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ÚVOD 
Tento manuál vysetluje ako nainštalovať, naprogramovať a 
používať otváraciu automatiku sekcionálnych brán Soon. 
Rôznorodá problematika je rozdelená do dvoch sekcií. 

 
ČASŤ 1 je príručka ilustrujúca pokyny pre fyzickú inštaláciu 
produktu a zahájenie prevádzky. 

 
ČASŤ 2 popisuje ako činnosť zariadenia Soon personalizovať 
naprogramovaním konkrétnych funkcií a voľbou špeciálnych úkonov a 
nastavení. 
Je tu rovnako časť o údržbe a likvidácii výrobku. 
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!  Prvá a druhá časť príručky sú zamerané výlučne pre 

kvalifikovaný technický personál poverený inštaláciou automatiky. 
Nič z týchto informácií sa netýka koncového užívateľa produktu. 



Pokyny k montáži a spustenie automatiky 
 

Táto ČASŤ podáva krokový popis všetkých častí inštalácie produktu 
(mechanického zostavenia, elektrických zapojení, skúšok) a počiatočných 
nastavení pri spúštaní (prevádzkových nastavení). 

 

Týmto fázam predchádza určitý počet veľmi dôležitých pokynov týkajúcich sa 
bezpečnosti, charakteristík produktu a realizovatelnosti systému. 

 
1) Zabezpečenie práce 

 
1.1) Bezpečnostné inštrukcie
 
!  Postupy inštalácie, programovanie a spúšťanie produktu môže 

prevádzať výlučne technicky kvalifikovaný personál, dodržujúci platné 
zákonné ustanovenia a normy, a to podľa pokynov v tejto príručke. 
Táto príručka bola zostavená tak, aby podávala postupný návod 
k procesu inštalácie, programovania a spúšťania prevodového 
motoru Soon. Všetky požadované úlohy spolu s návodmi sú 
špecifikované v presnom poradí v akom majú byť prevádzané. 
Je dôležité prečítať si pred začatím inštalácie všetky časti tejto 
príručky. Doporučujeme Vám pozorne si prečítať Časti obsahujúce 
dôležité informácie o ZABEZPEČENÍ, tj. Časť A, Časť C  -  
KONTROLY PRED INŠTALÁCIOU A LIMITY POUŽITIA PRODUKTU 
a Časť G – SKÚŠKY SYSTÉMU A UVEDENIE DO PREVÁDZKY. 
S uvážením rizík ktoré môžu v priebehu inštalácie a každodenného 
užívania produktu vzniknúť, musí inštalácia prebiehať za úplného 
dodržovania európskej smernice 98/37/EC (Strojné smernice 
riadiace inštaláciu elektricky riadených brán) a hlavne noriem EN 
12445, EN 12453 a EN 12635. 
Zhoda s touto smernicou umožní maximálne bezpečnú prevádzku a 
vydanie relatívneho prehlásenia o zhode na konci inštalácie 
s následnou zárukou bezpečnosti systému. 

 
POZNÁMKA: Ďaľšie informácie a smernice o vyhodnocovaní rizík 
použitelné pri zostavovaní “Technickej dokumentácie” sú dostupné 
na Internete: www.niceforyou.com 
• Iné použitie produktu Soon než aké je špecifikované v tejto 

príručke je prísne zakázané. Nesprávne použitie predstavuje 
riziko poškodenia produktu a nebezpečenstvo pre osoby a 
predmety. 

• Nikdy na komponentoch systému neprevádzajte úpravy pokiaľ sa 
tak výslovne neuvádza v príručke. Neautorizované zásahy môžu 
viesť k nesprávnej funkcii a Nice® sa zrieka všetkej zodpovednosti 
za škody spôsobené amatérskými úpravami výrobku. 

• Pred začatím inštalácie je potrebné previesť odhad súvisiacich 
rizík vrátane zoznamu bezpečnostných požiadaviek ako je 
Príloha 1 Strojná smernica, s uvedením prijatých relatívnych 
riešení.  Všimnite si, že vyhodnotenie rizík je jedným 
z dokumentov obsiahnutých v Technickej dokumentácii 
automatiky. 

• Pred začatím inštalácie si overte, či sú k sprevádzkovaniu 
automatiky u Soon potrebné ďaľšie materiály alebo zariadenia, 
a to s vyhodnotením špecifických aplikácií a súvisiacich rizík; 
napríklad s uvážením rizika nárazu, pritlačenia, zachytenia, 
vlečenie a iného nebezpečenstva všeobecne. 

 
• Riadiacu jednotku Soon pripájajte len k elektrickej prípojke 

vybavenej zemniacim systémom. 
• Počas inštalácie zabráňte vniknutiu vody alebo iných kvapalín 

do komponentov automatiky ,  alebo prenikanie týchto kvapalín 
alebo objektov do riadiacej jednotky a ďaľších otvorených častí. 
Ak by to nastalo, okamžite odpojte elektrické napájanie a 
kontaktujte servisné centrum Nice®. 

!  Použitie Soon v nasledujúcich podmienkach predstavuje riziko! 
• Nikdy komponenty Soon neskladujte blízko zdroja tepla a nikdy 

ich nevystavujte otvorenému plameňu. To môže poškodiť 
komponenty systému a spôsobiť nesprávnu funkciu, požiar alebo 
nebezpečné situácie. 

• V priebehu inštalácie musia byť všetky úkony vyžadujúce prístup 
k vnútorným komponentom chránených krytom Soon (ako napr. ku 
svorkám) prevádzané pri odpojenom elektrickom napájaní. Ak je 
zapojenie hotové a zariadenia pre odpojenie sú zakryté, musí 
byť pripevnené vhodné upozornenie oznamujúce: 
UPOZORNENIE: PREVÁDZA SA ÚDRŽBA. 

• Ak sa v priebehu inštalácie vypnú elektrické bezpečnostné 
zariadenia ako napr. ističe alebo poistky, musí byť príčina závady 
pred obnovením bežnej prevádzky zistená a odstránená. 

• Po dokončení inštalácie je možné automatiku používať jedine 
po absolvovaní procesu “uvedenie do prevádzky“ ako je 
špecifikované v Časti G – SKÚŠKY SYSTÉMU A JEHO 
UVEDENIE DO PREVÁDZKY. 

• V prípade dlhého obdobia nepoužívania by mala byť záložná  
batéria Soon vybratá a uložená na suchom mieste. Toto 
preventívne opatrenie zamedzí poškodeniu batérie a riziku úniku 
nebezpečných látok z nej. 

• V prípade závady neriešiteľnej pomocou informácií uvedených 
v tejto príručke kontaktujte autorizované servisné centrum Nice®. 

• Obalový materiál výrobku Soon musí byť zlikvidovaný za úplného 
dodržania platných miestných zákonných ustanovení riadiacich 
nakladanie s odpadmi. 

• Aby ste si uľahčili budúcu údržbu a zásahy do výrobku, 
starostlivo si túto príručku uschovajte. 

 
2) Špecifikácie výrobku 

 
2.1) Popis výrobku, použitie a technické údaje 
 
SOON je elektromechanický pohon k automatizácii sekcionálnych 
brán do 20 m2. Vďaka kompaktnej konštrukcií umožňuje ľahké 
spojenie s torznou tyčou väčšiny komerčne dostupných 
sekcionálnych brán. 
Riadiaca jednotka SOA2, ako i napájanie jednosmerného motora 
umožňuje optimálne riadenie momentu a otáčok elektromotora 
 
 

 
a presné meranie polohy, postupný nábeh, zatvorenie a detekciu 
prekážok. Rovnako je vybavený indikátorom údržby pre umožnenie 
záznamov úkonov prevedených prevodovým motorom počas jeho 
doby životnosti. 
Deblokovací mechanizmus aktivovaný zo zeme odpojí motor a 
umožňuje ručné ovládanie brány.
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3) Predbežná kontrola  
 

Predtým než budete pokračovať v inštalácii, skontrolujte stav komponentov výrobku, vhodnosť vybraného modelu a podmienky prostredia 
určeného k inštalácii. 

 
 

3.1) Kontrola komponentov výrobku (viď obr. 1) 
Prekontrolujte stav balenia: 
Vybalte a uistite sa o prítomnosti nasledujúceho: 
- 1 pohon Soon  
- 1 upevňovacia konzola 
- 4 pologuľe deblokovania 
- 2 kliny 
- 1 skrutka M8x130 
- 1 poistná matica M8 
- 1 podložka D8 
- 1 prevod deblokovania 
- 3 čierne samorezné skrutky 
- 1 príručka  
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3.2) Kontrola vhodnosti prostredia 
•  Preverte či je miesto vybrané k inštalácii zlúčiteľné s celkovými 

rozmermi modelu Soon (Obr. 2). 
• Preverte či pozdĺž trajektórie sekcionálnych brán nie sú žiadne 

prekážky, ktoré by mohly brániť pohybom celkového otvorenia a 
zatvorenia. 

 
• Preverte či vybrané miesto inštalácie umožňuje ľahko a bezpečne 

previesť úkony popísané v príručke 
• Preverte či je každé zariadenie ktoré má byť pripevnené 

umiestnené na pevnom povrchu chránenom pred nebezpečím 
náhodného nárazu. 

 
 

 
3.3) Limity použitia produktu (viď obr. 2) 
Preverte limity použitia modelu Soon a príbuzného príslušenstva 
ktoré má byť inštalované, a to s posúdením vhodnosti charakteristík 
pre splnenie požiadaviek prostredí a nižšie špecifikovaných 
obmedzení. 
• Zaistite, aby veľkosť sekcionálnych brán bola menej než 20 m2. 
• S použitím klinov dodaných v balení zaistite, aby torzná tyč   

brány bola spojená s výstupom hriadeľa Soon. 
• Zaistite, aby kotviace hmoždinky pre upevnenie konzoly  na stenu  
boly dostatočne dlhé. 
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4) Inštalácia rôznych komponentov 

 
!  Inštaláciu automatiky musí prevádzať výlučne kvalifikovaný personál, a to s dodržaním platných zákonných ustanovení 

a noriem k týmto úkonom sa vzťahujúcich, a to podľa pokynov v tejto príručke. 
 
 

4.1) Štandardné rozvrhnutie inštalácie (viď obr. 3) 
Obr. 3 ilustruje úplnú inštaláciu prevodového motora Soon. Výkres znázorňuje rôzne komponenty a káble potrebné ku zapojeniu, všetky 
zostavané a rozmiestnené podľa štandardného rozvrhnutia. 

 
Legenda k mechanickým komponentom na obr. 3: 
1 – Prevodový motor Soon 
2 – Fotobunka 
3 – Kľúčový spínač 
4 – Držiak na fotobunku 
5 – Anténa 
6 – Maják 
7 – Vysielač 
8 – Dotyková hrana 

Legenda k elektrickému zapojeniu na obr. 3: 
A – Elektrická prívodová šnúra 
B – Maják s anténou 
C – Fotobunky 
D – Kľúčový spínač 
E – Dotyková hrana 
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4.2) Inštalácia mechanických komponentov 
Po dokončení predbežných inštalačných prác (ako je kopanie výkopu 
pre elektrickú kabeláž alebo kladenie vonkajšieho vedenia; prípadné 
zabudovanie potrubných vedení, a iné pripravné práce), môžu byť 
začaté postupy montáže a inštalácie. 
Kompletné so všetkými mechanickými a elektrickými komponentami 
prevodového motora Soon. Postupujte v nižšie uvedenom poradí. 

 
Montáž prevodového motora Soon (viď. Obr. 4) 
1.   (Obr. 4-a) Nasunte pohon Soon na torznú tyč sekcionálnej 

brány a prepojte ho s použitím klinov dodaných v balení. 

 
Tento úkon prevádzajte so ZATVORENOU bránou. 
2.   (Obr. 4-b) Pripevnite konzolu k prevodovému motoru Soon 

pomocou dodanej skrutky, matice a podložky. 
3.   (Obr. 4-c) Pripevnite konzolu ku stene pomocou hmoždinky (nie 

je dodaná) vhodnej pre materiál steny. 
4.  (Obr. 4-d) Prevodový motor Soon je možné inštalovať aj 

vodorovne a je nutné preložiť umiestnenie laniek  
deblokovacieho mechanizmu pomocou zvláštného prevodu 
(dodané), ktorý by mal byť pripevnený pomocou troch skrutiek 
(dodané) v polohe znázornenej na obrázku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4a 4b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4c 4d 
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4.3) Kladenie elektrických káblov (viď obr. 3 a tabuľka 1) 
Po dokončení inštalácie všetkých mechanických komponentov pokračujte kladením požadovaných elektrických káblov podľa obrázku 3 
znázorňujúceho typické umiestnenie týchto káblov a podľa Tabuľky 1 podrobne rozoberajúce technické charakteristiky. 

 
  !   Káble použité pre spojenie rôznych zariadení musia byť vhodné pre daný typ inštalácie ktorá má byť prevedená: 
v prípade inštalácie do krytého prostredia alebo vo vnútri použite typ kábla H03VV-F. 

 
ŠPECIFIKÁCIE ELEKTRICKÝCH KÁBLOV 
(Písmená priradené káblom podľa označenia rovnako na obr. 3) 

 
Tabuľka 1: zoznam káblov 

Spojenie Typ káblu Maximálna povolená dĺžka 
A: Elektrická prívodná šnúra kábel č. 1 (3 x 1,5 mm2) 30 m (*) 
B: Maják kábel č. 1 (2 x 1 mm2) 20 m 
C: Anténa Tienený kábel č. 1 (typ RG58) 20 m (doporučenie: menej než 5 m) 
D: Fotobunka kábel č. 1 (2 x 0,5 mm2) 30 m 
E: Kľúčový spínač kábel č. 1 (4 x 0,5 mm2) 50 m 
F: Pripojenie citlivej hrany kábel č. 1 (2 x 0,5 mm2) 20 m 

 
Poznámka:  (*) ak je kábel dlhší ako 30 m, je nutné použiť kábel väčšieho prierezu, (napr. 3 x 2,5 mm2) a v okolí pohonu je 
nutné previesť bezpečnostné uzemnenie. 

 
 

4.4) Ručný postup zamknutia a odomknutia 
 

!  Vždy keď príručka vyžaduje “zamknutie“ alebo “odomknutie“ (deblokovanie) 
mechanizmu SOON, pozrite sa na tento postup. 

 
Poznámka: 
Operácia odomykania alebo zamykania mechanizmu musí byť 
predvádzaná  len s úplne zastaveným prevodovým pohonom. 
• Ručná prevádzka sa musí prevádzať v prípade výpadku prúdu, závady 

na systéme, alebo vtedy keď  to príručka výslovne vyžaduje. 
• Ručné odblokovanie umožňuje voľný pohyb sekcionálnej brány. 

 
 
 
 

Pre odomknutie – potiahnite guličkou A 
Pre zamknutie – potiahnite guličkou B 

 
 
 
 
 
 
 
5) Vytvorenie elektrických zapojení 

 
!  K zaisteniu bezpečnosti pracovníka montáže a pre prevenciu škôd na komponentoch automatiky zaistite, aby pred  

vytváraním elektrických zapojení alebo pred pripojením radioprijímača bola riadiaca jednotka ODPOJENÁ od siete a od 
akýchkoľvek vyrovnávacích batérií. 

 
 

5.1) Pripojenie všetkých zariadení 
Všetky elektrické zapojenia musia byť prevádzané na systéme odpojenom 
od zdroja napájania. 
1.   Pre odkrytie ochranného krytu a pre prístup k elektronickej 

riadiacej jednotke SOON vyberte skrutku a zatiahnite za kryt 
smerom hore, aby ste ho demontovali (Obr. 5). 

2.   Povolte káblovú príchytku a prevlečte káble ku svorkám 
riadiacej jednotky. Ponechajte dĺžku káblov o 20÷30 cm 
dlhšiu než je potrebné (Obr. 6.). Pre typy káblov viď tabuľku 1.  

3.   Zapojte káble ako je znázornené na diagrame na Obr. 7. Pre 
uľahčenie Vašej  práce sú svorky snímateľné. 

4.  Po dokončení zapojenia káble zaistite zatiahnutím káblovej 
príchytky. Prečnievajúci kábel anténny by mal byť k ostatným 
káblom prichytený príchytkou 
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FLASH tento výstup je programovateľný (viď ČASŤ 2 príručky) k pripojeniu jedného z nasledujúcich zariadení: 
Maják Ak je programované ako „maják“, môže byť výstup  “FLASH” spojený s majákom NICE “LUCY B” s 
12V 21W žiarovkou automobilového typu. 
Počas tejto operácie bliká svetlo v intervale 0,5s zapnuté a 0,5s vypnuté. 
Výstup “indikátor otvorenia brány” Ak je programovaný ako ”indikátor otvorenia brány”, môže byť výstup 
“FLASH” spojený s kontrolkou 24V, max. 5W pre signalizáciu otvorenia brány. 
Rovnako je možné naprogramovať na iné funkcie; viď.ČASŤ 2 príručky. 

Prísavka* Ak je naprogramovaný ako “prísavný držiak“, je možné výstup “FLASH” spojiť s prísavkou 24V, 
max.10W (verzia len s elektromagnetom, bez elektronických zariadení). Ak je brána zatvorená, je aktivovaný 
prísavný držiak, aby brána držala na mieste. Počas operácie otvárania a zatvárania je vypnutá. 
Elektrické blokovanie* Ak je programovaný ako “elektrické blokovanie”, je možné výstup “FLASH” spojiť 
s elektrickým zámkom so západkou max. 24V (verzia len s elektromagnetom, bez elektronických zariadení). 
Počas operácie otvárania je elektrický zámok aktivovaný a zostáva aktívny pre uvolnenie brány a prevedenie operácie.  
Pri operácii zatváranie zaistite, aby elektrický zámok opäť mechanicky zapadol. 
Elektrický zámok* Ak je programovaný ako “elektrický zámok”, je možné výstup “FLASH” spojiť s elektrickým 
zámkom 24V, max. 10W so západkou (pre verziu len s elektromagnetom, bez elektronických zariadení). 
Počas operácie otvárania je na krátky interval aktivovaný elektrický zámok pre uvolnenie brány a prevedenie operácie.  
U operácie zatvárania zaistite, aby elektrický zámok opäť mechanicky zapadol. 

BLUEBUS Táto svorka umožňuje pripojenie kompatibilných zariadení; všetky sú pripojované paralelne len dvoma vodičmi 
prenášajúcimi elektrický prúd i komunikačné signály. Ďaľšie informácie o BlueBUS sú dostupné v odstavci  
“5.2 – Pripojenie zariadenia BlueBUS”. 

STOP Vstup pre zariadenie, ktoré blokuje operáciu alebo prerušujú prebiehaciu operáciu; vhodným nastavením vstupu je 
možné pripojiť vypínacie kontakty, zapínacie kontakty, stále odpory alebo optické zariadenie. Ďalšie informácie o STOP sú 
dostupné v odstavci  “5.3 – Pripojenie zariadenia ku vstupu ”STOP”. 

SS Vstup pre zariadenie riadiace pohyb v režime Krok-za-krokom umožňujúce pripojenie zapínacích kontaktov. 
OPEN Vstup pre zariadenie riadiace len otvárací pohyb a umožňujúce pripojenie zapínacích kontaktov. 
CLOSE Vstup pre zariadenie riadiace len zatvárací pohyb a umožňujúce pripojenie zapínacích kontaktov. 
AERIAL Vstup pre pripojenie antény rádio prijímača (anténa je vstavaná v LUCY B) 
* Môže sa pripájať len zariadenie s elektromagnetom. 

 
!  
    Nikdy nepoužívajte iné zariadenie než je uvedené. 
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5.2) Pripojenie zariadenia BlueBus 
BlueBUS je technológia umožňujúca pripojenie kompatibilných 
zariadení dvoma vodičmi vedúcimi elektrický prúd a komunikačné 
signály. Všetky zariadenia sú pripojené paralelne na 2 vodičmi 
BlueBUS bez nutnosti dodržať polaritu; každé zariadenie  je 
rozpoznávané samostatne, lebo počas inštalácie mu priradená 
vyhradená adresa. BlueBUS je možné použiť napríklad pre 
pripojenie nasledujúceho: fotobunky, bezpečnostných 
zariadení, ovládacích t lač í tok, s ignalizačných svet iel a 
pod. Riadiaca jednotka SOON každé z pripojených zariadení 
rozpozná pomocou 

 
 
špeciálnych samoučiacich sa fáz a je schopná s maximálnym 
zabezpečením a s krajnou presnosťou detekovať všetky možné 
zlyhania. Z tohoto dôvodu je potrebné samoučiacu sa fázu 
zopakovať pri každom pripojení alebo odpojení zariadenia k/od 
BlueBUS, ako je to napísané v odstavci “7.1 – Rozpoznanie 
zariadenia”. 

 
 

5.2.1) Fotobunky 
Systém “BlueBUS” pomocou priraďovania adries s použitím 
špeciálnych premostení umožňuje rozpoznávanie fotobuniek 
riadiacou jednotkou a  priradenie k správnej detekčnej funkcií. 
Postup priradenia adresy sa prevádza ako na vysielači tak i na 
prijímači (nastavenie premostenia v rovnakom smere) a zaistenie, 
aby neboli žiadne ďalšie páry fotobuniek s rovnakou adresou. 
Na automatiku pre sekcionálne brány s prevodovým motorom SOON 
je možné nainštalovať fotobunky podľa popisu na Obr. 8. Po 
inštalácii je potrebné samoučiacu sa fázu na riadiacej 
jednotke zopakovať, ako je to opísané v odstavci “7.1 – 
Rozpoznanie zariadenia”. 
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Tabulka 2: adresy fotobuněk 
Fotobunka Mostík Fotobunka Mostík 

FOTO 
Fotobunka h = 50 
S aktiváciou pri zatváraní 
FOTO II 
Fotobunka h = 100 
S aktiváciou pri zatváraní 
FOTO 1 
Fotobunka h = 50 
S aktiváciou pri zatváraní a otváraní 
FOTO 1 II 
Fotobunka h = 100 
S aktiváciou pri zatváraní a otváraní 

FOTO 2 
Fotobunka 
S aktiváciou pri otváraní 
FOTO 2 II 
Fotobunka 
S aktiváciou pri otváraní 
 
 
FOTO 3 
KONFIGURÁCIA NEPRÍPUSTNÁ 

 

 
5.2.2) Fotosenzor ft120b 
Fotosenzor FT210B kombinuje v jedinom zariadení systém 
pre obmedzenie s ily (typ C podľa normy EN12453) a 
detektor prítomnosti detekující prekážky na optickej osi 
medzi vysielačom TX a prij ímačom RX (typ  D  podľa normy  
EN12453).  Fotosenzorom sú signály o stave snímacej  
hrany zasielané pomocou lúčov fotobunky, čím sú 2 systémy 
integrované do jediného zariadenia. Prenosový úsek na 
pohyblivej hrane je napájaný z batérie, čím je odstránená 
potreba káblového prípojného systému; špeciálne obvody 
znižujú spotrebu batérií tak, aby bola zaistená životnosť až 15 rokov 
(viď podrobnosti o odhadovanej dobe životnosti v návode k výrobku). 

 

Jediné zariadenie FT210B kombinované so snímacou hranou (napr. 
TCB65) umožňuje stupeň zabezpečenia “hlavnej hrany” požadovaný 
normou  EN12453 pre akýkoľvek “typ použitia” a “typ aktivácie”. 
Fotosenzor FT210B skombinovaný s “odporovými” snímacími 
hranami (8,2 kOhm), je bezpečný pri jednoduchých poruchách 
(trieda 3 podľa normy EN 954-1). Je vybavený špeciálnym 
protikolíznym obvodom pre zabránenie vzájomného rušivého 
pôsobenia s ďalšími detektormi, a to i nesynchronizovanými, a 
umožňuje pridanie dalších fotobuniek; napríklad v prípade prejazdu 
veľkých vozidiel, keď je druhá fotobunka bežne umiestnená 1 m od 
zeme. 
Pre ďalšie informácie o metódach zapojenia a o priraďovaní adries viď. 
príručku pokynov k FT210B. 

 
 
5.3) Pripojenie zariadenia ku vstupu stop 
STOP je vstup, ktorý spôsobuje okamžité zastavenie pohybu po 
čom nasleduje krátke navrátenie úkonu. Tento vstup je možné 
pripojiť k zariadeniam s výstupom pre zapínací kontakt, vypínací 
kontakt, stály odpor 8,2KΩ alebo optické zariadenie, ako snímacie 
hrany. 
Ako i v prípade BlueBUS, riadiaca jednotka rozpozná typ zariadenia 
pripojeného ku vstupu STOP počas samoučiacej sa fázy (viď 
odstavec  “7.1  -  Rozpoznanie  zariadenia”);  načo sa aktivuje 
príkaz STOP 

 
vždy keď je zaznamenaná zmena voči naučenému stavu. 
 
Pri vhodnom nastavení je možné ku vstupu STOP pripojiť viac než 
jedno zariadenie, a to i zariadenie navzájom rôzné: 
• Je možné paralelne pripojiť viacej zapínacích zariadení, bez 

obmedzenia počtu. 
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•  Je možné paralelne pripojiť viecero vypínacích zariadení, bez 
obmedzenia počtu. 

•  Je možné paralelne pripojiť dve zariadenia so stálym odporom 
8,2KΩ; ak sú viacej než 2 zariadenia, potom je potrebné všetky 
zapojiť do série s jediným koncovým odporom 8,2 KΩ. 

• Kombinácie zapínacích a vypínacích kontaktov je možné 
paralelným zapojením oboch dvoch kontaktov, so 
zabezpečením pripojenia odporu 8,2KΩ paralelne k vypínaciemu 
kontaktu (čo umožňuje kombináciu troch zariadení: zapínacieho, 
vypínacieho a  8,2KΩ). 

Pre pripojenie optického zariadenia typu OPTO SENSOR preveďte 
zapojenie podľa znázornenia na obrázku 9: 

SK

!  Ak je pre prepojenie zariadenia a bezpečnostných funkcií  
použitý vstup STOP, potom len zariadenie s výstupom o  
konštantom odpore 8,2KΩ alebo s optickým zariadením OPTO  
SENSOR zaručujú triedu zabezpečenia 3 proti poruchám podľa  
normy  EN 954-1. 
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5.4) Pripojenie zdroja elektrického napájania 
K napájaniu SOON elektrickým prúdom jednoducho zasuňte zástrčku do sieťovej zásuvky. Ak je to nevyhnutné a ak zástrčka SOON nezodpovedá  
dostupnej sieťovej zásuvke, použite redukciu ponúkanú v obchode. 

 
 
6) Počiatočné spúšťanie systému - kontroly 

 
!  Nasledujúce úkony budú prevádzané na živom elektrickom obvode a všetky operácie môžu byť nebezpečné! 

Musíte byť veľmi opatrný a nikdy úkony neprevádzať sami. 
 

Po dokončení inštalácie komponentov a elektrických spojení je potrebné, skôr než budete pokračovať, previesť niekoľko jednoduchých 
kontrol k zaisteniu správneho priebehu prevádzky systému. Preveďte tieto úkony podľa špecifikácie a pri preverovaní zhody výsledkov si 
jednotlivé body odškrtávajte. 

 
 

6.1) Skúška prevádzky 
Ihneď ako bude SOON napojený, postupujte nasledovne: 

 
T   Preverte, že LED BlueBUS pravidelne bliká s frekvenciou 

jedného bliknutia za sekundu. 
T    Ak sú prítomné fotobunky, zaistite, aby zodpovedajúce LED rovnako 

blikaly (a to ako na vysielači, tak i na prijímači); typ blikania 
nerozhoduje, vzhľadom k tomu že závisí na ďalších faktoroch. 

T    Zaistite, aby zariadenie pripojené k výstupu FLASH bolo
 vypnuté. 
T    Zaistite, aby interiérove svetlo bolo vypnué. 

 
Ak nenastane žiadna z týchto podmienok, okamžite odpojte napájanie a 
dôkladne prekontrolujte elektrické spojenie. 

 
 
 
 
   7) Rozpoznanie zariadení a polôh 

 
7.1) Rozpoznanie zariadení 
Po pripojení ku zdroju napájania musí kontrolná jednotka rozpoznať 
zariadenie pripojené ku vstupom BlueBUS a STOP. Pred touto 
fázou diódy L1 a L2 blikajú na znamenie, že je potrebné 
previesť proces samoučenia sa – rozpoznanie zariadení. 

 
Fázu rozpoznania pripojených zariadení je možné zopakovať 
kedykoľvek po inštalácii, ako napríklad v prípade pridania nejakého 
zariadenia. 

 
   !  Fáza rozpoznávania zariadení musí byť prevedená aj keď  
nie je žiadné zariadenie pripojené. 

 
1.   Stlačte a podržte tlačítka [▲] a [Set] 
2.   Tlačítka uvolnite keď začnú diódy L1 a L2 rýchlo blikať (po cca 3s). 
3.   Niekoľko sekúnd počkajte než riadiaca jednotka dokončí 

rozpoznávanie zariadení. 
Na konci procesu rozpoznávania zariadení, musí tlačítko STOP 
zostať rozsvietené, zatiaľ čo LED L1 a L2 majú byť vypnuté (ak to 
nastane, mali by L3 a L4 začať blikať). 

                   10 
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7.2) Zapamätanie polôh 
Po rozpoznávaní zariadení musí riadiaca jednotka rozpoznať polohy otvorenia a zatvorenia brány. Je možné naprogramovať až 6 polôh, a to 
nasledovne: 

 
Poloha Význam 
A1 Maximálna požadovaná poloha otvorenia . Keď brána dosiahne túto polohu, zastaví sa. 
RA1 Poloha začiatku spomalovania počas operácie otvárania. Keď brána dosiahne túto polohu, spomalí sa motor na 

minimálnu rýchlosť. 
RINT Mezipoloha spomalovania pri operácii zatvárania. Keď je tento bod naprogramovaný, začne sa brána spomalovať 

približne 50 cm pred, aby polohu RINT prešla minimálnou rýchlosťou. Po prechode polohou RINT sa motor vráti 
na nastavenú rýchlosť. 

AP Poloha čiastočného otvorenia. To je poloha, pri ktorej sa brána zastaví po obdržaní príkazu k čiastočnému otvoreniu. 
RA0 Poloha začiatku spomalovania počas operácie zatvárania. Keď brána dosiahne túto polohu, spomalí sa motor na 

minimálnu rýchlosť. 
A0 Maximálna poloha zatvorenia. Keď brána dosiahne túto polohu, zastaví sa. 

 
Keď neboli nastavené polohy, blikajú diódy L3 a L4. 

 
Postup zapamätania polôh je popísaný nižšie: Polohy A1 a A0 musia byť naprogramované, zatiaľ čo ostatné polohy je možné vynechať. 
V druhom prípade sa počítajú automaticky riadiacou jednotkou. 

 

1. Pre vstup do režimu zapamätania polôh stlačte na 3 sekundy [Set] + [▼]. 
Bliká dióda 1: Programovanie polohy A1 
2 Pre posun brány do polohy maximálneho otvorenia použite tlačítka [▲] alebo [▼]. 
3. Pre potvrdenie polohy A1 na 2 sekundy stlačte [Set]. Dióda L1 zostáva rozsvietená. 
Bliká dióda 2: Programovanie polohy RA1 
4. Ak nie je požadované naprogramovanie polohy spomalovania, stlačte dvakrát rýchlo tlačítko [Set], aby ste prešli 

k ďalšiemu programovaniu; dióda L2 zostáva zhasnutá. Inak pokračujte v postupe. 
5. Pre posun brány do polohy spomalenia pri otváraní použite tlačítka [▲] alebo [▼]. 
6. Pre potvrdenie polohy RA1 stlačte na 2 sekundy [Set]. Dióda L2 zostáva rozsvietená. 
Bliká dióda L4: Programovanie polohy RINT 
7. Ak nie je vyžadované naprogramovanie medzipolohy spomalenia, stlačte dvakrát rýchle tlačítko [Set], aby ste prešli 

k daľšiemu programovaniu; dióda L4 zostáva zhasnutá. Inak pokračujte v postupe. 
8. Pre posuv brány do mezipolohy spomalenia použite tlačítka [▲] alebo [▼]. 
9. Pre potvrdenie polohy RINT stlačte na 2 sekundy [Set]. Dióda L4 zostáva rozsvietená 
Bliká dióda L5: Programovanie polohy RAP 
10. Ak nie je vyžadované naprogramovanie polohy čiastočného otvárania, stlačte dvakrát rýchle tlačítko [Set], aby ste prešli 

k ďalšiemu programovaniu; dióda L5 zostáva zhasnutá. Inak pokračujte v postupe. 
11. Pre posun brány do polohy čiastočného otvárania použite tlačítka [▲] alebo [▼]. 
12. Pre potvrdenie polohy RAP  stlačte na 2 sekundy [Set]. Dióda L5 zostáva rozsvietená 
Bliká dióda L7: Programovanie polohy RA0 
13. Ak nie je vyžadované naprogramovanie polohy spomalenia, stlačte dvakrát rýchle tlačítko [Set], aby ste prešli k ďalšiemu  

programovaniu; dióda L7 zostáva zhasnutá. Inak pokračujte v postupe. 
14. Pre posun brány do polohy spomalenia pri zatvárania použite tlačítka [▲] alebo [▼]. 
15. Pre potvrdenie polohy RA0 stlačte na 2 sekundy [Set]. Dióda L7 zostáva rozsvietená. 
Bliká dióda L8: Programovanie polohy A0 
16. Pre posun brány do polohy maximálneho zatvorenia použite tlačítka [▲] alebo [▼]. 
17. Pre potvrdenie polohy A0 stlačte na 2 sekundy [Set]. Dióda L8 zostáva rozsvietená. 
18. Pri uvolnení tlačítka [Set] všetky diódy zhasnú. 
19. Pre prevedenie operácie úplného otvárania zadajte stlačením [Open] príkaz k otvoreniu. 
20. Pre prevedenie operácie úplného zatvárania zadajte stlačením [Close] príkaz k zatvoreniu. 

 
 

Počas týchto operácií si riadiaca jednotka zapamätá silu potrebnú 
k pohybom otvárania a zatvárania. 
Je dôležité, aby tieto prípravné operácie neboli prerušované 
napr. príkazom STOP. 

 
Fázu učenia polôh je možné zopakovať kedykoľvek po inštalácii 
jednoduchým opakovaním procesu od bodu 1. Ak je potrebné zmeniť 
len jedinú polohu, opakujte postup od bodu 1 a vynechajte 
programovanie nesúvisiacich polôh, a to rýchlym dvojitým 
stlačením tlačítka [Set] pre každú polohu, ktorá má byť 
vynechaná. 
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8) Prevedenie záverečných skúšok systému 
 

8.1) Záverečné skúšky 
Každý s komponentov automatiky, ako snímacie hrany, 
fotobunky, núdzové zastavenie, atď. vyžaduje konkrétnu 
skúšobnú fázu; u týchto zariadení je potrebné previesť 
konkrétne postupy v príslušných príručkách. 
Pre preskúšanie SOON postupujte nasledovne: 

 
1.   Zaistite, aby boly dodržané všetky špecifikácie v kapitole  1  

“BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE”. 
2.   Zatiahntím za uvolňovaciu šnúru smerom dole uvolnite bránu 

od motora. Preverte, že bránu je možné ručne ovládať pri 
otváraní a zatváraní maximálnou silou 225N. 

3.   Zatiahntím smerom dole za zamykaciu šnúru pripojte bránu  
k motoru. 

4.   Použitím spínača alebo rádiového vysielača,  preveďte škúšky 
otvárania a zatvárania brány a zaistite, aby pohyb zodpovedal 
špecifikáciám. 

5.  Pre ohodnotenie hladkého pohybu brány niekoľkokrát 
preskúšajte a preverte, či nie sú v montáži alebo v zariadení 
nejaké závady alebo akékoľvek možné trecie body. 

6.   Skontrolujte funkciu všetkých zabezpečovacích zariadení 
systému, a to jedného po druhom  (fotobunky, dotykové hrany, 
atď.) Hlavne dióda “BlueBUS” na elektronike musí 
zakaždým keď je aktivované zariadenie pre potvrdenie 
udalosti dvakrát rýchle bliknúť. 

 
 

SK
7.   K prekontrolovaniu fotobuniek a hlavne k zaisteniu, aby 

nedocházelo k rušeniu s ostatnými zariadeniami vložte do 
optickej osi valec s priemerom 5 cm a dĺžkou 30 cm, najskôr v 
blízkosti vysielača, potom v blízkosti prijímača na koniec do 
prisriedku medzi obe dve a zaistite, aby sa zariadenie zakaždým 
aktivovalo, prechádzajte zo stavu aktívny na stav poplachu a 
naopak, a aby bol na riadiacej jednotke vygenerovaný 
predpísaný úkon, napríklad: u operácie zatvárania obracia 
pohyb. 

8. Ak je proti nebezpečným situáciam spôsobovanými 
pohybujúcou sa bránou ochrana pomocou obmedzenia 
nárazovej sily, merajte silu podľa špecifikácie normy EN 12445. 
Ak sú ako pomocné funkcie systému pre zníženie nárazovej 
sily použité regulátory otáčok a sily motora,  vyskúšajte a 
určite nastavenie, pri ktorom sa dosahujú najlepšie výsledky. 

 
 

8.2) Uvedenie do prevádzky 
Uvedenie do prevádzky je možné previesť jedine po 
kladných výsledkoch všetkých fáz skúšok na Soon a 
na ostatných prítomných zariadeniach.  Čiastočné alebo 
amatérske uvedenie do prevádzky je prísne zakázané. 

 
1  Pripravená technická dokumentácia automatiky by sa mala 

uchovať nejmenej 10 rokov a musí obsahovať prinajmenšom 
nasledujúce: celkový výkres automatiky, schéma elektrického 
zapojenia, odhad rizika a prijaté súvisiace riešenia, 
prehlásenie výrobcu o zhode pre všetky použité zariadenia (v 
prípade Soon použite priložené prehlásenie o zhode EC); tlač 
príručky s návodom na použitie a rozpis údržby automatiky. 

2.   Pripevnite k bráne dátový štítok  udávajúci prinajmenšom 
nasledujúce údaje :  typ   automatiky,  názov a adresu výrobcu 
(zodpovedného za uvedenie do prevádzky),  výrobné číslo,  rok výroby 
a značku CE. 

3.   Permanentne pripevnite do blízkosti brán štítok alebo doštičku 
udávajúcu úkony pre uvolnenie brány a manuálnu operáciu. 

4.   Permanentne pripevnite na bránu štítok alebo doštičku s týmto 
obrázkom (minimálna výška 60 mm). 

5.   Pripravte prehlásenie o zhode automatiky a poskytnete ho 
majiteľovi. 

6.   Pripravte príručku “Pokyny a upozornenie k prevádzke automatiky“ 
a poskytnite ju majiteľovi. 

 
7.  Pripravte rozpis údržby automatiky (obsahujúce všetky predpisy 

pre údržbu jednotlivých zariadení) a poskytnite ju majiteľovi. 
8.  Pred uvedením automatiky do prevádzky sa uistite, že je majiteľ 

dostatočne písomne informovaný (ako napr. v príručke pokynov a 
upozornenie k prevádzke automatiky)  o všetkých súvisiacich 
rizikách a nebezpečenstvách. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OPEN 
▲ 

Tlačítko “OPEN” umožňuje užívateľovi bránu otvoriť alebo prechádzať 
krokmi programovania smerom nahor. 

STOP 
SET 

Tlačítko “STOP”  umožňuje užívateľovi zastaviť operáciu alebo, pri 
zatlačení na 5 sekúnd, umožňuje prístup do režimu programovania. 

CLOSE 
▼ 

Tlačítko “CLOSE”  umožňuje užívateľovi zatvoriť bránu alebo 
prechádzať krokmi programovania smerom dole. 

 

9) Návod k personalizácií prevádzky automatiky 
 

ČASŤ 2 popisuje ako personalizovať prevádzku automatiky pomocou nastavenia riadiacej jednotky. 
Konečná časť je venovaná riešeniu problémov, údržbe a likvidácii produktu. 

 
 

9.1) Programovacie tlačítka 
Riadiaca jednotka SOON je osadená 3 tlačítkami ktoré je možné použiť k riadeniu 
jednotky počas skúšania i k postupom programovania: 
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10) Nastavenie 
 

Riadiaca jednotka SOON je vybavená množstvom programovateľných 
funkcií; funkčné nastavenia sa vkladajú pomocou 3 tlačítok na 
riadiacej jednotke: [▲]  [Set]  [▼] a zobrazujú sa pomocou 8 diód: 
L1….L8. 

 
Programovateľné funkcie dostupné na SOON sa delia na 2 úrovne: 

Úroveň 1: funkcie nastavitelné v režime ON-OFF (zapnuté alebo 
vypnuté); v tomto prípade diódy L1….L8 označujú funkcie, ak sú 
tieto funkcie zapnuté, ak nesvietia, funkce sú vypnuté; viď Tabuľka 
3. 
Úroveň 2: parametre nastaviteľné na stupnici hodnôt (od 1 do 8); 
v tomto prípade každá z diód L1….L8 označuje hodnotu nastavenú 
z 8 možných; viď Tabuľka 4. 

 
 

10.1) Funkcie úrovne 1 
 

Tabuľka 3: zoznam programovateľných funkcií :  úroveň 1 
LED Funkcie Popis 
L1 Automatické 

zatváranie 
Táto funkcia umožňuje automatické zatvorenie brány po nastavenej dobe nečinnosti; implicitne je 
táto doba nečinnosti nastavená na 30 sekúnd, ale je možné ju zmeniť na 10, 20, 40, 60, 80, 120, 160 
alebo 200 sekúnd. Ak je funkcia zakázaná, prevádzka je “poloautomatická“. 

L2 Zatvoriť po “Foto“ Táto funkcia umožňuje systému mať bránu otvorenú len na dobu potrebnú pre prechod; v skutočnosti 
aktivácia "Foto" vždy spôsobí automatické zatvorenie s dobou nečinnosti 5s (bez ohľadu na nastavenú 
hodnotu). 
Chovanie sa mení podľa toho či je funkcia "Automatického zatvárania" povolená alebo zakázaná. 
So zakázaným "Automatickým zatváraním": brána vždy dosiahne polohu úplného otvárania (aj keď je  
napred označené Foto). Po uvolnení Foto s dobou nečinnosti 5s aktivuje automatické zatvorenie. 
S povoleným "Automatickým zatváraním": operácia otvárania sa zastaví okamžite po uvolnení 
fotobuniek a s dobou nečinnosti 5s sa aktivuje automatické zatváranie. 
Funkcie "Zatvoriť po Foto" je pri operáciach prerušených pomocou príkazu STOP vždy zakázané. Ak je 
funkcia "Zatvoriť po Foto" zakázaná, je doba nečinnosti podľa nastavenia; inak, ak je funkcia zakázaná, 
nie je žiadne automatické zatváranie. 

L3 Vždy zatvorené Ak je aktivovaná funkcia “Vždy zatvorené”, čo spôsobí zatvorenie kedykoľvek sú pri obnovení dodávky 
prúdu detekovaná otvorená brána. Z bezpečnostných dôvodov operácií predchádza trojsekundový 
interval blikania. 

 L4 Režim Stand by Táto funkcia umožňuje zníženie spotreby na minimum. Ak je táto funkcia povolená, potom 1 minútu po 
ukončení operácie vypne riadiaca jednotka výstup BlueBUS (a tým aj pripojené zariadenia) a všetky diódy 
okrem diódy BlueBUS, ktorá bliká pomaly. Keď riadiaca jednotka obdrží príkaz, plne obnoví 
podmienky prevádzky. Ak je funkcia zakázaná, nie je povolené žiadne zníženie spotreby. 

L5 Spätný chod Táto funkcia umožňuje voľbu typu spätného chodu prevádzaného bránou po aktivácii príkazu STOP alebo 
zariadenia obmedzujúceho silu. Ak je táto funkcia zakázaná, spätný chod je krátky (približne 15 cm). Ak 
je funkcia povolená, spätný chod pokračuje až do polohy maximálneho otvorenia alebo zatvorenia. 

L6 Predbežné blikanie Funkcia predbežného blikania je pridaná k trojsekundovej pauze medzi aktiváciou majáku a začiatkom operácie, 
aby upozornila na rizikovú situáciu. Ak je predbežné blikanie vypnuté, potom aktivácia majáku pripadá 
na okamih začiatku operácie. 

L7 Citlivosť Táto funkcia umožňuje výrazné zvýšenie citlivosti motora na detekciu prekážok. Ak je použitá za účelom 
detekcie nárazovej sily, potom je potrebné rovnako nastaviť parametre “Otáčky” a “Sila motora” 
v menu úrovne 2. 

L8 Kompenzácia Táto funkcia umožňuje obnovenie časového rozsahu hrany brány a podlieha použitiu snímacej hrany 
odporového typu 8,2KΩ alebo optického snímača OSE. 

Pri bežnej prevádzke SOON keď neprebiehajú žiadné operácie diódy L1….L8 svietí alebo sú zhasnuté podľa stavu súvisiacej funkcie, 
napríklad L1 je rozsvietená keď je povolená funkcia “Automatické zatvorenie“.   
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10.2) Programovanie úrovne 1 
Implicitne sú všetky funkcie úrovne 1 nastavené na VYPNUTÉ, ale je možné ich kedykoľvek zmeniť ako to je nižšie opísané. Pri postupe 
zmeny si dávajte pozor, pretože medzi stlačením jedného tlačítka a ďalšieho je maximálny časový interval 10 sekúnd; potom systém tento 

postup opustí so zapamätaním zmien do tej doby prevedených. SK
 
1. Na cca. 3 s stlačte a podržte [Set] 
2. Až začne dióda L1 blikať, tlačítko [Set] uvolnite. 
3. Pre posun blikania diódy na diódu súvisiacu s funkciou ktorá má byť zmenená stlačte tlačítko [▲] alebo [▼]. 
4. Pre zmenu stavu funkcie stlačte [Set] (krátke blikanie = VYPNUTÉ; dlhé blikanie = ZAPNUTÉ) 

 
Počkajte 10 s pre automatické opustenie programovacieho režimu po maximálnom časovom intervale. 
Poznámka:body 3 a 4 je možné počas tej istej fázy programovania zopakovať  pre zapnutie / vypnutie iných funkcií. 

 
 
10.3) Funkcie úrovne 2 (nastaviteľné parametre) 

 
Tabuľka 4: zoznam programovateľných funkcií: úroveň 2 
Dióda vstupu Parameter Dióda (úroveň) Hodnota Popis 

L1 10 sekúnd 
L2 20 sekúnd 
L3 40 sekúnd 
L4 60 sekúnd 
L5 80 sekúnd 
L6 120 sekúnd 
L7 160 sekúnd 

 
 
 
 
L1 

 
 
 
 
Doba 
pozastavenia 

L8 200 sekúnd 

 
Nastavuje dobu 
pozastavenia, tj. dobu pred 
automatickým zatvorením. 
Používa sa len ak je 
funkcia automatického 
zatvárania povolená. 

L1 Otvoriť - zastaviť - zatvoriť - zastaviť 
L2 Otvoriť - zastaviť – zatvoriť - otvoriť 
L3 Otvoriť - zatvoriť - otvoriť– zatvoriť 
L4 Bytový blok 
L5 Bytový blok 2 (viac než 2” vygeneruje pozastavenie) 
L6 Krok za krokom 2 (menej než 2”vygeneruje čiastočné otvorenie) 
L7 Implicitne spustené 

 

 
 
 
L2 

 

 
 
 
Funkcia P. P. 

L8 Otváranie “poloautomatické“, zatváranie v “implicitnom spustení” 

 
 
Nastavuje postupnosť 
príkazov spojených so 
vstupom SS alebo s prvým 
rádiovým príkazom. 

L1 Otáčky 1 (30% - pomalé) 
L2 Otáčky 2 (44%) 
L3 Otáčky 3 (58%) 
L4 Otáčky 4 (72%) 
L5 Otáčky 5 (86%) 
L6 Otáčky 6 (100% - rýchle) 
L7 Otvoriť V4, zatvoriť V2 

 
 
 
 
L3 

 
 
 
 
Otáčky 
motora 

L8 Otvoriť V6, zatvoriť V4 

 

 
 
 
Nastavuje otáčky 
motora pri bežnom 
pohybe. 

L1 Indikátor otvorenej brány 
L2 Aktívny pri zatvorenej bráne 
L3 Aktívny pri otvorenej bráne 
L4 Maják 
L5 Elektrické blokovanie 
L6 Elektrický zámok 
L7 Prísavka 

 
 
 
 
L4 

 

 
 
 
Výstup FLASH 

 

L8 Indikátor údržby 

 
 
Vyberá zariadenie 
pripojené k výstupu 
FLASH. 

L1 Sila 1 (nízká) 
L2 Sila 2 
L3 Sila 3 
L4 Sila 4 
L5 Sila 5 
L6 Sila 6 
L7 Sila 7 

 
 
 
 
L5 

 

 
 
 
Sila motora 
pri otváraní 

L8 Sila 8 (vysoká) 

 
Nastavuje systém pre 
riadenie sily motora pre 
jeho prispôsobenie váhy 
brány pri operácii 
otvárania. 

L1 Sila 1 (nízka) 
L2 Sila 2 
L3 Sila 3 
L4 Sila 4 
L5 Sila 5 
L6 Sila 6 
L7 Sila 7 

 
 
 
 
L6 

 

 
 
 
Sila motora 
pri zatváraní 

L8 Sila 8 (vysoká) 

 
Nastavuje systém pre 
riadenie sily motora pre 
jeho prispôsobenie váhe 
dverí pri operácii 
zatvárania. 

 
         “      “ označuje výrobné nastavenie  
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Dióda vstupu Parameter Dióda (úroveň) Hodnota Popis 
L1 Automatická (podľa závažnosti operácie) 
L2 1.000 
L3 2.000 
L4 4.000 
L5 6.000 
L6 8.000 
L7 10.000 

 
 
 
 
L7 

 
 
 
 
Hlásenie 
údržby 

L8 12.000 

 
Riadi počet operácií po 
ktorých je odoslaný signál 
hlásenia údržby automatiky 
(viď odstavec “11 Hlásenie 
údržby”). 

L1 Výsledok 1. operácia (najnovší) 
L2 Výsledok 2. operácia 
L3 Výsledok 3. operácia 
L4 Výsledok 4. operácia 
L5 Výsledok 5. operácia 
L6 Výsledok 6. operácia 
L7 Výsledok 7. operácia 

 
 
 
 
L8 

 
 
 
 
Výpis zoznamu 
závad 

L8 Výsledok 8. operácia 

 
Umožňuje užívateľovi 
preveriť typy porúch ktoré 
nastaly počas posledných 8 
operácií. 
(viď odstavec “12 
Zoznam výpisu porúch”). 

 
 

          “  “ označuje výrobné nastavenie 
 

Všetky parametre možno nastaviť bez vedľajších účinkov; zvýšenú pozornosť venujte nastaveniu parametra "sila motora pri otváraní" a 
"sila motora pri zatváraní"  : 
 
• Na kompenzáciu trenia krídla brány nepoužívajte príliš vysoké hodnoty "sily motora". Neúmerná sila môže narušiť činnosť 
bezpečnostného systému a môže spôsobiť poškodenie brány. 
• Ak použijete "silu motora" za účelom napomôcť systému redukovať silu nárazu, po každom nastavení silu znovu zmerajte v súlade s 
normou EN 12445. 
• Opotrebovanie a poveternostné podmienky ovplyvňujú pohyb brány a preto je potrebné vykonávať opakované nastavenie sily. 
 

 
 

10.4) Programovanie úrovne 2 
Implicitne sú nastavitelné parametre  znázornenené tmavou farbou       “   “ v tabuľke 4., ako to je opísané nižšie, je možné ich 
kedykoľvek zmeniť. Pri zmenách si dávajte pozor, pretože medzi stlačením jedného a druhého tlačítka je maximálny 
časový interval 10 sekúnd; inak systém tento postup opustí s automatickým zapamätaním zmien do tej doby prevedených. 

 

1. Na cca. 3 s stlačte a podržte [Set]. 
2. Tlačítko [Set] uvolnite až začne dióda L1 blikať. 
3. Pre posun bliknia diódy na diódu vstupu spojenú s parametrom ktorý má byť zmenený stlačte tlačítka [▲] alebo [▼]. 
4. Pri krokoch  5 a 6 stlačte a podržte [Set]. 
5. Počkajte cca. 3s, načo sa dióda spojená s aktuálnou úrovňou parametra, ktorý má byť zmenený rozsvieti. 
6. Pre posun blikania diódy spojenej s hodnotou parametra stlačte tlačítka [▲] alebo [▼]. 
7. Tlačítko [Set] uvolnite. 

 
Počkajte 10s pre automatické opustenie programovacieho režimu po uplynutí maximálneho časového intervalu. 
Poznámka: body 3 až 7 je možné počas tej istej fázy programovanie zopakovať pre zmenu jných parametrov. 

 
 
11) Hlásenie údržby 

 
SOON umožňuje užívateľovi byť informovaný o tom keď je 
potrebné previesť kontrolu údržby automatiky. Počet 
operácií po čom má byť signál aktivovaný je volitelný 
z ôsmich úrovní pomocou meniteľného parametra 
“Hlásenie údržby“ (viď Tabuľka 4). 

 
Úroveň nastavenia 1 je “automatická” a berie do úvahy operačnú 
záťaž, tj. silu a trvanie operácie, zatiaľ čo ostatné zariadenia sú 
nastavované na základe počtu operácií. 

Hlásenie o nutnosti údržby prebieha pomocou majáku alebo 
indikátoru údržby, podľa príslušných nastavení (viď Tabuľka 4). 
Na základe počtu prevedených operácií voči naprogramované hodnoty 
blikania Flash a indikátor údržby aktivujú signály podľa popisu v Tabuľke 5. 

 
Tabuľka 5: signál hlásenia údržby na Flash a na indikátore údržby 

Počet operácií Signál na Flash Signál na indikátore údržby 
Menej než 80% medznej hodnoty Normálne (0,5s zapnuté, 0,5s vypnuté) Na začiatku otvárania na 2s zapnuté 
81 až 100% medznej hodnoty Na začiatku operácie zostáva na 2s rozsvietený, 

potom pokračuje normálne 
Pri operácií bliká 

Viac než 100% medznej hodnoty Na začiatku operácie zostáva na 2s rozsvietený, 
potom pokračuje normálne 

Trvale bliká. 
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11.1) Kontrola počtu prevedených úkonov 
Funkcia “Hlásenie údržby” umožňuje užívateľovi prekontrolovať počet prevedených operácií ako prercentný podieľ nastavenie medznej hodnoty. 
Pre provedenie kontroly postupujte nasledovne: SK

 
1. Na cca. 3 s stlačte a podržte tlačítko [Set]. 
2. Tlačítko [Set] uvolnite až začne dióda L1 blikať. 
3. Stlačte tlačítka [▲] alebo [▼] pre posun blikania diódy na L7, tj. vstupné diódy spojené s parametrom, ktorý má byť  “Hlásenie údržby”. 
4. Počas krokov 5, 6 a 7 stlačte a podržte [Set]. 
5. Cca. 3 s počkajte a potom sa dióda spojená s aktuálnou úrovňou parametra “Hlásenie údržby” rozsvietí. 
6. Krátko stlačte tlačítka [▲] a [▼]. 
7. Dióda zodpovedajúca vybranej úrovni niekoľkokrát blikne. Počet bliknutí označuje percento prevedených operácií (v násobiacích 

10%)  
           relativne voči nastavené medze. Napríklad: keď je hlásenie údržby nastavené na L7, tj. 10000, potom 10% zodpovedá 1000 operáciám; 
           keď indikátor 4krát blikne, znamená to, že bolo dosiahnuté 40% maximálneho počtu operácií (tj. medzi 4000 a 4999  
8. Tlačítko [Set] uvlonite. 

 
 
 

11.2) Vynulovanie počítadla úkonov 
Po prevedení údržby systému musí byť počítadlo úkonov vynulované. Postupujte podľa popisu v tabuľke: 

 
1. Na cca. 3 s stlačte a podržte tlačítko [Set]. 
2. Tlačítko [Set] uvolnite až začne dióda L1 blikať. 
3. Stlačte tlačítka [▲] alebo [▼] pre posun blikania diódy na L7, tj. “vstupné diódy“ spojené s parametrom  “Hlásenie údržby”. 
4. Počas krokov 5 a 6 stlačte a podržte [Set]. 
5. Cca. 3 s počkajte a potom sa dióda spojená s aktuálnou úrovňou parametra “Hlásenie údržby” rozsvietí. 
6. Na najmenej 5 s stlačte a podržte tlačítka [▲] a [▼], potom ich uvolnite. Dióda zodpovedajúca vybranej úrovni vykáže sled  

rýchlych bliknutí na znamenie, že počitadlo operácií bolo vynulované. 
7. Tlačítko [Set] uvolnite. 

 
 
 
12) Zoznam výpisu závad 

 
SOON umožňuje zobrazenie akýchkoľvek závad, ktoré nastaly v posledných 8 operáciach, napríklad pri prerušení operácie kvôli  
aktivácií fotobunky alebo snímacej hrany. Pre kontrolu zoznamu závad postupujte nasledovne: 

 
1. Na cca. 3 s stlačte a podržte tlačítko [Set]. 
2. Tlačítko [Set] uvolnite až začne dióda L1 blikať. 
3. Stlačte tlačítka [▲] alebo [▼] pre posun blikania diódy na L8, tj. “vstupné diódy“ spojené s parametrom “výpis závad”. 
4. Počas krokov 5 a 6 stlačte a podržte [Set]. 
5. Počkajte po cca. 3s, načo sa dióda zodpovedajúca operáciam podliehajúcim závadám rozsvietí. Dióda L1 hlási výsledok 

poslednej operácie, zatiaľ čo dióda L8 označuje výsledok ôsmej operácie. Ak je dióda rozsvietená, znamená to, že počas 
operácie nastaly závady; ak je zhasnutá, znamená to, že operácia bola dokončena bez závad. 

6. Pre volbu požadovanej operácie stlačte [▲] a [▼]: Zodpovedajúca dióda vydá niekoľko bliknutí rovnakých ako tie, ktoré sú bežne 
vydávané majákom pri závade. 

7. Tlačítko [Set] uvolnite. 
 
 
 
 
 
 

13) Pripojovanie iných zariadení 
 

Ak je potrebné napájať vonkajšie zariadenia, ako napr. čítač magetickej karty 
alebo  osvetlenie klávesnice a kľúčováho spínača, je možné 
odobrať prúd podľa obrázku 12. Napájacie napätie je 24Vcc -30% 
÷ +50% s maximálnym dostupným prúdom 100mA. 
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14) Ďalšie podrobnosti: špeciálne funkcie 
 

14.1) Funkcie “Vždy otvorené“ 
Funkcia “vždy otvorené” je rysom riadiacej jednotky umožňujúcim trvalú aktiváciu operácie otvárania ak trvá príkaz “Krok za krokom” dlhšie 
než dve sekundy; to môže byť užitočné napríklad pre prepojenie svorky SS a kontaktov programových hodín, aby brána zostávala počas 
určitého časového intervalu otvorená. Tento rys platí bez ohľadu na nastavenie vstupného SS okrem nastavenia ako “Bytový blok 2“, viď 
parameter 
“Funkcie SS” v Tabuľke 4. 

 
 

14.2) Funkcie “Posunúť” 
V prípade, že sa zabezpečovacie zariadenie pokazí alebo je mimo prevádzku, je možné bránou stále pohybovať v režime “implicitne spustené”. Pre 
podrobnosti sa obraťte na odstavec “Riadenie pri bezpečnostných zariadeniach mimo prevádzku” v prílohe “Pokyny a upozornenie pre 
užívateľa prevodového motora SOON”. 

 
 
 
15) Prevádzka automatiky pomocou vysielača a “SM” radioprijímača 

 
Riadiaca jednotka je vybavená konektorom pre inštaláciu radioprijímača 
pripojením typu “SM” (Obr. 13), k riadeniu automatiky pomocou 
rádiového vysielača (prijímač a vysielač sú doplnkovým príslušenstvom. 
Štyri výstupy prijímača umožňujú prenos nasledujúcich príkazov do 
kontrolnej jednotky: 

Ak nie je použitá anténa zabudovaná do LUCY B alebo iný typ 
vonkajšej antény, prišróbujte pevný vodič dodaný spolu 
s prijímačom k anténnej svorke (Obr. 14). 

 
Tabuľka 6: príkazy u prijímača SMXI, SMXIS 

Výstup č. 1 Príkaz “SS” (Step-by-Step – Krok za krokom) 
Výstup č. 2 Príkaz “čiastočného otvorenia” 
Výstup č. 3 Príkaz “Otvorenie“ 
Výstup č. 4 Príkaz “Zatvorenie” 
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16) Automatické vyhľadávanie závad a diagnostika 

 
Počas bežnej prevádzky riadiaca jednotka neustále monitoruje procesy automatizácie a je navrhnutá tak, aby akékoľvek závady, ktoré môžu 
nastať hlásila pomocou napred nastavenej postupnosti blikania vydávaných majákom, osvetlením a “Diódou BlueBUS” (blikanie 
diagnostiky sa vždy vzťahuje k poslednému úkonu, ktorý Soon previedol). Pre vysvetlenie počtov blikania a zodpovedajúcich príčin sa 
pozrite  do nížšie uvedenej tabuľky: 

 
Tabuľka 7: Signalizácia diagnostiky blikaním 

blikanie č.  Príčina 
1 Chyba synchronizácie BlueBUS 
2 Aktivácia fotobunky alebo chyba fototestu 
3 Nedostatočná sila prevodového motora alebo bola počas pohybu detekovaná prekážka 
4 Aktivácia zastavovacieho zariadenia 
5 Chyba parametra pamäte 
6 Aktivácia vnútorného obmedzovača operácií 
7 Výpadok prúdu na obvodoch motora 
8 Prúdové preťaženie na obvodoch motora 
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17) Čo robiť keď… (Príručka pre riešenie problémov)
 

 
Toto je krátky návod riešiaci najbežnejšie problémy ktoré by mohly 
nastať pri inštalácii a programovanie automatiky. 

 
• …nie je aktivovaná žiadna operácia a dióda “BlueBUS” 

nebliká 
-  zaistite, aby bol  Soon napojený do zásuvky 230V. 

Zaistite, aby poistky F1 a F2 (Obr. 15) neboly vypálené; Ak sú 
zistite príčinu závady a potom ich nahraďte verziou s rovnakou 
hodnotou prúdu a iných údajov. 

• …nie je aktivovaná žiadna operácia a maják nesvieti 
-  Preverte, či bol príkaz účinne prijatý. Ak je príkaz privedený na 

vstup SS, potom sa musí rozsvietiť zodpovedajúci “SS”; inak 
pokiaľ používate rádiový vysielač, potom dvakrát rýchle blikne 
dióda “BlueBUS”. 

• …operácia sa nespustí  a vnútorné osvetlenie 
niekoľkokrát blikne 
Spočítajte počet bliknutí a pozrite sa do údajov v Tabuľke 7. 

• …pri operácii je aktivované krátké obrátenie 
-  Zvolená sila je možná k posúvaniu brány príliš slabá. 

Skontrolujte, či sú nejaké prekážky a ak je to nevyhnutné, zvolte 
vyššiu silu. 

- Prekontrolujte či nevyplo bezpečnostné zariadenie pripojené 
ku vstupu STOP. 

• …operácia prevádzaná zariadením pripojeným k výstupu 
FLASH nefunguje 

-  Preverte, že zariadenie pripojené k výstupu FLASH je naozaj tým, 
ktoré je naprogramované 

- Preverte, že keď by malo byť zariadenie napájené, je na svorke 
zariadenia prítomné napätie; ak je napätie prítomné, je problém 
spôsobený zariadením, ktoré by sa malo vymeniť za zariadenie 
rovnakých vlastností. Ak nie je napätie prítomné, znamená to, 
že na výstupe je elektrické preťaženie. Proverte či nie sú na 
kábloch skraty. 

 
 
• …pri zapamätaní polôh rýchle bliká fázová dióda L1 alebo 

dióda L8 
-  To znamená, že bola nastavená horná medzná poloha presahu (L1 

rýchle bliká) alebo dolná medzná poloha presahu (L8 rýchle bliká). 
- Pokiaľ bliká dióda L1, prevede operáciu zatvorenia dokiaľ L1 

neprestane rýchle blikať. Potom Soon odpojte od torznej tyče, 
otvorte bránu do maximálnej polohy a Soon opäť nainštalujte 
v tejto polohe. 

-  Pokiaľ bliká dióda L8,  preveďte operáciu otvorenia dokiaľ  L8 
neprestane rýchle blikať. Potom Soon odpojte od torznej tyče, 
otvorte bránu do maximálnej polohy a Soon opäť nainštalujte 
v tejto polohe. 
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18) Likvidácia 

 
Ako aj pri inštalácii, tak tiež pri ukončení životnosti výrobku je 
potrebné aby operáciu rozoberania a šrotovania previedol 
kvalifikovaný personál. 
Tento výrobok pozostáva z rôznych  typov materiálov: niektoré je 
možné recyklovať a iné je potrebné zlikvidovať. Vyhľadajte si 
informácie o systémoch recyklácie a likvidácie predpísaných 
vo Vašej oblasti miestnymi predpismi pre túto kategóriu produktov. 

!  Miestné zákonné ustanovenia môžu pre prípad 
svojvôlnej nesprávnej likvidácie tohoto výrobku 
ukladať závažné pokuty. 
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!  Niektoré časti výrobku môžu obsahovať znečišťujúce 
alebo nebezpečné látky, ktoré, ak sú vyhodené, môžu 
spôsobovať závažné poškodenie životného prostredia 
alebo fyzického zdravia. 

 
Ako je znázornené na symbole na Obr. 16, vyhodenie tohoto 
výrobku do domáceho odpadu je prísne zakázané. Za 
účelom likvidácie rozdelte výrobok do kategórie podľa 
metód predpisovaných platnými zákonnými ustanoveniami vo 
Vašej oblasti alebo výrobok pri zakúpení novej verzie vráťte 
predajcovi. 



 


