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1 Menu
UPOZORNENIA:
• Menu 00 je 1. viditeľné menu 

v programovacom režime
• Menu 00 slúži aj na opustenie 

programovacieho režimu.
• Desatinná bodka vedľa čísla 

menu zobrazuje aktívne menu.

Na prechod do programovacieho 
režimu:
▶ Stlačte tlačidlo P, kým na 

ukazovateli nesvieti 00.

Na výber menu:
▶ Pomocou tlačidiel Otvoriť / 

Zatvoriť zvoľte želané menu. 
Stlačenie a podržanie tlačidiel 
Otvoriť / Zatvoriť umožní 
rýchly posun.

Na aktiváciu menu s jednotlivou 
funkciou:
▶ Stlačte tlačidlo P na 2 sekundy.

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

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

Aktívny parameter bliká.
2. Pomocou tlačidiel Otvoriť / 

Zatvoriť zvoľte želaný 
parameter.

3. Stlačte tlačidlo P na 2 sekundy.
4. Parameter je ihneď aktívny.

Číslo menu svieti s desatinnou 
bodkou.

Na opustenie programovacieho 
režimu:
1. Pomocou tlačidiel Otvoriť / 

Zatvoriť zvoľte menu 00.
2. Stlačte tlačidlo P.

alebo
▶ 60 sekúnd bez zadania 

(časový limit).
Všetky zadania sú uložené. 
Pohon prejde do 
programovacieho režimu.

SLOVENSKY
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1.1 Menu 38: Aktivácia rozšíreného menu
Menu 38 aktivuje rozšírené menu (menu pre 
odborníkov).
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Pre aktiváciu rozšíreného menu:
▶ Stlačte tlačidlo PRG na 10 sekúnd.

38. svieti.
Všetky navoliteľné menu sú viditeľné.

Menu 38 je opäť deaktivované, keď
• keď sa programovací režim opäť opustí 

prostredníctvom menu 00,
• sa 60 sekúnd nerealizuje žiadne zadanie 

(časový limit).

1.2 Zmena 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

UPOZORNENIA:
Nastavenia, pomocou ktorých sa mení výrobné 
nastavenie, smie vykonávať iba odborník.

Zmeny sa smú vykonávať iba za dodržania bodov 
uvedených v kapitole 2.9.1 Bezpečnostné 
upozornenia k dodržiavaniu prevádzkových 
síl (návod na montáž, prevádzku a údržbu)

2 Potrebné učiace chody pre 
nastavenie sily

Keď vykonáte zmeny v menu 52 – 57, 66, 92, 97 a 98, 
sú opätovne potrebné učiace chody pre nastavenie 
sily.
Pokiaľ ste v programovacom režime, môžete 
vykonávať želané zmeny vo všetkých menu.
Až keď opäť opustíte programovací režim 
prostredníctvom menu 00, musíte vykonať učiace 
chody pre nastavenie sily.
Po opustení programovacieho režimu a počas 
referenčného chodu bliká pri

2-krídlové bránové 
systémy
1-krídlové bránové 
systémy

Na spustenie učiacich chodov pre nastavenie sily 
(2-krídlové):
1. Zadajte impulzný príkaz.

– Krídlo B sa presunie v smere Brána zatvorená. 
Potom nasleduje krídlo A.

– Obidve krídla sa presunú do koncovej polohy 
Brána zatvorená (referenčný chod).

2. Stlačte tlačidlo Otvoriť.
– Krídlo A sa presunie do smeru Brána otvorená. 

Potom nasleduje krídlo B.
– Obidve krídla sa presunú do koncovej polohy 

Brána otvorená. L ̄  svieti.
3. Stlačte tlačidlo Zatvoriť.

– Obidve krídla sa presunú do koncovej polohy 
Brána zatvorená. L _ svieti.

4. Stlačte tlačidlo Otvoriť.
– Obidve krídla sa presunú do koncovej polohy 

Brána otvorená. L ̄  svieti.
Pohon prejde do prevádzkového režimu.

Na spustenie učiacich chodov pre nastavenie sily 
(1-krídlové):
1. Zadajte impulzný príkaz.

– Krídlo sa presunie do koncovej polohy 
Brána zatvorená (referenčný chod).

2. Stlačte tlačidlo Otvoriť.
– Krídlo sa presunie do koncovej polohy 

brána otvorená. L ̄  svieti.
3. Stlačte tlačidlo Zatvoriť.

– Krídlo sa presunie do koncovej polohy 
brána zatvorená. L _ svieti.

4. Stlačte tlačidlo Otvoriť.
– Krídlo sa presunie do koncovej polohy 

brána otvorená. L ̄  svieti.
Pohon prejde do prevádzkového režimu.
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3 Popis menu
Tabuľkový prehľad všetkých menu nájdete v kapitole 4, 
od strany 12.

3.1 Menu 39: Impulzné správanie počas doby 
podržania otvorenej brány

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

39 Impulzné správanie
00 Impulz predĺži dobu podržania 

otvorenej brány. Predĺženie sa 
realizuje iba v rámci posledných 
15 sekúnd doby podržania 
otvorenej brány.
Iniciované prostredníctvom:
• rádiového kódu Impulz,
• externého ovládacieho prvku 

s funkciou impulzu,
• tlačidla Otvoriť.
• svetelnej závory.

01 Impulz zruší dobu podržania 
otvorenej brány. Zatvorenie sa 
realizuje ihneď po uplynutí doby 
predbežnej výstrahy.
Iniciované prostredníctvom:
• rádiového kódu Impulz,
• externého ovládacieho prvku 

s funkciou impulzu,
• tlačidla Zatvoriť.

3.2 Menu 40: Druh prevádzky (spracovanie 
impulzov)

40 Druh prevádzky
00 Prevádzka so stlačeným tlačidlom
01 Sekvencia impulzov

02 Sled impulzov iba v koncovej 
polohe

03 Okamžitá zmena smeru pri 
príkaze pre smer

Prevádzka so stlačeným tlačidlom
• Trvalý kontakt na svorkách 20 + 21 alebo stlačením 

tlačidla Otvoriť vykoná pohon presunutie v smere 
Brána otvorená.

• Trvalý kontakt na svorkách 20 + 23 alebo stlačením 
tlačidla Zatvoriť vykoná pohon presunutie v smere 
Brána zatvorená.

• Keď je trvalý kontakt prerušený alebo sa uvoľní 
tlačidlo Otvoriť/ Zatvoriť, pohon sa zastaví.

Sekvencia impulzov
Otvoriť – Stop – Zatvoriť – Stop – Otvoriť – Stop – ...

Sled 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.

3.3 Menu 41 – 42: Bezpečnostné zariadenie 
SE1

Pripojené bezpečnostné zariadenia sa automaticky 
rozpoznajú počas učiacich chodov.

41 Bezpečnostné zariadenie SE1
00 Deaktivované.

01 2-drôtová svetelná závora 
dynamická

02 3-drôtová svetelná závora 
staticky testovaná

03 3-drôtová svetelná závora 
staticky netestovaná (bez 
automatického rozpoznania)

04 Odporová kontaktná lišta 8k2

42 Funkcie SE 1
00 Smer pôsobenia Brána zatvorená, 

krátke reverzovanie
01 Smer pôsobenia Brána zatvorená, 

dlhé reverzovanie po koncovú 
polohu

02 Smer pôsobenia Brána zatvorená, 
odľahčene

03 Smer pôsobenia Brána otvorená, 
krátke reverzovanie

04 Smer pôsobenia Brána otvorená, 
dlhé reverzovanie po koncovú 
polohu (iba s 2-drôtovou 
svetelnou závorou dynamicky, 
inak iba krátke reverzovanie v 
smere pôsobenia Brána otvorená)

05 Smer pôsobenia Brána otvorená, 
odľahčene

06 Smer pôsobenia Brána zatvorená 
a Brána otvorená, krátke 
reverzovanie

SLOVENSKY
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3.4 Menu 43 – 44: Bezpečnostné zariadenie 
SE2

Pripojené bezpečnostné zariadenia sa automaticky 
rozpoznajú počas učiacich chodov.

43 Bezpečnostné zariadenie SE2
00 Deaktivované.

01 2-drôtová svetelná závora 
dynamická

02 3-drôtová svetelná závora 
staticky testovaná

03 3-drôtová svetelná závora 
staticky netestovaná (bez 
automatického rozpoznania)

04 Odporová kontaktná lišta 8k2

44 Funkcie SE 2
00 Smer pôsobenia Brána zatvorená, 

krátke reverzovanie
01 Smer pôsobenia Brána zatvorená, 

dlhé reverzovanie po koncovú 
polohu

02 Smer pôsobenia Brána zatvorená, 
odľahčene

03 Smer pôsobenia Brána otvorená, 
krátke reverzovanie

04 Smer pôsobenia Brána otvorená, 
dlhé reverzovanie po koncovú 
polohu (iba s 2-drôtovou 
svetelnou závorou dynamicky, 
inak iba krátke reverzovanie v 
smere pôsobenia Brána otvorená)

05 Smer pôsobenia Brána otvorená, 
odľahčene

06 Smer pôsobenia Brána zatvorená 
a Brána otvorená, krátke 
reverzovanie

3.5 Menu 45 – 46: Bezpečnostné zariadenie 
SE3

Pripojené bezpečnostné zariadenia sa automaticky 
rozpoznajú počas učiacich chodov.

45 Bezpečnostné zariadenie SE3
00 Deaktivované.

01 2-drôtová svetelná závora 
dynamická

02 3-drôtová svetelná závora 
staticky testovaná

03 3-drôtová svetelná závora 
staticky netestovaná (bez 
automatického rozpoznania)

46 Funkcie SE 3
00 Smer pôsobenia Brána zatvorená, 

krátke reverzovanie
01 Smer pôsobenia Brána zatvorená, 

dlhé reverzovanie po koncovú 
polohu

02 Smer pôsobenia Brána zatvorená, 
odľahčene

03 Smer pôsobenia Brána otvorená, 
krátke reverzovanie

04 Smer pôsobenia Brána otvorená, 
dlhé reverzovanie po koncovú 
polohu (iba s 2-drôtovou 
svetelnou závorou dynamicky, 
inak iba krátke reverzovanie v 
smere pôsobenia Brána otvorená)

05 Smer pôsobenia Brána otvorená, 
odľahčene

06 Smer pôsobenia Brána zatvorená 
a Brána otvorená, krátke 
reverzovanie

07 Prejazdová svetelná závora, Smer 
pôsobenia Brána zatvorená, dlhé 
reverzovanie

3.6 Menu 48 – 49: Postup pri zareagovaní 
obmedzenia sily

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

48 Postup pri zareagovaní obmedzenia sily
00 Smer pôsobenia Brána otvorená, 

krátke reverzovanie
01 Smer pôsobenia Brána otvorená, 

odľahčene

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

49 Postup pri zareagovaní obmedzenia sily
00 Smer pôsobenia Brána zatvorená, 

krátke reverzovanie
01 Smer pôsobenia Brána zatvorená, 

dlhé reverzovanie po koncovú 
polohu

02 Smer pôsobenia Brána zatvorená, 
odľahčene

SLOVENSKY
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3.7 Menu 50 – 51: Obmedzenie sily
Funkcia obmedzenia sily 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 48 a 49.
Zvláštne montážne situácie môžu viesť k tomu, že 
nebude postačovať predtým zaučená sila. To môže 
viesť k nechceným procesom reverzovania. V takýchto 
prípadoch je možné nastaviť dodatočne obmedzenie sily.

 OPATRNE
Nebezpečenstvo poranenia pri príliš vysoko 
nastavenej hodnote sily
Pri príliš vysoko nastavenej hodnote sily je 
obmedzenie sily menej citlivé a brána sa pri 
zatváraní nezastaví včas. Toto môže viesť 
k poraneniam a k poškodeniam.
▶ Nenastavujte príliš vysokú hodnotu sily.

Sily potrebné počas učiacich chodov sa ukladajú 
v menu 50 a 51.
Obmedzenie sily je možné nastavovať postupne.

▶ Zaučenú silu prekontrolujte pomocou vhodného 
zariadenia na meranie sily na prípustné hodnoty 
v oblasti 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 v smere Brána otvorená
51 Obmedzenie sily v smere Brána zatvorená

00 Citlivejšie (zníženie sily)
01 Citlivejšie (zníženie sily)
02 Citlivejšie (zníženie sily)
03 Citlivejšie (zníženie sily)
04 Sila po učiacom 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)

3.8 Menu 52 – 53: Rýchlosť
Rýchlosti pre normálne chody sú po zaučení 
prednastavené v zhode s normou. Rýchlosť je možné 
meniť pre každý smer postupne.
Po zmene rýchlosti sú opätovne potrebné učiace 
chody pre nastavenie sily (pozri kapitolu 2).

52 Rýchlosť otvárania brány
53 Rýchlosť zatvárania brány

00 Veľmi rýchlo
01 Rýchlo
02 Stredne

03 Pomaly

3.9 Menu 54 – 55: Rýchlosť plazivého chodu
Rýchlosť plazivého chodu je prednastavená v oblasti 
30 – 60 % normálnej rýchlosti. Rýchlosť plazivého 
chodu je možné meniť pre každý smer postupne.
Po zmene rýchlosti plazivého chodu sú opätovne 
potrebné učiace chody (pozri kapitolu 2).

54 Rýchlosť plazivého chodu otvárania brány
55 Rýchlosť plazivého chodu zatvárania brány

00 Maximálne
01 Stredne

02 Pomaly

3.10 Menu 56 – 57: Zmena počiatočných bodov 
pre plazivé chody

Počiatočné body plazivých chodov sú po zaučení 
koncových polôh prednastavené.
Počiatočný bod pri jednom krídle 2000 × 2500 mm pre
• smer Brána otvorená sa nachádza 180 mm pred 

koncovou polohou
• smer Brána zatvorená sa nachádza 140 mm pred 

koncovou polohou.
Počiatočné body je možné zmeniť na minimálne 
60 mm až maximálne 80 % celkovej dĺžky otvorenia 
krídla. Na zmenu počiatočných bodov musia byť 
zaučené koncové polohy.
Po zmene počiatočných bodov sú opätovne potrebné 
učiace chody pre nastavenie sily (pozri kapitolu 2).

Zmena počiatočných bodov krídla A:
1. Zvoľte menu 56.
2. Stlačte tlačidlo P na 5 sekúnd.

– 56 bliká pomaly.
3. Stlačte tlačidlo Otvoriť *.

– Najskôr sa krídlo A presunie do koncovej 
polohy Brána otvorená.

– Potom sa krídlo B presunie do koncovej polohy 
Brána zatvorená.

4. Stlačte tlačidlo Zatvoriť.
– Krídlo A sa posúva rýchlosťou plazivého chodu 

(samodržné zapojenie) v smere Brána zatvorená.
5. Keď krídlo prejde želanú pozíciu pre začiatok 

normálneho chodu, stlačte krátko tlačidlo P.
– Poloha je uložená.
– Pohon sa posúva normálnou rýchlosťou v 

smere Brána zatvorená.
* – Keď sa už krídla nachádzajú v požadovaných 
koncových polohách, odpadá tento krok.

SLOVENSKY
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6. Keď krídlo prejde želanú pozíciu pre začiatok 
plazivého chodu, stlačte krátko tlačidlo P.
– Poloha je uložená.
– Pohon sa posúva rýchlosťou plazivého chodu 

po koncovú polohu Brána zatvorená.
7. Stlačte tlačidlo Otvoriť.

– Pohon sa posúva rýchlosťou plazivého chodu 
(samodržné zapojenie) v smere Brána otvorená.

8. Keď krídlo prejde želanú pozíciu pre začiatok 
normálneho chodu, stlačte krátko tlačidlo P.
– Poloha je uložená.
– Pohon sa posúva normálnou rýchlosťou 

v smere Brána otvorená.
9. Keď krídlo prejde želanú pozíciu pre začiatok 

plazivého chodu, stlačte krátko tlačidlo P.
– Poloha je uložená.
– 56 bliká rýchlo.
– Pohon sa posúva rýchlosťou plazivého chodu 

po koncovú polohu Brána otvorená.
– 56. svieti trvalo.

Počiatočné body plazivých chodov krídla A 
sú zmenené.

Zmena počiatočných bodov krídla B:
1. Zvoľte menu 57.
2. Stlačte tlačidlo P na 5 sekúnd.

– 57 bliká pomaly.
3. Stlačte tlačidlo Otvoriť *.

– Krídlo A a krídlo B sa presunú do koncovej 
polohy Brána otvorená.

4. Stlačte tlačidlo Zatvoriť.
– Krídlo B sa posúva rýchlosťou plazivého chodu 

(samodržné zapojenie) v smere Brána 
zatvorená.

5. Keď krídlo prejde želanú pozíciu pre začiatok 
normálneho chodu, stlačte krátko tlačidlo P.
– Poloha je uložená.
– Pohon sa posúva normálnou rýchlosťou 

v smere Brána zatvorená.
6. Keď krídlo prejde želanú pozíciu pre začiatok 

plazivého chodu, stlačte krátko tlačidlo P.
– Poloha je uložená.
– Pohon sa posúva rýchlosťou plazivého chodu 

po koncovú polohu Brána zatvorená.
7. Stlačte tlačidlo Otvoriť.

– Pohon sa posúva rýchlosťou plazivého chodu 
(samodržné zapojenie) v smere Brána otvorená.

8. Keď krídlo prejde želanú pozíciu pre začiatok 
normálneho chodu, stlačte krátko tlačidlo P.
– Poloha je uložená.
– Pohon sa posúva normálnou rýchlosťou 

v smere Brána otvorená.
9. Keď krídlo prejde želanú pozíciu pre začiatok 

plazivého chodu, stlačte krátko tlačidlo P.
– Poloha je uložená.
– 57 bliká rýchlo.

* – Keď sa už krídla nachádzajú v požadovaných 
koncových polohách, odpadá tento krok.

– Pohon sa posúva rýchlosťou plazivého chodu 
po koncovú polohu Brána otvorená.

– 57. svieti trvalo.

Počiatočné body plazivých chodov krídla B 
sú zmenené.

UPOZORNENIA:
• Počiatočné body plazivého chodu je možné 

nastaviť aj s prekrytím. V tomto prípade sa vykoná 
celá dráha posuvu s plazivým chodom.

• Keď je zvolený počiatočný bod príliš blízko 
koncovej polohy, zobrazí sa chyba 8 s blikajúcou 
desatinnou bodkou. Automaticky sa nastaví 
najmenšia možná pozícia.

• Keď sa nezvolia žiadne nové počiatočné body, 
zobrazí sa chyba 8 s blikajúcou desatinnou 
bodkou. Nerealizuje sa zmena počiatočných 
bodov.

3.11 Menu 62 – 63: Hranica reverzácie
Aby sa potlačili chybné reakcie (napr. nechcené 
reverzovanie), deaktivuje hranica reverzácie 
bezpečnostné zariadenie krátko pred dosiahnutím 
koncovej polohy Brána zatvorená.
Pozícia hranice reverzácie je prednastavená z výroby. 
Hranicu reverzácie je možné meniť postupne.

62 Hranica reverzácie krídlo A
63 Hranica reverzácie krídlo B

00 Postupne zmenšovať hranicu 
reverzácie

01 Postupne zmenšovať hranicu 
reverzácie

02 Postupne zmenšovať hranicu 
reverzácie

03 Postupne zmenšovať hranicu 
reverzácie

04 Hranica reverzácie

05 Postupne zväčšovať hranicu 
reverzácie

06 Postupne zväčšovať hranicu 
reverzácie

07 Postupne zväčšovať hranicu 
reverzácie

08 Postupne zväčšovať hranicu 
reverzácie

09 Postupne zväčšovať hranicu 
reverzácie

10 Maximálna hranica reverzácie

Po zmene hranice reverzácie je potrebný kontrolný 
chod.

SLOVENSKY
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Nastavenie / zmena hranice reverzácie:
1. Zvoľte menu 62 / 63.
2. Stlačte tlačidlo P a aktivujte menu.

Parameter 04 bliká (nastavenie z výroby).
3. Stlačte tlačidlo Otvoriť.

Hranica reverzácie je zväčšená.
Nastavené číslo 05 – 10 bliká.
alebo

3.1 Stlačte tlačidlo Zatvoriť.
Hranica reverzácie je zmenšená.
Nastavené číslo 01 – 03 bliká.

4. Stlačte tlačidlo P na 2 sekundy.
62. / 63. svieti trvalo.

Hranica reverzácie je zmenená.

3.12 Menu 64: Presadenie krídla
Presadenie krídla zaručuje správne poradie zatvárania 
pri prekrývajúcich sa kovaniach.
Pre 2-krídlové bránové systémy je nastavené krátke 
presadenie krídla. Učiace chody pre nastavenie sily 
sa ale vykonávajú s veľmi dlhým presadením krídla.

64 Presadenie krídla
00 Bez

1-krídlové
01 Veľmi krátke
02 Krátke

2-krídlové
03 Dlhé
04 Veľmi dlhé

3.13 Menu 65: Odľahčenie zámku / prítlak
Pred chodom v smere Brána otvorená zatlačí pohon 
bránu do koncovej polohy Brána zatvorená, aby 
sa odľahčilo odblokovanie elektrického zámku.

65 Odľahčenie zámku
00 Deaktivované

01 Aktivované

3.14 Menu 66: Koncový doraz
Pri funkcii koncového dorazu sa krídlo pri spúšťaní 
a zastavovaní na krátku dobu zrýchli.

UPOZORNENIE:
Prostredníctvom funkcie koncový doraz sa zvýšia 
zatváracie sily. Dodatočné bezpečnostné zariadenie 
(svetelná závora alebo odporová kontaktná lišta 8k2) 
musí byť zaučené bezpodmienečne predtým.

66 Koncový doraz
00 Deaktivované

01 Aktivované

Keď je koncový doraz deaktivovaný:
• Krídlo sa pozvoľne rozbieha.
• Krídlo sa jemne zastavuje.

Keď je aktivovaný koncový doraz:
• Krídlo silno nabehne.
• Krídlo sa zatvára silno.
• Na bezpečné zatvorenie krídla pri vyššom 

protitlaku (vietor, tesnenie alebo nábehový uholník 
pre elektrický zámok) zrýchli krídlo na krátku dobu.

• Aby sa umožnilo napr. spustenie pri zamrznutých 
tesneniach, zrýchli krídlo na krátku dobu.

Po aktivácii koncového dorazu sú opätovne potrebné 
učiace chody pre nastavenie sily (pozri kapitolu 2).

3.15 Menu 88: Kontrola typu pohonu 
a vyhotovenia brány

Typ pohonu a vyhotovenie brány nastavené pri 
uvádzaní do prevádzky v menu 01 – 09 je možné 
zobraziť v menu 88.

Na kontrolu typu a vyhotovenia brány:
1. Zvoľte menu 88.
2. Stlačte tlačidlo P na 5 sekúnd.

Na ukazovateli svietia nastavené menu vždy 
na 1 sekundu.

Na opustenie menu:
▶ Stlačte tlačidlo P.
Časový limit:
Ak uplynie časový limit 30 sekúnd, vráti sa pohon 
automaticky späť do prevádzkového režimu.

SLOVENSKY
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3.16 Menu 89: Indikácia údržby
V menu 89 sa aktivuje indikácia údržby. Po prekročení 
intervalu údržby sa počas každého chodu brány 
zobrazí In na indikácii.

89 Indikácia údržby
00 Deaktivované

01 1 000 cyklov
02 2 000 cyklov
03 3 000 cyklov
04 4 000 cyklov
05 5 000 cyklov
06 7 500 cyklov
07 10 000 cyklov
08 180 dní
09 360 dní

3.17 Menu 90: Vynulovanie / vymazanie 
počítadla indikácie údržby

1. Zvoľte menu 90.
2. Stlačte tlačidlo P na 5 sekúnd.

– 90 bliká pomaly 5 sekúnd,
– 90. bliká veľmi rýchlo 2 sekundy,
– 90 svieti.

Indikácia údržby je zrušená / vymazaná.

3.18 Menu 91: Prečítanie posledných 
10 poruchových hlásení

Menu 91 uloží posledných 10 chybových hlásení 
a je ich tam možné prečítať.
1. Zvoľte menu 91.
2. Stlačte tlačidlo P a aktivujte menu.

Ukazovateľ prejde okamžite do pamäte chýb.
– Zobrazí sa chyba, ktorá sa vyskytla ako 

posledná.
– Striedavo svietia hlavná chyba s desatinnou 

bodkou a podradená chyba bez desatinnej 
bodky.

3. Stlačte tlačidlo Zatvoriť.
Zobrazí sa naposledy vzniknutá chyba.

4. Krok 3 opakujte dovtedy, kým sa neprečítajú 
všetky chyby.
Po zobrazení poslednej chyby sa objaví 
ukazovateľ – – .

5. Keď opätovne stlačíte tlačidlo Zatvoriť, potom 
sa opäť zobrazí chyba, ktorá sa vyskytla ako 
posledná.

Na opätovné zobrazenie chýb v opačnom poradí:
▶ Stlačte tlačidlo Otvoriť.

Na opustenie menu:
▶ Stlačte tlačidlo P.

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

3.19 Menu 92: Vymazanie prevádzkových síl
Keď sa vymažú prevádzkové sily, sú následne nutne 
potrebné učiace chody pre nastavenie síl (pozri 
kapitolu 2).
1. Bránu otvorte.
2. Zvoľte menu 92.
3. Stlačte tlačidlo P na 5 sekúnd.

– 92 bliká pomaly 5 sekúnd,
– 92. bliká veľmi rýchlo 2 sekundy,
– 92 svieti.

Prevádzkové sily sú zrušené.

3.20 Menu 93: Nabehnutie do pozície poslednej 
chyby obmedzenia sily

Menu 93 posúva bránu do pozície, kde sa vyskytla 
posledná chyba obmedzenia sily.

Na nabehnutie do pozície:
1. Zvoľte menu 93.
2. Stlačte tlačidlo P na 5 sekúnd.

93. svieti trvalo.
3. Stlačte tlačidlo Otvoriť *.

Brána sa otvorí a ostane stáť v koncovej polohe 
Brána otvorená.

4. Stlačte tlačidlo Otvoriť / Zatvoriť alebo externý 
ovládací prvok s impulznou funkciou.
– Brána sa presúva plazivým chodom do pozície, 

kde sa vyskytla posledná chyba obmedzenia 
sily. 93. bliká počas chodu.

– Keď je pozícia dosiahnutá, svieti 93 trvalo.

Keď nie je prítomná chyba obmedzenia sily:
Objaví sa indikácia chyby 8.

▶ Stlačte tlačidlo Otvoriť / Zatvoriť.
Pohon prejde späť do menu 93.

3.21 Menu 94: Vynulovanie / vymazanie 
pamäte chýb

1. Zvoľte menu 94.
2. Stlačte tlačidlo P na 5 sekúnd.

Na ukazovateli
– 94 bliká pomaly 5 sekúnd,
– 94. bliká veľmi rýchlo 2 sekundy,
– 94 svieti.

Pamäť chýb je vynulovaná / vymazaná.

* - Ak sa už brána nachádza v koncovej polohe 
Brána otvorená, odpadá tento krok.
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3.22 Menu 95: Čítanie celkového počtu 
cyklov brány

Príklad: 65948 cyklov brány
1. Zvoľte menu 95.
2. Stlačte tlačidlo P a aktivujte menu.

– – svieti.
3. Stlačte tlačidlo Otvoriť.

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

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

5. Stlačte tlačidlo Otvoriť.
Zobrazia sa nasledujúce dve číslice cyklov brány 
(na príklade 06).

6. Keď opätovne stlačíte tlačidlo Zatvoriť, potom 
sa opäť zobrazí – –.

7. Stlačte tlačidlo  Otvoriť pre opätovné zobrazenie 
čísiel v opačnom poradí.

8. Na opustenie menu stlačte tlačidlo P.

3.23 Menu 96: Čítanie celkového počtu 
prevádzkových hodín

Príklad: 176459 prevádzkových hodín
1. Zvoľte menu 96.
2. Stlačte tlačidlo P a aktivujte menu.

– – svieti.
3. Stlačte tlačidlo Otvoriť.

Zobrazia sa posledné dve číslice počtu 
prevádzkových hodín (na príklade 59).

4. Stlačte tlačidlo Otvoriť.
Zobrazia sa nasledujúce dve číslice počtu 
prevádzkových hodín (na príklade 64).

5. Stlačte tlačidlo Otvoriť.
Zobrazia sa prvé dve číslice počtu prevádzkových 
hodín (na príklade 17).

6. Keď opätovne stlačíte tlačidlo Otvoriť, potom 
sa opäť zobrazí – –.

7. Stlačte tlačidlo  Otvoriť pre opätovné zobrazenie 
čísiel v opačnom poradí.

8. Na opustenie menu stlačte tlačidlo P.

3.24 Menu 97: Vymazanie počiatočných bodov 
pre plazivé chody

Menu 97 obnoví počiatočné body pre plazivé chody 
nastavené v menu 56 – 57 na stav pri dodaní.
Po obnovení počiatočných bodov pre plazivé chody 
sú opätovne potrebné učiace chody pre nastavenie 
sily (pozri kapitolu 2).
1. Zvoľte menu 97.
2. Stlačte tlačidlo P na 5 sekúnd.

– 97 bliká pomaly 5 sekúnd,
– 97. bliká veľmi rýchlo 2 sekundy,
– 97 svieti.

Počiatočné body sú obnovené.

3.25 Menu 98: Obnovenie hranice reverzácie
Menu 98 obnoví hranicu reverzácie nastavenú 
v menu 62 – 63 na stav pri dodaní.
1. Zvoľte menu 98.
2. Stlačte tlačidlo P na 5 sekúnd.

– 98 bliká pomaly 5 sekúnd,
– 98. bliká veľmi rýchlo 2 sekundy,
– 98 svieti.

Hranica reverzácie je obnovená.

3.26 Menu 99: Reset na výrobné nastavenia
Reset na výrobné nastavenia obnoví všetky nastavenia 
na výrobné nastavenia. Zaučené dráhy a sily 
sa obnovia na stav pri dodaní.
1. Bránu otvorte.
2. Zvoľte menu 99.
3. Stlačte tlačidlo P na 5 sekúnd.

– 99 bliká pomaly 5 sekúnd,
– C svieti 1 sekundu,
– 8.8. bliká dovtedy, kým nie sú načítané všetky 

zaučené rádiové kódy,
– U svieti.

Reset na výrobné nastavenia je ukončený.
Keď reset na výrobné nastavenia nebol úspešný, 
prejde pohon automaticky späť do prevádzkového 
režimu.

UPOZORNENIE:
Zaučené rádiové kódy ostávajú zachované.
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4 Prehľad menu a programovania
Uvedené výrobné nastavenia platia pre typ pohonu RotaMatic

Symbol Menu Funkcia / parametre Upozornenie
Aktivácia rozšíreného menu

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

Impulzné správanie – Automatické zatvorenie – Doba podržania otvorenej brány

 

Pa
ra

m
et

er 00
Impulz predĺži dobu podržania 
otvorenej brány (so všetkými 
ovládacími prvkami okrem Zatvoriť)

01
Impulz zruší dobu podržania otvorenej 
brány (so všetkými ovládacími prvkami 
okrem Otvoriť)

Druh prevádzky

Pa
ra

m
et

er

00 Prevádzka so stlačeným tlačidlom

01 Sled impulzov (normálna 
prevádzka)

02 Sled impulzov iba v koncovej polohe

03 Okamžitá zmena smeru pri príkaze 
pre smer

SLOVENSKY
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Symbol Menu Funkcia / parametre Upozornenie
Bezpečnostné zariadenie SE1

Pa
ra

m
et

er

00 Bezpečnostné zariadenie 
deaktivované

01 2-drôtová svetelná závora dynamická

02 3-drôtová svetelná závora staticky 
testovaná

03 3-drôtová svetelná závora staticky 
netestovaná

Bez automatického 
rozpoznania

04 Odporová kontaktná lišta 8k2

Pa
ra

m
et

er

00 Smer pôsobenia Brána zatvorená, 
krátke reverzovanie

01 Smer pôsobenia Brána zatvorená, 
dlhé reverzovanie po koncovú polohu

02 Smer pôsobenia Brána zatvorená, 
odľahčene

03 Smer pôsobenia Brána otvorená, 
krátke reverzovanie

04 Smer pôsobenia Brána otvorená, 
dlhé reverzovanie po koncovú polohu

Iba s 2-drôtovou 
svetelnou závorou 
dyn., inak krátke 
reverzovanie

05 Smer pôsobenia Brána otvorená, 
odľahčene

06 Smer pôsobenia Brána zatvorená 
a Brána otvorená, krátke reverzovanie

Bezpečnostné zariadenie SE2

Pa
ra

m
et

er

00 Bezpečnostné zariadenie 
deaktivované

01 2-drôtová svetelná závora dynamická

02 3-drôtová svetelná závora staticky 
testovaná

03 3-drôtová svetelná závora staticky 
netestovaná

Bez automatického 
rozpoznania

04 Odporová kontaktná lišta 8k2

Pa
ra

m
et

er

00 Smer pôsobenia Brána zatvorená, krátke 
reverzovanie

01 Smer pôsobenia Brána zatvorená, 
dlhé reverzovanie po koncovú polohu

02 Smer pôsobenia Brána zatvorená, 
odľahčene

03 Smer pôsobenia Brána otvorená, 
krátke reverzovanie

04 Smer pôsobenia Brána otvorená, 
dlhé reverzovanie po koncovú polohu

Iba s 2-drôtovou 
svetelnou závorou 
dyn., inak krátke 
reverzovanie

05 Smer pôsobenia Brána otvorená, 
odľahčene

06 Smer pôsobenia Brána zatvorená 
a Brána otvorená, krátke reverzovanie
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Symbol Menu Funkcia / parametre Upozornenie
Bezpečnostné zariadenie SE3

Pa
ra

m
et

er

00 Bezpečnostné zariadenie 
deaktivované

01 2-drôtová svetelná závora dynamická

02 3-drôtová svetelná závora staticky 
testovaná

03 3-drôtová svetelná závora staticky 
netestovaná

Bez automatického 
rozpoznania

Pa
ra

m
et

er

00 Smer pôsobenia Brána zatvorená, 
krátke reverzovanie

01 Smer pôsobenia Brána zatvorená, 
dlhé reverzovanie po koncovú polohu

02 Smer pôsobenia Brána zatvorená, 
odľahčene

03 Smer pôsobenia Brána otvorená, 
krátke reverzovanie

04 Smer pôsobenia Brána otvorená, 
dlhé reverzovanie po koncovú polohu

Iba s 2-drôtovou 
svetelnou závorou 
dyn., inak krátke 
reverzovanie

05 Smer pôsobenia Brána otvorená, 
odľahčene

06 Smer pôsobenia Brána zatvorená 
a Brána otvorená, krátke reverzovanie

07
Prejazdová svetelná závora, Smer 
pôsobenia Brána zatvorená, dlhé 
reverzovanie

Postup pri zareagovaní obmedzenia sily Brána otvorená

Pa
ra

m
et

er

00 Smer pôsobenia Brána otvorená, 
krátke reverzovanie

01 Smer pôsobenia Brána otvorená, 
odľahčene

Postup pri zareagovaní obmedzenia sily Brána zatvorená

Pa
ra

m
et

er

00 Smer pôsobenia Brána zatvorená, 
krátke reverzovanie

01 Smer pôsobenia Brána zatvorená, 
dlhé reverzovanie

02 Smer pôsobenia Brána zatvorená, 
odľahčene
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Symbol Menu Funkcia / parametre 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 učiacom 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 učiacom 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 otvárania brány

Pa
ra

m
et

er

00 Veľmi rýchlo
01 Rýchlo

02 Stredne

03 Pomaly

Rýchlosť zatvárania brány

Pa
ra

m
et

er

00 Veľmi rýchlo
01 Rýchlo

02 Stredne

03 Pomaly

Rýchlosť plazivého chodu otvárania brány

Pa
ra

m
et

er

00 Maximálne

01 Stredne

02 Pomaly

SLOVENSKY
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Symbol Menu Funkcia / parametre Upozornenie
Rýchlosť plazivého chodu zatvárania brány

Pa
ra

m
et

er

00 Maximálne

01 Stredne

02 Pomaly

Zmena počiatočných bodov pre plazivé chody – krídlo A
Pozri kapitolu 3.10

Zmena počiatočných bodov pre plazivé chody – krídlo B
Pozri kapitolu 3.10

Hranica reverzácie krídlo A

Pa
ra

m
et

er

00 Postupne zmenšovať hranicu reverzácie
01 Postupne zmenšovať hranicu reverzácie
02 Postupne zmenšovať hranicu reverzácie
03 Postupne zmenšovať hranicu reverzácie

04 Hranica reverzácie po učiacom 
chode

05 Postupne zväčšovať hranicu reverzácie
06 Postupne zväčšovať hranicu reverzácie
07 Postupne zväčšovať hranicu reverzácie
08 Postupne zväčšovať hranicu reverzácie
09 Postupne zväčšovať hranicu reverzácie
10 Maximálna hranica reverzácie

Hranica reverzácie krídlo B

Pa
ra

m
et

er

00 Postupne zmenšovať hranicu reverzácie
01 Postupne zmenšovať hranicu reverzácie
02 Postupne zmenšovať hranicu reverzácie
03 Postupne zmenšovať hranicu reverzácie

04 Hranica reverzácie po učiacom 
chode

05 Postupne zväčšovať hranicu reverzácie
06 Postupne zväčšovať hranicu reverzácie
07 Postupne zväčšovať hranicu reverzácie
08 Postupne zväčšovať hranicu reverzácie
09 Postupne zväčšovať hranicu reverzácie
10 Maximálna hranica reverzácie

SLOVENSKY
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Symbol Menu Funkcia / parametre Upozornenie
Presadenie krídla

Pa
ra

m
et

er

00 Bez pre 1-krídlové 
bránové systémy

01 Veľmi krátke
02 Krátke pre 2-krídlové 

bránové systémy
03 Dlhé
04 Veľmi dlhé

Odľahčenie zámku

Pa
ra

m
et

er

00 Odľahčenie zámku deaktivované

01 Odľahčenie zámku aktivované

Koncový doraz

Pa
ra

m
et

er 00 Koncový doraz deaktivovaný

01 Koncový doraz aktivovaný

Servis / Diagnostika

U
ka

zo
va

te
ľ

01. RotaMatic alebo vždy na 1 sekundu
02. RotaMatic P / PL
06. 2-krídlový bránový systém alebo
07. 1-krídlový bránový systém
08. Krídlo A je prechodovým krídlom alebo
09. Krídlo B je prechodovým krídlom

Pa
ra

m
et

er

00 Indikácia údržby deaktivovaná

01 1 000 cyklov
02 2 000 cyklov
03 3 000 cyklov
04 4 000 cyklov
05 5 000 cyklov
06 7 500 cyklov
07 10 000 cyklov
08 180 dní
09 360 dní

SLOVENSKY
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Symbol Menu Funkcia / parametre Upozornenie
Vynulovanie / vymazanie počítadla indikácie údržby

Čítanie posledných 10 chybových hlásení

Zrušenie / vymazanie prevádzkových síl

Nabehnutie do pozície poslednej chyby 
obmedzenia sily
Vynulovanie / vymazanie pamäte chýb

Čítanie celkových cyklov brány

Čítanie celkových prevádzkových hodín

Zrušenie / vymazanie nastavenia plazivých chodov

Vynulovanie / vymazanie hraníc reverzácie

Vykonanie resetu z výroby

SLOVENSKY
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