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Důležité upozornění
Tento manuál je určen pouze pro technický personál, který má příslušnou kva
kvalifikaci pro instalaci. Žádná z informací, kterou obsahuje tento materiál není určena pro finálního uživatele. Tento
nto manuál
ma
je určen pro stropní pohon
Jedi a nesmí být použit pro jiné výrobky. Stropní pohon Jedi je určeny pro nastavování
nasta
asta
automatizační techniky,
každé jiné použití je nevhodné a tudíž je zakázáno podle platných předpisů. Výrobc
Výrobce
ýrobc doporučuje přečíst si pozorně
alespoň jednou veškeré instrukce předtím, než přistoupíte k vlastní instalaci.
povinností provést vše tak
ci. Je Vaší
ci
V
„bezpečně“, jak to jen jde. Instalace a údržba musí být prováděna výhradně
a zkušeným personě kvalifikovaným
kvali
ali
álem, a to dle následujících českých norem a vládních nařízení:
zákon č. 22/1997 sb. O technických požadavcích na výrobky
nařízení vlády č. 168, 169 a 170 ze dne 25. června 1997
nařízení vlády č. 378/2001 ze dne 12. září 2001
Nekvalifikovaný personál nebo ti, kteří neznají aplikované normy v kategorii „Autom
„Automatizace“,
se musí zdržet instalAu
ace. Pokud někdo provozuje tento systém, aniž by respektoval aplikované normy,
orm
my, je
j plně zodpovědný za případné
škody, které by zařízení mohlo způsobit!
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1. Technické parametry
Tabulka 1: Technické parametry
Jedi-L
Maximální příkon

160 W

Maximální příkon příslušenství

12 W

Ochranná pojistka
Povrchová plocha vrat

ZDROJ = 2,5A
< 15m2

Průměrná rychlost

110 mm/s

Sílá při uvedení do chodu

1000 N

Nominální síla

850 N

Provozní teplota

-20 až +40 °C

Doba nepřetržitého provozu

> 4 min.

Bezpečnostní krytí

IP 20

Hmotnost

12 kg

2. Důležitá upozornění
Pro případné technické nejasnosti nebo problémy při instalaci provozuje společnost
ččnost V2 S.p.A. asistenční linku pro své
zákazníky, která je k dispozici během pracovní doby na telefonním čísle (+39) 01
1 72 81
8 24 11.
Společnost V2 S.p.A. si vyhrazuje právo upravovat bez předchozího upozornění
ění své
sv výrobky; dále se zříká jakékoli
odpovědnosti za újmy na zdraví a škody na majetku způsobené nevhodným použív
používáním
ž
zařízení nebo jeho chybnou
instalací.
nto ins
Pozor: Dříve, než se pustíte do instalace zařízení, přečtěte si pozorně tento
instruktážní manuál!
Tento instruktážní manuál je výhradně určený technikům, kvalifikovaným v oboru
u insta
instalace automatizační techniky.
Žádná z informací uvedených v tomto manuálu není určená pro koncové uživatele.
ele.
Veškeré údržbářské práce nebo programovací operace musí být výhradně provedené
ede
d é kvalifikovaným technikem.
Automatizační technika musí být nainstalovaná v souladu s platnými evropskými
pským normami:
EN 60204-1 (Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Vš
Všeob
Všeobecné požadavky)
EN 12445 (Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Zkušební
bní me
metody).
EN 12453 (Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat – Požadavky)
• Instalační technik je povinen zajistit nainstalování vhodného zařízení (např. sch
schváleného
ch
elektromagnetického jističe),
které bude zajišťovat odpojení všech pólů systému od elektrické rozvodné sítě.. Norma
Norm
N
vyžaduje, aby vzájemná vzdálenost jednotlivých pólů byla nejméně 3 mm (EN 60335-1).
• Instalace vyžaduje znalosti v oblasti elektriky a strojírenství; musí být provedena
kvalifikovaným technikem,
ena výhradně
vý
který je oprávněn vystavit prohlášení o shodě typu A o provedení kompletní instalace
talace zařízení (Směrnice Strojní zařízení
98/37/EHS, příloha IIA).
• Dále je nutné respektovat níže uvedené normy, které se vztahují na problematiku
automatizačních technik, nainemati
ema
stalovaných na branách a vratech nebo používaných v silniční dopravě: EN 12453,
2453 EN 12445, EN 12978, a stejně tak
je nutné dodržovat i místně platné předpisy.
• Elektrické zařízení, které je nainstalované na elektrickém napájecím vedení pro
o au
autom
automatizační techniku, musí odpovídat
platným normám a musí být odborně provedeno.
Společnost V2 S.p.A. nenese žádnou odpovědnost za své výrobky, pokud zaříz
zařízení nainstalované na elektrickém
napájecím vedení nesplňuje platné normy a není odborně provedeno.
• Tlačná síla, kterou vyvíjí křídlo vrat, musí být změřena pomocí příslušného přístroje
řístroje a nastavena takovým způsobem,
aby nepřekračovala maximální přípustné hodnoty předepsané normou EN 12453.
453
3.
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• Pohon JEDI-L nesmí být používaný v prašném, slaném nebo výbušném prostředí.
edí.
• Pohon je vyroben výhradně pro provoz v suchém prostředí.
okyny
y uvedené v tomto manuálu.
• Aby byla zajištěna bezpečnost osob, je zcela nezbytné respektovat všechny pokyny
• Pečlivě si tento instruktážní manuál uschovejte.
ch
h dos
• Nedovolte dětem, aby si hrály s automatizovanými vraty. Neponechávejte v jejich
dosahu dálkové ovladače!
• Vrata uvádějte do chodu pouze v případě, že dobře vidíte na celý prostor okolo vrat. Ujistěte se, že v potenciálně
káž y a ani se v ní nezdržují žádné osoby.
kážk
nebezpečné oblasti, v níž se vrata budou pohybovat, se nevyskytují žádné překážky
• Nepoužívejte pohon v případě, že jste zjistili, že bude nutné jej nechat opravit anebo seřídit, protože závada na zařízení
nebo nevyvážená vrata mohou způsobit vážná poranění.
m a spolehlivém
sp
• Poučte všechny osoby, které budou používat automatizovaná vrata, o správném
způsobu jejich ovládání.
Předveďte a vyzkoušejte inverzní funkci motoru (v případě výskytu překážky vysoké 50 mm a maximální síle 150 N)
a mechanické odblokování motoru.
etku, je nutné před uvedením zařízení do
• Aby byla zaručena bezpečnost osob a nedošlo k případnému poškození majetku,
avíí svůj
sv chod a znění směr pohybu vrat
chodu provést kontrolu jeho bezpečnosti, aby bylo zaručeno, že pohon zastaví
ř ká
v případě výskytu překážky (maximální síla 150 N odpovídá přibližně 15 kg a překáž
překážka
se nachází ve výšce vyšší než
50 mm), tj. v souladu s platnou směrnicí (EN 12453).
chnike Při nárazu na překážku se musí
• Taková zkouška a měření síly musí být provedeno výhradně kvalifikovaným technikem.
tav
vrata zastavit a změnit směr svého pohybu (zcela nebo jen částečně, podle nast
nastavení
provedených v provozní logice
zařízení).
ejich pohybu
p
• Pokud se vrata nepohybují požadovaným směrem anebo se nezmění směr jejich
po nárazu na překážku, je
psan
sané kontrolní operace.
nutné znovu nastavit směr pohybu a seřídit sílu. Potom znovu proveďte předepsané
Jestliže se ani po takto provedených úpravách vrata nebudou zastavovat a měn
měnit směr svého pohybu způsobem
nik
ky
předepsaným normou, není možné je dále ovládat pomocí automatizační techniky.
• Pravidelně kontrolujte, jestli vrata mění směr svého pohybu v případě výskytu překáž
překážky vysoké 40 mm.
ké kom
• Pravidelně kontrolujte celou instalaci, především kabely, pružiny a mechanické
komponenty, jestli nevykazují známky
opotřebení, nejsou poškozené nebo nevyvážené.
• Elektrická zásuvka musí být snadno přístupná i po instalaci pohonu.
• Technické parametry výrobku jsou uvedené na štítku, který je umístěný vedle svorkovnice.
• Případně použité a pevně nainstalované příslušenství (jako například tlačítka a podobné komponenty), musí být nainstalované na dohled od vrat a v minimální výšce 1,5 m od země. Příslušenství instalu
instalujte v každém případě mimo dosah
dětí!
vření vraty,
v
• Výstražné značení, které upozorňuje na zbytková rizika, jako je například sevření
musí být umístěné na dobře
viditelném místě nebo v blízkosti pevně nainstalovaných ovládacích tlačítek.
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3. Kontroly před instalací
Dříve než se pustíte do instalace pohonu JEDI-L, je nezbytně nutné prověřitt n
následující
ásl
body:
kumen
u e
• Zkontrolujte, jestli bude možné vrata automatizovat (zkontrolujte technickou dokumentaci
vrat). Dále zkontrolujte, jestli je
kyy
konstrukce vrat dostatečně pevná a vhodná pro instalaci automatizační techniky.
ho do
• Proveďte montáž pohonu s použitím vhodných materiálů, aby byla zajištěna jeho
dobrá stabilita.
nickou dokumentací.
• Pokud je to nutné, proveďte konstrukční výpočty a založte je do svazku s technickou
lým na závěsném mechanismu).
• Zkontrolujte, jestli jsou vrata vybavená systémem proti volnému pádu (nezávislým
• Zkontrolujte, jestli jsou vrata funkční a bezpečná.
en
ením.
• Vrata se musí volně otevírat a zavírat, bez míst se zvýšeným mechanickým třením.
• Vrata musí být v dostatečné míře vyvážená, a to jak před, tak i po instalaci automatizační techniky: pokud vrata zastavíte
v kterémkoli místě jejich dráhy, nesmí se sama uvést do pohybu; v případě potřeby seřiďte pružinový mechanismus nebo
mechanismus s protizávažím.
enýý posun
po
• Doporučujeme nainstalovat převodový pohon v ose vrat, maximálně je povolený
na stranu o 100 mm, který je
nutný pro montáž obloukového ramena – příslušenství 162504 (viz kapitola 3 str. 6).
vaná
aná minimální vzdálenost 20 mm mezi
• V případě, že se jedná o výklopná vrata, musíte zkontrolovat, jestli je zachovaná
vodícím profilem a vraty.

Instalační schéma

2

1
el 2 × 0
0,5 mm2 • 3. Anténa – kabel RG-58
1. Pohon JEDI-L – kabel se zástrčkou 2 × 0,75 mm2 • 2. Výstražná lampa – kabel
• 4. Klíčový spínač – kabel 3 × 0,5 mm2 • 5. Fotobuňky – kabel 4 × 0,5 mm2 (RX přijímač);
přijíma kabel 2 × 0,5 mm2 (TX vysílač)
• 6. Vnitřní tlačítkový panel – kabel 3 × 0,5 mm2 • 7. Elektrická zásuvka schuco • 8
8. R
Rozvodná
o
krabice.
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4. Montáž vodícího profilu
1. Vybalte vodící profil z kartonu a zkontrolujte, jestli je kompletní.
2. Rozložte vodící profil podle následujícího obrázku.
o ce kterou poznáte podle dvou otvorů
ozice
3. Položte si vodící profil na zem a posuňte spojovací profil R až do koncové pozice,
Q na profilu, kterým je vedený řetěz.
otahuj matici tak dlouho, dokud nebude
4. Seřiďte 10 mm klíčem napnutí řetězu pomocí šroubu s šestihrannou hlavou: dotahujte
řetěz dostatečně napnutý.
ího pr
p
Pozor: Zkontrolujte, jestli tažný jezdec běhá volně v celém rozsahu vodícího
profilu!
Případné tření odstraňte ještě předtím, než budete pokračovat v montáži!

Q

Q

R

2
6
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37-41
3
7-4 mm

3

5. Montáž pohonu na vodící profil
A

D

1. Nasaďte redukci hřídel/pastorek na hřídel motoru.
2. Položte vodící profil A na motor: redukce hřídel/pastorek
B musí zapadnout do určeného místa na vodícím profilu.
Zkontrolujte, jestli vodící profil dosedl pevně na motor.
3. Položte dvě konzoly "omega" C na vodící profil v místech, kde jsou otvory v základně motoru.
4. Připevněte obě konzoly "omega" dodanými samořeznými šrouby D 6 × 15.

C

B

Pozor: V případě nedostatku místa je možné motor
nainstalovat pootočený o 90°!

A

D
C

B

4
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6. Instalace
2.1 Demontujte zavírací mechanismus vrat.
níku
u (p
((překladu) vrat a na stropě, abyste si
2.2 Odměřte přesně polovinu vrat a vyznačte si referenční body na horním příčníku
později usnadnili umístění vodícího profilu.
hmo
hmožd
2.3 Připevněte konzolu E k hornímu příčníku (překladu) vrat pomocí vhodných hmoždinek
G podle typu zdiva (minimální
ø 8 mm).
nnou hlavou
h
2.4 Zahákněte profil A do konzoly a připevněte jej dodaným šroubem F s šestihrannou
6x80 a zajistěte jej pojistnou
matkou.
2.5 Ohněte obě provrtané tyče na požadovanou délku.
ilu, pomocí
ilu
po
2.6 Připevněte přední provrtanou tyč H k montážní konzole I, vložené do profilu,
šroubů L 8x20 a zajistěte je
příslušnými matkami.
2.7 Připevněte zadní provrtanou tyč M ke konzole omega N pomocí šroubů L 8x20 a zajistěte je příslušnými matkami.
A

ody p
2.8 Podle referenčních bodů, které jste si předtím vyznačili na stropě, určete body
pro připevnění tyčí H a M; vyvrtejte
E
otvory a s použitím
hmoždinek O vhodných pro daný typ stropu (minimální ø 8 mm)) uk
ukotvěte automatizační techniku.
2.9 Platí pouze pro sekční vrata a výklopná vrata s pružinovým mechanismem. Připe
Připevněte tažnou desku I v horní části
yč s otvory L se zahnutým ramenem M,
vrat a přitom respektujte referenční značky, které jste si předtím vyznačili. Spojte tyč
ocí
cí čepu
če s válcovou hlavou a zajistěte jej
k tomu použijte 2 šrouby 6x15. Spojte zahnuté rameno M a tažnou desku I pomocí
závlačkou.

A
E
F

G

M
H

O

O

M

N
O

L
L
I
L
I
L
L

5
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3. Platí pouze pro výklopná vrata s protizávažím.
Připevněte obloukové rameno 162504 k horní části vrat
a dodržujte referenční značky, které jste si předtím
vyznačili.
Obě kotvící desky (spodní a horní) obloukového ramena
162504 musí být v jedné rovině, v opačném případě je
nutné přidat podložky.
Dvěma šrouby 6 × 15 spojte tyč s otvory L a tyč s otvory
obloukového ramena.

L

J4
4

7

7. Odblokování automatizační techniky
Pro odblokování automatizační techniky stačí zatáhnout
za lanko s rukojetí směrem dolů.
Pozor: Nepoužívejte rukojeť k otevírání vrat!
Je zakázáno zavěšovat jakékoli předměty na odblokovací lanko!
Pro odblokování automatizační techniky zvenku je nutné
nainstalovat doplňkový odblokovací kit - příslušenství
162518.

8
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Jedi elektromechanický pohon pro sekční a výklopná vrata
8. Elektrické zapojení
Řídicí jednotka zabudovaná do pohonu JEDI-L je vybavená kabelem.
ová provozních parametrů.
ování
Stačí proto zastrčit zástrčku do elektrické zásuvky a přistoupit rovnou k programování
Při zapojování příslušenství postupujte podle následujícího schématu:

9

10
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9. Nastavení provozních parametrů
Pohon JEDI je vybavený praktickým rozhraním, které umožňuje rychlé a snadné nap
naprogramování
apro
prostřednictvím displeje
a čtyř tlačítek,
+ a -.
Přípravné práce:
1. Posouvejte vrata tak dlouho, dokud nedojde
k zaháknutí tažného jezdce.
2. Připojte zařízení k elektrickému napájení:
večerní osvětlení se rozsvítí, řídicí jednotka jednou
PÍPNE a segmenty na displeji se postupně rozsvítí
a nakonec se na něm zobrazí 0.
Pozor: Pokud nebudou programovací operace řádně ukončené (použitím funkce 9. Konec
programování), dojde ke ztrátě nastavených
parametrů!
Pokud nejsou parametry nastavené správně, stačí
odpojit zařízení od elektrického napájení, pak
znovu připojte napájení a programovací operace
zopakujte!

10
1. Nastavení koncového spínače v otevřené pozici

Stiskněte na 5 sekund
tlačítko

V okamžiku, kdy se vrata
dostanou do požadované
pozice, stiskněte tlačítko
aby došlo k uložení
nastavení.

Zařízení jednou pípne a
na displeji se zobrazí 1.

: na
Stiskněte tlačítko
at 1.
displeji začne blikat

Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko + (vrata se
otevřou) nebo tlačítko (vrata se zavřou), aby vrata
zůstala úplně otevřená.

Pozor: Koncový spínač v otevřené pozici vrat musí být uložený do paměti dříve než koncový
spínač v zavřené pozici!
na
Pokud by tato operace byla použita nesprávně pro nastavení
koncového spínače v zavřené
ěti!
pozici, NEDOJDE k uložení parametru do paměti!

2. Nastavení koncového spínače v zavřené pozici

Stiskněte tlačítko – a na
displeji se zobrazí 2.

Stiskněte tlačítko
na
displeji začne blikat 2.

p
Stiskněte a podržte
stisknuté tlačítko + (vrata
se otevřou) nebo tlačítko
tlač tko
- (vrata se zavřou),
u), aby
vrata zůstala úplně
ú
zavřená.

V okamžiku, kdy se vrata
dostanou do požadované
pozice, stiskněte tlačítko
aby došlo k uložení
nastaveného parametru
do paměti.

Jedi
elektromechanický
lektrome
pohon pro sekční a výklopná vrata
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3. Načtení sil

Stiskněte tlačítko : na
displeji začne blikat 3 vrata se otevřou.

Stiskněte tlačítko - na
displeji se zobrazí 3.

z
zasta
Když se vrata zastaví,
stiskněte pro potvrze
potvrzení
kračov
tlačítko
. Pro pokračování
ččítk
stiskněte znovu tlačítko
vrata se zavřou.

Když se vrata zastaví,
stiskněte pro uložení
nastaveného parametru
tlačítko
: na displeji se
zobrazí 3.

Pozor: Po dokončení této operace je možné ukončit programovací proces
roces uložením nastavených parametrů:
roc
stiskněte přibližně na dobu 5 sekund tlačítko
a podržte je stisknuté tak
ak dlouho,
dlou
dokud se segmenty na displeji
postupně nerozsvítí, aby se nakonec na něm zobrazila 0!
4. Nastavení citlivosti (default: 4)
a nara
V tomto menu je možné zvýšit nebo snížit citlivost zařízení pro případy, kdy vrata
narazí do nějaké překážky.
Tento parametr je výrobcem nastavený na střední hodnotu (4), která by měla být optim
optimální pro většinu instalací.

Stiskněte tlačítko - na
displeji se zobrazí 4.

Stiskněte tlačítko : na
displeji začne blikat .

Zvolte požadovanou
vanou úroveň prostřednictvím tlačítek
+ a -.

j nutné
nut
Pozor: Pokud upravíte tento parametr je
po dokončení programovacích
tevřen a zavření vrat, během něhož řídicí
operací spustit úplný pracovní cyklus – otevření
jednotka znovu automaticky načte hodnoty
noty sil
si (během tohoto pracovního cyklu
pracuje motor s maximální silou, proto buďte
uďte b
během této fáze velmi opatrní)!
Pro uložení nastaveného parametru stiskněte tlačítko
: na
displeji se zobrazí 4.
5. Volba tlačítka na dálkovém ovladači (default: 2)
matiza
V tomto menu je možné zvolit tlačítko, které chcete používat pro ovládání automatizační
techniky. Tato funkce může být
ými tlačítky
tla
a
užitečná v případě, že bude nutné ovládat několik automatizačních technik různými
jednoho dálkového ovladače.

Stiskněte tlačítko - na
displeji se zobrazí 5.
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Stiskněte tlačítko
: na
displeji začne blikat 2,
což signalizuje, že tlačítko
2 na dálkovém ovladači
ovládá tento pohon.
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Pro volbu požadovaného
dované
tlačítka stiskněte tlačítko
tlačí
čítk
ítko +
nebo -.

Pro uložení provedených
nastavení stiskněte tlačítko
: na displeji se zobrazí 5.

Jedi elektromechanický pohon pro sekční a výklopná vrata
6. Alarm upozorňující na otevřená vrata (default: 0 – funkce je deaktivovaná)
á)
ou ote
Pokud aktivujete tuto funkci, bude zařízení 30 sekund pípat poté, co vrata zůstanou
otevřená po dobu delší než 10 minut.
e po zavření
za
Alarm se bude opakovat každých 10 minut. K ukončení signalizace alarmu dojde
vrat.

Stiskněte tlačítko - na
displeji se zobrazí 6.

Stiskněte tlačítko
: na
displeji začne blikat 0, což
signalizuje, že funkce je
deaktivovaná.

Pro aktivaci funkce
ce stis
stiska d
spl
něte tlačítko +: na
displeji
se zobrazí I.

Pro uložení provedených
nastavení stiskněte tlačítko
: na displeji se zobrazí 6.

7. Automatické zavírání (default: 0 - funkce je deaktivovaná)
Pokud aktivujete tuto funkci, bude zařízení automaticky zavírat vrata po uplynutí nastavené doby.
Předtím, než se vrata zavřou, bude zařízení 20 sekund PÍPAT.

Stiskněte tlačítko - na
displeji se zobrazí 7.

ci funkce
f
Pro aktivaci
ačítko +: na
ačítk
stiskněte tlačítko
obrazí
braz 1, což
displeji se zobrazí
0 sekundám.
sekun
odpovídá 30

Stiskněte tlačítko
:
na displeji začne blikat
0, což signalizuje, že
funkce je deaktivovaná.

Prostřednictvím tlačítek + a - zvolte požadovanou délku pauzy.

Pro uložení provedených nastavení stiskněte tlačítko
: na
displeji se zobrazí 7.

8. Upozornění na údržbu (default: 0 - funkce je deaktivovaná)
racovn
Pokud aktivujete tuto funkci, bude zařízení PÍPAT poté, co pohon vykoná 2000 pracovních
cyklů.
hniky. Pro ukončení zvukové signalizace
Toto upozornění je užitečné při plánování pravidelné údržby automatizační techniky.
seku elektrické napájení zařízení.
stačí podržet stisknuté tlačítko START po dobu 5 sekund nebo odpojit na několikk sekund

Stiskněte tlačítko - na
displeji se zobrazí 8.

Stiskněte tlačítko
:
na displeji začne blikat
0, což signalizuje, že
funkce je deaktivovaná.

fu
unk
Pro aktivaci funkce
ko +
+: na
stiskněte tlačítko
azí I.
displeji se zobrazí

Pro uložení provedených nastavení stiskněte tlačítko
: na
displeji se zobrazí 8.

Jedi
elektromechanický
lektrome
pohon pro sekční a výklopná vrata
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9. Ukončení programovacích operací
měti
ěti je nutné postupovat níže uvedeným
Pro ukončení programovacích operací a uložení nastavených parametrů do paměti
způsobem.

Klikejte tlačítkem + tak
dlouho, dokud se na
displeji nezobrazí 1.

Podržte stisknuté tlačítko po dobu 5 sekund:
na displeji začne blikat
1, pak zhasne.

Uvolněte tlačítko: segme
segmenup
ty displeje se pos
postupně
ec se na
rozsvítí a nakonec
displeji zobrazí 0.

10. Uložení dálkových ovladačů do paměti
Zařízení může uložit do své paměti až 15 dálkových ovladačů. Při ukládání postupujte
ost
podle následujícího postupu:

Stiskněte tlačítko

.

Přibližně po uplynutí 1
sekundy se na displeji
se rozsvítí 0.

čítko
Uvolněte tlačítko
a dvakrát stiskněte tlačítko
m ovladači:
ovla
na dálkovém
zařízení PÍPNE a displej
mž bude
bu
zhasne, čímž
signalizováno, že došlo
lkovéh ovladače do paměti.
k uložení dálkového

Pozor: Ohledně volby tlačítka, které budete používat k ovládání automatizační
zač
ační ttechniky, odkazujeme na 5. kapitolu
“Volba tlačítka na dálkovém ovladači”!

11. Vymazání dálkových ovladačů z paměti

Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko
.

Přibližně po uplynutí 1
sekundy se na displeji
rozsvítí 0.

Tlačítko držte
e stisknuté
stisk
tak dlouho, dokud displej
álkové ovladače jsou vymazané.
nezhasne: dálkové

Tabulka 2: Signalizace na displeji
Displej

Příčina

L

Na displeji se objeví písmeno L, když pohon pracuje normálním způsobem
sobem a červený ozub na řetězu aktivuje
mikrospínač motoru.

F

Na displeji se objeví písmeno F, když vrata narazí na nějakou překážku.
žžku.

H

Na displeji se objeví písmeno H, když je zjištěna chybná funkčnost e
enkodé
enkodéru
dé nebo řídicí jednotky.

A

Na displeji se objeví písmeno A, když zareaguje některá z fotobuněk.
kk.
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Prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení
(Směrnice 2006/42/ES, Příloha II-B)
Výrobce V2 S.p.A. se sídlem společnosti
Corso Principi di Piemonte 65, 12035, Racconigi (CN), Itálie
Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že:
Automatizační technika - model: JEDI-L
Číslo a rok výroby: uvedeno na štítku s technickými parametry
Popis: Elektromechanický pohon pro garážová vrata
Je určený k instalaci a automatizaci garážových vrat
za účelem vytvoření strojního zařízení ve smyslu Směrnice 2006/42/ES.
Takto vzniklé strojní zařízení nesmí být uvedeno do provozu předtím, než bude
jako shodné v souladu
de prohlášeno
pro
s ustanoveními uvedenými ve směrnici 2006/42/ES (Příloha II-A)
Pohon splňuje základní požadavky předepsané směrnicemi:
Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/ES (Příloha I, Kapitola 1)
Směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES
Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu 2004/108/ES
Směrnice pro rádiový signál 99/05/ES
Technická dokumentace bude na základě oprávněného vyžádání předložena
kompetentním orgánům
edlože
v sídle společnosti:
V2 S.p.A., Corso Principi di Piemonte 65,
12035, Racconigi (CN), Itálie
Osoba oprávněná podepsat toto prohlášení o shodě a prohlášení o zabudování
dován neúplného strojního zařízení
a poskytovat technickou dokumentaci k zařízení:

v Racconigi 11.01.2010
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Cosimo De Falco
C
prokurista
společnosti V2 S.p.A.
rokuris
k i

Přehled produktů
Pohony pro privátní brány

GIRRI 130

ROBO

THOR

WINGO

TOONA

METRO

pohon pro posuvné brány
do 400 kg

pohon pro posuvné
brány do 600 kg

pohon pro posuvné
brány do 2200 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

SPIN

SUMO

HYPPO

TOM

MEC 200 LB

pohon pro sekční a výklopná
vrata

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

FLOR

FENIX 4

BIO

NiceWay

KP 100

dálkové ovládání s plovoucím
kódem, 433.92 MHz

superheterodynní přijímač
pracující na frekvenci
433.92 MHz

dálkové ovládání, s přesným
kódem 40.685 MHz

dálkové ovládání, 433.92 MHz,
provedení zeď, stůl nebo komb.

snímač bezkontaktních karet
s kontrolou vstupů/výstupů

WIL

STRABUC 918

MASPI 241

VA 101/301

VA 401

rychlá závora s délkou ramene
do 8 m, vhodná pro parking

automatický výsuvný sloup pro
zamezení vjezdu

mechanický výsuvný sloup pro
zamezení vjezdu

vjezdové/výjezdové automaty
pro výdej a čtení parkovacích
lístků

platební automat pro výběr
parkovného

T-12-2010

Automatické sloupy a parkovací systémy

