
+ A14: 2010 + A15: 2011,
EN 60335-2-103: 2003 + A11: 2009
nto vý
ý
Výrobek vyhovuje, v omezeném rozsahu a částech, které se vztahují na tento
výrobek
následujícím normám:
12978 2003 + A1: 2009.
EN 13241-1: 2003 + A1: 2011, ČSN EN 12445: 2002, EN 12453: 2002, EN 12978:

Oderzo, 18.listopadu 2015

Ing. Mauro Sordini
Výkonný ředitel společnosti
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Poznámky:
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Poznámky:
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Přehled produktů
Pohony pro privátní brány

ROBUS

FOX AYROS

RUN

WINGO

TOONA

METRO

pohon pro posuvné
brány do 1000 kg

pohon pro posuvné
brány do 1200 kg

pohon pro posuvné
brány do 2500 kg

pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 1,8 m

pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 7 m

pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 3,5 m

Pohony pro průmyslové brány

NYOTA 115

MEC 200

FIBO 400

MEC 800

HINDI 880

COMBI 740

pohon pro posuvné brány
do 800 kg

pohon pro posuvné
brány do 1200 kg

pohon pro posuvné
brány do 4000 kg

pohon pro otočné brány
do hmotnosti křídla
1500 kg

pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 6 m

pohon pro otočné brány
do hmotnosti křídla
700 kg

Pohony pro garážová vrata

TAURUS

SUMO

HYPPO

TOM

MEC 200 LB

elektromechanický stropní
pohon s řemenovou dráhou

pohon pro průmyslová sekční
vrata do velikosti 35 m2

pohon pro otočné brány se silnými pilíři a skládací vrata

pohon pro průmyslová sekční
a rolovací vrata do 750 kg

pohon pro průmyslová sekční
vrata do velikosti 50 m2

Dálkové ovládání, bezkontaktní snímače, klávesnice a docházkové systémy

ERA-FLOR

INTI

FOX

SBM1000

KP 100

2 kanálový klíčenkový dálkový
ovladač s indikací signálu LED
diodou, 433,92 MHz

dálkové ovládání s plovoucím
kódem, 433,92 MHz

2; 4-tlačítkový dálkový rádiový
ovladač, 433,92 MHz

ovládání vzdáleného přístupu
s GSM modulem pro
999 telefonních čísel

snímač bezkontaktních karet
s kontrolou vstupů/výstupů

FOX NIUBA

WIDE

BAR

STRABUC

CORAL

automatická elektromechanická
závora s délkou ramene do 6 m

automatická závora s délkou
ramene do 7,5 m,
vhodná pro parking

automatická závora s délkou
ramene do 9 m

automatický výsuvný sloup
pro zamezení vjezdu s výškou
výsuvu 700 mm

automatický výsuvný sloup
pro zamezení vjezdu s výškou
výsuvu 500 nebo 800 mm

T-09-2017

Automatické sloupy a parkovací systémy

