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SK Rozšírené menu
Pohon garážovej brány



1 Menu

Upozornenia:
•	 Pri blokoch funkcií, ktoré pozostávajú 

z viacerých menu, je na jeden blok 
možné aktivovať iba jedno menu.

•	 Potom, čo je pohon naprogramovaný, 
zobrazujú sa už iba navoliteľné 
menu 10 – 46. Menu 01 – 05 je možné 
dosiahnuť iba pri prvom uvedení 
do prevádzky. Menu 00 slúži 
na opustenie programovacieho režimu.

•	 Desatinná bodka vedľa čísla menu 
zobrazuje aktívne menu.

pre prechod do programovacieho 
režimu: obrázok 22
▶ Tlačidlo prG stláčajte dovtedy, 

kým nesvieti na ukazovateli 00.

pre navolenie menu: obrázok 22.1
▶ Pomocou tlačidiel  alebo  vyberte 

požadované menu. Stlačenie tlačidiel  
 alebo  a ich podržanie umožňuje 

rýchly posun.

pre aktiváciu menu: obrázok 22.2
▶ Tlačidlo prG držte stlačené dovtedy, 

kým nesvieti desatinná bodka vedľa 
čísla menu.
Menu je ihneď aktivované.

pre opustenie programovacieho režimu: 
obrázok 22.3
▶ Pomocou tlačidiel   alebo  zvoľte 

menu 00 a stlačte tlačidlo prG.
 alebo 

▶ 60 sekúnd bez zadania (časový limit).
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1.1 popis menu
Tabuľkový prehľad všetkých menu nájdete v kapitole 3 na 
strane 6.

1.1.1 Menu 46
Pomocou menu 46 sa aktivujú rozšírené menu.
Pri opustení programovacieho režimu výberom menu 00 alebo 
60 sekúnd bez žiadneho zadania (timeout) sa opäť deaktivuje 
menu 46.

pre aktiváciu rozšíreného menu:
▶ Stlačte tlačidlo prG na 10 sekúnd.

Na ukazovateli svieti 46. 

1.1.2 Menu 50 – 56: zabezpečenie zatváracej 
hrany / predbiehajúca svetelná závora

Menu 50 (nastavenie zo závodu) je aktivované, ak nie je pripojené 
zabezpečenie zatváracej hrany SKS / predbiehajúca svetelná 
závora VL.
V menu 51 – 53 sa nastavuje, ako sa spáva pohon v smere 
Brána zatvorená po iniciácii pripojenej SKS / VL.
V menu 54 – 56 sa nastavuje, ako sa spáva pohon v smere 
Brána otvorená po iniciácii pripojenej SKS / VL, napr. pri posuvných 
bránach alebo do boku posuvných sekcionálnych bránach.

1.1.3 Menu 57: Hranica reverzácie v smere 
Brána zatvorená

Hranica reverzácie deaktivuje zabezpečenie zatváracej hrany SKS / 
predbiehajúcu svetelnú závoru VL krátko pred dosiahnutím koncovej 
polohy Brána zatvorená, aby sa zabránilo chybným reakciám 
(napr. nechcenému bezpečnostnému spätnému chodu). 
Pozícia hranice reverzácie je prednastavená v závislosti od typu brány 
a z výroby na cca 30 mm dráhu saní.

Sekcionálna brána:

Minimálna výška cca 16 mm dráha saní

Maximálna výška cca 200 mm dráha saní

ak chcete nastaviť / zmeniť hranicu reverzácie postupujte takto:
1. Zvoľte menu 57.
2. Tlačidlo prG stláčajte dovtedy, kým pomaly nebliká 

ukazovateľ 57.
3. Stlačte tlačidlo   *.

Spustite chod brány v smere Brána otvorená. Po dosiahnutí 
koncovej polohy Brána otvorená ostane brána stáť, ukazovateľ 57 
bliká pomaly ďalej.

4. Do stredu brány umiestnite skúšobné teleso (max. 
300 x 50 x 16,25 mm, napr. skladacie dĺžkové meradlo) tak, 
že toto leží naplocho na podlahe a v oblasti predbiehajúcej 
svetelnej závory.

5. Stlačte tlačidlo  .
Spustite chod brány v smere Brána zatvorená.
— Brána sa posúva dovtedy, kým bezpečnostné zariadenie 

nerozpozná skúšobné teleso.
— Pozícia sa uloží a overí hodnovernosť.
— Pohon reverzuje do koncovej polohy Brána otvorená.

ak bol postup úspešný:
Ukazovateľ 57. bliká najskôr rýchlo a následne svieti trvalo.

ak bol postup neúspešný:
V koncovej polohe Brána zatvorená zostane brána stáť. Objaví 
sa indikácia chyby 1. a nastaví sa minimálna hranica reverzácie.
V prípade potreby zopakujte kroky 1 – 5.

▶ Stlačte tlačidlo prG, keď je pohon v pokoji, aby ste sa vrátili 
do výberu menu. 

* - Ďalšie stlačenie tlačidla   preruší proces a ukazovateľ 57 
svieti trvalo.

ak bola zvolená pozícia hranice reverzácie > 200 mm pred 
koncovou polohou Brána zatvorená:

Objaví sa indikácia chyby 1., brána sa otvorí a ostane stáť 
v koncovej polohe Brána otvorená.

▶ Stlačte jedno z tlačidiel   alebo  pre potvrdenie chyby.

pre prerušenie reverzného chodu:
▶ Stlačte jedno z tlačidiel   alebo , tlačidlo prG alebo externý 

ovládací prvok s impulznou funkciou.
Brána sa zastaví, objaví sa indikácia chyby  1.

▶ Stlačte jedno z tlačidiel   alebo  pre potvrdenie chyby.

Upozornenie:
Ak sa chyba nepotvrdí, ostane zobrazená na ukazovateli.

1.1.4 Menu 59: Typy špeciálnych brán
Menu 59 sa používa na nastavenie pohonu pri použití na jeden typ 
špeciálnej brány (napr. pri cudzích výrobkoch).
Pri navolení sa automaticky prejde do funkcie učiace chody.
▶ Postupujte, ako je to opísané v kapitole Uvedenie do prevádzky / 

učiace chody v návode priloženom k pohonu.

1.1.5 Menu 60 – 61: Svetelná závora

1.1.6 Menu 62 – 63: Kontakt integrovaných dverí

1.1.7 Menu 64 – 75: obmedzenie sily
V týchto menu sa vykonávajú nastavenia pre obmedzenie sily.

Smer Brána otvorená

Obmedzenie sily je ochrannou funkciou, ktorá má zabrániť vozeniu 
osôb na bráne. Je potrebné ju nastaviť v súlade s ustanoveniami 
špecifickými pre danú krajinu tak, aby sa brána pri určitom 
dodatočnom zaťažení zastavila.
Sily potrebné počas učiacich chodov sa ukladajú pre smer 
Brána otvorená v menu 64.
V menu 65 sa nastavuje potrebná sila pre smer Brána otvorená 
o stupeň citlivejšie.
V menu 66 – 69 sa potrebná sila pre smer Brána otvorená nastavuje 
v štyroch stupňoch necitlivejšie.

Smer Brána zatvorená

Funkcia obmedzenia sily v smere brána zatvorená slúži bezpečnosti 
a na ochranu osôb a prekážok. Pri aktivácii obmedzenia sily sa brána 
zastaví.
Sledovanie chodu brány v smere Brána zatvorená v samodržnom 
zapojení je možné dodatočne zvýšiť prostredníctvom zabezpečenia 
zatváracej hrany (= SKS, voliteľne so svetelnou závorou).
Sily potrebné počas učiacich chodov sa ukladajú pre smer 
Brána zatvorená v menu 70.
V menu 71 sa nastavuje potrebná sila pre smer Brána zatvorená 
o stupeň citlivejšie.
V menu 72 – 75 sa potrebná sila pre smer Brána zatvorená 
nastavuje v štyroch stupňoch necitlivejšie.

1.1.8 Menu 76 – 79: rýchlosť

1.1.9 Menu 80 – 85: pozvoľné zastavenie

1.1.10 Menu 88 – 89: Vyššia sila pri učiacom chode
Vyššie sily pri učiacich chodoch je možné nastavovať v 2 stupňoch. 
Nastavenie sa realizuje pred učiacim chodom.

Menu 88 Učiaci chod sily sa zvýši: stupeň 1

Menu 89 Učiaci chod sily sa zvýši: stupeň 2
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1.1.11 Menu 90 – 98: Údržba a servis / diagnostika
Ak je menu 90 (nastavenie z výroby) aktivované, je vypnutá 
indikácia údržby.
V menu 91 sa aktivuje indikácia údržby po 2 000 cykloch / 
12 mesiacoch. Po prekročení intervalu údržby sa počas každého 
chodu brány objaví In na ukazovateli a po každom chode brány 
bliká osvetlenie pohonu po dobu 5 sekúnd.
V menu 92 sa indikácia údržby aktivuje po 10 000 cykloch / 
12 mesiacoch. Po prekročení intervalu údržby sa počas každého 
chodu brány objaví In na ukazovateli a po každom chode brány 
bliká osvetlenie pohonu po dobu 5 sekúnd.
V menu 93 sa obnoví indikácia údržby.
V menu 94 sa uloží posledných 10 chýb a tu sa môžu prečítať. 

pre čítanie z pamäte chýb:
1. Zvoľte menu 94.
2. Tlačidlo prG držte stlačené dovtedy, kým nesvieti desatinná 

bodka vedľa čísla menu.
Ukazovateľ prejde ihneď do pamäte chýb a zobrazí sa naposledy 
vzniknutá chyba.

3. Stlačte tlačidlo  .
Zobrazí sa naposledy vzniknutá chyba.
— Krok 3 opakujte dovtedy, kým sa neprečítajú všetky chyby.
— Po zobrazení poslednej chyby sa objaví ukazovateľ —.

4. Stlačte tlačidlo   pre opätovné zobrazenie chýb v opačnom 
poradí.

Časový limit:
Ak počas čítania pamäte chýb uplynie timeout 30 sekúnd, 
vráti sa pohon automaticky späť do prevádzkového režimu.

S menu 95 sa môže brána presunúť do poslednej pozície, v ktorej 
sa vyskytla chyba obmedzenia sily.

pre nabehnutie do pozície poslednej chyby obmedzenia sily:
1. Zvoľte menu 95.
2. Tlačidlo prG držte stlačené dovtedy, kým nesvieti desatinná 

bodka vedľa čísla menu.
3. Stlačte tlačidlo   *.

Brána sa otvorí a ostane stáť v koncovej polohe Brána otvorená.
4. Stlačte tlačidlo  alebo externý ovládací prvok s impulznou 

funkciou.
— Brána sa presúva plazivým chodom do pozície, kde sa 

vyskytla posledná chyba obmedzenia sily. Ukazovateľ 95. 
bliká počas tohto chodu.

— Ak je pozícia dosiahnutá, objaví sa ukazovateľ 95 natrvalo.

ak nie je k dispozícii chyba obmedzenia sily:
— Objaví sa indikácia chyby 8.
— Pohon prejde späť do menu 95.

V menu 96 sa pamäť chýb vynuluje, resp. vymaže.
V menu 97 sa čítajú celkové cykly brány.
V menu 98 sa čítajú celkové prevádzkové hodiny.

* - Ak sa už brána nachádza v koncovej polohe 
Brána otvorená, odpadá tento krok.
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2 základné nastavenia typov brán

2.1 Sekcionálna brána (01)

Menu Funkcia

Ak sa pri učiacich chodoch rozpozná – 
SKS / VL v smere Brána zatvorená: pomalá reverzácia 
do koncovej polohy

Rýchlosť v smere Brána otvorená: max

Rýchlosť v smere Brána zatvorená: max

Pozvoľné zastavenie v smere Brána otvorená: 
štandard

Pozvoľné zastavenie v smere Brána zatvorená: 
štandard

2.2 Výklopná brána (02)

Menu Funkcia

Ak sa pri učiacich chodoch rozpozná – 
SKS / VL v smere Brána zatvorená: pomalá reverzácia 
do koncovej polohy

Rýchlosť v smere Brána otvorená: pomaly

Rýchlosť v smere Brána zatvorená: pomaly

Pozvoľné zastavenie v smere Brána otvorená: krátke

Pozvoľné zastavenie v smere Brána zatvorená: dlhé

2.3 Do boku posuvná sekcionálna brána (03)

Menu Funkcia

Rýchlosť v smere Brána otvorená: pomaly

Rýchlosť v smere Brána zatvorená: pomaly

Pozvoľné zastavenie v smere 
Brána otvorená: štandard

Pozvoľné zastavenie v smere 
Brána zatvorená: štandard

2.4 Výklopná brána (04)

Menu Funkcia

Rýchlosť v smere Brána otvorená: pomaly

Rýchlosť v smere Brána zatvorená: pomaly

Pozvoľné zastavenie v smere Brána otvorená: dlhé

Pozvoľné zastavenie v smere Brána zatvorená: dlhé

2.5 posuvná brána (05)

Menu Funkcia

Ak sa pri učiacich chodoch rozpozná – 
SKS / VL v smere Brána otvorená: krátka reverzácia 
(napr. 60 cm)

Rýchlosť v smere Brána otvorená: pomaly

Rýchlosť v smere Brána zatvorená: pomaly

Pozvoľné zastavenie v smere Brána otvorená: krátke

Pozvoľné zastavenie v smere Brána zatvorená: dlhé

2.6 Typ špeciálnej brány (06)

Menu Funkcia

Ak sa pri učiacich chodoch rozpozná – 
SKS / VL v smere Brána otvorená: krátka reverzácia 
(napr. 60 cm)

Obmedzenie sily v smere Brána otvorená: +

Obmedzenie sily v smere Brána zatvorená: +

Rýchlosť v smere Brána otvorená: pomaly

Rýchlosť v smere Brána zatvorená: pomaly

Pozvoľné zastavenie v smere 
Brána otvorená: štandard

Pozvoľné zastavenie v smere 
Brána zatvorená: štandard
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3 prehľad rozšírených menu
Uvedené nastavenia z výroby platia pre typ brány – sekcionálna brána.

Symbol Menu Funkcia Upozornenie

Aktivácia rozšíreného menu

▶ Pre aktiváciu stlačte 
na 10 sekúnd tlačidlo prG.

Zabezpečenie zatváracej hrany / Predbiehajúca svetelná závora

SKS / VL v smere Brána zatvorená: deaktivované

 

SKS / VL v smere Brána zatvorená: krátka reverzácia

SKS / VL v smere Brána zatvorená: stredná reverzácia

SKS / VL v smere Brána zatvorená: pomalá reverzácia 
do koncovej polohy

SKS / VL v smere Brána otvorená: krátka reverzácia Pre posuvnú bránu / do boku 
posuvnú sekcionálnu bránu

SKS / VL v smere Brána otvorená: stredná reverzácia

SKS / VL v smere Brána otvorená: pomalá reverzácia 
do koncovej polohy

Hranica reverzácie v smere Brána zatvorená

Nastavenie / zmena hranice reverzácie v smere Brána 
zatvorená

Pozri kapitolu 1.1.3

Typy špeciálnych brán

Pri navolení sa automaticky prejde do funkcie 
učiace chody.

▶ Pre aktiváciu stlačte na 
5 sekúnd tlačidlo prG.

Svetelná závora

Svetelná závora deaktivovaná 

 

Svetelná závora 2-drôtová s testovaním, dlhá 
reverzácia do koncovej polohy

Kontakt integrovaných dverí

Kontakt integrovaných dverí deaktivovaný
Kontakt integrovaných dverí bez testovania 

 

Kontakt integrovaných dverí s testovaním
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Symbol Menu Funkcia Upozornenie

Obmedzenie sily

Obmedzenie sily v smere Brána otvorená: 
max. hodnota po učiacom chode

 
Obmedzenie sily v smere Brána otvorená: -

Obmedzenie sily v smere Brána otvorená: +

Obmedzenie sily v smere Brána otvorená: +

Obmedzenie sily v smere Brána otvorená: +

Obmedzenie sily v smere Brána otvorená: +

Obmedzenie sily v smere Brána zatvorená: 
max. hodnota po učiacom chode

Obmedzenie sily v smere Brána zatvorená: -

Obmedzenie sily v smere Brána zatvorená: +

Obmedzenie sily v smere Brána zatvorená: +

Obmedzenie sily v smere Brána zatvorená: +

Obmedzenie sily v smere Brána zatvorená: +

Rýchlosť

Rýchlosť v smere Brána otvorená: max

Rýchlosti závislé od typu brány

Rýchlosť v smere Brána otvorená: pomaly

Rýchlosť v smere Brána zatvorená: max

Rýchlosť v smere Brána zatvorená: pomaly

Pozvoľné zastavenie

Pozvoľné zastavenie v smere Brána otvorená: krátke

Pozvoľné zastavenie závislé 
od typu brány

Pozvoľné zastavenie v smere Brána otvorená: štandard

Pozvoľné zastavenie v smere Brána otvorená: dlhé

Pozvoľné zastavenie v smere Brána zatvorená: krátke

Pozvoľné zastavenie v smere Brána zatvorená: štandard

Pozvoľné zastavenie v smere Brána zatvorená: dlhé

Vyššia sila pri učiacom chode

Učiaci chod sily sa zvýši: stupeň 1

Učiaci chod sily sa zvýši: stupeň 2
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Symbol Menu Funkcia Upozornenie

Servis / Diagnostika

Indikácia údržby: vyp

   

Ak sa pri aktivovanej indikácii 
údržby prekročí interval údržby, 
objaví sa počas každého chodu 
brány In na ukazovateli 
a po každom chode brány 
bliká osvetlenie pohonu 
po dobu 5 sekúnd.

Indikácia údržby po 2 000 cykloch / 12 mesiacoch

Indikácia údržby po 10 000 cykloch / 12 mesiacoch

Vynulovanie počítadla indikácie údržby

Čítanie posledných 10 chybových hlásení

Nabehnutie do pozície poslednej chyby obmedzenia sily

Vynulovanie / vymazanie pamäte chýb

Čítanie celkových cyklov brány

Čítanie celkových prevádzkových hodín

Opustenie programovacieho režimu

Alebo 60 sekúnd bez zadania
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