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M40
Pohon garážovej brány

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Rešpektujte pokyny napísané v tomto manuály, inak môžete spôsobiť zranenia či škody!
Inštaláciu tohto pohonu môžu vykonávať len osoby na to kvalifikované, certifikované importérom TAMADA Group, spol. s r.o. a príslušnými
zodpovednými úradmi Slovenskej Republiky.
Výrobca pohonu ROGER TECHNOLOGY, s.r.l. ani importér do Slovenskej Republiky TAMADA Group, spol. s r.o. nemôžu niesť
zodpovednosť za akékoľvek nehody, zranenia či škody, ktoré by vznikli nesprávnym používaním, nedodržaním pokynov v tomto návode.
Pred inštaláciou sa uistite, či sa pohon nachádza v bezchybnom stave, v opačnom prípade v inštalácii nepokračujte.
Neinštalujte produkt v blízkosti otvoreného ohňa, a vo výbušných oblastiach.
Bezpečnostné prvky ako fotobunky, citlivé hrany, núdzové brzdy atď musia byť nainštalované v súlade s predpismi platnými v Slovenskej
Republike.
Používajte výlučne bezpečnostné prvky, komponenty, náhradné diely a doplnky cerfikované firmou ROGER TECHNOLOGY. Bližšie
informácie obdržíte na adrese info@premioveprodukty.eu
Obzvlášť dbajte na nainštalovanie ističa v súlade s platnými normami a zoberte na vedomie, že istič nemôže dovoľovať preťaženie vyššie ako
0.03A, ochrana proti prepätiu musí byť nainštalovaná v súlade s platnou legislatívou.
Ak je to potrebné, zariadenie riadne uzemnite.
Počas inštalácie, údržby a servisu, odpojte pohon od elektrického prúdu.
Elektronických častí sa dotýkajte len za použitia špeciálnych antistatických ochranných pracovných prostriedkov.
Pohon, jeho napájanie držte mimo dosahu detí.
Uchovajte tento návod počas celej životnosti pohonu.

Deklarácia konformity
Ja dole podpísaný, zákonný zástupca spoločnosti:
Roger Technology - Via Botticelli 8, 31021 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV)
týmto vyhlasujem, že tu popísané zariadenie:
Pohon garážovej brány
Model: M40
spĺňa všetky zákonné požiadavky nasledovných smerníc:
• Smernica 89/336/EEC (EMC Directive) v neskoršom znení;
• Smernica 73/23/EEC (Low Voltage Directive) v neskoršom znení;
za použitia nasledovných štandardov:
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
EN 60335-1
EN 60335-2-103
Miesto: Mogliano Veneto

Dátum: 1.12.2008

CHARAKTERISTIKA MODELU

Stropný pohon na automatizáciu garážovej brány

TECHNICKÉ ÚDAJE
M40

M40/654

Napájanie
V

230AC 50 Hz

W

200

N

650

%

50

Menovitý výkon

Ťažná sila
Pracovný cyklus

Pracovná teplota
°C

-20°C +55°C

Ochranná trieda
IP

40

kg

5,2

373 mm
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Váha pohonu bez koľajnice

218 mm

MIN 7 mm
MAX 385 mm

3000 mm

373 mm
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INŠTALÁCIA POHONU

Pred inštaláciou skontrolujte nasledovné:

1. či je brána vhodná z hľadiska svojej štruktúry na automatizovanie
2. či sú hardvérové komponenty brány pripravené na automatizovanie
3. či sa dá brána ľahko manuálne pohybovať

Montáž hlavy pohonu a krytu (obr. 1-2)
1.
A) Obr.1: Hlavu pohonu spojte s koľajnicou zo zadnej strany (tam kde je namontované trafo s riadiacou jednotkou na koľajnici). Urobte to tak, aby výrezy
vpredu na hlave pohonu dosadli presne na dve prvé skrutky, ktoré sú na koľajnici.

B) Pohybom hlavou pohonu smerom ku koľajnici umiestnite hlavu pohonu na miesto. Zadné výrezy na hlave pohonu musia presne dosadnúť na
dve skrutky vzadu. Následne zaskrutkujte všetky 4 skrutky.
C) Obr. 2: Nasaďte kryt hlavy pohonu na hlavu pohonu tak, že plastové kolíky na kryte hlavy pohonu zapadnú do dier na to určených vpredu
na hlave pohonu.
D) Zaklopte kryt hlavy pohonu a priskrutkujte skrutkou.
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INŠTALÁCIA KOĽANICE

Pozrite obrázky 3, 4, 5, 6 dole

1. Pripevnite prednú konzolu (E) do stredu dráhy brány (prekladu) a do
nej pripevnite koľajnicu, priskrutkujte ju pomocou priložených
skrutiek. (Obr. 3)
2. Pripevnite konzoly na opačnú stranu na strop (F) blízko
mechanického dorazu pri hlave pohonu. (Obr.4) Uistite sa, že pohon
je rovno. Prípadné nepotrebné presahy konzol odrežte.
3. Pomocou zahnutého ramena pripevnite kotviacu konzolu do stredu
hornej časti brány (G) a spojte ju s odblokovacím mechanizmom
pohonu. (Obr.5)
4. Prípadne môžete nainštalovať mechanický koncový doraz na
koľajnicu v mieste kde brána dosiahne úplné otvorenie. Prevŕtajte
hliníkový profil a priskrutkujte ho dvoma skrutkami.
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Obr. 4
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ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE A UZEMNENIE

Pozrite obrázky 7, 8 dole

1. Odstráňte skrutku z motoru (A) a zapojte žlto-zelené káble podľa obrázku. (Obr. 7)
2. Každých 6 mesiacov skontrolujte napnutie reťaze. Ak je to potrebné dotiahnite matku M8, tak aby medzi perami struny zostala vôľa min. 1 mm
(Obr.8)
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ROGER M40
230Vac s riadiacou jednotkou H70/10CC - H70/11CC

Návod na programovanie riadiacej jednotky
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3 Charakteristika produktu H70/10CC - H70/11CC
Napájanie

230Vac ± 10% 50Hz

Maximálny príkon

220W (H70/10CC), 270 W (H70/11CC)

Počet motorov

1

Napájanie motorov

24Vdc

Typ motoru

permanentný magnet, štetinový

Typ kontroly motoru

riadenie napätia s MOFSETom

Sila motoru

200W (H70/10CC), 250 W (H70/11CC)

Max. Napájanie výstražnej lampy

40W 230Vac max.

Max. Napájenie osvetlenia

24Vac/dc 5W (H70/10CC), 24Vac/2x5W (H70/11CC)

Napájanie signalizácie svetla pri otvorení

2W (24Vac)

Napájanie príslušentsva

300mA (24Vac)

Pracovné teploty

-20°C … +60°C

Stupeň ochrany
Rozmery

IP00
Rozmery v mm. 98 x 99 x 37 Hmotnosť: 0,148 Kg

4.1 Motor connection and limit switches

/
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Zapojenie prívodných káblov, Rádiový přijímač plug-in a vyklemovanie fotobuniek
Zapojte prívodné káble na konektore do riadiacej jednotky, ktoré sú súčasťou hlavy pohonu nainštalovanej na koľajnici.
Rádiový prijímač sa nachádza v balení pri diaľkovom ovládači. Je nutné zasunúť ho do riadiacej jednotky (modrý konektor),
ako je vyobrazené na obrázku dole.
PR1 deaktivované
PR2 krokový režim (PP)
Ak nie sú súčasťou inštalácie fotobunky, je nutné vyklemovať príslušné svorky (červený drôtik), ako je vyobrazené na
obrázku dole

Zaúčací proces brány

1. Otvorte bránu do pozície napoly otvorená.
2. Zasuňte prijímač do riadiacej jednotky a naprogramujte diaľkové ovládače tak, že že stlačíte PR2 a následne stlačte dlhším podržaním pravé tlačidlo
diaľkového ovládača.
3. Stlačte tlačidlo PRG a podržte minimálne po dobu 5 – tich sekúnd, LED DL1 začne svietiť.
4. Uvoľnite tlačidlo PRG, LED DL1 začne blikať. Stlačte naprogramované tlačidlo diaľkového ovládača.
5. Spustí sa zaúčací proces brány. Nič nestláčajte, nechajte bránu dokončiť cyklus otvorenia a zatvorenia.
6. Po dokončení cyklu počkajte 10 sekúnd, riadiaca jednotka opustí učiaci režim a dá sa do pohotovostného režimu.
7. Pohon je naprogramovaný, môžete ho začať používať.

Nastavenia – Trimmery
AP - nastavenie sily pri otváraní
CH – nastavenie sily pri zatváraní
PAUSA – nastavenie času pauzy
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Nastavenia – DIP prepínače
DIP 1 OFF a DIP 2 OFF
Aktivovaný krokový režim (otvoriť-stop-zatvoriť-stop-otvoriť-stop atď).
Automatické zatváranie deaktivované
DIP 1 ON a DIP 2 OFF
Aktivovaný režim Bytový dom (počas otvárania je ďalší príkaz ignorovaný. Toto umožňuje bráne vždy sa otvoriť kompletne a zamedzuje tým neželanému
zatvoreniu brány).
Automatické zatváranie aktivované. Po úplnom otvorení sa brána automaticky zatvorí po čase nastavenom trimmerom PAUSA
DIP 1 ON a DIP 2 ON
Aktivovaný režim Bytový dom (počas otvárania je ďalší príkaz ignorovaný. Toto umožňuje bráne vždy sa otvoriť kompletne a zamedzuje tým neželanému
zatvoreniu brány). Stlačením ďalšieho príkazu sa začne znova odpočítavať nastavený čas pauzy, tým sa doba začatia zatvorenia predĺži.
Automatické zatváranie aktivované. Po úplnom otvorení sa brána automaticky zatvorí po čase nastavenom trimmerom PAUSA
DIP 1 OFF a DIP 2 ON
Aktivovaný krokový režim (otvoriť-stop-zatvoriť-stop-otvoriť-stop atď).
Automatické zatváranie aktivované. Po úplnom otvorení sa brána automaticky zatvorí po čase nastavenom trimmerom PAUSA

