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SK Špeciálne programovanie
Pohon garážovej brány



1 Špeciálne programovanie
Okrem rôznych funkcií a príslušných parametrov 
môžete na pohone garážovej brány vykonať špeciálne 
programovania.
Špeciálne programovania je možné realizovať iba 
v týchto prípadoch:
•	 pohon je v pokoji,
•	 neprebieha programovanie rádiového signálu.

  Upozornenie
nebezpečenstvo poranenia v dôsledku 
neodborného nastavenia!
Špeciálne programovanie, ktoré zmení nastavenia zo 
závodu, smie vykonávať len odborne spôsobilá 
osoba. Zmeny vykonané neoprávnenými osobami 
môžu spôsobiť výrazné nebezpečenstvá ohrozenia 
zdravia a života.
▶ V prípade potreby sa obráťte na svojho 

odborného predajcu. 

1.1 obmedzenie sily 
Obmedzenie sily v smere brána otvorená je ochrannou 
funkciou, ktorá má zabrániť vozeniu osôb na bráne. 
Funkciu je potrebné nastaviť v súlade s ustanoveniami 
špecifickými pre danú krajinu tak, aby sa brána pri 
dodatočnom zaťažení zastavila a odľahčila.
Funkcia obmedzenia sily v smere brána zatvorená 
slúži bezpečnosti a na ochranu osôb a prekážok. Keď 
zareaguje obmedzenie sily, brána sa zastaví a bude sa 
pohybovať späť do koncovej polohy brána otvorená.
Počas programovacích chodov sa pohon prispôsobuje 
bráne. Pritom sa okrem iného automaticky 
naprogramuje sila potrebná na otvorenie a zatvorenie.
Na základe zvláštnych montážnych situácií môže dôjsť 
k tomu, že predtým naprogramovaná sila nebude 
dostatočná, čo môže viesť k nechceným reverzným 
chodom. Túto silu je možné prostredníctvom 
špeciálneho programovania nastaviť tak, aby 
reagovala menej alebo viac citlivo.

 Upozornenie
nebezpečenstvo poranenia v dôsledku príliš 
vysokého zvýšenia sily
Pri príliš vysoko nastavenej hodnote sily je 
obmedzenie sily menej citlivé a brána sa pri 
zatváraní nezastaví včas. Toto správanie môže 
spôsobiť poranenia osôb alebo viesť 
k poškodeniam.
▶ Nenastavujte príliš veľkú silu.
▶ Pomocou vhodného zariadenia na meranie sily 

skontrolujte prípustné hodnoty naprogramovanej 
sily v oblasti platnosti normy EN 12453 a 
EN 12445 alebo príslušných národných 
predpisov. 
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zmena obmedzenia sily:
1. Stlačte tlačidlo p, bezprostredne potom stlačte 

tlačidlo T a držte obidve tlačidlá stlačené.
2. Keď LED blikne 4× na zeleno, pustite tlačidlá T a p 

(nastavenie zo závodu).
3. Pomocou tlačidla T nastavte silu.

Tlačidlo T LED bliká Sila
nestláčať 4 × na zeleno Sila po naprogramo-

vanom chode
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stlačiť 1 × 5 × na zeleno Menej citlivo 
(zvýšenie sily)

stlačiť 2 × 6 × na zeleno Menej citlivo 
(zvýšenie sily)

stlačiť 3 × 7 × na zeleno Menej citlivo 
(zvýšenie sily)

stlačiť 4 × 8 × na zeleno Menej citlivo 
(zvýšenie sily)

stlačiť 5 × 9 × na zeleno Menej citlivo 
(zvýšenie sily)

stlačiť 6 × 10 × na zeleno Menej citlivo 
(zvýšenie sily)

stlačiť 7 × 11 × na zeleno Menej citlivo 
(zvýšenie sily)

stlačiť 8 × 1 × na zeleno Citlivejšie  
(zníženie sily)

stlačiť 9 × 2 × na zeleno Citlivejšie  
(zníženie sily)

stlačiť 10 × 3 × na zeleno Citlivejšie  
(zníženie sily)

Uloženie zvolenej sily
▶ Stlačte tlačidlo p. 

Na potvrdenie blikne LED jedenkrát na zeleno 
podľa nastavenia sily. Pohon opäť prejde do 
predchádzajúceho stavu. LED bliká na červeno.

Časový limit:
Keď tlačidlo p nestlačíte v priebehu 60 sekúnd, 
zostane sila na nastavení zo závodu.
Pohon opäť prejde do predchádzajúceho stavu. LED 
bliká na červeno.

1.2 zmena polohy vetrania
Poloha vetrania závisí od typu brány a 
je prednastavená zo závodu. 
Pomocou špeciálneho programovania je možné 
zmeniť polohu vetrania bez dodatočného 
bezpečnostné zariadenia.
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zmena polohy vetrania:
1. Tlačidlom T presuňte bránu do požadovanej 

polohy pomocou naprogramovaného rádiového 
kódu Impulz alebo externého ovládacieho prvku 
s impulznou funkciou (> 120 mm pred koncovou 
polohou brána zatvorená).

2. Stlačte tlačidlo p, bezprostredne potom stlačte 
tlačidlo T a držte obidve tlačidlá stlačené.

3. Keď LED bliká na zeleno podľa nastavenej 
hodnoty obmedzenia sily, pustite tlačidlá T a p.

4. DIL spínač F nastavte do polohy ON.
LED bliká 2 sekundy na zeleno.

zmenená poloha je uložená.
Ak je zvolená poloha príliš blízko ku koncovej polohe 
brána zatvorená, zobrazí sa chybové hlásenie 
(LED blikne 1× na červeno). Automaticky sa nastaví 
poloha nastavenia zo závodu alebo zostane 
zachovaná posledná platná poloha.
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