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1 Použité výstražné pokyny

  Všeobecný výstražný symbol označuje 
nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k poraneniam 
alebo k smrti. V textovej časti sa používa všeobecný 
výstražný symbol v spojení s následne popísanými 
výstražnými stupňami. V obrazovej časti odkazuje 
dodatočný zápis na vysvetlenie v textovej časti.

  VAROVANIE
Označuje nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k smrti 
alebo k ťažkým poraneniam.

2   Bezpečnostné pokyny

 VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku 
neodborného nastavenia!
Nastavenia v rozšírených menu, pomocou ktorých 
sa mení nastavenie zo závodu, smie vykonávať iba 
odborne spôsobilá osoba. Zmeny vykonané 
neodborne spôsobilými osobami môžu predstavovať 
výrazné nebezpečenstvá ohrozenia zdravia a života.
▶ V prípade potreby sa obráťte na svojho 

odborného predajcu.

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

skontrolujte prípustné hodnoty nastavenej sily 
v rozsahu platnosti normy EN 12453 a EN 12445 
alebo príslušných národných predpisov. 

▶ Keď je nameraná sila pri parametri 00 príliš 
vysoká, znížte rýchlosť pre normálne chody 
a plazivé chody. 

 VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia vysokými silami 
v dôsledku príliš vysokej rýchlosti
Ak je rýchlosť nastavená príliš vysoko, môžu vznikať 
vyššie prevádzkové sily, ako stanovuje norma 
EN 12453. Toto správanie môže spôsobiť poranenia 
osôb alebo viesť k poškodeniam.
▶ Nenastavujte príliš vysokú rýchlosť.
▶ Po úprave rýchlosti skontrolujte pomocou 

vhodného zariadenia na meranie sily prípustné 
hodnoty sily v rozsahu platnosti normy EN 12453 
alebo príslušných národných predpisov. 

▶ Keď je nameraná sila pri parametri 00 príliš 
vysoká, znížte rýchlosť. 

Do boku posuvné sekcionálne brány, garážové 
krídlové brány a posuvné brány

 VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia vysokými silami 
v dôsledku príliš vysokej rýchlosti v meracích 
bodoch
Ak je v menu 53 nastavená príliš vysoká rýchlosť 
a v menu 57 krátky počiatočný bod pre plazivé 
chody, môžu sa v meracích bodoch vyskytnúť vyššie 
prevádzkové sily, ako uvádza norma EN 12453. Toto 
správanie môže spôsobiť poranenia osôb alebo viesť 
k poškodeniam.
▶ Nenastavujte príliš vysokú rýchlosť a krátke 

počiatočné body.
▶ Po úprave rýchlosti skontrolujte pomocou 

vhodného zariadenia na meranie sily prípustné 
hodnoty sily v rozsahu platnosti normy EN 12453 
alebo príslušných národných predpisov. 

▶ Keď je nameraná sila príliš vysoká, znížte 
rýchlosť. 
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3 Menu
UPOzORNENIA
•	 Menu 00 je 1. viditeľné menu 

v programovacom režime.
•	 Menu 00 slúži aj na opustenie 

programovacieho režimu.
•	 Menu 01 – 09 sú dostupné iba 

na účely uvedenia do 
prevádzky. 

•	 Po uvedení do prevádzky sú 
viditeľné už iba navoliteľné 
menu 10 – 38. 

•	 Desatinná bodka vedľa čísla 
menu zobrazuje aktívne menu.

Na prechod do programovacieho 
režimu:
▶ Stlačte tlačidlo   na 

5 sekúnd, kým sa nerozsvieti 
indikácia 00.

Na výber menu: 
▶ Pomocou tlačidiel   /  

navoľte požadované menu. 
Stlačenie a podržanie tlačidiel 

 /  umožňuje rýchly 
posuv.

Na aktiváciu menu s jednotlivou 
funkciou:
▶ Stlačte tlačidlo   1×.

Menu je ihneď aktívne.
Desatinná bodka svieti vedľa 
čísla menu.

Na aktiváciu menu s voliteľnými 
parametrami: 
1. Stlačte tlačidlo   1×. 

Aktívny parameter bliká. 
2. Pomocou tlačidiel   /  

vyberte požadovaný parameter. 
3. Stlačte tlačidlo   na 

5 sekúnd.
Parameter je ihneď aktívny.
Číslo menu svieti.

Na opustenie programovacieho 
režimu: 
1. Pomocou tlačidiel   /  

navoľte menu 00.
2. Stlačte tlačidlo  .

Alebo
▶ 60 sekúnd bez zadania (časový 

limit).
Všetky zadania sú uložené. 
Pohon prejde do 
programovacieho režimu.
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3.1 Menu 38: Aktivovanie rozšírených menu
Menu 38 aktivuje rozšírené menu (menu pre 
odborníkov).

10 s

5 s

Na aktivovanie rozšírených menu:
▶ Stlačte tlačidlo PRG na 10 sekúnd.

38. svieti.
Všetky navoliteľné menu sú viditeľné.

Menu 38 je opäť deaktivované v týchto prípadoch:
•	 programovací režim sa opustí prostredníctvom 

menu 00,
•	 60 sekúnd sa nerealizuje žiadne zadanie (časový 

limit).

3.2 zmena v rozšírených menu
V rozšírených menu je možné vykonať ďalšie 
nastavenia rôznych funkcií a príslušných parametrov, 
napr.
•	 prispôsobenie rýchlosti
•	 prispôsobenie obmedzenia sily
•	 zmena hranice reverzácie
•	 smer pôsobenia a reverzné správanie 

bezpečnostných zariadení
•	 zmena polohy vetrania bez bezpečnostného 

zariadenia

  VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku 
neodborného nastavenia!
Nastavenia v rozšírených menu, pomocou ktorých 
sa mení nastavenie zo závodu, smie vykonávať iba 
odborne spôsobilá osoba. Zmeny vykonané 
neodborne spôsobilými osobami môžu predstavovať 
výrazné nebezpečenstvá ohrozenia zdravia a života.
▶ V prípade potreby sa obráťte na svojho 

odborného predajcu. 

4 Požadované programovacie 
chody

Keď vykonáte zmeny v menu 52 – 57 a 99 
(parameter 03), vyžadujú sa znova programovacie 
chody.
Pokiaľ ste v programovacom režime, môžete 
vykonávať želané zmeny vo všetkých menu.

Programovacie chody musíte vykonať, až keď znova 
opustíte programovací režim prostredníctvom 
menu 00.
Po opustení programovacieho režimu sa rozsvieti 

Na spustenie programovacích chodov:
▶ Stlačte tlačidlo  .
Keď vykonáte zmeny v menu 97 a 98, sú okamžite 
potrebné programovacie chody.

5 Nastavenie typov brány zo 
závodu

5.1 Sekcionálna brána [01]

Menu Funkcia
44 01 Bezpečnostné zariadenie SE 2 

v smere Brána ZATVORENÁ, ak sa počas 
programovacích chodov SKS / VL 
rozpoznalo: dlhé reverzovanie do 
koncovej polohy

52 01 Rýchlosť v smere Brána OTVORENÁ: 
rýchlo

53 01 Rýchlosť v smere Brána ZATVORENÁ, ak 
sa počas programovacích chodov 
SKS / VL rozpoznalo: rýchlo

53 03 Rýchlosť v smere Brána ZATVORENÁ: 
pomaly

56 01 Pozvoľné zastavenie v smere Brána 
OTVORENÁ: štandard

57 01 Pozvoľné zastavenie v smere Brána 
ZATVORENÁ: štandard

5.2 Výklopná brána [02]

Menu Funkcia
44 01 Bezpečnostné zariadenie SE 2 v smere 

Brána ZATVORENÁ, ak sa počas 
programovacích chodov SKS / VL 
rozpoznalo: dlhé reverzovanie do 
koncovej polohy

52 03 Rýchlosť v smere Brána OTVORENÁ: 
pomaly

53 03 Rýchlosť v smere Brána ZATVORENÁ: 
pomaly

56 00 Pozvoľné zastavenie v smere Brána 
OTVORENÁ: krátke

57 02 Pozvoľné zastavenie v smere Brána 
ZATVORENÁ: dlhé
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5.3 Do boku posuvná sekcionálna brána, 
garážová krídlová brána [03]

Menu Funkcia
52 03 Rýchlosť v smere Brána OTVORENÁ: 

pomaly
53 03 Rýchlosť v smere Brána ZATVORENÁ: 

pomaly
56 01 Pozvoľné zastavenie v smere Brána 

OTVORENÁ: štandard
57 02 Pozvoľné zastavenie v smere Brána 

ZATVORENÁ: dlhé

5.4 Výklopná brána pre hromadné garáže [04]

Menu Funkcia
52 03 Rýchlosť v smere Brána OTVORENÁ: 

pomaly
53 03 Rýchlosť v smere Brána ZATVORENÁ: 

pomaly
56 02 Pozvoľné zastavenie v smere Brána 

OTVORENÁ: dlhé
57 02 Pozvoľné zastavenie v smere Brána 

ZATVORENÁ: dlhé

5.5 Garážová stropná rolovacia brána [05]

Menu Funkcia
44 01 Bezpečnostné zariadenie SE 2 v smere 

Brána ZATVORENÁ, ak sa počas 
programovacích chodov SKS / VL 
rozpoznalo: dlhé reverzovanie do 
koncovej polohy

52 01 Rýchlosť v smere Brána OTVORENÁ: 
rýchlo

53 01 Rýchlosť v smere Brána ZATVORENÁ, ak 
sa počas programovacích chodov 
SKS / VL rozpoznalo: rýchlo

53 03 Rýchlosť v smere Brána ZATVORENÁ: 
pomaly

56 00 Pozvoľné zastavenie v smere Brána 
OTVORENÁ: krátke

57 01 Pozvoľné zastavenie v smere Brána 
ZATVORENÁ: štandard

5.6 Typ špeciálnej brány [58]

Menu Funkcia

44 01 Bezpečnostné zariadenie SE 2 v smere 
Brána ZATVORENÁ, ak sa počas 
programovacích chodov SKS / VL 
rozpoznalo: dlhé reverzovanie do 
koncovej polohy

52 01 Rýchlosť v smere Brána OTVORENÁ: 
rýchlo

53 01 Rýchlosť v smere Brána ZATVORENÁ, ak 
sa počas programovacích chodov 
SKS / VL rozpoznalo: rýchlo 1)

53 03 Rýchlosť v smere Brána ZATVORENÁ: 
pomaly 1)

56 01 Pozvoľné zastavenie v smere Brána 
OTVORENÁ: štandard

57 01 Pozvoľné zastavenie v smere Brána 
ZATVORENÁ: štandard

1) Znížená rýchlosť v porovnaní so sekcionálnou bránou [1]
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6 Popis menu
Tabuľkový prehľad všetkých menu nájdete v kapitole 7 
na strany 15.

6.1 Menu 39: Impulzné správanie počas doby 
podržania otvorenej brány

Doba nastavená pre automatické zatvorenie 
zodpovedá dobe podržania otvorenej brány, skôr ako 
sa bránový systém automaticky zatvorí.

39 Impulzné správanie
00 Impulz predĺži dobu podržania 

otvorenej brány.
Iniciované prostredníctvom:
•	 rádiového kódu Impulz,
•	 externého ovládacieho prvku 

s funkciou impulzu,
•	 tlačidlo  ,
•	 svetelnej závory.

01 Impulz zruší dobu podržania 
otvorenej brány. Zatvorenie sa 
uskutoční okamžite.
Iniciované prostredníctvom:
•	 rádiového kódu Impulz,
•	 externého ovládacieho prvku 

s funkciou impulzu,
•	 tlačidlo  .

6.2 Menu 40: Druh prevádzky (spracovanie 
impulzov)

40 Druh prevádzky
01 Sekvencia impulzov

02 Sekvencia impulzov iba 
v koncovej polohe

03 Okamžitá zmena smeru pri 
príkaze pre smer

Sekvencia impulzov 
OTVORENÁ – Stop – ZATVORENÁ – Stop – 
OTVORENÁ – Stop – ...

Sekvencia impulzov iba v koncovej polohe 
Chod v smere Brána OTVORENÁ alebo Brána 
ZATVORENÁ po koncovú polohu. 
Počas chodu nie je možné bránový systém zastaviť 
impulzom alebo príkazom pre smer.

Okamžitá zmena smeru pri príkaze pre smer
Príkaz pre smer presunie pohon okamžite v smere 
Brána OTVORENÁ alebo Brána ZATVORENÁ.

6.3 Menu 41 – 42: Bezpečnostné zariadenie 
SE1

Pripojené bezpečnostné zariadenia sa automaticky 
rozpoznajú počas programovacích chodov.

41 Bezpečnostné zariadenie SE 1
00 deaktivované 

01 2-drôtová svetelná závora 
statická / dynamická.
Statické svetelné závory sa 
musia pripojiť pred uvedením do 
prevádzky.

42 Funkcie SE 1
00 Smer pôsobenia Brána 

ZATVORENÁ, krátke reverzovanie 
01 Smer pôsobenia Brána 

ZATVORENÁ, dlhé reverzovanie 
do koncovej polohy 

02 Smer pôsobenia Brána 
ZATVORENÁ, odľahčiť

03 Smer pôsobenia Brána 
OTVORENÁ, krátke reverzovanie

04 Smer pôsobenia Brána 
OTVORENÁ, dlhé reverzovanie do 
koncovej polohy 

05 Smer pôsobenia Brána 
OTVORENÁ, odľahčiť

06 Smer pôsobenia Brána 
ZATVORENÁ a Brána 
OTVORENÁ, krátke reverzovanie

Svetelná závora v dráhe chodu brány
Ak je svetelná závora namontovaná v dráhe chodu 
brány (napr. EL 401), poloha svetelnej závory sa zistí 
a uloží prerušením svetelného lúča počas 
programovacieho chodu v smere Brána ZATVORENÁ. 
Pri programovacom chode požadovaných síl sa 
poloha znova potvrdí. Trvalé prerušenie svetelného 
lúča pritom nespúšťa chybové hlásenie.
Ak sa svetelný lúč pri programovacom chode dráhy 
posuvu v smere Brána ZATVORENÁ preruší iba krátko, 
rozpozná pohon svetelnú závoru ako nenamontovanú 
v dráhe chodu. Zobrazí sa chyba 2 s blikajúcou 
desatinnou bodkou (vedľajšia chyba 2) a programovací 
chod sa zruší v koncovej polohe brány brána 
OTVORENÁ. 
▶ Spustite programovacie chody nanovo. 
Prípustná montážna výška svetelnej závory v dráhe 
chodu brány je < 1000 mm. Montážna výška sa 
kontroluje pri programovacích chodoch. Ak sa 
svetelná závora namontuje príliš vysoko, zobrazí sa 
chyba 8 s blikajúcou desatinnou bodkou (vedľajšia 
chyba 3).
▶ Namontujte svetelnú závoru v prípustnej výške 

a nanovo spustite programovacie chody.
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6.4 Menu 43 – 44: Bezpečnostné zariadenie 
SE2

Pripojené bezpečnostné zariadenia sa automaticky 
rozpoznajú počas programovacích chodov.

43 Bezpečnostné zariadenie SE 2
00 deaktivované

01 Zabezpečenie uzatváracej 
hrany SKS

02 Predbiehajúca svetelná závora VL
03 Rádiové zabezpečenie 

uzatváracej hrany SKS
04 Odporová kontaktná lišta 8k2

44 Funkcie SE 2
00 Smer pôsobenia Brána 

ZATVORENÁ, krátke reverzovanie 
01 Smer pôsobenia Brána 

ZATVORENÁ, dlhé reverzovanie 
do koncovej polohy 

02 Smer pôsobenia Brána 
ZATVORENÁ, odľahčiť

03 Smer pôsobenia Brána 
OTVORENÁ, krátke reverzovanie

04 Smer pôsobenia Brána 
OTVORENÁ, dlhé reverzovanie do 
koncovej polohy 

05 Smer pôsobenia Brána 
OTVORENÁ, odľahčiť

06 Smer pôsobenia Brána 
ZATVORENÁ a Brána 
OTVORENÁ, krátke reverzovanie

6.5 Menu 47: Monitorovanie kontaktu 
integrovaných dverí

47 Kontakt integrovaných dverí
00 deaktivované

Kontakt integrovaných dverí bez 
testovania

01 Kontakt integrovaných dverí 
s testovaním

6.6 Menu 48 – 49: Postup pri zareagovaní 
obmedzenia sily

Smer pôsobenia Brána OTVORENÁ
Keď zareaguje obmedzenie sily pri chode brány 
v smere Brána OTVORENÁ, nastavte v menu 48, ako 
sa má správať bránový systém. 

48 Postup pri zareagovaní obmedzenia sily 
00 odľahčenie

01 krátke reverzovanie 
02 dlhé reverzovanie, iba do boku 

posuvná sekcionálna brána 
a posuvná brána

Smer pôsobenia Brána zATVORENÁ
Keď zareaguje obmedzenie sily pri chode brány 
v smere Brána ZATVORENÁ, nastavte v menu 49, ako 
sa má správať bránový systém.

49 Postup pri zareagovaní obmedzenia sily
00 odľahčenie
01 krátke reverzovanie 

02 dlhé reverzovanie 

6.7 Menu 50 – 51: 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. Bránový 
systém sa potom správa podľa parametrov 
nastavených v menu 48.
Obmedzenie sily v smere Brána ZATVORENÁ slúži 
bezpečnosti a na ochranu osôb a prekážok. Keď 
zareaguje obmedzenie sily, brána sa zastaví. Bránový 
systém sa potom správa podľa parametrov 
nastavených v menu 49.
Počas programovacích chodov sa pohon prispôsobuje 
bráne. Pritom sa okrem iného automaticky programuje 
sila potrebná na pohyb v smere otvárania a zatvárania 
brány a ukladá sa v menu 50 a 51.
Zvláštne montážne situácie môžu viesť k tomu, že 
nebude postačovať predtým naprogramovaná sila. To 
môže viesť k nechceným procesom reverzovania. 
V takýchto prípadoch je možné dodatočne nastaviť 
obmedzenie sily citlivejšie alebo menej citlivo.
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 VAROVANIE
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 vysokú silu.
▶ Pomocou vhodného zariadenia na meranie sily 

skontrolujte prípustné hodnoty nastavenej sily 
v rozsahu platnosti normy EN 12453 a EN 12445 
alebo príslušných národných predpisov.

▶ Keď je nameraná sila pri parametri 00 príliš 
vysoká, znížte rýchlosť pre normálne chody a 
plazivé chody.

50 Obmedzenie sily pre smer Brána 
OTVORENÁ
00 Citlivejšie (zníženie sily)
01 Citlivejšie (zníženie sily)
02 Citlivejšie (zníženie sily)
03 Citlivejšie (zníženie sily)
04 Sila po programovacom chode

05 Menej citlivo (zvýšenie sily)
06 Menej citlivo (zvýšenie sily)
07 Menej citlivo (zvýšenie sily)
08 Menej citlivo (zvýšenie sily)
09 Menej citlivo (zvýšenie sily)
10 Menej citlivo (zvýšenie sily)

51 Obmedzenie sily pre smer Brána 
zATVORENÁ
00 Citlivejšie (zníženie sily)
01 Citlivejšie (zníženie sily)
02 Citlivejšie (zníženie sily)
03 Citlivejšie (zníženie sily)
04 Sila po programovacom chode

05 Menej citlivo (zvýšenie sily)
06 Menej citlivo (zvýšenie sily)
07 Menej citlivo (zvýšenie sily)
08 Menej citlivo (zvýšenie sily)
09 Menej citlivo (zvýšenie sily)
10 Menej citlivo (zvýšenie sily)

UPOzORNENIE
Monitorovanie chodu brány v smere Brána 
ZATVORENÁ je možné dodatočne zvýšiť 
prostredníctvom zabezpečenia uzatváracej hrany SKS 
(voliteľne s dodatočnou svetelnou závorou).

6.8 Menu 52 – 53: Rýchlosť
Rýchlosti pre normálne chody sú po naprogramovaní 
prednastavené v zhode s normou. Rýchlosť je možné 
meniť pre každý smer postupne. 

 VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia vysokými silami 
v dôsledku príliš vysokej rýchlosti
Ak je rýchlosť nastavená príliš vysoko, môžu vznikať 
vyššie prevádzkové sily, ako stanovuje norma 
EN 12453. Toto správanie môže spôsobiť poranenia 
osôb alebo viesť k poškodeniam.
▶ Nenastavujte príliš vysokú rýchlosť.
▶ Po úprave rýchlosti skontrolujte pomocou 

vhodného zariadenia na meranie sily prípustné 
hodnoty sily v rozsahu platnosti normy EN 12453 
alebo príslušných národných predpisov. 

▶ Keď je nameraná sila príliš vysoká, znížte 
rýchlosť. 

Po zmene rýchlosti sa opätovne vyžadujú 
programovacie chody (pozri kapitolu 4). 

52 Rýchlosť pre smer Brána OTVORENÁ
00 Veľmi rýchlo
01 Rýchlo

02 Stredne
03 Pomaly

53 Rýchlosť pre smer Brána zATVORENÁ
00 Veľmi rýchlo 
01 Rýchlo 
02 Stredne 
03 Pomaly 
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6.9 Menu 54 – 55: Rýchlosť plazivého chodu
Rýchlosti pre plazivé chody sú prednastavené 
v rozsahu 30 – 60 % rýchlostí pre normálne chody. 
Rýchlosť je možné meniť pre každý smer postupne.

 VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia vysokými silami 
v dôsledku príliš vysokej rýchlosti
Ak je rýchlosť nastavená príliš vysoko, môžu vznikať 
vyššie prevádzkové sily, ako stanovuje norma 
EN 12453. Toto správanie môže spôsobiť poranenia 
osôb alebo viesť k poškodeniam.
▶ Nenastavujte príliš vysokú rýchlosť pre plazivé 

chody.
▶ Po úprave rýchlosti skontrolujte pomocou 

vhodného zariadenia na meranie sily prípustné 
hodnoty sily v rozsahu platnosti normy EN 12453 
alebo príslušných národných predpisov. 

▶ Keď je nameraná sila príliš vysoká, znížte 
rýchlosť. 

Po zmene rýchlosti pre plazivé chody sa opätovne 
vyžadujú programovacie chody (pozri kapitolu 4).

54 Rýchlosť plazivého chodu pre smer Brána 
OTVORENÁ
00 Maximálne 
01 Stredne 

02 Pomaly

55 Rýchlosť plazivého chodu pre smer Brána 
zATVORENÁ
00 Maximálne 
01 Stredne 

02 Pomaly

6.10 Menu 56 – 57: zmena počiatočných bodov 
pre plazivé chody

Počiatočné body plazivých chodov sú po 
naprogramovaní koncových polôh prednastavené 
zo závodu.
Pre sekcionálne brány posuvné do boku, garážové 
krídlové brány a posuvné brány platí nasledujúce 
varovanie:

 VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia vysokými silami 
v dôsledku príliš vysokej rýchlosti v meracích 
bodoch
Ak je v menu 53 nastavená príliš vysoká rýchlosť 
a v menu 57 krátky počiatočný bod pre plazivé 
chody, môžu sa v meracích bodoch vyskytnúť vyššie 
prevádzkové sily, ako uvádza norma EN 12453. Toto 
správanie môže spôsobiť poranenia osôb alebo viesť 
k poškodeniam.
▶ Nenastavujte príliš vysokú rýchlosť a krátke 

počiatočné body.
▶ Po úprave rýchlosti skontrolujte pomocou 

vhodného zariadenia na meranie sily prípustné 
hodnoty sily v rozsahu platnosti normy EN 12453 
alebo príslušných národných predpisov. 

▶ Keď je nameraná sila príliš vysoká, znížte 
rýchlosť. 

Po zmene počiatočných bodov sa opätovne vyžadujú 
programovacie chody (pozri kapitolu 4). 

56 Počiatočné body pre plazivé chody pre 
smer Brána OTVORENÁ
00 Krátke 
01 Štandard 

02 Dlhé

57 Počiatočné body pre plazivé chody pre 
smer Brána zATVORENÁ
00 Krátke 
01 Štandard 

02 Dlhé

6.11 Menu 58: Typ špeciálnej brány
Menu 58 sa používa na naprogramovanie pohonu pri 
použití na špeciálnom type brány (napr. pri cudzích 
výrobkoch).

Na prepnutie do funkcie programovacích chodov:
▶ Stlačte tlačidlo   na 5 sekúnd.
▶ Postupujte podľa popisu v kapitole Uvedenie do 

prevádzky / programovacie chody návodu, ktorý je 
priložený k pohonu.
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6.12 Menu 59  – 60: Odľahčenie pásu

59 Odľahčenie pásu pre smer Brána 
OTVORENÁ
00 Bez
01 Krátke
02 Štandard

03 Dlhé

60 Odľahčenie pásu pre smer Brána 
zATVORENÁ
00 Bez
01 Krátke
02 Štandard

03 Dlhé

6.13 Menu 61: zmena polohy vetrania 
Poloha vetrania závisí od typu brány a je 
prednastavená zo závodu. 
Pomocou menu 61 je možné zmeniť polohu vetrania 
bez dodatočného bezpečnostné zariadenia.

5 s

5 s

Na zmenu polohy vetrania:
1. Tlačidlami   +  presuňte bránu do 

požadovanej polohy pomocou naprogramovaného 
rádiového kódu Impulz alebo externého 
ovládacieho prvku s impulznou funkciou.

2. Navoľte menu 61.
– 00 bliká

3. Pomocou tlačidla   navoľte parameter 01.

61 zmena polohy
00 Nastavenie zo závodu

01 Zmeniť

– 01 bliká
4. Na uloženie tejto polohy stlačte tlačidlo   na 

5 sekúnd.
– 61 bliká, desatinná bodka svieti.
– 61 svieti.

zmenená poloha je uložená.
Keď je zvolená poloha príliš blízko koncovej polohy 
brány Brána ZATVORENÁ, zobrazí sa chyba 1 

s blikajúcou desatinnou bodkou. Automaticky sa 
nastaví poloha nastavenia zo závodu alebo zostane 
zachovaná posledná platná poloha.

6.14 Menu 62: Hranica reverzácie v smere 
Brána zATVORENÁ

Aby sa predišlo nesprávnym reakciám (napr. neželanej 
hranici reverzácie), hranica reverzácie krátko pred 
dosiahnutím koncovej polohy brány Brána 
ZATVORENÁ deaktivuje zabezpečenie uzatváracej 
hrany SKS alebo predbiehajúcu svetelnú závoru VL.
Poloha hranice reverzácie je prednastavená 
v závislosti od typu brány a zo závodu na cca 30 mm 
dráhu saní.

Sekcionálna brána:

Minimálna 
výška

cca 16 mm dráha saní

Maximálna 
výška

cca 200 mm dráha saní

Menu je viditeľné iba pre prípad zmeny vtedy, ak je na 
SE 2 pripojená predbiehajúca svetelná závora a bola 
rozpoznaná pri programovacích chodoch. Okrem toho 
musí byť nastavená v menu 43, parameter 02.
Po zmene hranice reverzácie sa vyžaduje funkčná 
kontrola (pozri kapitolu 12.2 v návode na montáž, 
prevádzku a údržbu).

Ak chcete nastaviť/zmeniť hranicu reverzácie, 
postupujte takto:
1. Navoľte menu 62.
2. Stlačte tlačidlo   1×. 
3. 62 bliká pomaly.
4. Stlačte tlačidlo  .

Spustite chod brány v smere Brána OTVORENÁ. 
Po dosiahnutí koncovej polohy Brána OTVORENÁ 
sa brána zastaví, indikácia 62 bliká pomaly ďalej.

5. Do stredu brány umiestnite skúšobné teleso 
(max. 300 × 50 × 16,25 mm, napr. skladacie 
dĺžkové meradlo) tak, aby ležalo naplocho na 
podlahe a v oblasti predbiehajúcej svetelnej 
závory.

6. Stlačte tlačidlo  .
Spustí sa chod brány v smere Brána ZATVORENÁ.
– Brána sa pohybuje dovtedy, kým bezpečnostné 

zariadenie nerozpozná skúšobné teleso.
– Poloha sa uloží a uskutoční sa kontrola 

plauzibility.
– Pohon reverzuje do koncovej polohy brány 

Brána OTVORENÁ.

Ak bol postup úspešný:
62. bliká najskôr rýchlo a potom sa trvalo rozsvieti.
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Ak bol postup neúspešný:
Po dosiahnutí koncovej polohy Brána ZATVORENÁ 
sa brána opäť otvorí. Brána zostane stáť vo svojej 
koncovej polohe Brána OTVORENÁ. Zobrazí sa 
chyba 1 s blikajúcou desatinnou bodkou (vedľajšia 
chyba 2) a nastaví sa hranica reverzácie 
prednastavená zo závodu. V prípade potreby 
zopakujte kroky 1 – 5.

Ak bola zvolená hranica reverzácie > 200 mm pred 
koncovou polohou brány Brána zATVORENÁ:

Zobrazí sa chyba 1 s blikajúcou desatinnou 
bodkou, brána sa otvorí a zostane stáť vo svojej 
koncovej polohe Brána OTVORENÁ.

▶ Stlačte jedno z tlačidiel   alebo  na 
potvrdenie chyby.

Pre prerušenie reverzného chodu:
▶ Stlačte jedno z tlačidiel   alebo , tlačidlo 

 alebo externý ovládací prvok s impulznou 
funkciou.
Brána sa zastaví a zobrazí sa chyba 1 s blikajúcou 
desatinnou bodkou.

▶ Stlačte jedno z tlačidiel   alebo  na 
potvrdenie chyby.

UPOzORNENIE:
Ak sa chyba nepotvrdí, ostane zobrazená na indikácii.

6.15 Menu 88: Indikácia typu brány
Typ pohonu brány nastavený pri uvedení do prevádzky 
v menu 01 – 06 je možné zobraziť v menu 88.

Na kontrolu typu brány:
1. Navoľte menu 88.
2. Stlačte tlačidlo  .

Pokiaľ je tlačidlo stlačené, na indikácii sa rozsvieti 
nastavené menu.

6.16 Menu 89: Indikácia údržby
V menu 89 sa aktivuje indikácia údržby. Po prekročení 
intervalu údržby sa zobrazí In na indikácii a po každom 
chode brány bliká na 5 sekúnd osvetlenie pohonu.

89 Indikácia údržby
00 Deaktivované

01 1000 cyklov
02 2000 cyklov
03 3000 cyklov
04 4000 cyklov
05 5000 cyklov
06 7500 cyklov
07 10000 cyklov
08 180 dní
09 360 dní

6.17 Menu 90: Obnovenie indikácie údržby
1. Navoľte menu 90.
2. Stlačte tlačidlo   na 5 sekúnd.

– 90 bliká 5 sekúnd pomaly.
– 90. svieti.

Indikácia údržby je obnovená.

6.18 Menu 91: Načítanie posledných 
10 chybových hlásení

Menu 91 uloží posledných 10 chybových hlásení a je 
ich tu možné prečítať. 
1. Navoľte menu 91.
2. Stlačte tlačidlo   a aktivujte menu.

Indikácia sa ihneď prepne do pamäte chýb.
– Zobrazí sa chyba, ktorá sa vyskytla ako 

posledná.
– Keď stlačíte tlačidlo  , zobrazí sa vedľajšia 

chyba. 
3. Stlačte tlačidlo  .

Zobrazí sa naposledy vzniknutá chyba.
4. Krok 3 opakujte dovtedy, kým sa nenačítajú všetky 

uložené chyby.
5. Keď opätovne stlačíte tlačidlo  , blikne 2×   

a chyba sa zobrazí znova.

Na opätovné zobrazenie chýb v opačnom poradí:
1. Stlačte tlačidlo  . 
2. Opakujte tento krok, kým sa znova nezobrazia 

všetky chyby.
3. Keď opätovne stlačíte tlačidlo  , blikne 2×   

a chyba sa zobrazí znova.

Na opustenie menu:
▶ Stlačte tlačidlo   na 5 sekúnd.
Časový limit:
Ak počas čítania pamäte chýb uplynie časový limit 
60 sekúnd, pohon sa automaticky prepne späť do 
programovacieho režimu.
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6.19 Menu 92: Nabehnutie do polohy poslednej 
chyby obmedzenia sily

Menu 92 posúva bránu do poslednej polohy, kde sa 
vyskytla chyba obmedzenia sily.

Na nabehnutie do pozície:
1. Navoľte menu 92.
2. Stlačte tlačidlo   1×.

92 bliká.
3. Stlačte tlačidlo   *.

Brána sa otvorí a zostane stáť vo svojej 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. 92. bliká počas chodu.

– Po dosiahnutí polohy bliká 92. na 2 sekundy 
rýchlo a potom sa trvalo rozsvieti.

Keď nie je prítomná chyba obmedzenia sily:
– Menu 92 nie je možné navoliť.

6.20 Menu 93: Obnovenie pamäte chýb
1. Navoľte menu 93.
2. Stlačte tlačidlo   na 5 sekúnd.

– 93 bliká 5 sekúnd pomaly,
– 93 svieti.

Pamäť chýb je obnovená.

6.21 Menu 94: Načítanie celkových cyklov 
brány

Príklad: 65948 cyklov brány
1. Navoľte menu 94.
2. Stlačte tlačidlo   a aktivujte menu.

Indikácia sa ihneď prepne do cyklov brány.
Zobrazia sa prvé dve číslice cyklov brány (na 
príklade 06).

3. Stlačte tlačidlo  .
Zobrazia sa nasledujúce dve číslice cyklov brány 
(na príklade 59).

4. Stlačte tlačidlo  .
Zobrazia sa posledné dve číslice cyklov brány (na 
príklade 48).

5. Keď opätovne stlačíte tlačidlo  , blikne 2×   
a posledné dve číslice sa zobrazia znova.

Na opätovné zobrazenie číslic v opačnom poradí: 
1. Stlačte tlačidlo  . 
2. Opakujte tento krok, kým sa znova nezobrazia 

všetky čísla.
3. Keď opätovne stlačíte tlačidlo  , blikne 2×   

a prvé dve číslice sa zobrazia znova.

Na opustenie menu:
▶ Stlačte tlačidlo   na 5 sekúnd.

* – Ak sa už brána nachádza vo svojej koncovej polohe 
Brána OTVORENÁ, tento krok odpadá.

Časový limit:
Ak počas čítania cyklov brány uplynie časový limit 
60 sekúnd, pohon sa automaticky prepne späť do 
programovacieho režimu.

6.22 Menu 95: Načítanie celkových 
prevádzkových hodín

Príklad: 176459 prevádzkových hodín
1. Navoľte menu 95.
2. Stlačte tlačidlo   a aktivujte menu.

Indikácia sa ihneď prepne do prevádzkových 
hodín.
Zobrazia sa prvé dve číslice prevádzkových hodín 
(na príklade 17).

3. Stlačte tlačidlo  .
Zobrazia sa nasledujúce dve číslice 
prevádzkových hodín (na príklade 64).

4. Stlačte tlačidlo  .
Zobrazia sa posledné dve číslice prevádzkových 
hodín (na príklade 59).

5. Keď opätovne stlačíte tlačidlo  , blikne 2×   
a posledné dve číslice sa zobrazia znova.

Na opätovné zobrazenie číslic v opačnom poradí: 
1. Stlačte tlačidlo  . 
2. Opakujte tento krok, kým sa znova nezobrazia 

všetky čísla.
3. Keď opätovne stlačíte tlačidlo  , blikne 2×   

a prvé dve číslice sa zobrazia znova.

Na opustenie menu:
▶ Stlačte tlačidlo   na 5 sekúnd.
Časový limit:
Ak počas čítania prevádzkových hodín uplynie časový 
limit 60 sekúnd, pohon sa automaticky prepne späť do 
programovacieho režimu.

6.23 Menu 96: Obnovenie hranice reverzácie
Menu 96 obnoví hranicu reverzácie nastavenú 
v menu 62 na stav pri dodaní.
1. Navoľte menu 96.
2. Stlačte tlačidlo   na 5 sekúnd.

– 96 bliká 5 sekúnd pomaly,
– 96 svieti.

Hranica reverzácie je obnovená.

6.24 Menu 97: Obnovenie prevádzkových síl
Keď sa vymažú prevádzkové sily, sú okamžite 
potrebné programovacie chody.
1. Navoľte menu 97.
2. Stlačte tlačidlo   na 5 sekúnd.

– 97 bliká 5 sekúnd pomaly,
– 97 svieti.

Prevádzkové sily sú obnovené.
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6.25 Menu 98: Obnovenie počiatočných bodov 
pre plazivé chody

Menu 98 obnoví počiatočné body pre plazivé chody 
nastavené v menu 56 – 57 na stav pri dodaní.
Po obnovení počiatočných bodov sú okamžite 
potrebné programovacie chody.
1. Navoľte menu 98.
2. Stlačte tlačidlo   na 5 sekúnd.

– 98 bliká 5 sekúnd pomaly,
– 98 svieti.

Počiatočné body sú obnovené.

6.26 Menu 99: Reset

99 Reset
00 Späť bez resetu
01 Reset / Skenovanie 

ZBERNICE HCP-BUS
02 Reset/Parameter menu 20 – 37
03 Reset/Parameter menu 39 – 89 + 

96 – 98
04 Reset na nastavenia zo závodu

Ak sa navolí parameter 01, vymaže sa a nanovo 
rozpozná príslušenstvo pripojené k zásuvke 
ZBERNICE. Pri skenovaní ZBERNICE bliká indikácia 

 rýchlo.
Ak sa navolí parameter 02, obnovia sa všetky 
nastavenia menu 20 – 37 na nastavenie zo závodu.
Ak sa navolí parameter 03, obnovia sa všetky 
nastavenia menu 39 – 89 a 96 – 98 na nastavenie 
zo závodu. Následne sú okamžite potrebné 
programovacie chody.
Ak sa navolí parameter 04, obnovia sa všetky 
nastavenia, naprogramované dráhy posuvu a sily na 
nastavenie zo závodu. Pohon sa musí nanovo 
naprogramovať.

UPOzORNENIE
Naprogramované rádiové kódy ostávajú zachované.
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7 Prehľad rozšírených menu
Uvedené nastavenia zo závodu platia pre typ sekcionálnej brány.

Symbol Menu Funkcia Upozornenie
Aktivácia rozšíreného menu

▶ Na aktiváciu stlačte na 
10 sekúnd 
tlačidlo PRG.
Všetky Menu sú 
viditeľné.

Správanie pri stlačení tlačidla – Automatické zatvorenie – doba podržania otvorenej brány
Pa
ra
m
et
er

00 Impulz predĺži dobu podržania 
otvorenej brány.

01 Impulz zruší dobu podržania 
otvorenej brány. Zatvorenie sa 
uskutoční okamžite.

Druh prevádzky

Pa
ra
m
et
er

01 Sled impulzov (normálna 
prevádzka)

02 Sekvencia impulzov iba 
v koncovej polohe

03 Okamžitá zmena smeru pri 
príkaze pre smer

Bezpečnostné zariadenie SE 1

Pa
ra

m
et

er

00 Bezpečnostné zariadenie 
deaktivované

01 2-drôtová svetelná závora 
statická / dynamická

Statické svetelné závory sa 
musia pripojiť pred 
uvedením do prevádzky.

Pa
ra

m
et

er

00 Smer pôsobenia Brána 
ZATVORENÁ, krátke reverzovanie

01 Smer pôsobenia Brána 
ZATVORENÁ, dlhé reverzovanie 
do koncovej polohy

02 Smer pôsobenia Brána 
ZATVORENÁ, odľahčiť

03 Smer pôsobenia Brána 
OTVORENÁ, krátke reverzovanie

04 Smer pôsobenia Brána 
OTVORENÁ, dlhé reverzovanie do 
koncovej polohy

05 Smer pôsobenia Brána 
OTVORENÁ, odľahčiť

06 Smer pôsobenia Brána 
ZATVORENÁ a Brána 
OTVORENÁ, krátke reverzovanie
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Symbol Menu Funkcia Upozornenie
Bezpečnostné zariadenie SE 2

Pa
ra

m
et

er

00 Bezpečnostné zariadenie 
deaktivované

01 Zabezpečenie uzatváracej 
hrany SKS

02 Predbiehajúca svetelná závora VL
03 Rádiové zabezpečenie 

uzatváracej hrany SKS
04 Odporová kontaktná lišta 8k2

Pa
ra

m
et

er
00 Smer pôsobenia Brána 

ZATVORENÁ, krátke reverzovanie
01 Smer pôsobenia Brána 

ZATVORENÁ, dlhé reverzovanie 
do koncovej polohy

02 Smer pôsobenia Brána 
ZATVORENÁ, odľahčiť

03 Smer pôsobenia Brána 
OTVORENÁ, krátke reverzovanie

04 Smer pôsobenia Brána 
OTVORENÁ, dlhé reverzovanie do 
koncovej polohy

05 Smer pôsobenia Brána 
OTVORENÁ, odľahčiť

06 Smer pôsobenia Brána 
ZATVORENÁ a Brána 
OTVORENÁ, krátke reverzovanie

Kontakt integrovaných dverí

Pa
ra
m
et
er

00 Kontakt integrovaných dverí 
deaktivovaný Kontakt 
integrovaných dverí bez 
testovania

01 Kontakt integrovaných dverí 
s testovaním

Postup pri zareagovaní obmedzenia sily Brána OTVORENÁ

Pa
ra
m
et
er

00 Smer pôsobenia Brána 
OTVORENÁ, odľahčiť

01 Smer pôsobenia Brána 
OTVORENÁ, krátke reverzovanie

02 Smer pôsobenia Brána 
OTVORENÁ, dlhé reverzovanie, 
iba do boku posuvná sekcionálna 
brána a posuvná brána

Postup pri zareagovaní obmedzenia sily Brána ZATVORENÁ

Pa
ra
m
et
er

00 Smer pôsobenia Brána 
ZATVORENÁ, odľahčiť

01 Smer pôsobenia Brána 
ZATVORENÁ, krátke reverzovanie

02 Smer pôsobenia Brána 
ZATVORENÁ, dlhé reverzovanie
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Symbol Menu Funkcia Upozornenie
Obmedzenie sily Brána OTVORENÁ

Pa
ra
m
et
er

00 Citlivejšie (zníženie sily)
01 Citlivejšie (zníženie sily)
02 Citlivejšie (zníženie sily)
03 Citlivejšie (zníženie sily)

04 Sila po programovacom chode

05 Menej citlivo (zvýšenie sily)
06 Menej citlivo (zvýšenie sily)
07 Menej citlivo (zvýšenie sily)
08 Menej citlivo (zvýšenie sily)
09 Menej citlivo (zvýšenie sily)
10 Menej citlivo (zvýšenie sily)

Obmedzenie sily Brána ZATVORENÁ

Pa
ra
m
et
er

00 Citlivejšie (zníženie sily)
01 Citlivejšie (zníženie sily)
02 Citlivejšie (zníženie sily)
03 Citlivejšie (zníženie sily)

04 Sila po programovacom chode

05 Menej citlivo (zvýšenie sily)
06 Menej citlivo (zvýšenie sily)
07 Menej citlivo (zvýšenie sily)
08 Menej citlivo (zvýšenie sily)
09 Menej citlivo (zvýšenie sily)
10 Menej citlivo (zvýšenie sily)

Rýchlosť Brána OTVORENÁ

Pa
ra
m
et
er

00 Veľmi rýchlo
01 Rýchlo

02 Stredná
03 Pomaly

Rýchlosť Brána ZATVORENÁ

Pa
ra
m
et
er

00 Veľmi rýchlo
01 Rýchlo
02 Stredná
03 Pomaly

Rýchlosť plazivého chodu Brána OTVORENÁ

Pa
ra
m
et
er 00 Maximálne

01 Stredná

02 Pomaly
Rýchlosť plazivého chodu Brána ZATVORENÁ

Pa
ra
m
et
er 00 Maximálne

01 Stredná

02 Pomaly
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Symbol Menu Funkcia Upozornenie
Počiatočný bod pre rýchlosť plazivého chodu Brána OTVORENÁ

Pa
ra
m
et
er 00 Krátky

01 Štandard

02 Dlhý
Počiatočný bod pre rýchlosť plazivého chodu Brána ZATVORENÁ

Pa
ra
m
et
er 00 Krátky

01 Štandard

02 Dlhý
Typy špeciálnych brán

Pri navolení sa automaticky prejde do 
funkcie programovacích chodov

▶ Na aktivovanie stlačte 
na 5 sekúnd tlačidlo 

Odľahčenie pásu Brána OTVORENÁ

Pa
ra
m
et
er

00 Bez
01 Krátky
02 Štandard

03 Dlhý
Odľahčenie pásu Brána ZATVORENÁ

Pa
ra
m
et
er

00 Bez
01 Krátky
02 Štandard

03 Dlhý
Poloha vetrania

Pa
ra
m
et
er

00 Nastavenie zo závodu

01 Zmena polohy

Hranica reverzácie
Nastavenie / zmena hranice reverzácie 
v smere Brána ZATVORENÁ

Pozri kapitolu 6.14
Menu je viditeľné iba pre 
prípad zmeny v týchto 
prípadoch: 
•	 k SE 2 je pripojená 

predbiehajúca svetelná 
závora

•	 v menu 43 je nastavený 
parameter 02 

18 TR12A122  RE / 10.2019

SLOVENSKY



Symbol Menu Funkcia Upozornenie
Servis / Diagnostika

In
di
ká
ci
a

01. Sekcionálna brána alebo pokiaľ je stlačené tlačidlo
02. Výklopná brána alebo

03.
Do boku posuvná sekcionálna 
brána, garážová krídlová brána 
alebo

04. Výklopná brána alebo

05. Garážová stropná rolovacia brána 
alebo

Pa
ra
m
et
er

00 Indikácia údržby deaktivovaná

01 1000 cyklov Ak sa pri aktivovanej 
indikácii údržby prekročí 
interval údržby, zobrazí sa 
počas každého chodu 
brány In na indikácii a po 
každom chode brány bliká 
5 sekúnd osvetlenie 
pohonu.

02 2000 cyklov
03 3000 cyklov
04 4000 cyklov
05 5000 cyklov
06 7500 cyklov
07 10000 cyklov
08 180 dní
09 360 dní

Obnovenie indikácie údržby

Načítanie posledných 10 chýb

Nabehnutie do polohy poslednej chyby 
obmedzenia sily
Obnovenie pamäte chýb

Načítanie celkových cyklov brány

Načítanie celkových prevádzkových hodín

Obnovenie hranice reverzácie

Obnovenie prevádzkových síl

Obnovenie počiatočných bodov pre plazivé 
chody

Reset

Pa
ra
m
et
er

00 Späť bez resetu
01 Reset / Skenovanie 

ZBERNICE HCP-BUS
02 Reset/Parameter menu 20 – 37
03 Reset / Parameter 

menu 39 – 89 + 96 – 98
04 Reset na nastavenia zo závodu

Opustenie programovacieho režimu
alebo 60 sekúnd bez 
zadania
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