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Upozornenie:  
Táto pr íručka bola napísaná pre kvalifikovaných technikov. Žiadná z informácií 

obsiahnutých v tejto príručke nie je určená koncovým užívateľom! Príručka sa týka 
len uvedenej riadiacej jednotky a nesmie sa používať pre iné výrobky. 
 
 
 

1. Popis riadiacej jednotky 
 
 

Táto jednotka je určená  pre riadenie pohonov posuvných vstupných brán ROBO500 a 
THOR1500. U možňu je nastavenie základných funkcií: doba chodu, doba automatického 
zatvá rania a nastavenie sily . Pomocou DIP prep ínačov je možné  navoliť prevádzkové 

režimy : manuálnu prevádzku, poloautomatický prevádzku a zatváranie po nastavenej 
pauze. Riadiaca jednotka je osadená LED indikujúcou stav vstupov umiestnenými v 
blízkosti týchto vstupov. Ďalšia LED v blízkosti mikroprocesoru indikuje správnu funkciu 

vnútornej logiky. Pre ľahš iu or ientáciu v jednotlivých častiach systému, znázorňuje obr. 1 
hlavné súčasti. 
 
 

Popis hlavných komponentov r iadiacej jednotky: 
 
 

a - svorkovnice antény 
b - DIP prep ínač funkcií 
c - tlačítko RADIO 

d - tr imer doba chodu TL 
e - tr imer doba pauzy 

f -  svorkovnice r iadiacich vstupov 
g - konektor koncových sp ínačov 
h - svorkovnice majáku 
i -  konektor kondenzá toru 

l - konektor motora 
m - svorkovnice pre sieť 

n - LED RADIO 
o - poistka 315mA 
p - tr imer nastavenia sily F 

q - LED „OK“  
r -  transformá tor 
s - sieťová  poistka 5A 

 
 
 

2. Elektrické zapojenie 
 
 

Pre zaistenie bezpečnosti obsluhy a zabráneniu poškodenia komponetov pri 

zapájaní alebo pripájaní ďalších zariadení, odpojte vždy r iadiacu jednotku od 
prívodu elektr ického prúdu. 
 

• Pre napájanie jednotky použite kábel 3 x 1.5 mm2 : pokiaľ by bola vzdialenosť jednotky 
od uzemnenia väčš ia než 30m, doplň te k jednotke pr ídavný zemnič. 
• Pre pr ipojenie n ízkonapäťových obvodov použite vodiče s pr ierezom minimá lne 

0,25mm2. 
• Pokia ľ d ĺžka vodiča presahuje 30m, použite tienený vodič a tienenie uzemnite 

len na strane riadiacej jednotky. 
• Nespojujte vodiče v podzemných krabiciach ani vtedy, ak sú  celé vodotesné. 
• Pokia ľ vstupy typu NC (v pokoji zopnuté)  nepouži jete, spojte ich so svorkou 9 (24Vac) 
• Pokia ľ je na jednom vstupe použitých viac než jeden kontakt NC, musí sa zapojiť do 
séri
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• Pokia ľ n ie sú  použité  vstupy kontaktov NO (v pokoji rozopnuté) , nechajte ich nezapojené . 
• Pokia ľ je na jednom vstupe použitých viac než jeden kontakt NO, musí sa zapojiť 

paralelne. 
• Kontakty musia byť mechanické  a bezpotenciálne; nie sú  povolené polovodičové 
kontakty ako napr. tranzistory typu PNP, NPN, otvorený kolektor, apod. 
 
 

Popis zapojenia r iadiacej jednotky (obr. 2): 
 
 

Svorka 

1 - 2 - 3 

4 - 5 

8 - 9 

9 

10 

11 

12 
 
 

Anténa 

Funkcie 

Napájanie 

Maják 

24Vac 

Spoločný 

Stop 
Foto 

Krokovanie 
 

1 Anténa 

2 Anténa 

Popis 

Prívod 230Vac 

Výstup pre maják 230V max. 40W 

Napájanie pr íslušenstva 24Vac ± 25% 

Spoločná  svorka pre všetky vstupy 

Vstup s funkciou STOP 

Vstup pre bezpečnostné prvky 

Vstup s funkciou OTVORIŤ-STOP-ZATVORIŤ 

STOP 
Anténa 

Tienenie 
 
 
 
 

3. Kontrola zapojenia 
 
 

1. Zapnite pr ívod napá jania a skontrolujte napä tie na svorkách 8 a 9, napätie musí byť 
v rozmedzí od 18 do 30Vac. 
 
 

2. Skontrolujte, či LED „OK“ bliká v pravidelných intervaloch - cca 1x za sekundu. 
 
 

3. Skontrolujte, č i LED na vstupoch typu NC (všetky bezpečnostné prvky) svieti a LED na 
vstupoch typu NO sú zhasnuté. Vstup STOP zhasína FCC i FCA. 
 
 

4. Skontrolujte zapojenie koncových sp ínačov. Prepnite páku koncových sp ínačov a 

skontrolujte, či smer zodpovedá LED na doske (FCC zavreté , FCA otvorené – LED pri 
aktivácii zhasne). 
 
 

5. Odblokujte pohon a nastavte bránu do polovice dráhy pohybu, poto m bránu zablokujte. 
 

6. Uistite sa, že sa kr ídlo brány pohybuje v správnom smere, podľa signá lu na r iadiacej 
jednotke. Táto kontrola je nutná. Pokiaľ n ie je nastavenie smeru správne, pohon môže 

zdanlivo pracovať správne. Medzi cyklom OTVORIŤ a ZATVORIŤ n ie je rozdiel, a le 
v pr ípade aktivácie bezpečnostných prvkov (fotobuniek) nedôjde pr i zatváran í k zastaveniu 

pohybu a reverzácii. 
 
7. Uistite sa, že smer otáčania motora je správny: Zadajte krá tky povel na vstupe P.P. 

(krokovanie), riadiaca jednotka vždy prevádza ako prvý manéver OTVÁRANIE. Pokiaľ by 
sa tak nestalo, postupujte takto:
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a) odpojte r iadiacu jednotku od zdroja energie; 
 
 

b) otočte konektor motora (l – obr.1) a konektor koncových sp ínačov (G –  obr.1) o 180° 
 
 

c) zapnite pr ívod elektr ickej energie a opakujte kontrolu pod ľa bodu 7. 
LED “OK” uprostred dosky indikuje stav vnú tornej logiky: pravidelné b likanie v intervale1 
sekundy indikuje, že mikroprocesor dosky je aktívny a čaká na povel. Keď mikroprocesor 

zistí zmenu stavu niektorého vstupu (môže sa jednať o povel alebo stav prep ínača DIP), 
generuje sa rýchly dvojitý impulz, i keď tá to zmena nebude mať žiadný okamžitý následok. 
Veľmi rýchlé blikanie po dobu 3 s znamená , že do r iadiacej jednotky bolo zapojené 

napá janie alebo že jednotka prevádza vnú torné testovanie. Nepravidelné b likanie 
znamená, že vnúro tný test bol neúspešný a došlo k chybe. 
 
 

4. Nastavenie parametrov 
 
 

Doba chodu (TL):  

Nastavuje sa maxi má lna doba pre operáciu otvárania alebo zatvárania. Pre nastavenie 

pracovnej doby TL vyberte poloautomatický prevádzkový režim presunutím prep ínača DIP 
č. 1 do polohy ON a nastavte tr imer TL do polovice jeho dráhy. Potom spusť ite kompletnú 
operáciu otvá rania nasledujúcou kompletnou operáciou zatvá rania a nastavte znova tr imer 

TL tak, aby bol dostatok času na celý pohyb i s rezervou asi 2 až 3 s. Pokiaľ je tr imer 
nastavený na maxi mu m a čas je stá le nedostatočný, prerušte prepojku TL M na plošno m 

spoji vedľa tr imru TL , čím sa dosiahne dlhší pracovný čas. 
 
 

Doba pauzy (TP):  

V automatickom režime sa nastavuje časové  oneskorenie medzi ukončen ím operácie 
otvá rania a začiatkom operácie zatvárania. Pre nastavenie doby prestávky TP vyberte 

automatický režim presunutím prep ínača DIP č. 2 do polohy ON a nastavte tr imer TP 
podľa potreby. Potom preveďte otvorenie a skontrolujte čas, ktorý uplynie pred 
automatickým zatvoren ím. 
 
 

Sila (F): 

Pri nastavovan í tr imu sily buďte veľmi opatrn í, pretože nastavenie ovplyvňuje úroveň 

bezpečnosti automatického systému. Pri nastaven í tohto parametru použite metódu 
pokusu a omylu, ďalej je treba zmerať silu pôsobiacu na kr ídlo brány a porovnať ju s 

hodnotami regulácie. 
 
 

6) Programovatelné funkcie 
 
 

Jednotka je vybavená sadou mikrosp ínačov použitých pre ovládanie rôzných funkcií, čím 
sa systém stal vhodnejším pre rôzne potreby užívateľa a bezpečnejším v rôznych 

podmienkách použitia. Všetky funkcie je možné aktivovať presunutím zodpovedajúceho 
minisp ínača DIP do polohy “On”  a deaktivovať prepnutím do polohy “Off” . 
Niektoré z programovatelných funkcií majú vzťah k aspektom bezpečnosti; 

dôsledne zhodnoťte účinky týchto funkcií a zistite, že ktorá z nich zaist í najvyššiu 
možnú úroveň bezpečnosti
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Sp ínač 1 - 2 
 
 
 
 

Sp ínač 3 
 
 

Sp ínač 4 

Sp ínač 5 

Sp ínač 6 

Sp ínač 7 
Sp ínač 8 

Sp ínač 9 

Sp ínač 10 

OFF-OFF 

ON-OFF 

OFF-ON 

ON-ON 

ON 
 
 

ON 

ON 

ON 
ON 

ON 

ON 

Manuá lny režim – dead man 

Poloautomatický režim 

Automatický režim –  automatické  zatváranie 

Automatický režim + „Vždy zatvorené“  

Spoločná  prevádzka – n ie je možné  v manuálnom 

režime  

Predblikanie 

Zatváranie po foto 

FOTO i pri otváran í 

Pomalý rozjazd 

Spomalenie 

Brzda 
Nie je použité  

 
 
 

6.1 Popis funkcií 

Nasleduje stručný popis funkcií, ktoré je možné  pridať prepnutím zodpovedajúceho 
prep ínača DIP do polohy “ON”. 
Spínač 1- 2:  
Off  - Off = manuá lny pohyb (dead man) 
On - Off = poloautomatický pohyb 

Off  - On = automatický pohyb (automatické  zatvorenie) 
On - On = automatický pohyb + vždy zatvoriť 
 
 

V manuá lnom režime prevádzky sa brána bude pohybovať len vtedy, pokiaľ bude stlačené 

zodpovedajúce ovládacie tlačidlo. 
V poloautomatickom režime prevádzky odštartujete celý pohyb povelovým impulzom, 
pokiaľ nevyprší nastavený pracovný čas alebo ak nie je sú  dosadené mechanické zarážky. 

V automaticko m reži me prevádzky, je operácia otvárania nasledovaná  prestávkou a poto m 
automatickou ope ráciou zatvá rania. 

Funkcia “Vždy zatvor iť” sa aktivuje vždy po výpadku napájania; ak je brána otvorená , 
prevedie sa operácia zatvorenia, ktorú predchádza varovné blikanie po dobu 5 sekúnd. 
 
 

Spínač 3: On = spoločný režim prevádzky (nie je k dispozícii v manuá lnom režime) 

V spoločnom režime prevádzky nie je možné vykonať ope ráciu otvárania, akonáhle 
začala, preruš iť iným povelovým impulzom “Krokovanie ” a lebo „Otvor iť“, pokiaľ brána 

nedokončí otváranie. 
Pri operácií zatvárania zastaví nový povelový impulz bránu a obráti smer pohybu, čím ich 
otvor í. 
Spínač 4: On = Predblikanie 

Povelový impulz aktivuje maják a po 5 s nasleduje pohyb (po 2 s v manuá lnom režime). 
Spínač 5: On = “Zatvor iť”  5 s po “Foto ” (v automaticko m režime) alebo “Zatvor iť” po 

“Foto”  (v poloautomaticko m režime) 
Pokiaľ je nastavený automatický režim, povoluje tá to funkcia udržovať bránu otvorenú  po 

dobu potrebnú  pre prejazd; keď je aktivovaný vstup “Foto ”, operácia sa zastaví. Operácia 
zatvá rania začne automaticky po 5 s. Pokiaľ signá l “Foto”  spustí v poloautomatickom 
režime počas operácie zatvá rania, aktivuje sa automatická  operácia zatvá rania po 

nastavenej dobe pauzy.
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Spínač 6: On = “Foto” i pr i otváran í 

Bezpečnostné  zar iadenie “Foto”  je normá lne aktívne len pr i operácii zatvá rania; ak je 
sp ínač DIP č. 6 v polohe "On", spustí bezpečnostné  zar iadenie aj pr i operácii otvá rania. V 
poloautomatickom alebo automatickom režime začne operácia otvárania opäť ihneď po 

deaktivácii fotobunky. 
Spínač 7: On = pomalý rozjazd 

Zaháji operáciu postupne , čím sa pred íde rázo m v automatickom systéme. 
 
 

Spínač 8: On = spomalenie 

Funkcia spomalenia zn íži rýchlosť na 30% vypočítanej hodnoty, aby sa predišlo 
zbytočným rázo m na konci operácie. 

Rovnako ako rýchlosť operácie, znižuje funkcie spomalenie i krú tiaci mo ment motora o 
70%. Pre systémy vyžadujúce zvýšený krútiaci mo ment môže toto zn íženie spôsobiť 
okamžité  zastavenie motoru. 
 
 

Spínač 9: On = brzda 
 

Ku koncu pohybu sa prevedie operácia brzdenia motora, zo začiatku sa brzd í len ľahko a 

potom výraznejš ie, aby sa brána zastavila rýchle, ale bez rázov. 
 
 

Spínač 10: nepoužité  
 
 

7. Programovanie prijímača diaľkového ovládania 
 
 

Inštalácia externej antény 

Pokiaľ dodaná anténa nezaručuje optimá lny pr íje m a rád iový signál je pr íliš slabý, 

doporučujeme inšta láciu externej antény ( ABF, alebo ABFKIT). Nová anténa musí byť 
umiestnená  čo  najvyšš ie nad všemtkými prvkami konštrukcie z kovu a železobetónu. 
 
 

Piripojenie k riadiacej jednotke 

Pre pr ipojenie antény k r iadiacej jednotke použite koaxiá lny kábel s impedanciou 50Ω 

(napr. RG58). D ĺžka kábla by nemala presiahnúť 10m. 
 
 

UPOZORNENIE pre programovanie 

Programovacia operácia v tejto kapitole vyžaduje použitie tlačítka "c" a LED "n" (obr. 1) na 
riadiacej jednotke. LED indikujúci stav operácie, vydáva určitý počet zábleskov po 

stanovenú dobu trvania. Tabuľka C popisuje význam blikania. 
 
 

Vždy si najprv prečíta jte postup a potom prevádzajte č innosti v správnom porad í. 
 

POZOR! -  Pred uložen ím vysielača si pozorne prečítajte nasledujúce. 
 
 

Do prijímača je možné  u ložiť vysielače, ktoré patr ia k jednej z 3 skup ín: 

- skupiny skladajúce sa z "O-code", "Flor" a "TTS"; 
- skupiny skladajúce sa z "Flo"; 

- skupiny skladajúce sa z "Smilo". 
 
 

Poznámka - V pr ijímači, každý kód umožňuje používať len funkcie špecifické  
pre tento typ kódovania. 
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Prvý uložený vysielač definuje skupinu ovládačov, ktorý je možné  do pr ijímača ukladať. 
Ak chcete zmeniť typ vysielačov, musíte previesť „úplné vymazanie pamä te“. Ak chcete 

over iť, aká skupina ovládačov je v pamä ti pr ijímača uložená  postupujte pod ľa 
nasledujúceho návodu: 
 
 

1. Odpojte pr ívod napájacieho napätia. 
 
 

2. Zapnite pr ívod napájania a spočítajte počet zábleskov LED prijímača. 
 
 

3. Potom porovnajte počet zábleskov s hodnotami v tabu ľke: 
 
 

- 1 bliknutie= Flo kódovanie 

- 2 bliknutia = O-Code / Flor / TTS kódovanie 
- 3 bliknutia = Smilo kódovanie 
- 5 bliknutie = nie je uložený žiadný vysielač 
 
 

Pozor!  - Pred zahájen ím ukladania vysielačov si dôsledne preštudujte všetky postupy 

pop ísané nižš ie. 
 

Režimy ukladania vysielačov "Reži m I" a "Režim II" 
 
 

Režim I: Tento režim umožňuje uloženie celého vysielača, alebo skupiny (u vysielačov s 
viac než jedným kódom, akým je napr ík lad model ON9) do pr ijímača v jedinej operácii. V 
tomto režime sú  jednotlivé tlačid lá  priradené automaticky povelom r iadiacej jednotky. 
 
 

Režim II: Tento režim umožňuje uložiť kód jednotlivých tlač id iel. Užívateľ si môže vybrať, 

ktorý povel bude vybrané tlačid lo aktivovať na r iadiacej jednotke (max. 4). 
 

7.1 Ukladanie v režime I 
 
 

Pozor -  tento postup uloží všetky tlačítka vysielača alebo jednej skupiny tlačítok súčasne. 
 
 

1. Stlačte a podržte tlačítko, dokiaľ sa nerozsvieti zelená  LED na doske. Poto m uvolnite 
tlačítko. 
2. Do 10tich sekúnd, stlačte a podržte ľubovolné  tlačítko na vysielači, ktorý má  byť 

uložený. Akonáhle LED 3x blikne, uvolnite tlačítko vysielača. 3 záblesky indikujú  úspešné 
u loženie vysielača do pamä te pr ijímača. 
 
 

Poznámka - Po ukončen í 3 zábleskov je k dispozíc ii 10 sekúnd pre uloženie ďalších 
vysielačov. 
 

7.2 Ukladanie v režime II 
 
 

Upozornenie - tento postup ukladá do pamä te pr ijímača každé  tlačítko zvlášť. Preto musí 

byť opakované  pre každé  tlačítko. 
 

1. V tabu ľke pr íkazov sú  uvedené dostupné  pr íkazy k ovládaniu pohonu. 

2. Tlačítko RÁDIO stlačte toľko krát, aby počet stlačen í zodpovedal číslu zvoleného 
povelu. LED RÁDIO vydáva zodpovedajúci počet zábleskov.
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3. Do 10tich sekúnd stlačte a podržte na vysielači tlačítko, ktorým chcete vybraný povel 
vysielať. Tlačítko uvolnite po 3 výrazných bliknutiach. 3 záblesky indikujú úspešné  

u loženie vysielača do pamä te pr ijímača. 
 
 

Poznámka - Po ukončen í 3 zábleskov je k dispozíc ii 10 sekúnd pre uloženie ďalších 
tlač id iel a lebo vysielačov. 
 
 
 

Priradenie výstupov povelom 

Výstup 1 Krokovanie 

Výstup 2                   Stop 

Výstup 3                 Otvor iť 

Výstup 4                Zatvor iť 
 
 
 
 

7.3 Uloženie nového vysielača s postupom v blízkosti prijímača 

[musí byť k dispozícii u ložený vysielač] 
 
NOVÝ vysielač môže byť u ložený bez pr ístupu k programovaciemu tlačítku pr ijímača na 
riadiacej jednotke, pokiaľ ste v dosahu pr ijímača, s použitím skôr  uloženého (STARÉHO) 
vysielača uloženého v režime I alebo v režime II.Takto uložený NOVÝ vysielač bude mať 

rovnaké vlastnosti ako STARÝ vysielač. 
 
 
 

Upozornenie:  
 

Postup musí byť prevedený v dosahu prijímača (10÷20 m od prijímača). 
 

Štandardný postup 
 
 

1. Na NOVOM vysielači stlačte a podržte tlač idlo najmenej 5 sekúnd (pozn. 1) a potom ho 
uvolnite. 
 
 

2. Na STAROM vysielač i stlačte tlač idlo tr i krá t (pozn. 2) a poto m ho uvolnite. 
 
 

3. Na NOVOM vysielači stlačte rovnaké tlačid lo ako v bode 1 a poto m ho uvolnite. 
 

Alternatívny postup 
 
 

1. Na NOVOM vysielači stlačte a podržte tlač idlo minimá lne 3 sekundy (pozn. 1) a potom ho 

uvolnite. 
 
 

2. Na STAROM vysielač i stlačte a podržte tlačid lo minimá lne 3 sekundy (pozn. 2) a potom 

ho uvolnite. 
 
 

3. Na NOVOM vysielači stlačte a podržte stlačené rovnaké tlač id lo ako v bode 1 po dobu 

najmenej 3 sekúnd a potom ho uvolnite. 
 
 

4. Na STAROM vysielači stlačte a podržte stlačené  rovnaké  tlač idlo ako v bode 2 po dobu 
najmenej 3 sekúnd , pokiaľ LED RADIO na doske 3x neblikne pre potvrdenie uloženia. 
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Poznámka 1 - Stlačte ľubovolné tlač id lo, pokiaľ je STARÝ vysielač uložený v režime I a lebo 

stlačte tlač idlo, ktoré  má  byť u ložené , pokiaľ je STARÝ vysielač uložený v režime II. 
 
 

Poznámka 2 - Stlačte ľubovolné tlač id lo, pokiaľ je vysielač uložený v režime I alebo 

stlačíte tlačid lo zodpovedajúceho povelu, ak je tento vysielač uložený v režime II.  
 
 
 

7.4 Vymazanie pamäte prijímača 
 
 

Ak chcete odstrániť všetky uložené vysielače z pamä te pr ijímača, alebo všetky uložené 

postupuje takto: 
 
 

1. Stlačte a podržte tlač id lo RÁDIO, pokiaľ sa nerozsvieti LED RÁDIO (po cca 4 sekundách), 

po ďalších cca 4 sekundách LED zhasne, po ďalších cca 4 sekundách začne LED RÁDIO 

blikať. 
 

2. Pokiaľ chcete vymazať všetky uložené  vysielače, uvolnite tlačítko presne pri treťo m 

bliknutí. Pokia ľ chcete vymazať všetky dá ta (konfiguráciu pr ijímača a skupinu vysielačov) 
uvolnite tlačítko presne pr i piatom bliknutí. 
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