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PROHLÁŠENÍ O SHODÌ 

Výrobce BFT S.p.a 

    Adresa  
    Via Lego di Vico 44 
 
 
 
 

  36015 – Schio 

  VICENZA – ITALY 

 
• Prohlašuje tímto svou odpovìdnost za to, že: 

 
Pohonné jednotky typu 

                       DEIMOS BT + QSC D MA 

•   Jsou urèeny k vestavìní do zaøízení, které  bude charakterizováno jako pøístroj v souladu s NORMOU  

O PØÍSTROJÍCH. 

• Odpovídá základním požadavkùm na bezpeènost podle norem: 

NÍZKÉ NAPÌTÍ 73/73/CEE, 93/68/CEE (EN60335-1(´ 94)) (ve znìní pozdìjších pøedpisù) 

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA 89/336/CEE, 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE  
(EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN55014-1, EN55014-2) (ve znìní poz- 
dìjších pøedpisù) 

•   Prohlašuje se, že je zakázáno uvést výrobek do provozu pøed tím, než podle NORMY O PØÍSTRO- 
JÍCH dojde k uznání kompatibility zaøízení, do nìjž má být výrobek vestavìn. 

SCHIO, 31/3/2004 

 Právní zástupce 

(GIANCARLO BONOLLO) 
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UŽIVATELSKÝ  MANUÁL ÈESKY

Dìkujeme, že jste si koupili tento výrobek. Naše spoleènost si je jistá, že 
budete velmi spokojeni s jeho užitnými vlastnostmi. Tento výrobek je 
dodáván spolu s „Upozornìními“ a s „Instruktážní pøíruèkou“ Obojí byste 
si mìli pozornì pøeèíst, protože obsahují dùležité informace o bezpeènosti, 
instalaci, provozu a údržbì. Tento výrobek je v souladu s technickými 
standardy a bezpeènostními normami. Prohlašujeme, že tento výrobek je v 
souladu s následujícími evropskými smìrnicemi: 89/336/EEC a 73/23/EEC, 
98/37/EEC (a pozdìjšími úpravami).

1) VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ
Pohon DEIMOS BT-MA nabízí dostateènì variabilní instalaci díky své 
kompaktnosti, nízké poloze pastorku, stejnì jako díky pøizpùsobivosti výšky 
a hloubky. Nastavitelný elektronický omezovaè toèivého momentu zaruèuje 
zabezpeèení proti rozdrcení. Nouzové ruèní ovládání mùže být jednoduše 
aktivováno pomocí otoèného koleèka se zámkem na universální klíè. Doraz 
je ovládaný elektromechanickými koncovými spínaèi. Øídící jednotka je 
integrována a provádí pøed každým úkonem kontrolu provozních relé a 
bezpeènostních zaøízení (infra èidla, bezpeènostní lišty, apod.). 
V pøípadì potøeby jsou k dispozici tyto doplòky:
-Sada záložní baterie model SB BAT
Mùže být zabudována do pohonu, umožòuje bezproblémovou funkci 
zaøízení i v pøípadì krátkého pøerušení dodávky elektrické energie.
-Odjiš�ovací otoèné koleèko model MSC (obr. 2)
Zabudované odjiš�ovací otoèné koleèko s osobním klíèem.

2) BEZPEÈNOST
Pokud je toto automatické zaøízení nainstalováno a používáno správným 
zpùsobem, vyhovuje požadovanému stupni bezpeènostních pøedpisù. 
Pøesto je však vhodné dodržovat nìkterá pravidla, zabráníte tak náhodným 
problémùm.
Pøed použitím systému ètìte pozornì instrukce a uchovejte je pro pøípadné 
budoucí konzultace.
·Zamezte pøítomnosti dìtí, osob a vìcí v pracovním prostoru systému, 

pøedevším bìhem èinnosti.
·Uchovejte dálkové ovládání a ostatní ovládací zaøízení mimo dosah dìtí, 

abyste pøedešli nechtìné aktivaci systému.
·Nebraòte úmyslnì pohybu brány.
·Nepokoušejte se otevøít bránu ruènì, pokud nebyl pohon uvolnìn 

pøíslušným odjiš�ovacím otoèným koleèkem.
·Neupravujte souèásti systému.
·V pøípadì poruchy odpojte napájení, odblokujte pohon pro nouzový 

režim a obra�te se na odborný personál.
·Pøed každým èištìním systému odpojte sí�ové napájení a alespoò jeden 

pól baterie, je-li souèástí.
·Infra èidla a zaøízení svìtelné signalizace udržujte v èistotì. Kontrolujte, 

zda funkci bezpeènostních zaøízení (infra èidel) nebrání vìtve a keøe.
·Pro jakýkoli zásah do systému se obra�te na odborný personál.
·Každoroènì nechte systém zkontrolovat odborníkem.

3) NOUZOVÝ REŽIM
Ruèní nebo nouzové odjištìní musí být aktivováno, pokud musíte bránu 
otevøít ruènì a ve všech pøípadech kdy automatický systém pøestane 
fungovat, nebo nefunguje správnì. Pøi odjiš�ování postupujte následovnì:
·Vložte odjiš�ovací standardní klíè do otoèného koleèka a otoète s ním o 

90º proti smìru hodinových ruèièek. Potom otoète koleèkem po smìru 
hodinových ruèièek až ucítíte doraz. Tímto se pastorek stane nefunkèním 
a mùžete bránu otevøít ruènì.
Upozornìní: Netlaète na køídlo brány prudce, ale pomalu s využitím 
pøimìøené síly.

·Chcete-li se znovu vrátit k ovládání pohonem, otoète koleèkem proti 
smìru hodinových ruèièek až ucítíte doraz a potom otoète klíèem po 
smìru hodinový ruèièek až na doraz. Uchovávejte klíè na bezpeèném 
místì, o kterém vìdí všechny zúèastnìné osoby.

V pøípadì, že je otoèné koleèko dodáváno s osobním klíèem (obr. 2), 
postupujte následovnì:
·Vložte osobní klíè do zámku a otoète s ním o 90º proti smìru hodinových 

ruèièek.
·Potom otoète koleèkem po smìru hodinových ruèièek (obr. 2) až ucítíte 

doraz. Tímto se pastorek stane nefunkèním a mùžete bránu otevøít ruènì.
·Zatlaète na køídlo brány a posuòte ji v rozmezí koncových spínaèù. Klíè 

musí zùstat uvnitø zámku, dokud se koleèko nevrátí do své pùvodní 
polohy (ovládání pohonem).

Chcete-li se znovu vrátit k ovládání pohonem, otoète koleèkem proti 
smìru hodinových ruèièek až ucítíte doraz a potom otoète klíèem do 
uzamèené polohy. Potom vyjmìte klíè a uchovávejte jej na bezpeèném 
místì, o kterém vìdí všechny zúèastnìné osoby. 

4) ÚDRŽBA A LIKVIDACE
Údržbu systému mùže provádìt pouze kvalifikovaná osoba. S 
materiály, z kterých je set složen (i s obalovými materiály) musí být 
nakládáno podle platných pøedpisù.
Kontrolujte èasto instalaci, abyste zjistili, že nejsou žádné známky 
zvláštností nebo poškození na zdroji a ostatních souèástech. Je-li nutná 
údržba, nepoužívejte pohon a obra�te se na odborný personál. 

UPOZORNÌNÍ
Správná èinnost zaøízení je zajištìna pouze postupuje-li se podle 
tohoto manuálu. Spoleènost není zodpovìdná za jakékoli škody 
zpùsobené nedodržováním instalaèních standardù a instrukcí 
obsažených v tomto manuálu.
Popisy a obrázky obsažené v tomto manuálu nejsou závazné. 
Spoleènost si ponechává právo provádìt kdykoli jakékoli zmìny o 
kterých se domnívá, že jsou vhodné pro technická, výrobní a komerèní 
zlepšení výrobku, s ponecháním nezmìnìných základních rysù 
produktu, bez toho aby provádìla aktualizaci souèasné publikace. 
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INSTALAÈNÍ  MANUÁL ÈESKY

Dìkujeme, že jste si koupili tento výrobek. Naše spoleènost si je jistá, že 
budete velmi spokojeni s jeho užitnými vlastnostmi. Tento výrobek je 
dodáván spolu s „Upozornìními“ a s „Instruktážní pøíruèkou“ Obojí byste 
si mìli pozornì pøeèíst, protože obsahují dùležité informace o bezpeènosti, 
instalaci, provozu a údržbì. Tento výrobek je v souladu s technickými 
standardy a bezpeènostními normami. Prohlašujeme, že tento výrobek je v 
souladu s následujícími evropskými smìrnicemi: 89/336/EEC a 73/23/EEC, 
98/37/EEC (a pozdìjšími úpravami).

1) VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ
Pohon DEIMOS BT-MA nabízí dostateènì variabilní instalaci díky své 
kompaktnosti, nízké poloze pastorku, stejnì jako díky pøizpùsobivosti výšky 
a hloubky. Nastavitelný elektronický omezovaè toèivého momentu zaruèuje 
zabezpeèení proti rozdrcení. Nouzové ruèní ovládání mùže být jednoduše 
aktivováno pomocí otoèného koleèka se zámkem na universální klíè. Doraz 
je ovládaný elektromechanickými koncovými spínaèi. Øídící jednotka je 
integrována a provádí pøed každým úkonem kontrolu provozních relé a 
bezpeènostních zaøízení (infra èidla, bezpeènostní lišty, apod.). 
Pohon (obr.1) se skládá z:
Zabudovaný ovládací panel provádí pøed každým úkonem kontrolu 
provozních relé a bezpeènostních zaøízení (infra èidla, bezpeènostní lišty, 
apod.).
M motoru
R pøevodovky se šnekovým soukolím
F elektromechanické jednotky koncového spínaèe
P pastorku
S odjiš�ovacího mechanismu
QSC-D ovládacího panelu
V pøípadì potøeby jsou k dispozici tyto doplòky:
-Sada záložní baterie model SBBAT
Mùže být zabudována do pohonu, umožòuje bezproblémovou funkci 
zaøízení i v pøípadì krátkého pøerušení dodávky elektrické energie. Sada 
obsahuje:
·2 vyrovnávací baterie (viz B)
·1 držák na baterie (viz BB)
·1 nabíjecí desku (viz SBS)
·Montážní pøíruèku
·Rùzné šrouby a kabely
-Odjiš�ovací otoèné koleèko model MSC (obr. 18)
Zabudované odjiš�ovací otoèné koleèko s osobním klíèem.

2) BEZPEÈNOST
UPOZORNÌNÍ! Nesprávná instalace nebo nevhodné použití výrobku 
mùže zpùsobit škody osobám, zvíøatùm nebo vìcem.
- „UPOZORNÌNÍ“ a „NÁVOD NA OBSLUHU“ dodávané s tímto výrobkem 

musí být pozornì proèteny, protože obsahují dùležité informace o 
bezpeènosti, instalaci, použití a údržbì

- Nakládejte s odpady (plasty, kartóny, polystyren apod.) dle platných 
norem. Nylonové nebo polystyrénové obaly držte z dosahu dìtí.

- Uschovejte návod spolu s technickou brožurou.
- Tento výrobek byl navržen a vyroben výhradnì pro použití popsané v této 

brožuøe. Jakékoli jiné použití by mohlo poškodit výrobek a být 
nebezpeèné.

- Spoleènost odmítá veškerou zodpovìdnost za dùsledky zpùsobené 
nevhodným použitím výrobku, nebo použitím, které je rozdílné od toho, 
jaké je popsáno v tomto dokumentu.

- Neinstalujte výrobek v explozivním prostøedí.
- Konstrukèní komponenty tohoto výrobku musí vyhovovat následujícím 

Evropským smìrnicím: 89/336/CEE, 73/23/EEC a pozdìjším úpravám. 
Pro všechny neèlenské zemì by mìly být respektovány všechny 
zmiòované smìrnice, stejnì jako aktuální národní standardy, aby bylo 
dosaženo bezpeènosti.

- Spoleènost odmítá veškerou zodpovìdnost za následky vyplývající z 
nedodržování Zásad kvalitní technické èinnosti pøi instalaci uzavíracích 
zaøízení (vrata, brány, apod.), stejnì jako za jakékoli deformace, které se 
mohou objevit pøi používání.

- Instalace musí vyhovovat následujícím Evropským smìrnicím: 
89/336/CEE, 73/23/EEC, 98/37/EEC a pozdìjším úpravám.

- Odpojte dodávku elektrické energie pøed provádìním jakékoli práce. 
Odpojte také všechny vyrovnávací baterie, pokud jsou zapojeny.

- Zapojte jistící pøepínaè na hlavní pøivadìè energie s minimálnì 3,5mm 
mezerou mezi kontakty.

- Zkontrolujte zda proudový chrániè s prahovým napìtím 0,03A je zapojen 
tìsnì pøed hlavní pøívod energie.

- Zkontrolujte, že je dobøe provedené uzemnìní, spojte všechny kovové 
èásti pro uzemnìní (vrata, brány, apod.) a všechny systémové 
komponenty se zemnící deskou.

- Zapojte všechna bezpeènostní zaøízení (infra èidla, pasivní bezpeènostní 
hrana, apod.) která jsou zapotøebí aby chránila prostor pøed nebezpeèím 
rozdrcení a pøeražení, v souladu s platnými smìrnicemi a technickými 
standardy.

- Umístìte alespoò jedno svìtelné zaøízení (maják) na dobøe viditelné 
místo a upevnìte ceduli s upozornìním na zaøízení.

- Spoleènost odmítá veškerou zodpovìdnost co se týèe bezpeènosti a 
správného provozu, pokud jsou  použity komponenty jiného výrobce.

- Používejte pouze originální díly pro údržbu a opravy.
- Neupravujte instalaèní komponenty, jestliže nejsou výhradnì 

autorizovány spoleèností BFT.
- Instruujte uživatele výrobku o instalovaných bezpeènostních systémech 

a manuálním ovládáním v pøípadì stavu nouze.
- Nedovolte osobám ani dìtem pobývat v prostoru provozu zaøízení.
- Držte dálkové zaøízení a ostatní ovládací zaøízení mimo dosah dìtí, 

abyste pøedešli nechtìné aktivaci zaøízení.
- Uživatel nesmí provádìt opravy sám, musí vždy požádat o asistenci 

kvalifikovaný personál.
- Není dovoleno provádìt nic co není výslovnì uvedeno v tomto 

dokumentu.
- Instalace musí být provedena za použití bezpeèných pomùcek a zaøízení 

popsaných smìrnicí EN 12978.
- Pohon nesmí být nainstalován na brány, které mají vrátka (ledaže umí 

pracovat s otevøenými vrátky – elektronická blokace).
- Dejte pozor na možné narážení pøi otvírání vrátek na okolní pevné èásti.
- Je-li souèástí tlaèítko v režimu TOTMAN (pro pohyb brány je nutné držet 

sepnuté tlaèítko) musí být namontováno v dohledu brány, ale mimo její 
operaèní zónu. Pokud není aktivováno klíèem, umístìte je minimálnì ve 
výšce 1,5m a nesmí být v dosahu pro veøejnost.

- Ujistìte se, že nejsou lidé v operaèní zónì, zvláštì pak, používá- li se 
režim TOTMAN.

- Jedná-li se o posuvnou bránu s zabudovanými vrátky pro chodce, nesmí 
motor pracovat, pokud se vrátka nechají otevøená.

- Provìøte, že rozsah povolených teplot je v souladu s aktuálním stavem na 
místì.

- Bìhem instalace musí být hlavní pøívodové kabely položen v adekvátní 
vzdálenosti od motoru, aby se ochránily pøed nadmìrným zahøáním.

- Hlavní pøívodové kabely (230V) musí být øádnì oddìleny od kabelù s 
velmi nízkým bezpeènostním napìtím (SELV 24V), jinak by musely být 
opatøeny další izolaèní vrstvou, minimálnì 1mm silnou.

3) TECHNICKÁ SPECIFIKACE
3.1) pohon DEIMOS BT-MA 
Napájení:                 jednofázový 230V+/-10% 50Hz (*)
Hnací síla: 24Va.c.

-1Otáèky motoru: 3 500min
Pøíkon: 70W
Maximální pøíkon:              0,5A (230V~ ) – 1A (110V~ )
Redukèní pomìr: 1/44

-1Otáèky na výstupu: 79min
Intenzita ozubení: 4mm (14 zubù)
Rychlost køídla: 12m/min
Maximální hmotnost køídla: 5000 N (~500kg)
Maximální toèivý moment: 20Nm
Reakce nárazu:                      elektronický omezovaè momentu 
Vnitøní mazadlo: stálé mazivo
Manuální otvírání:                   mechanické odjiš�ovací otoèné koleèko
Poèet manévrù za 24 hodin: 30
Øídící jednotka: integrovaná
Záložní baterie (optimálnì):    2 baterie 12V 1.2Ah

o oOkolní teplota: od -15 C do +40 C
Krytí: IP 24
Hluènost: 70dBA
Váha zaøízení: 7 kg (~70N)
Rozmìry: viz. obr. 2
(*)=speciální napájecí napìtí na vyžádání

3.2) Technická specifikace øídící jednotky QSC-D (obr.17)
Zdroj pro pøíslušenství: 24V~ (180 mA)
Nastavení proudové ochrany: pøi zavírání a otvírání
Automatický èas zavírání: od 3 do 120 s
Pracovní èas: 2 min
Otvírací èas pro chodce: nastaveno 7 s
Pausa pøi otoèení chodu: asi 1s
Výstražný maják: 24V max 25W
Pojistky: viz obr. 17
Optimální nast. parametrù: pomocí displeje nebo Universálního 

programátoru PROXIMA
Integrovaný pøijímaè – plovoucí kód: frekvence 433.92MHz
Kódování:           algoritmus Rolling code
Poèet kombinací: 4 miliardy
Max. poèet vysílaèù v pamìti: 64

3.3) Verze vysílaèù, které mohou být použity:
Všechny Rolling code vysílaèe kompatibilní s EElink 
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INSTALAÈNÍ  MANUÁL ÈESKY

4) PØEDBÌŽNÉ KONTROLY
Pøed tím, než zaènete instalaci, zkontrolujte, zda konstrukce brány vyhovuje 
souèasným pøedpisùm, zvláštì pak:
·Kolejnice brány musejí vést pøímo a vodorovnì. Vodící kladky musí být 

schopny unést váhu brány 
·Brána musí být v celé své délce snadno uveditelná ruènì do pohybu a 

nesmí vykazovat nadmìrné výklopné pohyby.
·Zkontrolujte zda, horní kolejnice zajiš�uje správný pracovní cyklus, a zda 

zajiš�uje rovnomìrný a tichý pohyb brány.
·K dispozici musí být  mechanické koncové dorazy v poloze otevøeno a 

zavøeno 
·Zaøízení montujte tak, aby bylo nouzové odjištìní volnì pøístupné. Pokud 

pøezkoušené prvky nesplòují shora uvedené podmínky, musí být tyto 
spraveny nebo vymìnìny.

UPOZORNÌNÍ: Pamatujte, že kontrolní prvky jsou urèené k usnadnìní 
užití brány, ale nemohou øešit problémy zpùsobené chybami nebo 
nedostatky v dùsledku zanedbání správné instalace nebo údržby.
Vyjmìte výrobek z obalu a zjistìte, zda není poškozen. Je-li poškozen, 
kontaktujte prodejce. S obaly (kartón, polystyren, nylon, atd.) nakládejte dle 
platných pøedpisù.

5) UKOTVENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY
5.1) Základní poloha
Pro bezpeènou montáž pohonu musí být zhotovena základová betonová 
deska (beton min. B25), která je 500 mm dlouhá, 300 mm široká a je 
minimálnì do hloubky 800 mm.
Výkop provádìjte tam, kde bude umístìna základová deska. Ètyøi kotvy 
pøipevnìte na desku tak, že symbol pastorku bude ležet nahoøe (obr. 4). 
Základovou desku s vyraženým pastorkem vyrovnejte ve smìru brány. 
Desku zasaïte celou do výkopu, již døíve vyplnìného betonem a kotvy 
ponoøte až k desce (obr.3). Prázdné trubky pro vedení kabelù nechte ènít 
nad desku ven.
Beton stlaète vibrováním desky. Základová deska musí být vodorovná a 
zabetonována souose s bránou. Podívejte se na obr. 4. Základ musí ležet ve 
stejné výšce nebo výš než základ kolejnic a musí s ním tvoøit pevné spojení. 
Beton nechte vyzrát.

5.2) Další polohy
Pohon mùže být pøipevnìn rùznými zpùsoby. Napø. obr. 5 ukazuje zvláštní 
typ instalace. V pøípadì, že pohon není upevnìn na úrovni dráhy brány 
(standardní poloha), musíte se ujistit, že je pohon pevnì pøipevnìn také k 
pozici brány (udržujte 1-2mm mezi høebenem a pastorkem). Musí být 
dodrženy všechny bezpeènostní pøedpisy vzhledem k lidem, zvíøatùm a 
vìcem se zvláštním zøetelem na rizika nehod spojené s možností rozdrcení 
v oblasti pastorku a høebenu. Všechny nebezpeèné body musí být 
chránìny bezpeènostními zaøízeními dle platných pøedpisù.

6) MONTÁŽ POHONU
Po vyzrání betonu upevnìte pohonu pomocí dodaných matic a desek (obr. 
6). Tento upevòovací systém  umožòuje snadné výškové nastavení pohonu. 
K horizontálnímu nastavení slouží podlouhlé otvory v základní desce 
motoru. Motor namontujte ve vodorovné poloze.

7)MONTÁŽ OZUBENÉHO HØEBENU
Høeben se 4 zuby musí být pøipevnìn k bránì. Co se týèe délky, musí 
zohlednit prùjezd a dále pak místo na instalaci koncových dorazù aktivující 
koncové mikrospínaèe a místo zabírající pastorek. Jsou rùzné druhy 
høebenù, záleží na nosnosti a metodì upevnìní. Firma BFT nabízí 3 modely 
ozubených høebenù:

7.1) Model CFZ (obr. 8)
Pozinkovaný železný høeben – 22x22mm, dodávaný v 2m délkách, nosnost 
pøes 2 000kg (cca 20 000N). Nejdøíve svaøte tyto výrobky s pomocí 
železného úhelníku na požadovanou délku a potom pøivaøte k bránì. Kromì 
udržení vzdálenosti mezi høebenem a stranou brány, úhelník ulehèuje 
upevnit høeben k bránì. Jestliže svaøujete rùzné kousky høebenu, 
doporuèujeme uspoøádat kousky jak je znázornìno na obr. 7, aby se zajistila 
správná výška po celé délce høebenu.

7.2) Model CPZ (obr. 8)
Plastový høeben – 22x22mm, dodávaný v 1m délkách, max. nosnost 500kg 
(cca 5 000N). Tento model se k bránì pøipevní pomocí normálních nebo 
samozavádìcích šroubù. Také v tomto pøípadì vám radíme vložit jeden 
høeben vzhùru nohama pøi spojovaní dvou kusù, aby se zajistila správná 
výška. Tento typ høebenu je klidnìjší a umožòuje vysoké pøizpùsobení po 
upevnìní díky drážkám.

7.3) Model CVZ (obr. 8)
Pozinkovaný železný høeben – 30x12mm, dodávaný v 1m délkách, se 
závitovými rozpìrkami pro svaøování, max. nosnost 2 000kg (cca 20 000N). 
Upevnìte rozpìrky uprostøed každé ze dvou kusù høebenu a pøivaøte 
rozpìrky k bránì. Také v tomto pøípadì vám radíme vložit jeden høeben 
vzhùru nohama pøi spojovaní dvou kusù, aby se zajistila správná výška. 
Šrouby, které drží høebeny k rozpìrkám umožòují aby byl høeben 
pøizpùsobivý co se týèe výšky.

7.4) Montáž ozubeného høebenu
K upevnìní høebenu postupujte následovnì:
- Aktivujte nouzové odjištìní 
- Konec høebenu položte na pastorek pohonu a  pøipevnìte ho ve výšce 
pastorku. Posunutím brány mùžete nyní zjistit ostatní body pøipevnìní.
- Abyste dosáhli èistého pøechodu mezi zuby dvou høebenù, použijte dalšího 
høebenu, který dáte  pod zuby . Toto garantuje konstantní mezeru ozubení v 
propojení a pozdìji tedy bezproblémový chod brány.
- Høebeny musí ležet v pohybu brány a zabrat celou šíøku pastorku. 
Eventuelní odchylky do stran vyrovnejte pomocí vyrovnávací podložky.
POZOR – Sváøení musí být provádìno kvalifikovanou osobou, která 
musí být chránìna odpovídajícími pracovními pomùckami dle 
bezpeènostních pøedpisù.

8) UMÍSTÌNÍ PASTORKU
Po upevnìní høebenu je potøebné nastavit pracovní mezeru mezi høebenem 
a pastorkem, ta musí èinit cca 2 mm. Toho dosáhneme pomocí uvolnìní 
matic pod základovou deskou pohonu o asi 2 mm a pak pomocí pevného 
utažení ètyø vrchních matic. Zajistìte vyrovnání a vycentrování høebenu a 
pastorku (obr. 10). Høeben musí zabírat pastorek v celé šíøi. Pohon musí být 
ve vodováze a montován ve smìru pohybu brány. 
UPOZORNÌNÍ – nezapomeòte, že životnost høebenu , pastorku a 
pohonu závisí rozhodujícím zpùsobem na správném seøízení zubù.

9) ELEKTROMECHANICKÝ KONCOVÝ SPÍNAÈ
Pohon odblokujte a ruènì jej pøiveïte do pøíslušné koncové polohy (obr. 11). 
Koncový doraz urèený k pøivedení mechanického koncového spínaèe do 
èinnosti pøipevnìte tak, aby  byl dodržován odstup vrat od  mechanické 
zarážky v koncové poloze vrat podle pøíslušných platných norem. Koncový 
doraz  upevnìte tak, aby páèka pružiny „L“ zasáhla mikrospínaè a slyšitelnì 
ho vypnula. Po urèení správné pozice pevnì zašroubovat. Nastavení 
koncového dorazu  „zavøít“ se musí provést tak, že mezi bránou a pevnou 
zarážkou (F) zùstane volný prostor cca 50 mm, jak je urèeno v platných 
bezpeènostních normách, nebo musí být použito pojistné vedení minimální 
síly 50 mm (obr.11) Pohon znova zablokujte.

10) ZARÁŽKY BRANY
POZOR – Brána musí disponovat mechanickými zarážkami pro 
OTEVØENO a pro ZAVØENO, tak aby bylo znemožnìno vyjetí brány na 
stranu z horního vedení (obr. 13). Zarážky brány musí být upevnìny 
pevnì v zemi  cca 50 mm za elektrickým bodem zastavení nebo u 
letmých bran v dráze. 

05 - DEIMOS BT



INSTALAÈNÍ  MANUÁL ÈESKY

11) PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE
Elektroinstalaci umístìte se zøetelem na platné pøedpisy  CEI 64-8, IEC364, 
HD384 a jiné pøedpisy dané zemì, tak, jak je uvedeno na obr. 14.
UPOZORNÌNÍ! Pro pøipojení na hlavní pøívod použijte vícežilový kabel 

2s minimálním prùøezem 3x1,5mm  a vyhovující døíve zmínìným 
normám (napø. jestliže kabel není chránìný, musí být minimálnì 
shodný s HO7 RN-F. Zatímco je-li chránìný musí být minimálnì shodný 

2s HO7 VV-F s 3x1,5mm  prùøezem).
Pøipojení øídící elektroniky a bezpeènostních zaøízení provádìjte vždy ve 
shodì s výše uvedenými pøedpisy. V pøípadì zabudovaného ovládání musí 
být výstupy sítì a elektroniky uvnitø skøíòky jasnì oddìleny. Kabely (sí�/ 
pomocný obvod) musí být upevnìny oddìlenì od sebe  v odpovídajících 
svorkách.
Na obr. 14 je udán poèet výstupù a jejich prùøez na délku cca 100 m, pøi 
vìtších délkách je tøeba prùøez na zatížení relé pohonu. vypoèítat. 
Pøekroèení délky øídícího vedení o 50 m mùže vést k rušení obvodù, 
doporuèujeme pøipojit øídící a bezpeènostní prvky pøes odpovídající relé. 

Hlavní komponenty jsou (obr 14):
I Typovì odzkoušený, pøedepsaný, vícepolový chrániè s 3,5mm 

mezerou mezi kontakty, vybavený ochranou proti pøetížení a 
zkratùm, vhodný pro odpojení mechanismu od hlavního pøívodu. 
Pokud neexistuje, pak pøed pohon umístit vhodný proudový 
spínaè s proudovou mezí od 0,03A.

QR Ovládací panel (øídící jednotka) a vestavìný pøijímaè
S Klíèový spínaè
AL Výstražný maják s integrovanou anténou
M Pohon
P Panel pro ovládání na zdi
Fte, Fre Pár Infra èidel
T 1-2-4 kanálový ovladaè
C Dráha brány

INSTALACE ANTÉNY
Používejte anténu naladìnou na 433MHz.
Pro pøipojení pøijímaèe antény použijte RG8 koaxiální kabel.
Pøítomnost kovových pøedmìtù poblíž antény mùže rušit radiový pøíjem. V 
pøípadì nedostateèného rozsahu vysílaèe, dejte anténu na pøíhodnìjší 
místo.

12) ZAPOJENÍ DESKY SVORKOVNICE
Vodièe musí být upevnìné zvláštní pøíchytkou blízko svorkovnic, 
napøíklad páskami.
Pøidejte také pøíchytky na kabely koncových zaøízení, na primární nebo 
sekundární kabely transformátoru a na kabely pøipojené k tištìnému 
spoji. Bìhem instalace musí být hlavní pøívodový kabel odizolovaný, 
aby byl uzemòovací kabel pøipojen k vhodné svorce. Aktivní kabely 
musí zùstat co nejkratší. Zemnící vodiè musí být pøipojen jako 
poslední, pro pøípad, že by se uvolnilo upevòovací kabelù.
UPOZORNÌNÍ: nízkonapì�ové kabely s bezpeèným napìtím musí být 
fyzicky oddìleny od kabelù 230V. Veškerá práce s kabely musí být 
provádìna kvalifikovanou osobou.
Po tom, co byla provedena vhodná kabeláž v kabelovém kanálu a rùzné 
automatické komponenty nainstalovány na vybraná místa, musí být 
zapojeny podle instrukcí a schémat zobrazených v pøíslušných manuálech. 
Pøipojte fázi, nulový vodiè a uzemnìní (povinný). Hlavní pøívodový kabel 
musí být zabezpeèen v pøíslušné kabelové svorce (obr. 15 bod P1), kabely 
pøíslušenství ve svých kabelových svorkách (obr. 15 bod P2) a ochranný 
(uzemòovací) kabel, který je v žluto/zeleném izolaèním pouzdru musí být v 
pøíslušné kabelové svorce (obr 15 – bod S).
Zaøízení musí být nastaveno až po tom, co budou pøipojena a vyzkoušena 
všechna bezpeènostní zaøízení. Viz schéma  na obr. 16.
JP2
1-2: Pøipojení motoru ( 1 modrý – 2 èervený).
3-4: Sekundární obvod transformátoru 24V.
UPOZORNÌNÍ – Jestliže není správný smìr otvírání, obra�te zapojení 1 
a 2 k motoru a 6 a 7 pro koncové spínaèe otvírání a zavírání.

JP3
5-6 Koncový spínaè zavírání SWC (5 èerná – 6 èervený)
5-7 Koncový spínaè otvírání SWO (5 èerná – 7 hnìdý)
8-9 Výstražný maják 24 W max 25 W
10-11 Anténa (10 signál – 11 stínìní)
12-13 Napájení pro pøíslušenství:

24 V~ èinnost se zapnutým napájením
24Va.c.(12+,13-) èinnost s vypnutým napájením a záložní baterií 
Mod. SB BAT

14-15 Volný kontakt (N.O.).
Výstražné svìtlo brána otevøená SCA (24 V~max 3W) nebo 
výstup 2 kanálu pøijímaèe (viz obr. 19-A)
Volba mùže být nastavena z Menu logiky (viz Obr. A)

16-17 Výstup pro napájení bezpeènostních zaøízení (vysílaè infra a  
bezpeènostní lišta)
Poznámka: výstup je aktivní pouze bìhem  manévru
24 V~ èinnost se zapnutým napájením
24Va.c.(16+,17-) èinnost s vypnutým napájením a záložní baterií 
Mod. SB BAT

18-21 Vstup pro bezpeènostní svorky zaøízení FAULT (viz bod 13)
19-20 Kontrolní tlaèítko èásteèného otevøení pro chodce PED (N.O.) 

Otevøe bránu na 7 sekund a podle nastavení logiky (3 nebo 4 
kroková).

21-22 Øídící tlaèítko START/CLOSE a klíèový spínaè (N.O.)
Volba mùže být nastavena z Menu logiky (viz Obr. A)

21-23 Øídící tlaèítko STOP (N.C.) Ve všech pøípadech zastaví bránu 
dokud nepøijde další pøíkaz Start. Nepoužívá-li se, nechte 
pøemostìné.

21-24 Vstup pro infra PHOT (viz bod 13). Nepoužívá-li se, nechte 
pøemostìné (klema).

21-25 BAR kontaktní vstup bezpeènostní lišty (N.C.) V pøípadì spuštìní 
je pohyb zastaven a reversován na 3 sec. Nepoužívá-li se, nechte 
pøemostìné (klema).

21-26 Øídící tlaèítko OPEN (N.O.)
JP1
31-32 Primární obvod transformátoru 230 V~
33-34 Jednofázový pøívod 230 V~, 50-60Hz (33N – 34L).

13) PØIPOJENÍ NA BEZPEÈNOSTNÍ ZAØÍZENÍ
Poznámka: používejte pouze bezpeènostní zaøízení, která jsou 
vybavena samokontrolním mechanismem (viz obr. 19).
Pro pøipojení kontrolovaných bezpeènostních zaøízení nahlédnìte do 
schématu na obr. 19, berte v úvahu poèet použitých párù: 1 pár obr. 1C, 2 
páry obr. 2C, 3 páry obr 3C a 4 páry obr 4C. Øídící jednotka vykonává test 3 
nebo 4 bezpeènostních zaøízení pouze je-li vybavena dodateènou deskou 
SCS11-MA (viz obr. 21). Øídící jednotka vykonává test 2 bezpeènostních 
zaøízení. Pøídavná zaøízení musí být vybavena vnitøní samodiagnostikou a 
zapojena do série. Nejsou-li použita infra èidla, nechte mùstky (klemy) QSC-
D desky vložené mezi svorkami 21/23, 21/24 a mezi svorkami 21/25.

14) PROGRAMOVÁNÍ
Ovládací panel opatøený mikroprocesorem je dodáván s funkèními 
parametry nastavenými výrobcem, vhodnými pro standardní instalaci. 
Pøeddefinované parametry mohou být zmìnìny pomocí zabudovaného 
displeje nebo pomocí universálního programátoru PROXIMA.
V pøípadì, že se programování provádí pomocí universálního programátoru 
PROXIMA, ètìte prosím pozornì pøíslušné instrukce.
Zapojte universální programátor do øídící jednotky pomocí UNIFLAT a 
UNIDA pøíslušenství (viz obr. 17). Øídící jednotka QSC-D nemùže napájet 
universální programátor elektøinou a proto vyžaduje vhodné napájení.
Zadejte „CONTROL UNITS“ menu a „PARAMETRS“ podmenu, potom 
rolujte na displeji pomocí šipek k nastavení èíselných hodnot parametrù.
Pro funkci logiky vstupte do „LOGIC“ podmenu.
V pøípadì, že se programování provádí pomocí zabudovaného displeje, 
podívejte se na obr. A a B a na odstavec „Konfigurace“.
Poznámka: Øídící jednotka QSC-D nemùže napájet universální 
programátor elektøinou.
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15) KONFIGURACE
Všechny funkce ovládacího panelu QSC-D mohou být nastaveny pomocí 
zabudovaného displeje, tøech tlaèítek pro pohyb v menu a konfiguraci 
operaèních parametrù:
+ posouvání v menu/zvyšování hodnot
- posouvání v menu/snižování hodnot
OK Enter (potvrzovací) tlaèítko
Souèasné stlaèení + a – tlaèítek se používá pro opuštìní aktivního menu a 
pøesunutí do pøedchozího menu.
Provedené modifikace jsou nastaveny pouze tehdy, je-li následnì stlaèeno 
tlaèítko OK.
Když zmáèknete OK tlaèítko poprvé, vstoupíte do programovacího režimu.
Pøi vstupu do programovacího režimu, display zobrazí následující 
informace:
·Verze software øídící jednotky.
·Celkový poèet uskuteènìných manévrù (hodnota je znázornìna ve 

stovkách, proto display neustále ukazuje 0000 bìhem prvních sta 
manévrù).

·Poèet manévrù uskuteènìných od poslední údržby (hodnota je 
znázornìna ve stovkách, proto display neustále ukazuje 0000 bìhem 
prvních sta manévrù).

·Poèet rozpoznaných zaøízení na dálkové ovládání.
Jestliže stisknete tlaèítko OK bìhem poèáteèní fáze prezentace, objeví se 
rovnou první menu (parametry).
Nyní následuje seznam hlavních menu s pøíslušnými podmenu.
Pøeddefinované parametry jsou znázornìny v hranatých závorkách [0].
Zprávy objevující se na displeji jsou znázornìny v kulatých závorkách.
Konfiguraèní procedura øídící jednotky - viz obr. A a B.

15.1) Menu parametrù
- Èas automatického zavírání (tcA) [10s]

Nastavte èas automatického zavírání od 3 do 120s.
-  Síla motoru pøi otevírání (oP. t) [80%] 

Nastavte sílu motoru od 1% do 99%.
-  Síla motoru pøi zavírání (cLS. t) [80]

Nastavte sílu motoru od 1% do 99%.
-  Síla motoru pøi zpomalení otevírání (oP. t SloL) [50%]

(Pokroèilé parametry – adresa 8)
Nastavte sílu motoru od 1% do 99%.

-  Síla motoru pøi zpomalení zavírání (cLS. t SLoL) [50%]
(Pokroèilé parametry – adresa 9)
Nastavte sílu motoru od 1% do 99%.

-  Doba chodu motoru otevírání (oP. SPEEd. t IME) [15s.]
(Pokroèilé parametry – adresa 6)
Nastavte èas pro normální rychlost otevírání (ne zpomalování), v 
rozsahu od 1s do 2 min.

-  Doba chodu motoru zavírání (cLS. SPEEd. t IME) [15s.]
(Pokroèilé parametry – adresa 7)
Nastavte èas pro normální rychlost zavírání (ne zpomalování), v 
rozsahu od 1s do 2 min.
Poznámka: Doba zpomalení pøi zavírání a otvírání se získá snížením 
doby chodu motoru a nastavením požadovaného parametru. 
Napø.:Doba chodu brány trvá 15 sekund, nastavením doby chodu 
motoru na 12 sekund, se vytvoøí 3 sekundy na zpomalení.

-  Rychlost zpomalení (SLou SPEEd) [0]
Nastavte rychlost zpomalení jednou z následujících hodnot:
0 – zpomalení vypnuto
1 – zpomalení na 50% normální rychlosti
2 – zpomalení na 33% normální rychlosti
3 – zpomalení na 25% normální rychlosti

-  Zóna (ZonE) [0] (Pokroèilé parametry – adresa 1)
   Nastavte èíslo zóy od 0 do 127. Viz odst. „Sériové pøipojení“.

15.2) Menu logiky (LoGIc) 
·TCA (tcA) [OFF]
ON Aktivuje se automatické zavírání
OFF Vypne se automatické zavírání
·3 kroky (3 StEP) [OFF]
ON Umožní 3 krokový postup. Tlaèítkem Start dojde k následujícímu:

brána zavøená: otevírá
pøi otvírání: zastaví a bìží TCA (je-li nastaveno)
brána otevøená: zavírá
pøi zavírání: zastaví a reversuje

OFF Umožní 4 krokový postup. Tlaèítkem Start dojde k následujícímu:
brána zavøená: otevírá
pøi otvírání: zastaví a bìží TCA (je-li nastaveno)
brána otevøená: zavírá
pøi zavírání: zastaví a nebìží TCA (zastaveno)
po zastavení: otevírá

·Blokování impulsu (IbL oPEn) [OFF]
ON Tlaèítko Start nemá žádný efekt bìhem otevírání
OFF Tlaèítko Start funguje pøi otevírání/zavírání
·Infra pøi otvírání (Photc. oPEn) [OFF]
ON V pøípadì zaclonìní v prùbìhu otvírání øídící jednotka nereaguje 

na infra. V prùbìhu zavírací fáze okamžitì reversuje..
OFF V obou smìrech je aktivní. V prùbìhu zavírání, když je infra 

zaclonìna zastaví bránu a reversuje po jejím uvolnìní.
·Test Infra (tESt Phot) [OFF]
(Pokroèilá logika – adresa 14)
ON Aktivní kontrola infra èidla
OFF Vypnutá kontrola infra èidla

Jestliže není aktivována tato funkce (OFF), brání infra v 
kontrolní funkci a neumožòuje zapojení zaøízení ani kontrolní 
kontakt.

·Otvírání brány nebo kontrolka 2 kanálu rádia (ScA 2ch) [OFF]
ON Výstup mezi svorkami 14 a 15 je nastaven jako sepnutý pøi 

otevøení brány.Vhodný pro kontrolku otevøení. A  2. rádiový kanál 
obsluhuje pøímo otevírání pro pìší.

OFF Výstup mezi kontakty 14 a 15 je nastaven jako 2. rádiový kanál.
·Prealarm (PrEAL) [OFF]
ON Svìtlo se rozsvítí 3 sekundy pøed rozjezdem brány 

(souèasnì se signálem otevøít)
OFF Svìtlo se rozsvítí v okamžiku rozjezdu brány
·Ovládání TOTMANN (hoLd-to-rUn) [OFF]
ON Motor pracuje po dobu držení START
OFF Pøíkazy dle 3-krokového nebo 4-krokového ovládání
·Výbìr start-zavøít (StArt – cLoSE){ [OFF]
ON Vstup mezi kontakty 21 a 22 se chová jako ZAVØÍT
OFF Vstup mezi kontakty 21 a 22 se chová jako START 
·Pevný kód (FIXEd codE) [OFF]
ON Pøijímaè je nakonfigurován na provoz v režimu pevného 

kódu.
OFF Pøijímaè je nakonfigurován na provoz v režimu plovoucího kódu.
·Programování vysílaèky (rAd Io ProG) [ON]
(Pokroèilá logika – adresa 15)
ON: Toto umožòuje ukládání pøes vysílaèku:
1- Nejdøíve zmaèknìte skryté tlaèítko (P1) a potom ovládací tlaèítko 

(T1, T2, T3, nebo T4) na vysílaèce s již uloženým standardním 
režimem prostøednictvím menu vysílaèky.

2- Bìhem 10s zmaèknìte skryté tlaèítko (P1) a potom normální tlaèítko 
(T1, T2, T3, nebo T4) na vysílaèce, kterou chcete naprogramovat.
Pøijímaè opustí programovací režim po 10s, další nové vysílaèky 
mohou být uloženy pøed tím, než dobìhne tento èas.
Tento režim nevyžaduje pøístup na ovládací panel.

OFF: Toto znemožòuje ukládání pøes vysílaèku.
Na vysílaèky mùžete pouze ukládat za použití pøíslušného 

menu vysílaèky.
Master/Slave (PAStEr) [OFF] (Pokroèilá logika – adresa 12)
ON: Ovládací panel je nastaven jako Master v propojení.
OFF: Ovládací panel je nastaven jako Slave v propojení.
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15.3) Radio Menu (rAD Io)
·Pøidání

Dovolí nahrát 1 kanál z vysílaèky do pamìti pøijímaèe. Po uložení se 
zobrazí èíslo umístìní v pamìti (1-64)

·Pøidání tlaèítka Start (Add StArt)
Pøiøazuje požadovaný vysílaè k pøíkazu Start.

·Pøidání 2kanálového tlaèítka (Add 2ch)
pøipojí požadovaný vysílaè/tlaèítko k 2. rádio kanálu pøijímaèe. Pro 
vysílaèe se skrytým tlaèítkem,stisknìte skryté tlaèítko P1 (obr. B1A). 
Pro vysílaèe bez skrytého tlaèítka tuto funkci zastává souèasné 
stisknutí všech 4 tlaèítek (T1,T2,T3,T4), nebo po otevøení bateriové 
èásti pøemostìní dvou P1 kontaktù šroubovákem (obr. B1A).

·Èti (rEAd)
Kontroluje pamì� pøijímaèe. Jestliže je uložený, zobrazí se zpráva 
ukazující èíslo vysílaèe v pamìti (od 01 do 64) a èíslo tlaèítka (T1, T2, 
T3, nebo T4).

·Odstranit seznam (ErEASE 64)
UPOZORNÌNÍ! Kompletnì odstraní všechny uložené vysílaèky 
uložené v pamìti pøijímaèe.

·Èti kód pøijímaèe (rH codE)
Zobrazuje se kód uložený v pøijímaèi.

DÙLEŽITÁ POZNÁMKA: Pøilepte oznaèení klíèe na první uložený 
vysílaè(master)
Pøi ruèním programování první vysílaè pøiøadí KLÍÈOVÝ KÓD 
PØIJÍMAÈE.Tento kód je nezbytný pro provedení pozdìjšího klonování 
rádio vysílaèù.

Clonix umístìný na desce zaèlení pøijímaè, který poskytne s èísly funkce:
·Klonování master vysílaèe (plovoucí nebo pevný kód)
·Klonování nahrazením vysílaèù již vloženým v pøijímaèi
·Zvládnutí vysílaèových souborù dat
·Zvládnutí bìžných pøijímaèù
Pro užití tìchto funkcí, odkáže na pokyny Unirádia a programování 
CLONIX,dodaným s Universálním programátorem.

15.4) JAZYKOVÉ MENU (LAnGUAGE)
Umožòuje Vám nastavit jazyk na displeji.
·Italština (tA)
·Francouzština (FrA)
·Nìmèina (dEU)
·Angliètina (EnG)
·Španìlština (ESP)

15.5) DEFAULTNÍ MENU (dEFAULt)
Znovu zavádí pøednastavené defaultní hodnoty do øídící jednotky (hodnoty 
nastavené výrobcem). Po obnovení se musí provést nová samonastavovací 
operace.

15.6) DIAGNOSTIKA A MONITOROVÁNÍ
Display na ovládacím panelu QSC-D zobrazuje nìkteré užiteèné informace, 
jak pøi normální èinnosti, tak v pøípadì nìjakého selhání:
Diagnostika:
V pøípadì selhání display zobrazí zprávu které zaøízení má být 
zkontrolováno:
PED = aktivace vstupu CHODEC
STRT = aktivace vstupu STARTU
STOP = aktivace STOP vstupu
PHOT = aktivace INFRA vstupu (pøerušený paprsek)
BAR = aktivace vstupu COST
FLT = aktivace CHYBOVÉHO vstupu pro kontrolované infra 

(nefunkèní infra)
CLOS = aktivace vstupu ZAVÍRÁNÍ
OPEN = aktivace vstupu OTVÍRÁNÍ
SWO = aktivace vstupu koncového spínaèe pøi otvírání
SWC = aktivace vstupu koncového spínaèe pøi zavírání
TH = aktivace softwarové tepelné ochrany
Pøi nalezení pøekážky,QSC-D zastaví a reversuje bránu a zároveò display 
ukazuje „AMP“.
Monitoring:
Bìhem otevírání i zavírání display ukazuje 4 èíslice oddìlené teèkou 
napø. 35.40. Èíslice jsou neustále aktualizované bìhem chodu vrat a 
ukazuje maximální dosaženou sílu motoru (35) a sílu pøedtím nastavenou 
(40).
Nastavení síly je možné upravovat.
Jestliže síla dosáhne maxima bìhem chodu vrat,pøiblíží se nastavené 
hodnotì v parametrovém menu.
Pøi nesprávném nastavení se budou vrata opotøebovávat, nebo dojde k 
jejich zdeformování.
Je vhodné kontrolovat maximální sílu dosaženou bìhem chodù pøi 
instalaci a je-li to nezbytné nastavit hodnoty o 15-20% vyšší v 
parametrovém menu. 

15.7) NABÍDKA AUTOMATICKÉHO NASTAVENÍ (AUtoSEt)
Povoluje automatické nastavení toèivého momentu síly motoru.
VAROVÁNÍ! Operace automatického nastavení je provádìna z 
uzavíracího konce-zdvihu zaøízení. Pokud je automatické nastavení 
naøízeno v odlišné pozici bude zobrazena chybová zpráva indikující 
„nSuc“ a požadovaný manévr se neuskuteèní.
VAROVÁNÍ!! Operace automatického nastavení mùže být provedena 
pouze po zkontrolování pøesného pohybu (otevírání/zavírání) køídla a 
správné aktivace koncového spínaèe.
Nastavte adekvátní zpomalovací rychlost: stisknutím OK je zobrazena 
„………“ zpráva a kontrolní jednotka naøídí otevírací manévr bez 
zpomalení, následuje zavírací manévr bez zpomalení bìhem èehož je 
trvání zdvihu uloženo. Poté, naøídí kontrolní jednotka druhý otevírací 
manévr se zpomalením, následuje druhý zavírací manévr se zpomalením 
bìhem èehož se automaticky nastaví hodnota minimálního toèivého 
momentu síly nezbytná pro pohyb køídla.
Bìhem této fáze je dùležité se vyhnout zatemnìní infra, stejnì tak použití 
pøíkazù STRT, STOP, PED, CLOS nebo OPEN a displeje.
Po dokonèení, pokud bylo automatické nastavení úspìšné, se zobrazí na 
kontrolní jednotce zpráva „OK“, poté se vrátíte do Nabídky automatického 
nastavení stisknutím klávesy „OK“.
Pokud naopak kontrolní jednotka zobrazí hlášku „KO“, znamená to, že 
postup automatického nastavení nebyl úspìšnì dokonèen; je tedy 
nezbytné zkontrolovat stav opotøebení brány a pravidelný pohyb køídel 
(dveøí) pøed provedením nové operace automatického nastavení.
VAROVÁNÍ! Bìhem fáze automatického nastavování, není funkce 
detekce zarážky aktivní, proto musí montér kontrolovat automatický 
pohyb a zabránit osobám a vìcem od pøiblížení nebo stání v 
automatizaèní pracovní oblasti.
V pøípadì, že jsou použity vyrovnávací baterie, musí být automatické 
nastavení provádìno s kontrolním panelem napájeným hlavním zdrojem 
proudu.
! VAROVÁNÍ: Hodnoty toèivého momentu síly zadané pomocí 
postupu automatického nastavení odkazují na zpomalující rychlost 
zadanou bìhem toho samého postupu. Pokud se zpomalující 
rychlost zmìní, musí být proveden nový postup automatického 
nastavení.
! VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, zda hodnota síly nárazu namìøená v 
bodech stanovených smìrnicí EN 12445 je nižší než ta, která je 
specifikována ve smìrnici EN 12453.
! Nesprávné nastavení citlivosti mùže mít za následek zranìní osob 
nebo zvíøat nebo poškození vìcí.

16) SÉRIOVÉ PØIPOJENÍ POMOCÍ DESKY SCS11 (obr. 20)
Øídící panel QSC-D umožòuje pøipojit centrálním zpùsobem nìkolik 
automatizaèních jednotek pomocí pøíslušných sériových vstupù a výstupù 
(SCS11 deska). To umožòuje použít jeden jediný pøíkaz k otevøení a zavøení 
všech pøipojených automatizaèních jednotek.
Podle schématu na obr. 20 zapojte všechny øídící jednotky QSC-D za použití 
výhradnì kabelù telefonního typu.
Budete-li potøebovat telefonní kabel s více jak jedním párem je nezbytné 
použít kabely ze stejného páru.
Délka telefonního kabelu mezi dvìma zaøízeními nesmí pøesáhnout 250m.
V tomto bodì musí být každá øídící jednotka QSC-D náležitì 
nakonfigurována nejprve nastavením MASTER jednotky, která bude mít 
kontrolu nad všemi ostatními, které budou nutnì nastaveny jak SLAVE (viz 
Menu logiky).
Nastavte také èíslo zóny (viz Menu parametrù) od 0 do 127.
Èíslo zóny vám umožòuje vytváøet skupiny automatizaèních jednotek, 
každá odpovídá Master zónové jednotce. Každé zónì mùže být pøipsána 
pouze jedna Master jednotka, Master jednotka v zónì 0 také øídí Slave 
jednotky v ostatních zónách.
Uzavøení smyèky v sériovém zapojení (vyznaèené teèkovanì v obr. 20) je 
nutné pouze vyžadujete-li kontrolovat poèet pøipojených zaøízení pomocí 
universálního programátoru.

08 - DEIMOS BT



Stlaète tlaèítko OK

Softwarová verze jednotky

Celkový poèet cyklù (ve stovkách)

Celkový poèet cyklù od posl. údržby

Poèet dálk. ovladaèù v pamìti

 Zpráva : Programování zapnuto

 Zpráva: KO! (hodnota nebo funkce jsou chybné)

Souèasnì stlaète  + a - tlaèítka.
Souèasné stlaèení + a  – tlaèítek  
umožòuje opuštìní aktivního menu a vrátit se do
pøedchozího menu ; jestliže se tak stane  
na urovni hlavního menu programování je opuštìno  
a displej zhasne.
Provedené modifikace (zmìny) jsou platné
pouze jsou-li potvrzeny tlaèítkem OK.

   Zpráva: “Wait” (vstup funkce nebo hodnoty)

Nastavená hodnota

Zvyšování/snižování hodnot
  nebo VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ  

NÁSLEDUJÍCÍ MENU   
Obr. B

Listování v menu
 (+ = pøedešlý   - = následující)

Stlaète tlaèítko OK (vstup/potvrzení)

MENU PARAMETRY

TCA (èas automatického zavírání)
hodnota udávaná v sekundách
(default 10=10s, min 3=3s, max 120=120s)
Otvírací síla motoru hodnota v 
procentech %
(default 50%, min 1%, max 99%)
Zavírací síla motoru hodnota v 
procentech %
(default 50%, min 1%, max 99%)
Otvírací výkon ve zpomalení         
hodnota v procentech %
(default 50%, min 1%, max 99%)
Zavírací výkon ve zpomalení        
hodnota v procentech %
(default 50%, min 1%, max 99%)
Doba chodu motoru - otvírání
hodnota udávána v sekundách
(default 15=15s, min 1=1s, max 2=2min)
Doba chodu motoru - zavírání
hodnota udávána v sekundách
(default 15=15s, min 1=1s, max 2=2min)
Zpomalení - hodnota
(default 0, min 0, max 0)
Zóna numerická hodnota
(default 0, min 0, max 127

Obr. A

op. t

qscd ma

 080

 080

 050

 050

 15.0

 15.0

cls. t

op. t slow

cls. t slow

norm. op. speed

norm.cls. speed

preal

start-close
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Zmáèkni P1 (skryté tlaèítko)  

Zmáèkni P1 (skryté tlaèítko)  

Uvolnìte P1 (skryté)  

Uvolnìte P1 (skryté)  

Stisknìte požadované tlaèítko T  

Stisknìte požadované tlaèítko T  

Stisknìte požadované tlaèítko T  

na dálkovém ovladaèi

na dálkovém ovladaèi

na dálkovém ovladaèi

na dálkovém ovladaèi

na dálkovém ovladaèi -obr. B3

na dálkovém ovladaèi -obr. B3

na dálkovém ovladaèi -obr. B3

PØEDEŠLÉ MENU   
Obr. A

Obr. B

MENU RADIO

ADD dovoluje pøidání jednoho tlaèítka dálkového 
ovladaèe do pamìti pøijímaèe. Po uložení se objeví zpráva
zobrazující èíslo vysílaèe (poèet 0 - 64)
Add start button pøiøazuje požadované tlaèítko na 
vysílaèce
povelu START
Add 2ch button pøiøadí požadované tlaèítko na vysílaèce
výstupu 2. kanálu na svorkovnici
READ pøi zmáèknutí tlaèítka na vysílaèce ukáže je-li
zapsáno a pokud ano tak pozici v pamìti pøijímaèe (0 - 64)
ERASE 64 
kompletnì odstraní všechny vysílaèe z pamìti pøijímaèe (0 
- 64)
COD RX
zobrazuje kod vysílaèe.
Èti odstavec 11.

MENU AUTOSET
Automaticky nastaví sílu motoru

UPOZORNÌNÍ! Bìhem fáze automatického 
nastavování, není funkce detekce zarážky aktivní, 
proto musí montér kontrolovat automatický pohyb a 
zabránit osobám a vìcem od pøiblížení nebo stání v 
pracovní zónì zaøízení.
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16.1) Protichùdná posuvná køídla (obr. 20A)
Sériové zapojení také umožòuje centralizované øízení dvou protichùdných 
posuvných køídel (obr. 20A)
V tomto pøípadì øídící deska Master M1 zároveò zabezpeèí zavírání a 
otvírání øídící desky Slave M2.
V pøípadì protichùdných posuvných køídel øídící deska Master M1 a øídící 
deska Slave M2 by mìly nést stejné èíslo oblasti bez dalších zaøízení 
zapojených do této oblasti.
Jestliže je smìr otvírání jednoho ze dvou motorù nesprávný, prohoïte 
zapojení motoru 1 a 2, stejnì jako pøipojení 6 a 7 koncových zaøízení pro 
otvírání a zavírání.
Bezpeènostní zaøízení (infra a bezpeènostní hrany) by mìla být zapojena 
podle schématu na obr. 20A. 
Pro zapojení kontrolních bezpeènostních zaøízení nahlédnìte do 
pøedchozího odstavce 13. Proveïte pøipojení na øídící jednotku MASTER a 
pouze pøeneste kabel z terminálu 24 na øídící jednotku SLAVE. Na øídící 
jednotce SLAVE musí zùstat TEST PHOT switch na OFF.
Start, Open, Close, tlaèítka a Èasovací kontakt by mìli být normálnì 
pøipojeny na øídící desku M1 (Master).
Pøíkaz CHODEC by mìl být pøipojen na panel M2 (Slave).
Pøíkaz Stop zajiš�uje vìtší bezpeènost a je vytvoøený dvojitým kontaktem.
NC tlaèítko pøipojené k obìma øídícím deskám – viz Obr. 20A
POZNÁMKA: Vyøaïte funkci TCA z desky M2 (slave).

17) STATISTIKY
Pøi pøipojení universálního programátoru do kontrolní jednotky, otevøete 
nabídku CONTROL UNIT / STATISTICS (kontrolní jednotka / statistiky) a 
posunujte se po obrazovce, na které se zobrazují statistické parametry:
- Verze softwaru desky mikroprocesoru 
- Poèet provedených cyklù. Pokud je motor vymìnìn, spoèítejte poèet 

manévrù provedených do této doby.
- Poèet provedených cyklù od poslední operace údržby. Automaticky se 

nastaví na nulu po každé samo-ovìøování nebo zapisování parametrù.
- Datum poslední operace údržby. Musí být aktualizováno manuálnì v 

pøíslušné nabídce „Aktualizace data údržby“.
- Popis instalace. Mùže být vloženo 16 charakteristik pro identifikaci 

instalace.

18) MANUÁLNÍ ODJIŠTÌNÍ
Manuální nebo nouzové odjištìní má být aktivováno, potøebujete-li bránu 
otevøít ruènì nebo v pøípadì poruchy nebo nesprávné funkce 
automatického systému. Abyste ho uvedli do provozu musíte:
·Vložit pojiš�ovací otoèné koleèko na své místo (obr. 19) a otoèit po smìru 

hodinových ruèièek až na doraz. Tímto se pastorek stane nefunkèním a 
mùžete bránu otevøít ruènì.

Upozornìní: Netlaète na køídlo brány prudce, ale pomalu s využitím 
malé síly.
·Chcete-li se znovu vrátit k ovládání pohonem, otoète koleèkem proti 

smìru hodinových ruèièek až ucítíte doraz a potom otoète klíèem po 
smìru hodinový ruèièek až na doraz. Uchovávejte klíè na bezpeèném 
místì, o kterém vìdí všechny zúèastnìné osoby.

V pøípadì, že je otoèné koleèko dodáván s osobním klíèem (obr. 18), 
postupujte následovnì:
·Vložte osobní klíè do zámku a otoète s ním proti smìru hodinových 

ruèièek.
·Potom otoète koleèkem po smìru hodinových ruèièek (obr. 18) až ucítíte 

doraz.
·Tlaète na køídlo brány po celé její dráze. 
·Klíè musí zùstat uvnitø zámku, dokud se koleèko nevrátí do své pùvodní 

polohy (ovládání pohonem).
·Chcete-li se znovu vrátit k ovládání pohonem, otoète koleèkem proti 

smìru hodinových ruèièek až ucítíte doraz. Potom vyjmìte klíè.

19) OVÌØENÍ FUNKCE
Pøed koneèným uvedením systému do provozu peèlivì zkontrolujte 
následující:
- Zkontrolujte dùkladnì èinnost bezpeènostních prvkù (infra èidla, 

bezpeènostní lišty, apod.).
- Ovìøte, že tlaèná síla køídla (proti rozdrcení) je nastavena v rozmezí dle 

aktuálních pøedpisù.
- Ovìøte funkci nouzového režimu.
- Ovìøte funkci otevírání a zavírání pomocí použitých ovládacích prvkù.
- Na ovládacím panelu provìøte funkci logiky pøi normálním (nebo 

individuální) nastavení èinnosti.

20) PROVOZ SYSTÉMU
Systém mùže být ovládán pomocí dálkového vysílaèe nebo pomocí tlaèítka 
Start. Je proto nutné èasto kontrolovat perfektní funkènost všech 
bezpeènostních zaøízení.
Pøi jakékoli odchylce od bìžného provozu systému se okamžitì obra�te na 
odborný servis.
Chraòte dìti pøed vstupem do pracovního prostoru systému.

21) ØÍZENÍ
Automatizaèní systém se využívá pro øízené otvírání a zavírání brány. Máme 
rùzné druhy øízení (manuální, dálkové, magnetický èip, atd.) podle 
požadavkù a vlastností prostøedí. Pro rùzné øídící systémy nahlédnìte do 
pøíslušných manuálù.

22) ÚDRŽBA
Pøed provedením jakékoli údržby odpojte hlaví zdroj proudu. 
·Pøíležitostnì èistìte optiku infra èidla.
·Nechte kvalifikovanou osobu zkontrolovat správné nastavení pohonu.
·Najdete-li jakýkoli provozní nedostatek, odpojte bránu od hlavního zdroje 

a povolejte oprávnìného technika. Je-li zaøízení mimo provoz, je-li nutné 
aby se dalo manuálnì ovládat otvírání a zavírání, zprovoznìte nouzové 
odjištìní.

23) NAKLÁDÁNÍ S BATERIEMI
UPOZORNÌNÍ: Pøi nakládání s bateriemi dodržujte platná naøízení, zvláštì 
pak:

1. odstraòte baterie pøed rozebráním zaøízení
2. baterie musí být bezpeènì zlikvidovány
3. pøi odstraòování baterií musí být zaøízení odpojeno od napájení 

24) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
UPOZORNÌNÍ: Demontáž smí provádìt pouze kvalifikovaná osoba.
S materiály musí bát nakládáno v souladu s platnými normami. V pøípadì 
odpadù, automatická zaøízení neznamenají žádné zvláštní riziko 
nebezpeèí. V pøípadì obmìny materiálu jej musíte roztøídit dle druhù 
(elektrické souèástky, mìï, hliník, plasty, apod.)

25) DEMONTÁŽ
UPOZORNÌNÍ: Demontáž smí provádìt pouze kvalifikovaná osoba. 
Jestliže potøebujete demontovat a namontovat na druhou stranu, postupujte 
následovnì:
·Odpojte hlavní pøívod proudu a celou elektroinstalaci.
·V pøípadì, že nìkteré komponenty nemohou být odstranìny, nebo jsou 

poškozeny, musíte je vymìnit.

UPOZORNÌNÍ
Správná èinnost zaøízení je zajištìna pouze postupuje-li se podle 
tohoto manuálu. Spoleènost není zodpovìdná za jakékoli škody 
zpùsobené nedodržováním instalaèních standardù a instrukcí 
obsažených v tomto manuálu.
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