BY 3500T
POHONY PRO POSUVNÁ
VRATA / BRÁNY

Standardní montá
1 Hnací motor
2 Rozvodná deska v pohonu
3 Přijímač
4 Koncový doraz
5 Hřeben
6 Polohový spínač na klíč
7 Výstražné světlo
8 Venkovní anténa
9 Bezpečnostní fotobuňky
10 Sloupek fotobuňky
11 Doraz (koncový dojezd) vrat/brány
12 Bezpečnostní lišta

Obsah
POPIS ØÍDICÍHO PANELU ZT4 .

STANDARDNÍ MONTÁ .
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TECHNICKÝ POPIS
Pøevodový motor pro pohon posuvných vrat / bran s nejvìtí hmotností 3500 kg.

Firma CAME provedla kompletní navrení, konstrukci a výrobu, v souladu s platnými bezpeènostními podmínkami
(UNI 8612) se stupnìm krytí IP54.

Záruka v trvání 12 mìsícù, chyby pøi obsluze a montái jsou vylouèeny.
Model:
BY 3500  jednosmìrný (irreverzibilní) trojfázový pøevodový motor.
Pøísluenství:
Pozinkovaný hřeben CGZ6 30 x 30, modul 6 z válcované oceli.
Upozornìní: doporuèujeme montá originálních øídicích a bezpeènostních zaøízení CAME s odpovídajícím pøísluenstvím,
aby byla zaruèena bezvadná a bezproblémová montá a údrba zaøízení.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Pøevodový
motor

Verze

Druh
krytí

Hmotnost

Napájecí
napìtí

BY3500T

2.0

IP 54

74 kg

220/380 V stø.

Jmenovitý Výkon
proud
2A

750 W

Údaje se týkají jmenovitých hodnot napájení a standardních podmínek otvírání.

2

Doba Pøevodový
zapnutí
pomìr
50 %

1/28

Síla
posuvu

Rychlost
pøenosu

3500 N 10,5 m/min

CELKOVÉ ROZMÌRY

KONTROLA PŘED INSTALACÍ
-

třeba zkontrolovat kvalitu pevných a pohyblivých částí posuvných vrat/bran
brána by měla mít dostatečně tuhou konstrukci a být náležitě stabilní
vrchní vodící kladky by měli mít vůli, aby byl zaručen přesný a pravidelný pohyb vrat/brány
uložení kabelů musí splňovat požadavky na řízení a bezpečnost
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UPEVNÌNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY MOTORU

brána, mobilní
část vrat

hřeben

stìna

betonová základová deska

upínací,
kotvicí deska

kabel
ukotvení

Pøipravíme betonovou základovou desku, je je rozmìry dostateènì velká pro umístìní motoru. Zapustíme kotevní rouby
do betonu v oznaèených polohách. K tìmto roubùm pak pøipevníme motor. Kotvicí deska musí být po celé své délce
zcela rovná a èistá. Závity roubù musí z desky zcela vyènívat a kabely pro elektrické pøipojení musí být vyvedeny ve
správném místì.
Dùleité: doporuèuje se, aby betonová plocha vyènívala asi 50 mm nad zemí, èím se zabrání hromadìní vody, je by
mohla zaøízení pokodit.

kotvicí desku pevnì pøiroubujte rouby, je jsou souèástí dodávky, k obìma pøíchytkám betonového základu.
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INSTALACE AGREGÁTU
Zastrète klíè a otoète jím ve smìru
hodinových ruèièek, odstraòte dvíøka,
ètyøi rouby s maticemi a skøíòku.

skøíòka

klíè

rouby s maticí
dvíøka

Nyní provedeme montá hnacího motoru. Pøesnou vazbu s kluzným vedením vrat zajiuje zabudovaný seøizovací systém
(patentovaný), kterým je agregát vybavený a to:

dráky pro horizontální nastavení

ocelové šrouby opatøené závitem pro vertikální nastavení a srovnání v rovinì

upevòovací
destièky
a
matice
k
øádnému
upevnìní
agregátu
k
základové
desce.
Bìhem pøípravných prací pro montá by mìly šrouby 5-10 mm vyènívat, aby bylo mono dosáhnout srovnání do
osy a seøízení (nastavení) i po dokonèení montáe.

upínací deska
podlouhlé
otvory, díry

horizontální nastavení
a ukotvení

vertikální nastavení

vedení
kabelu
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mezi hřebenem a
hnacím pastorkem
nastavit vùli 1-2
mm

ODBLOKOVÁNÍ PØEVODOVÉHO MOTORU

blokující (zcela zaroubovat)

odblokovaný (zcela vyroubovat)

Poznámka: odblokování je tøeba provádìt pøi vypnutém motoru

MONTÁ HŘEBENE

OBR. A

OBR. B

doraz koncového spínaèe

hřeben

Nastavíme správnou vzájemnou polohu hřebene a pastorku pøevodu a poté, kdy motor pøevodovky je odblokovaný,
ruènì posouváme bránu tak, abychom k nim pøipevnili hřeben po celé její délce (obr. A). Tøeba dbát na to, aby
u kovových hřebenů v metrových délkách neprobíhala montá jednotlivých tyèí na styk, ale aby byla zachována rozteè
a tím plynulost hřebenu jako celku.
Pøestavitelné šrouby hnacího motoru (roubovákem) nastavit tak, aby mezi pastorkem a hřebenem byla vùle 1-2 mm.
Dùleité upozornìní: tím se zabrání tomu, aby hmotnost vrat spoèívala na pøevodovém motoru.
Po nutném nastavení a seøízení jednotku fixujeme v její poloze utaením obou matic kotvicích roubù.
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MONTÁ DORAZÙ KONCOVÝCH SPÍNAÈÙ
Umístìte na hřeben dorazy koncových spínaèù, je svou polohou vymezují dráhu pohybu posuvných brány
(obr. B s. 6).
Upozornìní: je tøeba zabránit tomu, aby brána pøi otevírání nebo zavírání naráela na mechanický koncový
doraz.

NAPÁJENÍ 220 V

OBR. C

rozvodná
deska

OBR. D

tømen
kryt, víko

Motor je konstruovaný pro napájení 400 V trojfázovým proudem.
Pøi napájení trojfázovým proudem o napìtí 240 V odmontujte rozvodnou desku, tømen a víko (obr. C). Nyní
proveïte vechny elektrické spoje podle obr. C, poté znovu namontujte vechny odmontované komponenty na
pùvodní místa a kontakty 240-COM, nacházející se na rozvodné desce, spojte nakrátko, podle obr. D.
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1 Popis symbolů
Tento symbol označuje části návodu, které musí být pečlivě přečteny.
Tento symbol označuje části týkající se bezpečnosti.
Tento symbol upozorňuje na poznámky důležité pro uživatele.

2 Limitní hodnoty pro použití a účel použití
2.1 Limitní hodnoty pro použití
Základní desky ZT6 - ZT6C, ve verzi s ovládacími a bezpečnostními tlačítky zabudovanými do panelu, jsou určeny pro ovládání automatických bran
BK2200T, pro motory CBXT a motoryCBYT a pro ovládání sekčních, posuvných a křídlových vratových systémů.
Jakákoliv použití, která jsou odlišná od výše uvedených použití, a montáž provedená odlišně od montáže, která je uvedena v tomto návodu, jsou
zakázána.

2.2 Účel použití
Tento návod je napsán výhradně pro profesionální montéry nebo jiné vhodně proškolené osoby.

3 Normy
Tento výrobek splňuje požadavky následujících norem: EN 12978, UNI EN 954-1, CEI EN 60335-1, UNI EN 12453.

4 Popis
4.1 Třífázová / jednofázová ovládací deska
Ovládací deska pro převodové motory s jednofázovým napájením 240 V nebo s třífázovým napájením 240 / 400 V a frekvencí 50 ÷ 60 Hz. Deska je zcela
navržena a vyrobena společností CAME Cancelli Automatici S.p.A. Box a je vybavena otvorem, který umožňuje cirkulaci vzduchu.
Záruka 24 měsíců, pokud nedojde k zásahu do zařízení.

4.2 Technické údaje
Elektronická ovládací deska

Stupeň ochrany: IP54

Napájecí napětí: 240 V / 400 V - 60 Hz

Kategorie izolace: II

Jmenovitý výkon: 750 W

Materiál: ABS

Spotřeba v klidovém režimu: 50 mA

Provozní teplota:

Maximální výkon příslušenství, 24 V: 20 W
Maximální výkon příslušenství, 240 V: 85 W

4.3 Základní součásti
1

Spínač „Volba funkce“

2

Pojistka pro příslušenství 2 A

3

Pojistka řídicí jednotky 315 mA

4

Síťová pojistka 8 A

5

Konektor pro připojení vysokofrekvenční karty
(viz tabulka), bod 5.10

6

Signalizační dioda vysokofrekvenčního kódu

7

Zapojovací konektory

8

Transformátor zapojovacích konektorů

9

Tlačítka pro uložení vysokofrekvenčních kódů
do paměti

10 Regulátor TCA: Nastavení doby automatického
zavírání
11 Regulátor Par. Op.: Nastavení doby částečného
otevření

Všechny údaje a informace obsažené v tomto návodu mohou být dle našeho rozhodnutí kdykoliv změněny.

VAROVÁNÍ - nesprávná montáž může vést ke způsobení vážného zranění. Pečlivě dodržujte montážní pokyny.

5 Instalace
5.1 Předběžné kontroly

Všechny údaje a informace obsažené v tomto návodu mohou být dle našeho rozhodnutí kdykoliv změněny.

Před zahájením montáže musíte:
•

Zkontrolovat, zda je místo pro montáž ovládacího panelu chráněno před otřesy, zda je montážní povrch dostatečně pevný a zda jsou pro montáž použity
odpovídající komponenty (šrouby, kolíky atd.).

•

Provést opatření pro použití vhodného omnipolárního vypínacího zařízení, u kterého nebude vzdálenost mezi kontakty větší než 3 mm, aby došlo
k přerušení napájení.

•

Zkontrolovat, zda jsou správně provedena zapojení uvnitř skříně z hlediska ochrany elektrického okruhu a zjistit, zda jsou opatřena dodatečnou
izolaci, která je chrání před kontaktem s ostatními vnitřní částmi.

•

Připravit vhodné průchozí kabely a hadice pro elektrické vodiče, abyste zajistili jejich ochranu před mechanickým poškozením.

5.2 Zařízení a materiály
Ujistěte se, zda máte k dispozici všechny materiály a nářadí, která jsou nezbytná pro provedení bezpečné montáže podle platných předpisů a norem.
Zde je uvedeno několik příkladů.

5.3 Rozměry a vzdálenosti montážních otvorů
Nejlepším řešením je použití šroubů s drážkovou hlavou Phillips s maximálním průměrem 6 mm.

Průměr otvoru je 20 / 21 mm.

Délka vodiče
1 až 10 m

Délka vodiče
10 až 20 m

Délka vodiče
20 až 30 m

Třífázové napájení 240 / 400 V

4G 1,5 mm²

4G 2,5 mm²

4G 4 mm²

Dvoufázové napájení 240 V

3G 1,5 mm²

3G 2,5 mm²

3G 4 mm²

Dvoufázové / třífázové motory 230 / 400 V

4G 1 mm²

4G 1,5 mm²

4G 2,5 mm²

Motor, 24 V

2 x 1 mm²

2 x 1,5 mm²

2 x 2,5 mm²

Blikajicí světlo 240 V

2 x 0,5 mm²

2 x 1 mm²

2 x 1,5 mm²

Blikajicí světlo 24 V

2 x 0,5 mm²

2 x 1 mm²

2 x 1,5 mm²

Světlo pracovního cyklu / světlo s pevnou dobou svícení 240 V

3G 0,5 mm²

3G 1 mm²

3G 1,5 mm²

2 x 0,5 mm²

2 x 0,5 mm²

2 x 1 mm²

2 x 0,5 mm²

2 x 0,5 mm²

2 x 1 mm²

Výstup 24 V „v pohybu“

2 x 0,5 mm²

2 x 0,5 mm²

2 x 1 mm²

Bezpečnostní kontakty

2 x 0,5 mm²

2 x 0,5 mm²

2 x 0,5 mm²

Ovládací tlačítka spínací kontakt / vypínací kontakt

2 x 0,5 mm²

2 x 0,5 mm²

2 x 0,5 mm²

Koncový doraz

3 x 0,5 mm²

3 x 1 mm²

3 x 1,5 mm²

Ovládání druhého motoru

1 x 0,5 mm²

1 x 0,5 mm²

1 x 1 mm²

Připojení

Napájení příslušenství 24 V
Výstražné světlo 24 V

Typ vodiče

FROR CEI 20-22
CEI EN 50267-2-1

Připojení antény (maximálně 50 m)

RG58

Připojení kodéru (maximálně 30 m)

Izolovaný kabel 2402C 22AWG

Poznámka: Příčný průřez vodičů s jinými délkami, než jsou délky uvedené v tabulce, musí být vyhodnocen v závislosti na aktuální absorpci připojených
zařízení, v souladu s doporučením normy CEI EN 60204-1. U zapojení, která vyžadují několik zátěží na jednom vedení (následných), musí být velikosti
uvedené v tabulce přehodnoceny na základě aktuálních hodnot absorpce a vzdáleností.

Všechny údaje a informace obsažené v tomto návodu mohou být dle našeho rozhodnutí kdykoliv změněny.

5.4 Minimální průřezy vodičů

5.5 Elektrická zapojení desky ZT6

Napájecí napětí: 240 V (střídavý proud) jednofázové (240-COM)

Všechny údaje a informace obsažené v tomto návodu mohou být dle našeho rozhodnutí kdykoliv změněny.

Napájecí napětí: 400 V (střídavý proud) třífázové (400-COM) a 240 V (střídavý proud) třífázové (240-COM)

Jednofázový / třífázový motor 240 / 400 V (střídavý proud) max. 750 W

Světlo pracovního cyklu závory nebo světlo s pevnou dobou svícení (240 V) (Světlo pracovního cyklu závory - spínač 16 OFF
(vypnuto) a spínač 17 ON (zapnuto)) - (Světlo s pevnou dobou svícení spínač 16 ON (zapnuto) a spínač 17 OFF (vypnuto)) max. 60 W.

Výstup 240 V (střídavý proud) „v pohybu“ (například blikající světlo - max. 25 W)

Napájení příslušenství 24 V
(střídavý proud)

Vysokofrekvenční kontakt nebo ovládací tlačítko
(viz spínač 2-3 pro volbu funkcí)
Celkem max. 20 W

Výstup 24 V (střídavý proud)
„v pohybu“

Kontrolka „otevřeno“ (24 V - max. 3 W)

Kontakt (N.C. - vypínací kontakt) pro „Opětovné
zavírání v průběhu otevírání“ *Spínač 8 OFF
(vypnuto) a spínač 9 OFF (vypnuto) Kontakt (N.C.
- vypínací kontakt) pro dočasné zastavení
(spínač 8 OFF (vypnuto) a spínač 9 ON (zapnuto))
Kontakt (N.C. - vypínací kontakt) pro „Opětovné
otevírání v průběhu zavírání“

Kontrolka „zavřeno“ (24 V - max. 3 W)
Zapojení koncového spínače pro zavírání
Tlačítko STOP (rozpínací kontakt)
Zapojení koncového spínače pro otevírání
Tlačítko pro otevření (spínací kontakt)

Tlačítko pro částečné otevření (spínací kontakt)

Tlačítko pro zavření (spínací kontakt)

Výstupní kontakt (N.O. - spínací kontakt) Kapacita
kontaktu: 5 A při napětí 24 V (stejnosměrný proud)

Připojení antény

Výstup pro ovládání dvou spojených motorů

Umístěte ovládací tlačítka do výšky 1,5 m nad povrchem terénu a dále od pohyblivých částí automatické závory.

5.6 Elektrická zapojení desky ZT6

Napájecí napětí: 400 V (střídavý proud) třífázové (400-COM) a 230 V (střídavý proud) třífázové (240-COM)

Jednofázový / třífázový motor 240 / 400 V (střídavý proud) max. 750 W

Světlo pracovního cyklu závory nebo světlo s pevnou dobou svícení (240 V) (Světlo pracovního cyklu závory - spínač 16 OFF (vypnuto)
a spínač 17 ON (zapnuto)) - (Světlo s pevnou dobou svícení spínač 16 ON (zapnuto) a spínač 17 OFF (vypnuto)) max. 60 W.

Výstup 240 V (střídavý proud) „v pohybu“ (například blikající světlo - max. 25 W)

Napájení příslušenství 24 V
(střídavý proud)

Vysokofrekvenční kontakt nebo ovládací tlačítko
(viz spínač 2-3 pro volbu funkcí)
Celkem max. 20 W

Výstup 24 V (střídavý proud)
„v pohybu“

Kontrolka „otevřeno“ (24 V - max. 3 W)

Kontakt (N.C. - vypínací kontakt) pro „Opětovné
zavírání v průběhu otevírání“ *Spínač 8 OFF
(vypnuto) a spínač 9 OFF (vypnuto) Kontakt (N.C.
- vypínací kontakt) pro dočasné zastavení
(spínač 8 OFF (vypnuto) a spínač 9 ON (zapnuto))
Kontakt (N.C. - rozpínací kontakt) pro
„Opětovné otevírání v průběhu zavírání“

Kontrolka „zavřeno“ (24 V - max. 3 W)
Zapojení koncového soínače pro zavírání
Tlačítko Stop (N.C. - rozpínací kontakt)
Již připojené tlačítko nouzového ovládání,
v případě doplňků zapojených do série.

Zapojení koncového spínače pro otevírání

Tlačítko otevírání (N.O. - spínací kontakt)
Již připojené tlačítko otevírání,
v případě doplňků zapojených paralelně.

Výstupní kontakt (N.O. - spínací kontakt) Kapacita
kontaktu: 5 A při napětí 24 V (stejnosměrný proud)

Tlačítko pro částečné otevření
(N.O. - spínací kontakt)

Připojení antény

Tlačítko zavírání (N.O. - spínací kontakt)
Již připojené tlačítko zavírání,
v případě doplňků zapojených paralelně.

Výstup pro ovládání dvou spojených motorů

Všechny údaje a informace obsažené v tomto návodu mohou být dle našeho rozhodnutí kdykoliv změněny.

Napájecí napětí: 240 V (střídavý proud) jednofázové (240-COM)

5.7 Přepínače a jejich funkce
BEZPEČNOST
U tohoto systému mohou být zapojeny bezpečnostní funkce, které jsou určeny pro:
-

Opětovné otevírání během zavírání (2-C1).

-

Opětovné zavírání během otevírání (2-CX, viz spínač 8 - 9).

-

Dočasné zastavení - závora se zastaví, je-li v pohybu, s následnou přípravou pro automatické zavření (2-CX, viz spínač 8 - 9).

-

Úplné zastavení (1-2), závora zastavena, mimo jakéhokoliv automatického zavíracího cyklu. Chcete-li obnovit pohyb, musíte použít panel s tlačítky nebo
dálkový ovladač.

POZNÁMKA: Je-li bezpečnostní vypínací kontakt (N.C.) (2-C1, 2-CX, 1-2) rozpojen, bude blikat dioda upozorňující na tento stav.

Všechny údaje a informace obsažené v tomto návodu mohou být dle našeho rozhodnutí kdykoliv změněny.

-

Detekce překážky.

Není-li motor v chodu (závora zavřena, otevřena, nebo po příkazu pro úplné zastavení) a bude-li bezpečnostní zařízení detekovat překážku (například
fotobuňky), zabrání tato funkce jakémukoliv pohybu.
-

Testování bezpečnostní funkce.

Při každém příkazu pro otevírání a zavírání závory řídicí jednotka zkontrolujte provozuschopnost bezpečnostních funkcí.
Použitelné příslušenství
-

Světlo pracovního cyklu závory nebo světlo s pevnou dobou svícení (60 W)

OSTATNÍ VOLITELNÉ FUNKCE
-

Automatické zavírání. Časový spínač automatického zavírání se zapíná po aktivaci koncového spínače pro otevírání. Možnost úpravy nastaveného času
podléhá také změnám způsobeným vlivem použitého bezpečnostního příslušenství. K tomu nedojde po příkazu pro úplné zastavení nebo v případě
přerušení napájení.

-

Částečné otevření. Otevření závory, které umožní průchod chodcům. Je aktivováno propojením svorek 2-3P a je seřizováno regulátorem PART. OP.
Pomocí této funkce se může automatické zavírání měnit následujícím způsobem:

1) Spínač 12 nastaven do polohy ON (zapnuto): Po částečném otevření je čas pro automatické zavírání nastavitelný nezávisle na nastavení regulátoru
TCA a na poloze spínače 1. Je nastaven na 8 sekund.
2) Spínač 12 nastaven do polohy OFF (vypnuto): Po částečném otevření je čas pro automatické zavírání nastavitelný pouze v případě, je-li spínač 1
nastaven do polohy ON (zapnuto).
-

Světlo pracovního cyklu . Světlo, které osvětluje manévrovací prostor. Začíná svítit od okamžiku, kdy se brána začne otevírat a svítí, dokud
nebude brána zcela zavřena (včetně doby, která je nutná pro automatické zavírání).

Není-li automatické zavírání aktivováno, světlo zůstane svítit pouze během pohybu závory (E-EX).
-

Světlo s pevnou dobou svícení. Světlo, které osvětluje manévrovací prostor. Po příkazu pro otevírání zůstává toto světlo svítit po stanovenou dobu
5 minut a 30 sekund (E-EX).

-

Funkce „Přítomnost obsluhy“. Závora je v provozu, dokud je stisknuto tlačítko (mimo provoz pomocí vysílačky).

-

Blikání světla. Blikání světla v trvání 5 sekund během otevírání a zavírání závory.

-

Funkce „Master“ (řídicí). Panel přijímá všechny příkazové funkce, jsou-li použity dva spojené motory (viz strana 30).

-

Funkce „Slave“ (podřízená).Tento panel je ovládán výhradně deskou MASTER (řídicí deska).

-

Funkce umožňující dočasné zastavení nebo zavření během otevírání, běžně spojený kontakt (2-CX). Pomocí spínače zvolte jednu ze dvou funkcí.

(viz Volba funkce)
-

Typ příkazu:

-

otevřít - zavřít - zpět pomocí tlačítka a vysílačky

-

otevřít - zastavit - zavřít - zastavit pomocí tlačítka a vysílačky

-

otevírat pouze pomocí vysílačky.

SEŘÍZENÍ
-

automatické doby zavírání

-

doby částečného otevření

- Automatické zavírání aktivováno, (1 OFF (vypnuto) - deaktivace)

2 ON (zapnuto)

- Funkce „Otevřít - zastavit - zavřít - zastavit“ pomocí tlačítka (2-7) a vysílačky (připojená vysokofrekvenční karta AF)
je aktivována

2 OFF (vypnuto)

- Funkce „Otevřít - zavřít“ pomocí tlačítka (2-7) a vysílačky (připojená vysokofrekvenční karta AF) je aktivována

3 ON (zapnuto)

- Funkce „Pouze otevřít“ pomocí vysílačky (připojená vysokofrekvenční karta AF) je aktivována, (3 OFF (vypnuto)
- deaktivace)

4 ON (zapnuto)

- Funkce „Přítomnost obsluhy“ (mimo funkce ovládané pomocí vysílačky) je aktivována, (4 OFF (vypnuto) - deaktivace)

5 ON (zapnuto)

- Funkce „Předblikání světla během otevírání a zavírání brány “ je aktivována, (5 OFF (vypnuto) - deaktivace)

6 ON (zapnuto)

- Detekce překážky aktivována, (6 OFF (vypnuto) - deaktivace)

7 OFF (vypnuto)

- Funkce „Opětovné zavírání během otevírání“ (připojte bezpečnostní zařízení ke svorkám 2-C1) je aktivována, (7 ON
(zapnuto) - deaktivace)

8 OFF (vypnuto) / 9 OFF (vypnuto) - Funkce „Opětovné zavírání během otevírání“ (připojte bezpečnostní zařízení ke svorkám 2-CX) je aktivována,
8 OFF (vypnuto) / 9 ON (zapnuto) - Funkce „Dočasné zastavení“ (připojte bezpečnostní zařízení ke svorkám 2-CX) je aktivována,
(nejsou-li zařízení připojená ke svorkám 2-CX používána, nastavte spínač 8 do polohy ON (zapnuto))
10 OFF (vypnuto)

- Funkce „Úplné zastavení“ (připojte tlačítko ke svorkám 1-2) je aktivována, (10 ON (zapnuto) - deaktivace)

11 OFF (vypnuto)

- Funkce „Slave“ (podřízená) je deaktivována (aktivovat v případě spojeného zapojení)

12 ON (zapnuto)

- Funkce „Částečné otevření“ (doba pro automatické zavírání je pevně stanovena na 8 sekund) je aktivována

12 OFF (vypnuto)

- Funkce „Částečné otevření“ (doba pro automatické zavírání je nastavena pomocí regulátoru, je-li použit) je aktivována

13 ON (zapnuto)

- Funkce „Test bezpečnosti“ týkající se funkčnosti fotobuněk je aktivována,
(13 OFF (vypnuto) - deaktivace)

14 OFF (vypnuto)

- Funkce „Master“ (řídicí) je deaktivována (aktivovat v případě spojeného zapojení)

15

- Nepoužívá se, nechejte spínač nastaven v poloze OFF (vypnuto)

16 ON (zapnuto)

Funkce „Světlo s pevnou dobou svícení“ je aktivována, (16 OFF (vypnuto) - deaktivace)

17 ON (zapnuto)

Funkce „Světlo pracovního cyklu brány“ je aktivována, (17 OFF (vypnuto) - deaktivace)

18 ON (zapnuto)

- Aktivace brzdy během zavírání - (CBX, CBXT).

19

- Není zapojeno

20

- Není zapojeno

5.8 Nastavení regulátoru

Regulátor T.C.A. = Nastavuje dobu automatického zavírání od minimálně 1 sekundy do maximálně 120 sekund.
Regulátor Part. Op. = Nastavuje dobu automatického otevírání od minimálně 1 sekundy do maximálně 14 sekund.

Všechny údaje a informace obsažené v tomto návodu mohou být dle našeho rozhodnutí kdykoliv změněny.

1 ON (zapnuto)

5.9 Zapojení dvou panelů pro ovládání spojených motorů
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ŘÍDICÍ DESKA

Všechny údaje a informace obsažené v tomto návodu mohou být dle našeho rozhodnutí kdykoliv změněny.

/.

-

Upravte směry převodových motorů „A“ a „B“ tak, že nastavíte směr
otáčení motoru „B“ (viz zapojení koncového spínače v návodu pro
obsluhu motoru).

-

Nastavením spínače 14 na řídicí desce do polohy ON (zapnuto) zvolte
jeden z motorů A nebo B řídicím motorem MASTER. Označení MASTER
znamená, že tento motor ovládá obě brány, zatímco řídicí deska
druhého motoru je nastavením spínače 11 do polohy ON (zapnuto)
deaktivována (podřízená) (1).

-

Ujistěte se, zda je vysokofrekvenční karta vložena do řídicí desky
MASTER (2).

-

Proveďte elektrická zapojení a běžně používané volby pouze na řídicí
desce MASTER (3).

-

Proveďte zapojení mezi svorkami jako na obr. A.



PODŘÍZENÁ DESKA
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Vysokofrekvenční karta „AF“

Základní deska „Řídicí desky“
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C1 CX B1 B2

Ujistěte se, zda jsou všechny spínače na desce druhého motoru v poloze
OFF (vypnuto), mimo spínač 11 (4).
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POZNÁMKA: Mají-li dvě spojené brány různé velikosti, řídicí funkce
musí být zapojena u řídicí desky motoru, která je instalována
na delší bráně.
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PODŘÍZENÁ DESKA

5.10 Instalace vysokofrekvenčních ovládacích prvků
A - PŘIPOJENÍ VYSOKOFREKVENČNÍ KARTY AF **. B - KÓDOVÁNÍ VYSÍLAČEK. C - ULOŽENÍ KÓDU DO PAMĚTI KARTY.

(A) PŘIPOJENÍ VYSOKOFREKVENČNÍ KARTY AF

FM 26,995
FM 30,900
AM 26,995
AM 30,900
AM 433,92
AM 433,92
AM 40,685

Vysokofrekvenční
karta
AF130
AF150
AF26
AF30
AF43S / AF43SM
AF43SR
AF40

Vysílačka
TFM
TFM
TOP
TOP
TAM / TOP
ATOMO
TOUCH

TOP

TAM

(**) U vysílaček s frekvencí 433,92 MHz (řady TOP a TAM), umístěte propojku
na příslušné kartě AF 43S do polohy, která je znázorněna na obrázku.

ZÁKLADNÍ DESKA

VYSOKOFREKVENČNÍ
KARTA AF

Vysokofrekvenční karta AF by měla být VŽDY připojována, je-li odpojeno napájení,
protože základní deska ji rozpozná pouze v případě, je-li napájena.

(B) KÓDOVÁNÍ VYSÍLAČKY
ATOMO
AT01-AT02-ATO4
viz pokyny v návodu, který je připojen k vysokofrekvenční kartě AF43R

TOP
T432M - T312M
Pomocí spínače C nastavte kód a pomocí přepínače D nastavte kanál (P1 = CH1 a P2 = CH2, výchozí nastavení)

Všechny údaje a informace obsažené v tomto návodu mohou být dle našeho rozhodnutí kdykoliv změněny.

Frekvence / MHz

(B) KÓDOVÁNÍ VYSÍLAČKY

Viz pokyny v návodu uvnitř balení

Nastavte pouze kód
P1 = CH1
P2 = CH2
P3 = CH3

Všechny údaje a informace obsažené v tomto návodu mohou být dle našeho rozhodnutí kdykoliv změněny.

P4 = CH4

Viz pokyny v návodu uvnitř balení

Viz pokyny v návodu uvnitř balení

TOP-264M
POSTUP STANDARDNÍHO KÓDOVÁNÍ
1. Určete si kód (také pro archivaci)

2. Zapojte kódovací propojku J

3. Zaregistrujte kód

4. Odpojte propojku J.

Postupně tiskněte P1 nebo P2, aby byla provedena
registrace kódu. Při desátém stisknutí potvrdí
registraci kódu dvojitý zvukový signál.

První kódovací operace musí být provedena tak, aby byly propojky pro kanály 1 a 2 umístěny
v poloze jako na obr. A. Na obr. B jsou znázorněna následující nastavení na různých
kanálech.

1° kód

2° kód

Všechny údaje a informace obsažené v tomto návodu mohou být dle našeho rozhodnutí kdykoliv změněny.

Viz pokyny v návodu uvnitř balení

(C) ULOŽENÍ KÓDU DO PAMĚTI
-

Držte stisknuté tlačítko CH1 na základní desce a jakmile se rozsvítí dioda, pomocí tlačítka na vysílačce vyšlete příkaz.
Dioda bude chvíli blikat, aby upozornila na uložení kódu do paměti (viz obr. 1).

-

Proveďte stejný postup i u tlačítka CH2 a přidružte k tomuto tlačítku jiné tlačítko na vysílačce (obr. 2).

CH1 = Kanál pro přímé příkazy pro funkce ovládacího panelu („Pouze otevřít“ / „Otevřít - zavřít - zpět“ nebo „Otevřít - zastavit - zavřít - zastavit“,
v závislosti na poloze nastavené u spínačů 2 a 3).
CH2 = Kanál pro přímé příkazy pro doplňková zařízení připojená ke svorkám B1-B2.

Všechny údaje a informace obsažené v tomto návodu mohou být dle našeho rozhodnutí kdykoliv změněny.

Signalizační dioda vysokofrekvenčního kódu

OBR. 1

Vysokofrekvenční karta AF

Dioda vysokofrekvenčního kódovacího signálu

OBR. 2

Vysokofrekvenční karta AF

Poznámka: Budete-li chtít provést změnu kódu, jednoduše zopakujte výše uvedený postup.

6 Montáž závěsů skříňky

Nainstalujte závěsy do skříňky (podle přání
na pravou nebo levou stranu) a zajistěte je pomocí
dodaných šroubů a podložek.

Zasunout a otočit

Nasaďte na závěsy kryt
a připevněte jej
dodanými šrouby.

7 Likvidace

Tento produkt, včetně balení, je vyroben z několika druhů materiálů, které mohou být recyklovány.
Vyhledejte recyklační stanici nebo sběrný dvůr, kde bude zajištěna likvidace produktu podle platných předpisů.
Některé elektronické součásti mohou obsahovat nebezpečné látky. Nevyhazujte takové součásti do běžného odpadu.

Všechny údaje a informace obsažené v tomto návodu mohou být dle našeho rozhodnutí kdykoliv změněny.

Sestavte pružné závěsy.

8 Prohlášení výrobce

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE
Dle Dodatku II B Směrnice pro strojní zařízení 98/37/CE
Přiloženo k technické dokumentaci (originál Prohlášení o shodě je k dispozici na vyžádání)
Datum prohlášení 07/12/2001
Zástupci společnosti
CAME Cancelli Automatici S.p.A.
via Martiri della Libertà, 15
31030Dosson di Casier - Treviso - ITALY
Tel. (+39) 0422 4940 - fax (+39) 0422 4941
internet: www.came.it - e-mail: info@came.it
Na vlastní zodpovědnost tímto prohlašujeme, že níže uvedená zařízení ...

… odpovídají italským národním zákonům, které odpovídají následujícím směrnicím (v místě jejich platnosti):
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ 98/37/CE
SMĚRNICE PRO NÍZKÁ NAPĚTÍ 73/23/EEC - 93/68/EEC
SMĚRNICE ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY 89/336/EEC - 92/31/EEC
SMĚRNICE R&TTE 1999/5/CE
Současně prohlašují a zaručují, že výrobky, které jsou předmětem tohoto prohlášení, jsou vyrobeny podle požadavků
následujících hlavních harmonizovaných nařízení:
EN 292 ČÁST 1 A 2

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ.

EN 12453

PRŮMYSLOVÉ, KOMERČNÍ A OSTATNÍ ZAVÍRACÍ MECHANISMY.

EN 12445

PRŮMYSLOVÉ, KOMERČNÍ A OSTATNÍ ZAVÍRACÍ MECHANISMY.

EN 12978

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VRATA A DVEŘE.

EN 60335 - 1

BEZPEČNOST PŘÍSTROJŮ POUŽÍVANÝCH V DOMÁCNOSTI.

EN 60204 - 1

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ.

EN 61000 - 6 - 2

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA.

EN 61000 - 4 - 4

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA.

EN 61000 - 4 - 5

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Prodej nebo používání produktů, které jsou předmětem této smlouvy, je zakázán, dokud nebudou dokončeny nebo
dokud nebude zajištěna jejich úplná shoda s ustanoveními směrnice pro strojní zařízení 98/37/EC.
Podpisy zástupců
TECHNICKÝ ŘEDITEL

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

p. Gianni Michielan

p. Paolo Menuzzo

1 Popis symbolů
Tento symbol upozorňuje na části, které musí být pečlivě přečteny.
Tento symbol označuje části týkající se bezpečnosti.
Tento symbol označuje informace týkající se výlučně koncového uživatele.

2.1 Místo použití
Bezpečnostní citlivé lišty dorazu DF jsou určeny pro všeobecné použití automatizovaných systémů bran, k ochraně před
promáčknutím nebo zachycením vozidla. Detekce překážky probíhá díky novému pákovému mechanismu opatřeného klouby
po celé délce lišty dorazu, včetně obou jejich konců.
Citlivá lišta dorazu DF by neměla být použita k jinému účelu, než je uvedeno výše. Montáž zařízení provedena jiným
způsobem, než je uvedeno v tomto návodu k montáži může mít vliv na bezpečnostní funkci.
Tento návod k montáži je určen pouze pro techniky kvalifikované k provedení montáže.

3 Příslušné normy
Tento výrobek odpovídá požadavkům následujících norem: EN 12978, UNI EN 954-1, CEI EN 60335-1, UNI EN 12453.

4 Popis
4.1 Citlivá lišta dorazu
Lišta dorazu je zkonstruována v souladu se stávajícími bezpečnostními normami a je certifikovaná (registrovaný patent č. 04.363)
pro použití ve svislém směru.
Pákový mechanismus opatřený klouby je výhradním patentem společnosti CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A.
Detekční zařízení je vyrobeno z pryžového profilu opatřeného dvěma pryžovými zátkami, uvnitř kterého pákový mechanismus
s klouby spojený ocelovým lankem ∅ 1,3 mm pracuje. Celé zařízení je uloženo v hliníkovém profilu.
Citlivá nárazová lišta dorazu je dodávána ve složeném stavu v následujících délkách:
001DF15 - Pryžová citlivá nárazová lišta dorazu L = 1,5 m.
001 DF17 - Pryžová citlivá nárazová lišta dorazu L = 1,7 m.
001 DF20 - Pryžová citlivá nárazová lišta dorazu L = 2,0 m.
001DF25 - Pryžová citlivá nárazová lišta dorazu L = 2,5 m.
Pro ostatní potřeby mohou být následující díly dodány v délkách až 4 nebo 6 metrů:
001CMP - Citlivá pryž a hliníkový profil.
001TMF - Sada mechanického dorazu a zátek pro citlivé lišty (4 m).
001TMF6 - Sada mechanického dorazu a zátek pro citlivé lišty (6 m).
001DFI - Pouzdro z plastu s kabelovým těsněním a ovládací karta k provádění kontroly, zda nebylo elektrické propojení mezi
citlivou nárazovou lištou a elektrickým panelem mechanicky poškozeno.

4.2 Specifikace propojení
Napájecí přívod musí být typu SELV nebo PELV.
Obvody připojené k zařízením DF a DFI musí být opatřeny ochranou před nárazovým proudem podle maximální zátěže jejich kontaktů.

4.3 Technické údaje
CITLIVÁ NÁRAZOVÁ LIŠTA
Výstupy: C-NC-NO
Zátěž kontaktu: 3A / 24V (odporová zátěž)
Maximální délka: 6 m
Stupeň ochrany: IP54 (při svislém upevnění)
IP44 (u jiného, než svislého upevnění)
Kategorie: 2/3 (EN 954-1)
Třída izolace:
Maximální rychlost při detekci: 12 m/min.
Použité materiály: Termoplastický pryžový profil CCA 48SHA
Termoplastické pryžové zátky SEBS 60SHA
Ocelové lanko pro kloubový mechanismus POM

Pouzdro DFI
Napájecí napětí: 12V<24V AC/DC
Pojistka 63 mA (12V/24V)
Výstupy: NC
Zátěž kontaktu: 3A / 24V (odporová zátěž)
Vstup: C-NC-NO
Stupeň ochrany: IP56
Kategorie: 2/3 (EN 954-1)
Třída izolace:
Použitý materiál: pouzdro je zhotoveno ze samozhášejícího
izolovaného technického polymeru
Provozní teplota:

Provozní teplota:
2

Údaje a informace uvedené v tomto návodu k použití mohou být kdykoliv společností CAME cancelli automatici S.p.A. změněny bez předchozího upozornění.
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2 Určení

4.4 Rozměry

DFI

Rozměry jsou uvedeny v mm
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DF25
00

0
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4.5 Popis částí
1 - Zátka
2 - Pryžový profil

3

1

3 - Ocelové lanko
2

4 - Mechanismus s připojením kabelu
5 - Hliníkový profil
6 - Nosný držák
7 - Mechanismus s upevněným mikrospínačem
8 - Mikrospínač
9 - Svorkovnice pro elektrickou kabeláž

13

10 - Pouzdro DFI
4

11 - Řídicí panel
12 - Šrouby UNI6954 ∅ 2,9x13

DFI

5

13 - Šrouby UNI6954 ∅ 3,9x13
14 - Pojistný čep

10

6
1

11
12
CMP
2

6

5

7
14
8

13
9

TMF
1

7

4

4m

13

3

5 Instalace
Varování: Nesprávná montáž může způsobit vážné poškození. Dodržujte všechny montážní pokyny.

5.1 Předběžné kontroly

5.2 Nářadí a materiály
Ujistěte se, zda jsou v dosahu všechny nezbytné materiály a nářadí, aby byla umožněna maximálně bezpečná montáž závory podle
platných předpisů. Na následujícím obrázku je uvedena minimální sestava nářadí pro montáž zařízení.

5.3 Seznam kabelů
Připravte si koryta a trubice pro vedení elektrické kabeláže tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození.
Doporučené typy kabelů:
Zapojení

Typ kabelu a minimální průřez

Maximální přípustná délka kabelu

A - Výstupní svorky C - N.C.

FROR (ohebný) 2 x 0,5 mm2

30 m*

A - Výstupní svorky C - N.C. - N.O.

FROR (ohebný) 3 x 0,5 mm2

30 m*

C - Výstupní svorky C - N.C. + Napěťový přívod 12-24V

FROR (ohebný) 4 x 0,5 mm2

30 m*

*Při delším úseku lze použít delší kabel.

DF

DFI

DF
A

B

C

4

Údaje a informace uvedené v tomto návodu k použití mohou být kdykoliv společností CAME cancelli automatici S.p.A. změněny bez předchozího upozornění.

ČESKY

Před montáží je nutné ověřit, zda je místo pro upevnění citlivé nárazové lišty vhodné.

5.4 Úprava nárazové lišty pro různé délky

L

LN

LN - 30

1) Stanovte místo,
které má být chráněno.
Nominální délka (LN).
Pozn.: při svislém
umístění snižte
nominální délku (LN)
o 30 mm, aby nedošlo
ke kontaktu se zemí.

ČESKY

Údaje a informace uvedené v tomto návodu k použití mohou být kdykoliv společností CAME cancelli automatici S.p.A. změněny bez předchozího upozornění.

CA
ME

N

L N

30mm

2) Hliníkový (LP) a pryžový profil (LG)
zkraťte odřezáním následovně:
LP = LN - 40 mm;
LG = LN - 285 mm.

L

3) Do hliníkového
profilu vyvrtejte na
obou stranách otvory
∅ 3 mm k zajištění zátek,
vložte mechanismus
s připojením kabelu
a dotáhněte dva šrouby
UNI6955 ∅ 3,9x13.

P
L

G

1

15

0

2

0

15

4) Do hliníkového profilu vložte pryžový
profil až ke hraně mechanismu
a otvorem v horní části pouzdra
protáhněte ocelové lanko.

5

4
5) Vložte mechanismus s upevněným mikrospínačem.
Poté uvolněte mírným stlačením dolů páku a dotáhněte
dva šrouby UNI6955 ∅ 2,9x13.

2

1

1
2

6) Ocelové lanko vložte do pojistného čepu; sestavu zasuňte
do páky, napněte lanko a dotáhněte šroub.
Po úpravě přečnívající konec lanka odstřihněte.

3

7) Stavitelným šroubem upravte napnutí
lanka na mechanismu a zkontrolujte pomocí
měřiče elektrického odporu na svorce NC,
zda mikrospínač pracuje správně.
Důležité: správné nastavení je takové, kdy se
mechanismus spustí po max. 20 mm deformaci.
Mechanismus zajistěte pomocí šroubu.

1
20 mm

1)
2)
3)
4)

6

3

2

Přednastavená vzdálenost zastavení = 20 mm
Bod spuštění, doba odezvy = 0,2 s
Přesah zastavení = 45 mm
Doba obnovy z místa inicializace = 2 s

4
1
2
3

Údaje a informace uvedené v tomto návodu k použití mohou být kdykoliv společností CAME cancelli automatici S.p.A. změněny bez předchozího upozornění.
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3

1

8) Pouze pro vertikální montáže: k ochraně před tvorbou kondenzátu
uvnitř krytky vyvrtejte ve spodní části ve vyznačené oblasti
otvor ∅ 4 mm. Nasuňte krytku a připevněte ji třemi šrouby
UNI 6954 3,9 x 13 mm s příslušnými podložkami.

Údaje a informace uvedené v tomto návodu k použití mohou být kdykoliv společností CAME cancelli automatici S.p.A. změněny bez předchozího upozornění.
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2
5

4

1

2

9) POZNÁMKA: pokud je nárazová lišta umístěna svisle,
mechanismus s upevněným mikrospínačem musí být umístěn
ve vyvýšené poloze.
Tři nosné držáky umístěte ve stejné vzdálenosti od sebe, vyvrtejte
otvory ∅ 4 mm a zajistěte je pomocí šroubů + přizpůsobenými
vložkami nebo pomocí samořezných šroubů ke kovovému
povrchu nebo podobnými ekvivalenty. Všechny šrouby
musí být se zapuštěnou hlavou.

1

10) Vyvrtejte otvor do hliníkového profilu a opatřete jej průchodkou pro vedení
kabelu. Otvorem protáhněte elektrický kabel. Doporučuje se provést zkoušku,
zda je možné kabelem v otvoru volně posouvat.
U položek DF15/17/20 je otvor již vyvrtán.

11) Vyvrtejte otvor ∅ 0,5 mm a zajistěte
pomocí šroubů UNI 6954 ∅ 3,9x13.

1
O

2

2,5

7

5.5 Elektrické zapojení
Výběr kabelů je uveden v bodě 5.3, seznam kabelů.

OVLÁDACÍ
PANEL

Elektrické zapojení s řídícím panelem (DFI) připojenou mezi nárazovou lištu umístěnou
na pohyblivém křídle brány a ovládacím panelem.

NÁRAZOVÁ
LIŠTA

ŘÍDÍCÍ
PANEL (DFI)

OVLÁDACÍ
PANEL

Po elektrickém propojení nasaďte zátky a zajistěte je
třemi šrouby UNI6954 ∅ 3,9x13 s podložkami.
Výstraha! Před zajištěním zátky se ujistěte, zda je okraj mikrospínače
nárazové lišty ve správné poloze (viz odstavec 5.4 Úprava nárazové lišty
pro různé délky, bod 7).

8
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Elektrické zapojení nárazové lišty ke svorkám ovládacího
panelu pro bezpečnostní kontakty NC.

ČESKY

NÁRAZOVÁ
LIŠTA

BY-3500T
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Ovládací panel pro BK220T, CBYT, CBXT

ZT6-ZT6C

NÁVOD K OBSLUZE

1 Popis symbolů
Tento symbol označuje části návodu, které musí být pečlivě přečteny.
Tento symbol označuje části týkající se bezpečnosti.
Tento symbol upozorňuje na poznámky důležité pro uživatele.

2 Limitní hodnoty pro použití a účel použití
2.1 Limitní hodnoty pro použití
Základní desky ZT6 - ZT6C, ve verzi s ovládacími a bezpečnostními tlačítky zabudovanými do panelu, jsou určeny pro ovládání automatických bran
BK2200T, pro motory CBXT a motoryCBYT a pro ovládání sekčních, posuvných a křídlových vratových systémů.
Jakákoliv použití, která jsou odlišná od výše uvedených použití, a montáž provedená odlišně od montáže, která je uvedena v tomto návodu, jsou
zakázána.

2.2 Účel použití
Tento návod je napsán výhradně pro profesionální montéry nebo jiné vhodně proškolené osoby.

3 Normy
Tento výrobek splňuje požadavky následujících norem: EN 12978, UNI EN 954-1, CEI EN 60335-1, UNI EN 12453.

4 Popis
4.1 Třífázová / jednofázová ovládací deska
Ovládací deska pro převodové motory s jednofázovým napájením 240 V nebo s třífázovým napájením 240 / 400 V a frekvencí 50 ÷ 60 Hz. Deska je zcela
navržena a vyrobena společností CAME Cancelli Automatici S.p.A. Box a je vybavena otvorem, který umožňuje cirkulaci vzduchu.
Záruka 24 měsíců, pokud nedojde k zásahu do zařízení.

4.2 Technické údaje
Elektronická ovládací deska

Stupeň ochrany: IP54

Napájecí napětí: 240 V / 400 V - 60 Hz

Kategorie izolace: II

Jmenovitý výkon: 750 W

Materiál: ABS

Spotřeba v klidovém režimu: 50 mA

Provozní teplota:

Maximální výkon příslušenství, 24 V: 20 W
Maximální výkon příslušenství, 240 V: 85 W

4.3 Základní součásti
1

Spínač „Volba funkce“

2

Pojistka pro příslušenství 2 A

3

Pojistka řídicí jednotky 315 mA

4

Síťová pojistka 8 A

5

Konektor pro připojení vysokofrekvenční karty
(viz tabulka), bod 5.10

6

Signalizační dioda vysokofrekvenčního kódu

7

Zapojovací konektory

8

Transformátor zapojovacích konektorů

9

Tlačítka pro uložení vysokofrekvenčních kódů
do paměti

10 Regulátor TCA: Nastavení doby automatického
zavírání
11 Regulátor Par. Op.: Nastavení doby částečného
otevření

Všechny údaje a informace obsažené v tomto návodu mohou být dle našeho rozhodnutí kdykoliv změněny.

VAROVÁNÍ - nesprávná montáž může vést ke způsobení vážného zranění. Pečlivě dodržujte montážní pokyny.

5 Instalace
5.1 Předběžné kontroly

Všechny údaje a informace obsažené v tomto návodu mohou být dle našeho rozhodnutí kdykoliv změněny.

Před zahájením montáže musíte:
•

Zkontrolovat, zda je místo pro montáž ovládacího panelu chráněno před otřesy, zda je montážní povrch dostatečně pevný a zda jsou pro montáž použity
odpovídající komponenty (šrouby, kolíky atd.).

•

Provést opatření pro použití vhodného omnipolárního vypínacího zařízení, u kterého nebude vzdálenost mezi kontakty větší než 3 mm, aby došlo
k přerušení napájení.

•

Zkontrolovat, zda jsou správně provedena zapojení uvnitř skříně z hlediska ochrany elektrického okruhu a zjistit, zda jsou opatřena dodatečnou
izolaci, která je chrání před kontaktem s ostatními vnitřní částmi.

•

Připravit vhodné průchozí kabely a hadice pro elektrické vodiče, abyste zajistili jejich ochranu před mechanickým poškozením.

5.2 Zařízení a materiály
Ujistěte se, zda máte k dispozici všechny materiály a nářadí, která jsou nezbytná pro provedení bezpečné montáže podle platných předpisů a norem.
Zde je uvedeno několik příkladů.

5.3 Rozměry a vzdálenosti montážních otvorů
Nejlepším řešením je použití šroubů s drážkovou hlavou Phillips s maximálním průměrem 6 mm.

Průměr otvoru je 20 / 21 mm.

Délka vodiče
1 až 10 m

Délka vodiče
10 až 20 m

Délka vodiče
20 až 30 m

Třífázové napájení 240 / 400 V

4G 1,5 mm²

4G 2,5 mm²

4G 4 mm²

Dvoufázové napájení 240 V

3G 1,5 mm²

3G 2,5 mm²

3G 4 mm²

Dvoufázové / třífázové motory 230 / 400 V

4G 1 mm²

4G 1,5 mm²

4G 2,5 mm²

Motor, 24 V

2 x 1 mm²

2 x 1,5 mm²

2 x 2,5 mm²

Blikajicí světlo 240 V

2 x 0,5 mm²

2 x 1 mm²

2 x 1,5 mm²

Blikajicí světlo 24 V

2 x 0,5 mm²

2 x 1 mm²

2 x 1,5 mm²

Světlo pracovního cyklu / světlo s pevnou dobou svícení 240 V

3G 0,5 mm²

3G 1 mm²

3G 1,5 mm²

2 x 0,5 mm²

2 x 0,5 mm²

2 x 1 mm²

2 x 0,5 mm²

2 x 0,5 mm²

2 x 1 mm²

Výstup 24 V „v pohybu“

2 x 0,5 mm²

2 x 0,5 mm²

2 x 1 mm²

Bezpečnostní kontakty

2 x 0,5 mm²

2 x 0,5 mm²

2 x 0,5 mm²

Ovládací tlačítka spínací kontakt / vypínací kontakt

2 x 0,5 mm²

2 x 0,5 mm²

2 x 0,5 mm²

Koncový doraz

3 x 0,5 mm²

3 x 1 mm²

3 x 1,5 mm²

Ovládání druhého motoru

1 x 0,5 mm²

1 x 0,5 mm²

1 x 1 mm²

Připojení

Napájení příslušenství 24 V
Výstražné světlo 24 V

Typ vodiče

FROR CEI 20-22
CEI EN 50267-2-1

Připojení antény (maximálně 50 m)

RG58

Připojení kodéru (maximálně 30 m)

Izolovaný kabel 2402C 22AWG

Poznámka: Příčný průřez vodičů s jinými délkami, než jsou délky uvedené v tabulce, musí být vyhodnocen v závislosti na aktuální absorpci připojených
zařízení, v souladu s doporučením normy CEI EN 60204-1. U zapojení, která vyžadují několik zátěží na jednom vedení (následných), musí být velikosti
uvedené v tabulce přehodnoceny na základě aktuálních hodnot absorpce a vzdáleností.

Všechny údaje a informace obsažené v tomto návodu mohou být dle našeho rozhodnutí kdykoliv změněny.

5.4 Minimální průřezy vodičů

5.5 Elektrická zapojení desky ZT6

Napájecí napětí: 240 V (střídavý proud) jednofázové (240-COM)

Všechny údaje a informace obsažené v tomto návodu mohou být dle našeho rozhodnutí kdykoliv změněny.

Napájecí napětí: 400 V (střídavý proud) třífázové (400-COM) a 240 V (střídavý proud) třífázové (240-COM)

Jednofázový / třífázový motor 240 / 400 V (střídavý proud) max. 750 W

Světlo pracovního cyklu závory nebo světlo s pevnou dobou svícení (240 V) (Světlo pracovního cyklu závory - spínač 16 OFF
(vypnuto) a spínač 17 ON (zapnuto)) - (Světlo s pevnou dobou svícení spínač 16 ON (zapnuto) a spínač 17 OFF (vypnuto)) max. 60 W.

Výstup 240 V (střídavý proud) „v pohybu“ (například blikající světlo - max. 25 W)

Napájení příslušenství 24 V
(střídavý proud)

Vysokofrekvenční kontakt nebo ovládací tlačítko
(viz spínač 2-3 pro volbu funkcí)
Celkem max. 20 W

Výstup 24 V (střídavý proud)
„v pohybu“

Kontrolka „otevřeno“ (24 V - max. 3 W)

Kontakt (N.C. - vypínací kontakt) pro „Opětovné
zavírání v průběhu otevírání“ *Spínač 8 OFF
(vypnuto) a spínač 9 OFF (vypnuto) Kontakt (N.C.
- vypínací kontakt) pro dočasné zastavení
(spínač 8 OFF (vypnuto) a spínač 9 ON (zapnuto))
Kontakt (N.C. - vypínací kontakt) pro „Opětovné
otevírání v průběhu zavírání“

Kontrolka „zavřeno“ (24 V - max. 3 W)
Zapojení koncového spínače pro zavírání
Tlačítko STOP (rozpínací kontakt)
Zapojení koncového spínače pro otevírání
Tlačítko pro otevření (spínací kontakt)

Tlačítko pro částečné otevření (spínací kontakt)

Tlačítko pro zavření (spínací kontakt)

Výstupní kontakt (N.O. - spínací kontakt) Kapacita
kontaktu: 5 A při napětí 24 V (stejnosměrný proud)

Připojení antény

Výstup pro ovládání dvou spojených motorů

Umístěte ovládací tlačítka do výšky 1,5 m nad povrchem terénu a dále od pohyblivých částí automatické závory.

5.6 Elektrická zapojení desky ZT6

Napájecí napětí: 400 V (střídavý proud) třífázové (400-COM) a 230 V (střídavý proud) třífázové (240-COM)

Jednofázový / třífázový motor 240 / 400 V (střídavý proud) max. 750 W

Světlo pracovního cyklu závory nebo světlo s pevnou dobou svícení (240 V) (Světlo pracovního cyklu závory - spínač 16 OFF (vypnuto)
a spínač 17 ON (zapnuto)) - (Světlo s pevnou dobou svícení spínač 16 ON (zapnuto) a spínač 17 OFF (vypnuto)) max. 60 W.

Výstup 240 V (střídavý proud) „v pohybu“ (například blikající světlo - max. 25 W)

Napájení příslušenství 24 V
(střídavý proud)

Vysokofrekvenční kontakt nebo ovládací tlačítko
(viz spínač 2-3 pro volbu funkcí)
Celkem max. 20 W

Výstup 24 V (střídavý proud)
„v pohybu“

Kontrolka „otevřeno“ (24 V - max. 3 W)

Kontakt (N.C. - vypínací kontakt) pro „Opětovné
zavírání v průběhu otevírání“ *Spínač 8 OFF
(vypnuto) a spínač 9 OFF (vypnuto) Kontakt (N.C.
- vypínací kontakt) pro dočasné zastavení
(spínač 8 OFF (vypnuto) a spínač 9 ON (zapnuto))
Kontakt (N.C. - rozpínací kontakt) pro
„Opětovné otevírání v průběhu zavírání“

Kontrolka „zavřeno“ (24 V - max. 3 W)
Zapojení koncového soínače pro zavírání
Tlačítko Stop (N.C. - rozpínací kontakt)
Již připojené tlačítko nouzového ovládání,
v případě doplňků zapojených do série.

Zapojení koncového spínače pro otevírání

Tlačítko otevírání (N.O. - spínací kontakt)
Již připojené tlačítko otevírání,
v případě doplňků zapojených paralelně.

Výstupní kontakt (N.O. - spínací kontakt) Kapacita
kontaktu: 5 A při napětí 24 V (stejnosměrný proud)

Tlačítko pro částečné otevření
(N.O. - spínací kontakt)

Připojení antény

Tlačítko zavírání (N.O. - spínací kontakt)
Již připojené tlačítko zavírání,
v případě doplňků zapojených paralelně.

Výstup pro ovládání dvou spojených motorů

Všechny údaje a informace obsažené v tomto návodu mohou být dle našeho rozhodnutí kdykoliv změněny.

Napájecí napětí: 240 V (střídavý proud) jednofázové (240-COM)

5.7 Přepínače a jejich funkce
BEZPEČNOST
U tohoto systému mohou být zapojeny bezpečnostní funkce, které jsou určeny pro:
-

Opětovné otevírání během zavírání (2-C1).

-

Opětovné zavírání během otevírání (2-CX, viz spínač 8 - 9).

-

Dočasné zastavení - závora se zastaví, je-li v pohybu, s následnou přípravou pro automatické zavření (2-CX, viz spínač 8 - 9).

-

Úplné zastavení (1-2), závora zastavena, mimo jakéhokoliv automatického zavíracího cyklu. Chcete-li obnovit pohyb, musíte použít panel s tlačítky nebo
dálkový ovladač.

POZNÁMKA: Je-li bezpečnostní vypínací kontakt (N.C.) (2-C1, 2-CX, 1-2) rozpojen, bude blikat dioda upozorňující na tento stav.

Všechny údaje a informace obsažené v tomto návodu mohou být dle našeho rozhodnutí kdykoliv změněny.

-

Detekce překážky.

Není-li motor v chodu (závora zavřena, otevřena, nebo po příkazu pro úplné zastavení) a bude-li bezpečnostní zařízení detekovat překážku (například
fotobuňky), zabrání tato funkce jakémukoliv pohybu.
-

Testování bezpečnostní funkce.

Při každém příkazu pro otevírání a zavírání závory řídicí jednotka zkontrolujte provozuschopnost bezpečnostních funkcí.
Použitelné příslušenství
-

Světlo pracovního cyklu závory nebo světlo s pevnou dobou svícení (60 W)

OSTATNÍ VOLITELNÉ FUNKCE
-

Automatické zavírání. Časový spínač automatického zavírání se zapíná po aktivaci koncového spínače pro otevírání. Možnost úpravy nastaveného času
podléhá také změnám způsobeným vlivem použitého bezpečnostního příslušenství. K tomu nedojde po příkazu pro úplné zastavení nebo v případě
přerušení napájení.

-

Částečné otevření. Otevření závory, které umožní průchod chodcům. Je aktivováno propojením svorek 2-3P a je seřizováno regulátorem PART. OP.
Pomocí této funkce se může automatické zavírání měnit následujícím způsobem:

1) Spínač 12 nastaven do polohy ON (zapnuto): Po částečném otevření je čas pro automatické zavírání nastavitelný nezávisle na nastavení regulátoru
TCA a na poloze spínače 1. Je nastaven na 8 sekund.
2) Spínač 12 nastaven do polohy OFF (vypnuto): Po částečném otevření je čas pro automatické zavírání nastavitelný pouze v případě, je-li spínač 1
nastaven do polohy ON (zapnuto).
-

Světlo pracovního cyklu . Světlo, které osvětluje manévrovací prostor. Začíná svítit od okamžiku, kdy se brána začne otevírat a svítí, dokud
nebude brána zcela zavřena (včetně doby, která je nutná pro automatické zavírání).

Není-li automatické zavírání aktivováno, světlo zůstane svítit pouze během pohybu závory (E-EX).
-

Světlo s pevnou dobou svícení. Světlo, které osvětluje manévrovací prostor. Po příkazu pro otevírání zůstává toto světlo svítit po stanovenou dobu
5 minut a 30 sekund (E-EX).

-

Funkce „Přítomnost obsluhy“. Závora je v provozu, dokud je stisknuto tlačítko (mimo provoz pomocí vysílačky).

-

Blikání světla. Blikání světla v trvání 5 sekund během otevírání a zavírání závory.

-

Funkce „Master“ (řídicí). Panel přijímá všechny příkazové funkce, jsou-li použity dva spojené motory (viz strana 30).

-

Funkce „Slave“ (podřízená).Tento panel je ovládán výhradně deskou MASTER (řídicí deska).

-

Funkce umožňující dočasné zastavení nebo zavření během otevírání, běžně spojený kontakt (2-CX). Pomocí spínače zvolte jednu ze dvou funkcí.

(viz Volba funkce)
-

Typ příkazu:

-

otevřít - zavřít - zpět pomocí tlačítka a vysílačky

-

otevřít - zastavit - zavřít - zastavit pomocí tlačítka a vysílačky

-

otevírat pouze pomocí vysílačky.

SEŘÍZENÍ
-

automatické doby zavírání

-

doby částečného otevření

- Automatické zavírání aktivováno, (1 OFF (vypnuto) - deaktivace)

2 ON (zapnuto)

- Funkce „Otevřít - zastavit - zavřít - zastavit“ pomocí tlačítka (2-7) a vysílačky (připojená vysokofrekvenční karta AF)
je aktivována

2 OFF (vypnuto)

- Funkce „Otevřít - zavřít“ pomocí tlačítka (2-7) a vysílačky (připojená vysokofrekvenční karta AF) je aktivována

3 ON (zapnuto)

- Funkce „Pouze otevřít“ pomocí vysílačky (připojená vysokofrekvenční karta AF) je aktivována, (3 OFF (vypnuto)
- deaktivace)

4 ON (zapnuto)

- Funkce „Přítomnost obsluhy“ (mimo funkce ovládané pomocí vysílačky) je aktivována, (4 OFF (vypnuto) - deaktivace)

5 ON (zapnuto)

- Funkce „Předblikání světla během otevírání a zavírání brány “ je aktivována, (5 OFF (vypnuto) - deaktivace)

6 ON (zapnuto)

- Detekce překážky aktivována, (6 OFF (vypnuto) - deaktivace)

7 OFF (vypnuto)

- Funkce „Opětovné zavírání během otevírání“ (připojte bezpečnostní zařízení ke svorkám 2-C1) je aktivována, (7 ON
(zapnuto) - deaktivace)

8 OFF (vypnuto) / 9 OFF (vypnuto) - Funkce „Opětovné zavírání během otevírání“ (připojte bezpečnostní zařízení ke svorkám 2-CX) je aktivována,
8 OFF (vypnuto) / 9 ON (zapnuto) - Funkce „Dočasné zastavení“ (připojte bezpečnostní zařízení ke svorkám 2-CX) je aktivována,
(nejsou-li zařízení připojená ke svorkám 2-CX používána, nastavte spínač 8 do polohy ON (zapnuto))
10 OFF (vypnuto)

- Funkce „Úplné zastavení“ (připojte tlačítko ke svorkám 1-2) je aktivována, (10 ON (zapnuto) - deaktivace)

11 OFF (vypnuto)

- Funkce „Slave“ (podřízená) je deaktivována (aktivovat v případě spojeného zapojení)

12 ON (zapnuto)

- Funkce „Částečné otevření“ (doba pro automatické zavírání je pevně stanovena na 8 sekund) je aktivována

12 OFF (vypnuto)

- Funkce „Částečné otevření“ (doba pro automatické zavírání je nastavena pomocí regulátoru, je-li použit) je aktivována

13 ON (zapnuto)

- Funkce „Test bezpečnosti“ týkající se funkčnosti fotobuněk je aktivována,
(13 OFF (vypnuto) - deaktivace)

14 OFF (vypnuto)

- Funkce „Master“ (řídicí) je deaktivována (aktivovat v případě spojeného zapojení)

15

- Nepoužívá se, nechejte spínač nastaven v poloze OFF (vypnuto)

16 ON (zapnuto)

Funkce „Světlo s pevnou dobou svícení“ je aktivována, (16 OFF (vypnuto) - deaktivace)

17 ON (zapnuto)

Funkce „Světlo pracovního cyklu brány“ je aktivována, (17 OFF (vypnuto) - deaktivace)

18 ON (zapnuto)

- Aktivace brzdy během zavírání - (CBX, CBXT).

19

- Není zapojeno

20

- Není zapojeno

5.8 Nastavení regulátoru

Regulátor T.C.A. = Nastavuje dobu automatického zavírání od minimálně 1 sekundy do maximálně 120 sekund.
Regulátor Part. Op. = Nastavuje dobu automatického otevírání od minimálně 1 sekundy do maximálně 14 sekund.

Všechny údaje a informace obsažené v tomto návodu mohou být dle našeho rozhodnutí kdykoliv změněny.

1 ON (zapnuto)

5.9 Zapojení dvou panelů pro ovládání spojených motorů
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ŘÍDICÍ DESKA

Všechny údaje a informace obsažené v tomto návodu mohou být dle našeho rozhodnutí kdykoliv změněny.

/.

-

Upravte směry převodových motorů „A“ a „B“ tak, že nastavíte směr
otáčení motoru „B“ (viz zapojení koncového spínače v návodu pro
obsluhu motoru).

-

Nastavením spínače 14 na řídicí desce do polohy ON (zapnuto) zvolte
jeden z motorů A nebo B řídicím motorem MASTER. Označení MASTER
znamená, že tento motor ovládá obě brány, zatímco řídicí deska
druhého motoru je nastavením spínače 11 do polohy ON (zapnuto)
deaktivována (podřízená) (1).

-

Ujistěte se, zda je vysokofrekvenční karta vložena do řídicí desky
MASTER (2).

-

Proveďte elektrická zapojení a běžně používané volby pouze na řídicí
desce MASTER (3).

-

Proveďte zapojení mezi svorkami jako na obr. A.



PODŘÍZENÁ DESKA
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Vysokofrekvenční karta „AF“

Základní deska „Řídicí desky“
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C1 CX B1 B2

Ujistěte se, zda jsou všechny spínače na desce druhého motoru v poloze
OFF (vypnuto), mimo spínač 11 (4).
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POZNÁMKA: Mají-li dvě spojené brány různé velikosti, řídicí funkce
musí být zapojena u řídicí desky motoru, která je instalována
na delší bráně.
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PODŘÍZENÁ DESKA

5.10 Instalace vysokofrekvenčních ovládacích prvků
A - PŘIPOJENÍ VYSOKOFREKVENČNÍ KARTY AF **. B - KÓDOVÁNÍ VYSÍLAČEK. C - ULOŽENÍ KÓDU DO PAMĚTI KARTY.

(A) PŘIPOJENÍ VYSOKOFREKVENČNÍ KARTY AF

FM 26,995
FM 30,900
AM 26,995
AM 30,900
AM 433,92
AM 433,92
AM 40,685

Vysokofrekvenční
karta
AF130
AF150
AF26
AF30
AF43S / AF43SM
AF43SR
AF40

Vysílačka
TFM
TFM
TOP
TOP
TAM / TOP
ATOMO
TOUCH

TOP

TAM

(**) U vysílaček s frekvencí 433,92 MHz (řady TOP a TAM), umístěte propojku
na příslušné kartě AF 43S do polohy, která je znázorněna na obrázku.

ZÁKLADNÍ DESKA

VYSOKOFREKVENČNÍ
KARTA AF

Vysokofrekvenční karta AF by měla být VŽDY připojována, je-li odpojeno napájení,
protože základní deska ji rozpozná pouze v případě, je-li napájena.

(B) KÓDOVÁNÍ VYSÍLAČKY
ATOMO
AT01-AT02-ATO4
viz pokyny v návodu, který je připojen k vysokofrekvenční kartě AF43R

TOP
T432M - T312M
Pomocí spínače C nastavte kód a pomocí přepínače D nastavte kanál (P1 = CH1 a P2 = CH2, výchozí nastavení)

Všechny údaje a informace obsažené v tomto návodu mohou být dle našeho rozhodnutí kdykoliv změněny.

Frekvence / MHz

(B) KÓDOVÁNÍ VYSÍLAČKY

Viz pokyny v návodu uvnitř balení

Nastavte pouze kód
P1 = CH1
P2 = CH2
P3 = CH3

Všechny údaje a informace obsažené v tomto návodu mohou být dle našeho rozhodnutí kdykoliv změněny.

P4 = CH4

Viz pokyny v návodu uvnitř balení

Viz pokyny v návodu uvnitř balení

TOP-264M
POSTUP STANDARDNÍHO KÓDOVÁNÍ
1. Určete si kód (také pro archivaci)

2. Zapojte kódovací propojku J

3. Zaregistrujte kód

4. Odpojte propojku J.

Postupně tiskněte P1 nebo P2, aby byla provedena
registrace kódu. Při desátém stisknutí potvrdí
registraci kódu dvojitý zvukový signál.

První kódovací operace musí být provedena tak, aby byly propojky pro kanály 1 a 2 umístěny
v poloze jako na obr. A. Na obr. B jsou znázorněna následující nastavení na různých
kanálech.

1° kód

2° kód

Všechny údaje a informace obsažené v tomto návodu mohou být dle našeho rozhodnutí kdykoliv změněny.

Viz pokyny v návodu uvnitř balení

(C) ULOŽENÍ KÓDU DO PAMĚTI
-

Držte stisknuté tlačítko CH1 na základní desce a jakmile se rozsvítí dioda, pomocí tlačítka na vysílačce vyšlete příkaz.
Dioda bude chvíli blikat, aby upozornila na uložení kódu do paměti (viz obr. 1).

-

Proveďte stejný postup i u tlačítka CH2 a přidružte k tomuto tlačítku jiné tlačítko na vysílačce (obr. 2).

CH1 = Kanál pro přímé příkazy pro funkce ovládacího panelu („Pouze otevřít“ / „Otevřít - zavřít - zpět“ nebo „Otevřít - zastavit - zavřít - zastavit“,
v závislosti na poloze nastavené u spínačů 2 a 3).
CH2 = Kanál pro přímé příkazy pro doplňková zařízení připojená ke svorkám B1-B2.

Všechny údaje a informace obsažené v tomto návodu mohou být dle našeho rozhodnutí kdykoliv změněny.

Signalizační dioda vysokofrekvenčního kódu

OBR. 1

Vysokofrekvenční karta AF

Dioda vysokofrekvenčního kódovacího signálu

OBR. 2

Vysokofrekvenční karta AF

Poznámka: Budete-li chtít provést změnu kódu, jednoduše zopakujte výše uvedený postup.

6 Montáž závěsů skříňky

Nainstalujte závěsy do skříňky (podle přání
na pravou nebo levou stranu) a zajistěte je pomocí
dodaných šroubů a podložek.

Zasunout a otočit

Nasaďte na závěsy kryt
a připevněte jej
dodanými šrouby.

7 Likvidace

Tento produkt, včetně balení, je vyroben z několika druhů materiálů, které mohou být recyklovány.
Vyhledejte recyklační stanici nebo sběrný dvůr, kde bude zajištěna likvidace produktu podle platných předpisů.
Některé elektronické součásti mohou obsahovat nebezpečné látky. Nevyhazujte takové součásti do běžného odpadu.

Všechny údaje a informace obsažené v tomto návodu mohou být dle našeho rozhodnutí kdykoliv změněny.

Sestavte pružné závěsy.

8 Prohlášení výrobce

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE
Dle Dodatku II B Směrnice pro strojní zařízení 98/37/CE
Přiloženo k technické dokumentaci (originál Prohlášení o shodě je k dispozici na vyžádání)
Datum prohlášení 07/12/2001
Zástupci společnosti
CAME Cancelli Automatici S.p.A.
via Martiri della Libertà, 15
31030Dosson di Casier - Treviso - ITALY
Tel. (+39) 0422 4940 - fax (+39) 0422 4941
internet: www.came.it - e-mail: info@came.it
Na vlastní zodpovědnost tímto prohlašujeme, že níže uvedená zařízení ...

… odpovídají italským národním zákonům, které odpovídají následujícím směrnicím (v místě jejich platnosti):
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ 98/37/CE
SMĚRNICE PRO NÍZKÁ NAPĚTÍ 73/23/EEC - 93/68/EEC
SMĚRNICE ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY 89/336/EEC - 92/31/EEC
SMĚRNICE R&TTE 1999/5/CE
Současně prohlašují a zaručují, že výrobky, které jsou předmětem tohoto prohlášení, jsou vyrobeny podle požadavků
následujících hlavních harmonizovaných nařízení:
EN 292 ČÁST 1 A 2

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ.

EN 12453

PRŮMYSLOVÉ, KOMERČNÍ A OSTATNÍ ZAVÍRACÍ MECHANISMY.

EN 12445

PRŮMYSLOVÉ, KOMERČNÍ A OSTATNÍ ZAVÍRACÍ MECHANISMY.

EN 12978

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VRATA A DVEŘE.

EN 60335 - 1

BEZPEČNOST PŘÍSTROJŮ POUŽÍVANÝCH V DOMÁCNOSTI.

EN 60204 - 1

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ.

EN 61000 - 6 - 2

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA.

EN 61000 - 4 - 4

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA.

EN 61000 - 4 - 5

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Prodej nebo používání produktů, které jsou předmětem této smlouvy, je zakázán, dokud nebudou dokončeny nebo
dokud nebude zajištěna jejich úplná shoda s ustanoveními směrnice pro strojní zařízení 98/37/EC.
Podpisy zástupců
TECHNICKÝ ŘEDITEL

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

p. Gianni Michielan

p. Paolo Menuzzo

www.came.cz

