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SPIDER
INSTRUKCJA
I KATALOG
CZĘŚCI
ZAMIENNYCH

MANUEL
D’INSTRUCTIONS
ET CATALOGUE
DES PIECES DE
RECHANGE
Siłownik elektro- Motoréducteur
mechaniczny do pour portes à
bram segmento- ressort ou à
wych i uchylnych. contrepoids.
(Pour SP 6065
(Dla SP 6065
et SP 6100).
i SP 6100).
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Motoriduttore
elettromeccanico
per porte a molla
o contrappesi.
(Per SP 6065 e
SP 6100).
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BETRIEBSANLEITUNG UND
ERSATZTEIL
KATALOG

ki
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MANUALE
ISTRUZIONI E
CATALOGO
RICAMBI

F

l
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Elektromechanischer
Getriebemotor
für Türen mit Feder
oder
Gegengewichten.
(Für SP 6065
und SP 6100).
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I

MANUAL DE
INSTRUCCIONES
Y CATÁLOGO
DE RECAMBIOS
Motorreductor
electromecánico
para puertas de
muelle y con
contrapesos.
(Para SP 6065 y
SP 6100).
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Centrale di
comando,
ricevitore
radio e luce
di cortesia
incorporati.

Centrala, odbiornik radiowy i oświetlenie wbudowane.

Centrale de
commande,
récepteur
radio et
éclairage
automatique
incorporés.

D

E

Steuerzentrale, Central de
mando,
Funkempfäng
radiorreceptor
er und
y luz de
Höflichkeitslicht
cortesía
sind
incorporados.
eingebaut.

SPIDER 6065

Forza max.
650 N, a
due velocità.

Maksymalna
siła 650 N
i dwie prędkości ruchu.

Force max.
Höchstraft
Fuerza màx,
650 N, a deux 650 N, mit zwei 650 N, de dos
Geschwindigkeiten. velocidades.
vitesses.

SPIDER 6100

Forza max.
1000 N, a
due velocità.

Maksymalna
siła 1000 N
i dwie prędkości ruchu.

Force max.
1000 N, a
deux vitesses.

.p
l

PL

MODELLI E CARATTERISTICHE
MODELE I ICH PARAMETRY
MODELES ET CARACTERISTIQUES
MODELLE UND MERKMALE
MODELOS Y CARACTERÍSTICAS
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Höchstraft
1000 N,
mit zwei
Geschwindigkeiten

Fuerza màx,
1000 N, de
dos
velocidades.

DATI TECNICI - D ANE TECHNICZNE - DONNEES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN - DATOS TÉCNICOS

w

Alimentazione - Zasilanie
Alimentation - Speisung - Alimentación

.g
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Unità di misura
Jednostka
Unité de mesure
Maßeinheit
Unidad de medida

SP 6100

Vpp 50 Hz

230

230

Vps

24

24

A

0.5

0.65

1.3

1.5

Potenza assorbita - Moc pobierana
Puissance absorbée - AufgenommeneLeistung
Potencia absorbida

VA

120

150

300

360

Velocità - Prędkość - Vitesse
Geschwindigkeit - Velocidad

m/s

0.12

0.15

0.11

0.135

w

w

Corrente - Prąd - Courant - Strom - Intensidad

Spinta max. - Maksymalny uciąg
Pousèe maximum - Max. Schub - Empuje max.

N

650

1000

Trazione - Siła ciągnąca - Traction - Antrieb - Traccion

N

650

1000

°C (Min. / Max.)

-20° ÷ +70°

-20° ÷ +70°

50

30

Temperatura di esecizio - Zakres temp. pracy
Température de service - Betriebstemperatur
Temperatura de servicio

2

SP 6065

Ciclo di lavoro - Intensywność pracy
Cycle de travail - Arbeitszyklus - Ciclo de trabajo

%

Peso motore - Ciężar siłownika
Poids moteur - Motorgewicht - Peso del motor

kg

30

13

20
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TYPOWE ZASTOSOWANIE
TYPISCHE ANWENDUNGEN
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APPLICAZIONI TIPICHE
APPLICATIONS TYPIQUES
APLICACIONES HABITUALES

200

120

skok maks. 2500

400

3370

Lo SPIDER standard (corsa max 2500 mm.) può automatizzare porte a molle con altezza max fino a 2600 mm., porte
basculanti e porte sezionali a contrappesi con altezza max fino a 2400 mm.. Per altezze differenti, vedere accessori opzionali.

PL

Standardowy model SPIDER (maks. skok 2500 mm) może automatyzować bramy uchylne sprężynowe do wys. 2600 mm.,
segmentowe i uchylne z przeciwwagą do wys. 2400 mm. Zapoznaj się z akcesoriami dodatkowymi dla różnych wysokości.

F

Le SPIDER standard (course max. 2500 mm) peut automatiser des portes basculantes à ressorts d’une hauteur max. de
2600 mm., des portes à sections et portes basculantes à contrepoids d’une hauteur max. de 2400 mm. Pour des hauteurs
différentes, voir les accessoires en option.

D

Mit dem SPIDER in Standardausführung (max. Lauf 2500 mm) können Federschwingtüren mit einer Höhe bis maximal
2600 mm., Sektionstüren und Schwingtüren mit Gegengewichten mit einer Höhe bis maximal 2400 mm. automatisiert
werden. Für andere Höhen wird auf das Sonderzubehör verwiesen.
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El modelo SPIDER estándar (carrera máx. 2500 mm) sirve para automatizar puertas basculantes de muelle de altura
máx. de hasta 2600 mm., puertas seccionales y basculantes con contrapesos de altura máx. de hasta 2400 mm. Para
alturas diferentes, véanse los accesorios opcionales.

I
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Porta sezionale (H max = 2400 mm)
Brama segmentowa (H max. = 2400 mm)

F

Porte à sections (H max. = 2400 mm)

D

Sektionstür (H max = 2400 mm)

E

Puerta seccional (H máx. = 2400 mm)

I

Porta basculante a contrappesi (H max = 2400 mm)

w

w
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Brama uchylna z przeciwwagą (H max. 2400 mm)

F

Porte basculante à contrepoids (H max. = 2400 mm)

D

Schwingtür mit Gegengewichten (H max = 2400 mm)

E

Puerta basculante con contrapeso (H máx. = 2400 mm)

I

Porta basculante a molle (H max = 2600 mm)
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Brama uchylna sprężynowa (H max. 2600 mm)

F

Porte basculante à ressorts (H max. = 2600 mm)

D

Schwingtür mit Federn (H max = 2600 mm)

E

Puerta basculante de muelle (H máx. = 2600 mm)
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KONTROLA I
PROCEDURY
WSTĘPNE

VERIFICHE E
PRELIMINARI

CONTROLES
PRÜFUNGEN UND CONTROLES
PRELIMINAIRES VORBEREITEN PRELIMINARES
DE ARBEITEN

1) Uważnie przeczytaj
instrukcję.
2) Upewnij się, czy struktura bramy jest wystarczająco solidna dla zastowania automatu.
3) Sprawdź, czy w czasie
ruchu bramy nie występują żadne zwiększone
opory i tarcie.
4) Brama musi być właściwie wyważona, poprzez
regulację odpowiednich
mechanizmów.

1) Lire attentivement les
instructions.
2) Contrôler que la
structure des portes est
solide et adaptée à être
équipée d’une
motorisation.
3) S’assurer que durant
son mouvement, la
porte ne subit pas de
points de frottement.
4) La porte doit être bien
équilibrée.
Eventuellement, il faudra
intervenir sur les
5) W pobliżu siłownika
mécanismes
zainstaluj odpowiednio
d’équilibrage.
zabezpieczone gniazdko 5) Prévoir à proximité de la
elektryczne z uziemieniem. position choisie pour le
montage du SPIDER
une prise type SCHUKO
alimentée à 230 V et
correctement protégée.

1) Die Anleitungen genau
lesen.
2) Sicherstellen, dass die
Türstruktur solide und
für die Motorisierung
geeignet ist.
3) Sicherstellen, dass die
Tür während ihrer
Bewegung nicht reibt.
4) Die Tür muss richtig
ausgeglichen sein;
gegebenenfalls die
Ausgleichsvorrichtunge
n betätigen.
5) In der Nähe der für
SPIDER vorgesehenen
Position eine SCHUKO
Steckdose mit 230V
Speisung und
passendem Schutz
vorsehen.

1) Lea atentamente las
instrucciones.
2) Cerciórese de que la
estructura de la puerta
sea sólida y apropiada
para ser motorizada.
3) Cerciórese de que
durante todo el
movimiento de la puerta
no se produzcan roces.
4) La puerta tiene que
estar perfectamente
equilibrada. Si fuera
necesario, actúe sobre
los mecanismos de
equilibrado.
5) Coloque en proximidad
de la posición prevista
para SPIDER un
tomacorriente tipo
SCHUKO, alimentado a
230V y protegido
adecuadamente.
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1) Leggere attentamente le
istruzioni.
2) Accertarsi che la
struttura della porta sia
solida ed adatta ad
essere motorizzata.
3) Accertarsi che la porta
durante il suo
movimento non subisca
punti di attrito.
4) La porta dovrà essere
ben bilanciata.
Eventualmente, sarà
necessario intervenire
sui meccanismi di
bilanciamento.
5) Predisporre in
prossimità della
posizione prevista dello
SPIDER, una presa tipo
SCHUKO alimentata a
230V ed
adeguatamente protetta.
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QUADRO D’INSIEME - WIDOK OGÓLNY - CADRE GENERAL
ÜBERSICHTZEICHNUNG - ESQUEMA DE CONJUNTO
1
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1. SPIDER
2. Lampeggiante 24Vdc
3. Selettore o tastiera
digitale
4. Coppia di fotocellula
5. Pulsantiera interna
6. Presa Schuco
7. Lampadina 24V 15W
max
8. Pulsante passo-passo

4
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1. SPIDER
2. lampa ostrzeg. 24Vps
3. Przełącznik kluczykowy
lub klawiatura kodowa
4. Para fotokomórek
5. Przycisk wewnętrzny
6. Gniazdko elektryczne
7. Żarówka 24V/15W
8. Przycisk "Krok Po Kroku"

F

1. SPIDER
2. Clignotant 24Vdc
3. Sélecteur à clé avec
clavier numérique
4. Paire de photocellules
5. Clavier interne
6. Prise Schuko
7. Lampe 24V 15 W max
8. Bouton pas-à-pas

D

1. SPIDER
2. 24Vdc Blinklicht
3. Schlüsselwählschalter
oder Digitaltastatur
4. Photozellenpaar
5. Interne Druckknopftafel
6. Schüko-Steckdose
7. Lampe, 24V 15W max
8. Taste für Schrittzyklus

E

1. SPIDER
2. Luz intermitente de
24Vdc
3. Selector de llave, o
teclado digital
4. Par de fotocélulas
5. Teclado interior
6. Tomacorriente Shuko
7. Bombilla de 24V 15W max
8. Botón paso a paso

Spider
I

Lo SPIDER è stato progettato in modo da poterlo installare senza togliere il coperchio. Per l’assemblaggio seguire le prossime descrizioni:

PL

SPIDER jest przeznaczony do montażu bez zdejmowania jego niebieskiej osłony. Postępuj, jak opisano poniżej:

F

Le SPIDER a été projeté de manière à pouvoir l’installer sans retirer le couvercle. Pour l’assemblage, suivre les descriptions ci-après:

D

Der SPIDER wurde so konstruiert, dass der Deckel bei seiner Installation nicht abgenommen werden muss. Für den
Zusammenbau nach den folgenden Beschreibungen vorgehen:

E

SPIDER ha sido proyectado para poder ser instalado sin quitar la tapa. Para el ensamblaje, siga las siguientes instrucciones:
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INSTALLAZIONE - INSTALACJA - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALACIÓN

Wsuń śruby w szczelinę, Introduire les vis dans
jak pokazano na rys. 1 le fente comme sur la
figure 1.

w

Inserire le viti nella
feritoia come in figura 1.

F

D

E

Die Schrauben wie in
der Abbildung gezeigt
in den Schlitz
einschrauben 1.

Introduzca los tornillos
en las ranuras, como
muestra la figura 1.

Rys. 1

5
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Połącz elementy szyny
za pomocą płaskowników z otworami. Nie
dokręcaj za mocno
nakrętek A, gdyż mogą
zdeformować profil aluminiowy i utrudnić przesuw łańcucha.

Assembler les profils
avec les barres de
jonction perforées; ne
serrez pas trop
énergiquement les
boulons A car vous
risqueriez de
provoquer la
déformation du profilé
et de durcir initialement
le coulissement de la
chaîne .

E

D

Die Profile mit den
gelochten
Verbindungsstangen
vereinen; die Muttern A
nicht zu energisch
anziehen, da sich die
Leiste verformen
könnte, was das
Gleiten der Kette am
Anfang erschweren
würde.

Una los perfiles
mediante las verillas de
union perforadas; no
apriete demasiato
fuerte las tuercas A,
porque se podría
deformar el perfil y
endurecer al inicio el
deslizamiento de la
cadena.

PL

E

Faire sortir l’étrier de
traction B sur le côté et
l’unir à la chaîne avec
le vis C bien serrée.
Reporter ensuite l’étrier
B vers l’arrière
approximativement au
milieu du profil (fig. 2)

Den Zugbügel B
seitlich heraustreten
lassen und mit der
schraube C gut fest an
der Kette verbinden.
Dann den Bügel B auf
etwa Hälfte Profil nach
hinten bringen (Abb. 2).

Haga salir el estribo de
arrastre B de costado y
ùnalo a la cadena con
la tornillos C bien
apretada.
Entonces, coloque
nuevamente hacia
atrás el estribo B,
hasta la mitad de los
perfiles (fig. 2).

.g

Przesuń odpowiednio
jarzmo B i połącz z łańcuchem za pomocą
śruby C, dokręcając
mocno. Ustaw jarzmo B
mniej - więcej w połowie
szyny (rys. 2)

D

w

Fare uscire la staffa di
traino B di lato ed
unirla alla catena con
la vite C ben stretta.
Riportare quindi
indietro la staffa B a
circa metà dei profili
(fig. 2).
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Unire i profili tramite le
aste di giunzione
forate; non stringere
troppo energicamente i
dadi A, altrimenti si
potrebbe deformare il
profilo ed indurire
inizialmente lo
scorrimento della
catena.

PL

Rys. 2

B
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Inserire il profilo
ottenuto nello Spider
facendo passare la
catena oltre il pignone
del motore e serrare le
viti D del collare E.
Mettere in leggera
tensione la catena
quindi serrare
definitivamente le viti
delle giunzioni.
Per un buon
funzionamento dello
Spider, lubrificare
bene la catena.

Dołącz koniec szyny
do główki siłownika, zakładając łańcuch na
koło łańcuchowe i
dokręć obejmę E za pomocą śrub D.
Lekko napręż łańcuch
i dopiero wtedy mocno
dokręć śruby D.

Introduire le profil
obtenu dans Spider en
faisant passer la
chaìne au-delà du
pignon du moteur et
serrer les vis D du
collier E. Tendre
légèrement la chaìne
puis serrer
definitivement les vis
Naoliw dobrze łąńcuch des jonctions.
aby zapewnić prawidłową Pour un bon
pracę napędu.
foncionnement du
Spider, bien lubrifier
la chaìne.

F

E

D

F

Das so erhaltene Profil
in den Spider einfügen,
dabei die Kette über
das Motorritzel hinaus
führen und die
Schrauben D des
Bundringes E
anziehen. Die Kette
etwas spanned, dann
die Schrauben an den
Verbindungsstellen
endgültig anziehen.
Für einen korrekten
Betrieb des Spider die
Kette gut schmieren.

Introduzca el perfil
obtenido en el Spider,
vhaciendo pasar la
cadena más allá del
piñón del motor y
apriete los tornillos D
del collar E. Tense
ligeramente la cadena
y apriete
definitivamente los
tornillos de las uniones.
Para el funcionamento
correcto de Spider,
librique bien la
cadena.
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Przymocuj szynę do ramy Fixer le SPIDER au
lub nadproża przy pomo- cadre de la porte
cy nitów lub śrub (rys. 3), (choix conseillé) ou au
zachowując minimalną mur avec des vis
odległość 30mm od toru tamponnées (fig. 3) en
ruchu drzwi (rys. 4).
respectant une
Zaznacz miejsce wierce- distance de 30 mm par
nia otworów w suficie.
rapport à la course
Przykręć wsporniki F do maximum de la porte
szyny i następnie całość (fig. 4). Vérifier les
do sufitu (rys. 5).
mesures pour le
Obetnij zbędne części
perçage, introduire et
wsporników
bloquer les étriers de
soutien F et fixer le
SPIDER au plafond
(fig. 5). Couper la
partie des étriers qui
dépasse.

w

w

Fissare lo SPIDER al
telaio della porta
(scelta consigliata)
oppure al muro con
rivetti o tasselli (fig. 3)
rispettando una
distanza di 30 mm.
dalla corsa massima
della porta stessa
(fig. 4). Verificare le
misure per la foratura,
inserire e bloccare le
staffe di sostegno F e
fissare lo SPIDER al
soffitto (fig. 5). Tagliare
la parte eccedente
delle staffe.

E

D

F

w
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Den SPIDER am
Türrahmen (empfohlen)
oder an der Wand mit
Nieten oder Dübeln
befestigen (Abb. 3),
dabei 30 mm Abstand
vom maximalen Lauf
der Tür halten (Abb. 4).
Nachdem die Maße für
die Lochung überprüft
worden sind, die
Tragbügel F einfügen
und blockieren den
SPIDER an der Deckel
befestigen (Abb. 5).
Den überschüssigen
Bügelteil abschneiden.

Fije SPIDER al marco
de la puerta (elección
aconsejada), o a la
pared, con remaches
(fig. 3), respetando una
distancia de 30 mm
desde la carrera
máxima de la puerta
(fig. 4). Controle las
medidas para la
perforación, introduzca
y bloquee los soportes
F y fije SPIDER al
techo (fig. 5). Corte la
parte excedente de los
soportes.

2800 Min.

400 Max.

Rys. 3

Rys. 4

F

Rys. 5
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INSERIMENTO SLITTE DI FINE CORSA
MONTAŻ OGRANICZNIKÓW RUCHU

F

MONTAGE DES ELEMENTS COULISSANTS POUR
MICROINTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

D

ANORDNUNG DER GLEITTEILE ZUM
ENDSCHALTER

E

INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS DE
DESLIZAMIENTO A LOS
MICROINTERRUPTORES DE TOPE
PL

FINE CORSA IN
APERTURA

ANORDNUNG
DER
GLEITTEILE
ZUM
ENDSCHALTER
Für die Befestigung der
Gleitteile
die
Anweisungen befolgen,
die der elektronischen
Steuerzentrale
beigefügt sind.

ał

OGRANICZNIK OTWIERANIA

.g

MICROINTERRUPTEUR
DE FIN DE COURSE
EN OUVERTURE

I

IMPORTANTE
Per avere una regolazione millimetrica nella manovra di chiusura, dopo aver posizionato le slitte
di fine corsa agire sull’asta di trasmissione (fig. 6) con chiave da 10 mm., allentando i bulloni e
regolando la corsa tramite le 2 asole; quindi richiudere energicamente i bulloni.

PL

WAŻNE
Po montażu ograniczników należy ustawić dokładnie położenie ZAMKNIĘTEJ bramy, wykorzystując możliwość regulacji pokazaną na rys. 6. Po poluzowaniu śrub kluczem 10mm można
skorygować długość łączników, po czym należy mocno dokręcić śruby.

F

IMPORTANT
Pour obtenir un réglage millimétrique dans la manœuvre de fermeture, après avoir positionné les
éléments coulissants, agir sur la tige de transmission (fig. 6) avec une clé de 10 mm en desserrant
les boulons ou en réglant la course avec les deux 2 fentes; puis resserrer énergiquement les
boulons.

D

WICHTIG
Damit die Bewegung in Schließung auf den Millimeter genau eingestellt wird, nach der Anordnung
der Gleitteile, die Mutterschrauben an der Antriebsstange (Abb. 6) lockern und den Lauf mit den
zwei Schlitzen einstellen; danach die Mutterschrauben wieder energisch anziehen.

E

IMPORTANTE
Para obtener una regulación micrométrica en la maniobra de cierre, tras haber instalado las
piezas de deslizamiento, actúe sobre la varilla de transmisión (fig. 6) con la llave de 10 mm,
aflojando los pernos y regulando la carrera mediante las 2 ranuras; luego, apriete los pernos.
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M O N TA J E D E
LAS
PIEZAS
DE
DESLIZAMIENTO A
LOS MICROINTERRUPTOR
ES DE TOPE
Para la sujeción de las
piezas
de
deslizamiento, siga las
instrucciones adjuntas
a
la
“Central
electrónica”.

FINE CORSA IN
CHIUSURA
OGRANICZNIK
ZAMYKANIA
MICROINTERRUPTEUR
DE FIN DE COURSE EN
FERMETURE
ENDSCHALTER IN
SCHLIEßUNG
MICROINTERRUPTOR
DE TOPE EN CIERRA

w

w

w

ENDSCHALTER IN
ÖFFNUNG
MICROINTERRUPTOR
DE TOPE EN
APERTURA

D

F

POSITIONNEMENT
DES
ELEMENTS
COULISSANTS POUR
MICROINTERRUPTEUR
DE FIN DE COURSE
Pour la fixation des
éléments coulissants
suivre les opérations
décrites
dans
les
instructions jointes se
référant à la “Centrale
Electronique”.

ec
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P O S I Z I O N A M E N TO USTAWIANIE OGRAD E L L E S L I T T E D I NICZNIKÓW RUCHU
FINE CORSA
W tym celu należy kiePer il fissaggio delle rować się instrukcją
slitte di fine corsa centrali sterującej siseguire
quanto łowników SPIDER.
descritto nelle istruzioni
allegate della “Centrale
Elettronica”.
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Rys. 6

Spider
PL

I

USTAWIANIE
SIŁY MAKSYMALNEJ

REGOLAZIONE
DELLA FORZA
MASSIMA

E

D

F

REGLAGE DE LA
FORCE MAXIMUM

EINSTELLUNG DER
HÖCHSTKRAFT

REGULACIÓN DE LA
FUERZA MÁXIMA

Aprire lo sportello ed agire con cacciavite a taglio
I
sugli appositi trimmer, vedi le istruzioni allegate della
“Centrale Elettronica”.
Uchyl pokrywę i za pomocą śrubokręta ustaw trymery
PL
zgodnie z zaleceniami instrukcji centrali sterującej.
Ouvrir la porte et agir avec un tournevis à fente
F
sur les trimmers de réglage, voir les instructions jointes
à la “Centrale Electronique”.

Abra la portezuela y actúe con un destornillador
E
sobre los trimmers; véanse las instrucciones adjuntas
de la “Central Electrónica”.

F

REGOLAZIONE
DELLA VELOCITÀ

USTAWIENIE
PRĘDKOŚCI

Per la regolazione della
velocità accedere alle
parti interne: aprire lo
sportello, svitare la vite
(G) e togliere il coperchio.
ATTENZIONE: il
coperchio funge da
protezione contro i contatti
diretti delle parti elettriche.
Prima di togliere il
coperchio, disinserire la
spina della presa di
corrente e mantenerla
scollegata fino al termine
delle operazioni.
Spostando il morsetto

Aby ustawić prędkość ruchu, Pour la réglage de la
należy dotrzeć do płyty cen- vitesse accéder aux
trali poprzez odkręcenie
parties internes: ouvrir la
śruby G i zdjęcie niebieskiej porte et dévisser la vis (G)
pokrywy.
puis enlever le couvercle.
UWAGA! obudowa zabez- ATTENTION: le couvercle
piecza przed kontaktem z sert de protection contre
obwodami elektrycznymi les contacts directs avec
pod napięciem. Wyłącz za- les parties électriques
silanie siłownika z gniazd- internes. Avant d’enlever le
ka elektrycznego aż do za- couvercle, débrancher la
kończenia prac wymagają- fiche de la prise de
cych zdjęcia pokrywy.
courant et la laisser
Przełożenie wtyczki
débranchée jusqu’a la fin
des operations.
z (
) na (
)
En déplaçant la borne
zmniejsza prędkość.
de (
)à(
) on

w

.g
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REGLAGE DE LA
VITESSE

w

)a(

w

da (

) si

diminuisce la velocità.
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Den
Deckel
öffnen
und
mit
einem
D
Schraubenziehen die entsprechenden Trimmer
betätigen, siehe auch Anleitungen, die der
“Elektronischen Steuerzentrale” beiliegen.

diminue la vitesse.

EINSTELLUNG DER
GESCHWINDIGKEIT

REGULACION DE
LA VELOCIDAD

Für Einstellung der
Geschwindigkeit Zutritt zi
den Innentelen: den Deckel
öffnen und die Schraube.
Iosschrauben (G) dann den
Deckel abnehmen.
ACHTUNG: der Deckel
dient als Schutz gegen
direkte Kontakte mit den
elektrischen Innenteilen.
Bevor der Deckel
abgenommen der Deckel
abgenommen wird, den
Stecker aus der Steckdose
ziehen und bis zum Ende
der Arbeiten
herausgezogen lassen.
Die Geschwindigkeit wird
herabgesetzt, indem die
Klemme von

Para la regulacion de la
velocidad accerder a las
piezas interiores: abra la
portezuela y desenrosque
el tornillo (G) y luego quite
la tapa.
ATENCION: la tapa
cumpe la funciòn de
protecciòn contra los
contactos directos con las
piezas eléctricas
interiores. Antes de quitar
la tapa, desconecte el
enchufe del tomacorriente
y mantegalo
desconectando hasta
terminar las operaciopnes.
Desplazando el borne

(

G

E

) auf (

)

desde (

)a(

)

se disminuye la
velocidad.

verschoben wird.
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ACCESSORI OPZIONALI
WYPOSAŻENIE DODATKOWE

F

ACCESSOIRES EN OPTION

D

SONDERZUBEHÖR

E

ACCESORIOS OPCIONALES
SPA 4
I

Braccio oscillante, per porte basculanti
a contrappesi.
Ramię oscylacyjne dla bram uchylnych,
wyważonych przeciwciężarami.

F

Bras oscillant pour portes basculantes
à contrepoids.

D

Schwing arm, für schwingtüren mit
gegengewichten.

.p
l

PL

Brazo oscilante, para puertas
basculantes con contrapeso.

w

w

w

.g

ał
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ki
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SPA 21
I
PL

Prolunga da 1000 mm.
Przedłużenie szyny 1000mm

F

Rallonge de 1000 mm.

D

1000 mm Verlängerung.

E

Elemento de prolongación de 1000 mm.

Spider
I

INFORMAZIONI PER L’UTENTE

Ad installazione avvenuta, l’utente deve essere informato sulle prestazioni dello SPIDER, e di tutti i rischi che possono derivare
da un uso improprio o scorretto. L’utente deve evitare di porsi in situazioni di pericolo, cioè stazionare nel raggio d’azione della
porta quando essa è in movimento, non opporsi al movimento della porta stessa, vietare ai bambini di giocare in prossimità della
porta e tenere fuori dalla loro portata i telecomandi.
Tutti gli interventi di manutenzione, riparazione o verifiche periodiche devono essere eseguiti da personale professionalmente
qualificato, documentati su apposito registro manutenzione custodito dall’utilizzatore.
- In caso di anomalia, l’utente deve astenersi da qualsiasi tentativo di intervento e chiamare l’installatore per la riparazione.
- L’utente può solo eseguire la manovra manuale e di passo-passo.
PL

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Po zakończeniu instalacji siłownika SPIDER, jego użytkownik musi być poinformowany o zasadach jego użytkowania, i jakie zagrożenia są z tym związane. Użytkownik musi unikać niebezpiecznych sytuacji, które sam mógłby spowodować, np. przebywania
w zasięgu pracującej bramy, prób przytrzymywania jej itp. Dzieci nie mogą bawić się w pobliżu bramy i mieć dostępu do pilotów.

.p
l

Wszystkie przeglądy, naprawy i kontrole muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel i odnotowane w książce serwisowej, przechowywanej przez użytkownika systemu.

F

ec
ki

- w wypadku niesprawności użytkownik powinien wezwać swego instalatora i nie próbować dokonywać żadnych napraw samodzielnie.
- użytkownik powinien tylko obsługiwać bramę w sekwencji KROK PO KROKU
.
i ewentualnie ręcznie - na wypadek awarii.

INFORMATIONS POUR L’USAGER

ał

Une fois l’installation terminée, l’usager doit être informé sur les performances du SPIDER et sur tous les risques qui peuvent
dériver d’une utilisation impropre ou incorrecte. L’usager doit éviter de se mettre en situation de danger, c’est-à-dire de stationner dans le rayon d’action de la porte quand celle-ci est en mouvement; il ne doit pas non plus s’opposer au mouvement de la
porte. Il faut interdire aux enfants de jouer à proximité de la porte et il faut faire en sorte qu’ils ne puissent pas accéder aux
télécommandes.

.g

Toutes les interventions d’entretien, réparation ou de contrôle périodique doivent être effectuées par du personnel professionnellement qualifié et elles doivent être documentées dans un registre d’entretien conservé par l’usager.

INFORMATIONEN FÜR DEN BENUTZER

w

D

w

- En cas d’anomalie, l’usager doit s’abstenir de toute tentative d’intervention et faire appel à l’installateur pour la réparation.
- L’usager peut seulement effectuer la manúuvre manuelle et de pas-à-pas.

w

Nach erfolgter Installation muss der Benutzer über die Leistungen des SPIDER und über alle Risikos informiert werden, die
durch einen unsachgemäßen oder unkorrekten Gebrauch verursacht werden können. Der Benutzer muss vermeiden, sich in
Gefahrensituationen zu begeben, d.h. er darf nicht im Aktionskreis der sich bewegenden Tür verweilen, sich nicht der
Bewegung der Tür widersetzen, die Fernsteuerungen außer der Reichweite von Kindern halten und er muss diesen verbieten,
in der Nähe der Tür zu spielen.
Alle Wartungsarbeiten, Reparaturen oder regelmäßigen Überprüfungen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt
werden und müssen im Wartungsbuch, das vom Benutzer aufbewahrt wird, eingetragen sein.
- Im Fall von Störungen muss sich der Benutzer Eingriffen enthalten und den Installateur mit der Reparatur beauftragen.
- Der Benutzer darf nur die manuelle Betätigung und den Schrittzyklus ausführen.
E

INFORMACIONES PARA EL USUARIO

Cuando haya finalizado la instalación, informe al usuario sobre los rendimientos de SPIDER y sobre todos los riesgos que
puede correr a causa de un uso impropio o incorrecto del mismo. El usuario tiene que evitar situaciones de peligro, es decir
pararse en el radio de acción de la puerta cuando la misma está en movimiento, oponerse al movimiento de la misma, también tiene que prohibir a los niños jugar en proximidad de la puerta y mantener fuera del alcance de los mismos los controles
remotos.

✃

Todas las operaciones de mantenimiento, reparación, o controles periódicos tienen que ser efectuados por personal cualificado, registradas y conservadas por el usuario.
– En caso de anomalía, el usuario tiene que abstenerse de efectuar cualquier reparación y llamar al instalador.
– El usuario puede efectuar sólo la maniobra manual y de paso a paso.
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OBSŁUGA
RĘCZNA

MANOVRA
MANUALE

MANIOBRA
MANUAL

Collegare il carrello come indicato in figura 7.
Tirare il pomello verso il basso e agire sulla porta manualmente.
Podłącz linkę do urządzenia, jak na rys. 7.
Wysprzęglij siłownik, pociągając za gałkę i ręcznie przesuń bramę.

F

Raccorder le câble au chariot comme l’indique la figure 7.
Tirer la poignée vers le bas et agir manuellement sur la porte.

D

Das Seil wie der Abbildung gezeigt mit dem Schlitten verbinden 7.
Den Kugelgrigg nach unten ziehen und die Tür von Hand betätigen.

E

Conecte el alambre al grupo de deslizamiento, como muestra la figura 7.
Accione el tirador hacia abajo y maneje la puerta manualmente.

I

Collegare il filo metallico alla maniglia come indicato in figura 8.
Ruotare quest’ultima e agire sulla porta manualmente.

PL

Podłącz do systemu linkę stalową, jak na rys. 8.
Wysprzęglij siłownik, obracając klamkę i ręcznie przesuń bramę.
Raccorder le câble métallique à la poignée comme l’indique la figure 8.
Tourner cette dernière et agir manuellement sur la porte.

D

Das Metallseil wie in der Abbildung gezeigt mit dem Griff verbinden 8.
Den Griff und die Tür von Hand betätigen.

E

Conecte el alambre a la manija como muestra la figura 8.
Gire esta última y maneje la puerta manualmente.

I

L’SP 6065 e SP 6100 sono dotati di sblocco a pomello e anche di sblocco a
fune metallica che si può manovrare dall’esterno.

Rys. 7

.g
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F

Siłowniki SP 6065 i SP 6100 są już fabrycznie wyposażone w linkę z gałką
do wysprzęglania od wewnątrz i linkę stalową do otwierania z zewnątrz.

F

L’SP 6065 et SP 6100 sont munis de déverrouillage à bouton ainsi que de
déverrouillage a câble métallique que l’on peut manoeuvrer de l’exterieur.

D

Der SP 6065 und SP 6100 sind mit Entriegelung durch Kugelgriff und auch mit
Entrigelung durch Metallseil ausgestattet, die von aussen her betätigt wrden kann.

E

Sp 6065 y SP 6100 estàn equipados con desbloqueo mediante manija y también
desbloqueo con cable metàlico, que se puede maniobrar desde afuera.

w

w

w

PL
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MANUTENZIONE

PL

KONSERWACJA

Lo SPIDER non richiede SPIDER nie wymaga specparticolari manutenzioni; è jalnej konserwacji, dobrze
bene, nonostante tutto, jest jednak co jakiś czas
verificare periodicamente sprawdzić napięcie łańcula tensione della catena e il cha i prawidłowość jego
suo buon scorrimento; se przesuwu. W razie potrzeby
necessario
lubrificarla należy go nasmarować.
leggermente;
verificare Sprawdzić dokręcenie wszystche i collegamenti a vite kich śrub. Żarówkę w razie
siano ben stretti. Per la potrzeby wymieniać na posostituzione
della dobną (24V/25W).
lampadina utilizzare una di Dla kontroli działania censimilare (24V o 15W max). trali należy posłużyć się
Per altre manutenzioni odpowiednią instrukcją profare
riferimento
alle gramowania.
istruzioni
allegate
alla”Centrale Elettronica”.

12

MANUELLE
BETÄTIGUNG

F

Rys. 8

D

E

ENTRETIEN

WARTUNG

MANTENIMIENTO

Le SPIDER ne demande
pas d’entretien particulier;
malgré tout, il est bon de
contrôler périodiquement
la tension de la chaîne et
son bon coulissement. Si
besoin est, la graisser
légèrement. Vérifier que
les vis assurant les
fixations sont bien serrées.
Si l’ampoule de l’éclairage
est grillée, la remplacer
par une de même type
(24V - 15 W max.). Pour
toutes
les
autres
opérations
d’entretien,
suivre les instructions
jointes à la “Centrale
Electronique”.

Für den SPIDER sind
keine
besonderen
Wartungsarbeiten
erforderlich;
trotzdem
sollten
die
Kettenspannung und das
gute Gleiten der Kette
regelmäßg
geprüft
werden: falls nötig, die
Kette leicht schmieren;
prüfen,
ob
die
Schraubverbindungen fest
angezogen sind. Die
Lampe mit einer ähnlichen
ersetzen (max. 24V oder
15W).
Für
andere
Wartungsarbeiten wird auf
die der “Elektronischen
Steuerzentrale”
beigelegten Anleitungen
verwiesen.

SPIDER
no
requiere
mantenimiento particular.
Sin embargo, se aconseja
controlar periódicamente
la tensión de la cadena y
que la misma se deslice de
manera correcta; si fuera
necesario,
lubríquela
ligeramente. Controle que
las
conexiones
con
tornillos
estén
bien
apretadas. Para sustituir la
bombilla, use una con las
mismas
características
(24v o 15w máx.). Para las
demás operaciones de
mantenimiento, refiérase a
las instrucciones adjuntas
a la “Central Electrónica”.

✃

PL

MANŒUVRE
MANUELLE

E
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Descrizione

PPD0124 4540
PPD0125 14540
PPD0126 4540
MO-O 2640
RX NICE
L7 6811
PFM-A 2213

D

F

Description

Description

Beschreibung

E

Descripción

Capocorda
Collare
Rondella Grower D6
Vite M4.2X9.5
Rondella spaccata
D6
Asta curva di traino
Cablaggio alimentaz.
Piastra blocca.staff.
Etichetta motoriduttore
Cablaggio finecorsa
Anello seeger
Supporto cordino
sbloc.
O-Ring
Vite M6x30

Cable terminal
Collar
D6 Grower washer
4.2x9.5 screw
D6 Split washer

OR
M6x30 screw

Tapa del motor
Portezuela
Boton
Muella para boton
Tarjeta receptor
Tarjeta mando
Bombilla
Tablero de bornes
fusibles
Fusibile
Fusible
Transformador *
Transformateur *
Motoreductor *
Motoreducteur *
Microinterruptor
Microinterrupteur
Soporte
Support
microinterruptor
microinterrupteur
Motorbasis
Base del motor
Base moteur
Kette 1/2”x1/8”
Cadena 1/2”x1/8”
Chaîne1/2”x1/8”
Ritzel Z=9
Piñon Z=9
Pignon Z=9
Selbstsperrende
Tuerca M6 de
Ecrou M6
Mutter M6
seguridad
indesserrable
Tragbügel
Estribo de soporte
Patte de support
Verbindungsprofil
Perfil de union
Profil de jonction
Aluprofil
Perfil de aluminio
Profil de aluminium
Endschalterschlitten Corredera de fin de
Glissieres de fin de
carrera
course
Entriegelungszapfen Perno de desbloqueo
Pivot deblocage
Muelle de desbloqueo
Entriegelungsfeder
Ressort deblocage
Carro
Wagen
Chariot
Cordel
Schnur
Cordon
Perilla
Kugelgriff
Pommeau
Etrier de fixation porte Türflügelanschlussügel Estribo de union hoja
Tige de traction
Zugstange
Varilla de arrastre
Etrier de traction
Zugbügel
Estribo de arrastre
Vis 5x14
Schraube 5x14
Tornillo 5x14
Tendeur de chaîne
Kettenspanner
Tensor de cadena
Renvoi
Antrieb
Transmision
Etrier de support
Führungstragbügel
Estribo de soporte
glissiere
guia
Ecrou M6
Mutter M6
Tuerca M6
Vis M6x16
Schraube M6x16
Tornillo M6x16
Goujon M5x6
Stift M5x6
Tornillo sin cabeza M5x6
Bague seeger
Seegerring
Arandela seeger
Rouleau de renvoi
Vorgelegerolle
Rodillo de renvio
Rondelle D6
Unterlegscheibe D6 Arandela D6
Vis 4.2x9.5
Schraube 4.2x9.5
Tornillo 4.2X9.5
Vis 4.8x13
Schraube 4.8X13
Tornillo 4.8X13
Vis M6X10
Schraube M6X10
Tornillo M6X10
Vis M6X18
Schraube M6X18
Tornillo M6X18
Vis M6X25
Schraube M6X25
Tornillo M6X25
Vis M6X50
Schraube M6X50
Tornillo M6X50
Pivot pour rouleau
Zapfen für
Perno para rodillo
de renvoi
Vorgelegerolle
de renvio
Vis M6x90
Schraube M6x90
Tornillo M6x90
Ecrou en cage M6
Mutter in Käfig M6
Tuerca prisionera M6
Vis 4.8X16
Schraube 4.8X16
Tornillo 4.8X16
Serre-câble
Kabelschelle
Mordaza de terminal de c.
Câble avec fiche
Kabel mit Stecker
Cable con enchufe
Vis 2.9X16
Schraube 2.9X16
Tornillo 2.9X16
Support circuit
Schaltplattenhalterung Soporte circuito
Entretoise circuit
Schaltplattendistanzstück Distanciador circuito
Ergot de deblocage Federsperrzahn
Espiga de debloqueo
ressort
Kabelschuhe
molle
Cosse
Stellring
Terminal de cable
Collier
Unterlegscheibe
Collar
Rondelle Grower D6 Grower D6
Arandela Grower D6
Vis 4.2X9.5
Schraube 4.2X9.5
Tornillo 4.2X9.5
Rondelle fendue D6 Unterlegscheibe mit Arandela Grower D8
Öffnung D8
Barre courbe de traction Gebogene Zugstange Varilla curva de arrastre
Câblage alimentacion Verdrahtung für Speisung Cableado de alimentacion
Plaque blocage étrier
Bügelsperrplatte
Placa de desbloqueo estribo
Etiquette motoréducteur Getriebemotoretikett Etiquetta motorreductor
Câblage de fin de course Endschalterverkabelung Cableado de tope
Bague seeger
Seegerring
Arandela seeger
Supp. petite corde
Halterung für
Soporte cordel de
de deverr.
Entriegelungsseil
desbloqueo
Joint OR
O-Ring
Junta torica
Vis M6x30
Schraube M6x30
Tornillo M6x30

* SPECIFICARE IL
MODELLO

* SPECIFY THE
MODEL

* PRECISER LE
MODELE

Coperchio motore
Sportello
Pulsante
Molla per pulsante
Scheda ricevitore
Scheda comando
Lampada
Morsettiera fusibile

Motor casing
Hatch
Push button
Spring for push button
Receiver card
Control card
Lamp
Fuse terminal board
Fuse
Transformer *
Gearmotor *
Microswitch
Microswitch support

F1A 2201
MICROI-F 1617
PPD0171 4540

Fusibile
Trasformatore *
Motoriduttore *
Microinterrutore
Supporto microinter.

14
15
16
17

PMD0122 4610
PMCC2 4630
PMD0153B 4610
D6 5110

Base motore
Catena 1/ 2 ” X1/8”
Pignone z=9
Dado M6 autobloc.

Motor base plate
1/ 2” x 1/8” chain
Pinion z=9
Self-locking M6 nut

18
19
20
21

PMD0152B 4610
PMD0304 4610
BPA0286 24565
PPD0117 4540

Staffa supporto
Profilo di giunzione
Profilo di alluminio
Slitte di fine corsa

Bracket
Joining section
Aluminum section
Limit switch slides

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

PMD0153A 4610
MO-I 2640
PPD0116 4540
PMCCA 4630
PMCCP 4630
PPD0152C 4610
PMD0151 4610
PMD0229 4610
V5X14 5102
PMD0150B 4610
PPD0296 4540
PMD0298 4610

Perno sblocco
Molla sblocco
Carrello
Cordino
Pomello
Staffa attacco anta
Asta traino
Staffa di traino
Vite M5x14
Tendicatena
Rinvio
Staffa supporto guida

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

D6 5102
V6X16 5102
G5x6 5123
PMCSE7 4630
PMD0228 4610
R06 5120
V4.2x9.5 5101
V4.8x13-A 5101
V6x10 5102
V6x18 5102
V6x25 5102
V6x50 5102
PMD0305 4610

47
48
49
50
51
52
53
54
55

V6X90 5102
D6-G 5110
V4.8x16 5101
MPSC 2601
CA5 5320
V2.9x16 5101
MP004 2601
MP005 2601
PPD0126 4540

Dado M6
Vite M6x16
Grano M5x6
Anello seeger
Rullo di rinvio
Rondella D6
Vite autofilett. 4.2x9.5
Vite autofilett. 4.8x13
Vite M6x10
Vite M6x18
Vite M6x25
Vite M6x50
Perno per rullo
di rinvio
Vite M6x90
Dado in gabbia M6
Vite autofillett. 4.8x16
Serra cavo
Cavo con spina
Vite autofillett. 2.9x16
Supporto circuito
Distanziatore circuito
Piolino blocca molla

Release pin
Release spring
Carriage
Cord
Knob
Door bracket
Pulling rod
Chain support
5x14 screw
Chain stretcher
Driving gear
Guide supporting
bracket
M6 nut
M6x16 screw
M5x6 Dowel
Circlip
Transmission roller
D6 washer
4.2x9.5 screw
4.8x13 screw
M6x10 screw
M6x18 screw
M6x25 screw
M6x50 screw
Transmission
roller pin
M6x90 screw
M6 Cage nut
4.8x16 screw
Cable camp
Cable with plug
2.9x16 screw
Circuit support
Circuit spacer
Spring lock pin

56
57
58
59
60

MMCOI 2620
PPD0124 4540
R06B 5120
V4.2X9.5 5101
RO6B 5120

61
62
63
64
65
66
67

PMD0151A 4610
CA7 5320
PMD0150C 4610
ESP6060 4870
CFSP 5320
PMCSE8 4630
PPD0150D 4540

68
69

GOR-Q 5501
V6X30 5102

Motordeckel
Deckel
Taste
Feder für Taste
Empfängerkarte
Steuerkarte
Lampe
Sicherungsklemmenbrett
Sicherung
Transformator *
Getriebemotor *
Mikroschalter
Mikroschalterhalter

w

w

w
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10
11
12
13

Couvercle moteur
Porte
Bouton
Ressort pour bouton
Carte recepteur
Carte commande
Ampoule
Bornier fusible

.p
l

Pos.

Cod.
Code

Curved drive rod
Electrical wiring
Bracket lock plate
Gearmotor label
Limit switch cabling
Circlip
Unlock cord support

* DAS MODELL
ANGEBEN

*ESPECIFIQUE EL
MODELO
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WAŻNE
Należy wypełnić po zainstalowaniu siłownika i przechowywać jako uzupełnienie gwarancji.
Dane Klienta:
Imię i nazwisko ........................................................

Telefon .....................................................................

Adres ..................................................................................................................................................................

Oznaczenie kodowe ........................................................

Data instalacji ...............................................................

Termin ważności gwarancji ..............................................

Instalator .......................................................................

Firma ...............................................................................

Adres ............................................................................

Telefon ..............................................................................

.p
l

Typ siłownika ...............................................................

Zestawienie zainstalowanych urządzeń:
System radiowy

Kontrola okresowa

Uwagi
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..................................................... Opis ................................................................................................................
..................................................... Opis ................................................................................................................
..................................................... Opis ................................................................................................................
...................................................... Opis ...............................................................................................................
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Data
Data
Data
Data

Urządzenia bezpieczeństwa
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Centrala

w

WYPEŁNIĆ W WYPADKU USZKODZENIA (kopię tej strony dołącz do siłownika, jeżeli wysyłasz go do naprawy)

w

w

Opis uszkodzenia ...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Nice SpA, Oderzo TV Italia
Via Pezza Alta, 13 Z. I. Rustignè
Tel. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
E-mail info@niceforyou.com
Web site http://www.niceforyou.com

Nice France, Buchelay
Tel. +33.(0)1.30.33.95.95
Fax +33 (0)1.30.33.95.96
Nice Polska, Pruszków
Tel. +48.22.728.33.22
Fax +48.22.759.40.21

V. 005

PL

Elektroniczna centrala sterująca dla siłowników:
SPIDER 6065, SPIDER 6100

w

w

w

.g
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Instrukcja programowania

Ta instrukcja jest przeznaczona wyłącznie dla monterów przeszkolonych i upoważnionych do instalacji.
Żadna z informacji tu zawartych nie jest przeznaczona dla końcowego użytkownika !
Ta instrukcja jest dostarczana razem z siłownikami SPIDER 6065 i SPIDER 6100 i nie wolno jej stosować do innych produktów !
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WAŻNE PRZYPOMNIENIE
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Urządzenie opisane w tej broszurze jest przeznaczone do sterowania siłownikiem elektromechanicznym do bram sekcyjnych oraz
uchylnych wyważonych sprężynami lub przeciwciężarem.
Każde inne zastosowanie jest niewłaściwe i zakazane aktualnymi przepisami.
Naszym obowiązkiem jest przypomnienie, że uruchamiacie urządzenie zaklasyfikowane do grupy "Automatyczne bramy i drzwi"
a więc stwarzajace szczególne zagrożenie.
Waszym zadaniem jest zpewnić możliwie bezpieczną jego eksploatację !
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Instalować i serwisować je może tylko wykwalifikowany personel. Obowiązkiem instalatora jest zapewnienie prawidłowego
i profesjonalnego montażu urządzenia w zgodzie ze wszystkimi przepisami i normami obowiązującymi w kraju użytkownika.

(Dyrektywa Maszynowa)
(Bramy-Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem-Wymagania)
(Bramy-Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem-Metody badań)

w

� EEC 89/392
� EN 12453
� EN 12445

.g

Zwracamy uwagę na najważniejsze Dyrektywy Europejskie. Zadaniem instalatora jest sprawdzenie, jakie inne przepisy obowiązują
w danym kraju.

w

w

Produkty NICE są zaprojektowane i wyprodukowane w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi europejskimi standardami i istotne
jest aby instalator dokonał montażu przestrzegając również lokalnych europejskich wymagań.
Osoby nieupoważnione lub te, które nie znają odpowiednich przepisów stosowanych do kategorii "Automatycznych bram i drzwi"
nie mogą pod żadnym pozorem instalować i serwisować tych urządzeń !
Osoby, które instalują lub serwisują te urządzenia nie przestrzegając wszystkich zwiazanych z tym przepisów:
Będą pociągnięte do odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane przez automatykę !
SPIS ROZDZIAŁÓW:
1 Wprowadzenie
Strona 3
1.1 Opis
3
2 Instrukcja instalowania
3
4
2.1 Instalacja
2.2 Schemat okablowania
4
2.3 Opis połączeń
5
2.4 Uwagi o połączeniach
5
2.5 Instalacja anteny
5
3 Testy
5
3.1 Regulacje
6
3.2 Tryby pracy
7
8
4. Odbiornik radiowy
4.1 Podłączanie opcjonalnego odbiornika radiowego
8
5 Serwis i konserwacja
Dane techniczne
9
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1) WPROWADZENIE:
Elektroniczna centrala sterująca jest przeznaczona do obsługi bram sekcyjnych oraz uchylnych, wyważonych przeciwciężarem lub
sprężynami, poruszanych siłownikami SPIDER 6065 i SPIDER 6100 z silnikami 24 Vps.
Centrala może pracować w trybie "manualnym", "półautomatycznym" i "automatycznym".
Gdy brama pracuje, ruch może być przerwany przez aktywację układów bezpieczeństwa (stop i fotokomórki).
Położenia OTWARTE i ZAMKNIĘTE określane są poprzez wyłączniki krańcowe. Zmniejszenie prędkości przed zamknięciem ogranicza hałas i powoduje, że brama zatrzymuje się łagodnie.
Zintegrowany z centralą odbiornik radiowy na częstotliwości 433.92 MHz, współpracuje z pilotami Flo1, Flo2, Flo4 i Very VE po ich
odpowiednim "wczytaniu".
Alternatywą dla tego odbiornika może być dowolny inny radioodbiornik z bogatej oferty NICE - wpinany w płytę.
Urządzenie nasze zostało zaprojektowane tak, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa, trwałość i niezawodność.
1.1) OPIS:
WAŻNE - Przed przystąpieniem do instalowania uważnie przeczytaj instrukcję !
Rozmieszczenie elementów na płytce centrali:
Rys. 1

13
12
11
10

17

2

3 4 5

6

7

8
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16

1: Przycisk programowania
2: Przycisk KROK-PO-KROKU ( PP )
3: Przełącznik wyboru trybów pracy
4: Wybór prędkości w fazie zwalniania
5: Trymer do regulacji siły przy otwieraniu
6: Dioda OK
7: Trymer do regulacji siły przy zamykaniu
8: Złącze zaciskowe dla sygnałów wyjściowych i wejściowych
9: Diody sygnalizujące stan wejść
10: Wejście anteny
11: Złącze opcjonalnego odbiornika
12: Oświetlenie pomocnicze
13: Diody sygnalizujące stan mikrowyłączników krańcowych
14: podłączenie mikrowyłączników krańcowych
15: Zacisk do przyłączenia silnika
16: Złącze dla transformatora
17: Bezpiecznik natychmiastowy 1A F
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: część płyty niewidoczna - zakryta obudową
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2) INSTRUKCJA INSTALOWANIA:

Pamiętaj że istnieją specjalne wymagania, które powinny być ściśle przestrzegane, dotyczące zarówno bezpieczeństwa instalacji elektrycznych jak i bram automatycznych.
Zwróć uwagę nie tylko na odpowiednie przepisy i wymagania, które muszą być spełnione, ale także na poniższe zalecenia, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność twojej instalacji.
� Przed rozpoczęciem instalowania sprawdź dokładnie otoczenie bramy. Oceń ewentualne ryzyko uszkodzeń mechanicznych (pojazdy, drzewa, gałęzie), możliwy kontakt z ciałami obcymi jak owady, liście, niebezpieczeństwo zalania i innych zdarzeń wyjątkowych.
� Sprawdź, czy napięcie zasilania jest zgodne z wymienionym na tabliczce znamionowej oraz w tej instrukcji.
� Sprawdź, czy linia zasilająca posiada odpowiednie zabezpieczenia przeciwzwarciowe i właściwe uziemienie.
� Pamiętaj, że siłownik SPIDER zasilany jest napięciem 230V ! ( niebezpieczeństwo porażenia, zwarcia, pożaru itp ... ).
� Ostrożnie obsługuj centralkę. Nieuwaga lub np zalanie wodą, mogą spowodować uszkodzenie płytki.
� Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne materiały, i że są odpowiednie do tego właśnie zastosowania.
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2.1) INSTALACJA:

Przeczytaj co najmniej raz całą instrukcję !

Przed przystapieniem do pracy przeanalizuj uważnie wszystkie zagrożenia związane z instalowaną automatyką. Sprawdź, czy
brama i iej mechanizmy są w odpowiednim stanie technicznym, oszacuj granice bezpieczeństwa i określ wymagania wymiarowe.
Ze szczególną uwagą dobierz urządzenia bezpieczeństwa i ich miejsce montażu. Zawsze instaluj wyłącznik bezpieczeństwa spełniający
wymagania kategorii 0 (obowiązkowy wyłącznik zasilania siłownika SPIDER), jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy w miejscu
(kraju) instalacji.
Po przeanalizowaniu możliwych zagrożeń zamontuj siłownik i odpowiednie sterowanie (przełącznik kluczykowy lub przyciski) i urządzenia bezpieczeństwa (wyłącznik bezpieczeństwa, fotokomórki, listwy dotykowe, lampa ostrzegawcza).
W czasie montażu skrupulatnie przestrzegaj wszystkich zaleceń podanych w instrukcji dołączonej do siłownika. Jeśli masz watpliwości,
nie instaluj siłownika, zanim nie wyjaśnisz ich w Serwisie NICE - POLSKA.
2.2) SCHEMAT OKABLOWANIA:
Po zamontowaniu siłownika oraz układów kontrolnych i bezpieczeństwa, wykonaj podłączenia według rys. 2:
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1

2

( ON OFF )
Działanie półautomatyczne

1

2

( OFF ON )
Działanie automatyczne

1

2

( ON ON )
Programowanie czasu pauzy

w

w

w
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( OFF OFF ) (OFF - do dołu, ON - do góry)
Działanie w trybie ręcznym

1

2
ANTENA

2

KROK PO KROKU
FOTOKOMÓRKA
STOP
WSPÓLNY
+ 24 Vps
- Max 200 mA
+ LUCY 24 Vps
- Max 25 W

1

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Rys. 2

Aby zabezpieczyć instalatora i uniknąć uszkodzenia centralki przy wykonaniu okablowania:
odłącz urządzenie od wszelkich żródeł zasilania !
Jeżeli wejścia typu NC (Normalnie Zamknięte) nie są używane, powinny być zmostkowane; jeśli jest ich więcej, należy połączyć
je szeregowo między sobą; jeżeli wejścia typu NO (Normalnie Otwarte) nie są używane, powinny pozostać wolne.
Wejścia muszą być typu beznapięciowego - z mechanicznymi stykami; NIE UŻYWAJ wejść typu Open Collector (PNP, NPN itp).
Pamiętaj, że istnieją specjalne przepisy dotyczące zarówno bezpieczeństwa instalacji elektrycznych jak i automatyki do bram,
które muszą być ściśle przestrzegane.
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2.3) OPIS POŁACZEŃ:
1-2 : Lampa ostrzeg. = wyjście dla lampy LUCY 24C (24 Vps) - max. moc: 25 W
3-4: 24 Vps

= wyjście 24 Vps [prądu stałego] do zasilania akcesoriów dodatkowych (Fotokomórki, Radio) max. 200 mA

5-6 : Stop

= wejście z funkcją STOP (wyłącznik bezpieczeństwa)

5-7 : Foto

= wejście dla urządzeń bezpieczeństwa (Fotokomórki, Listwy dotykowe)

5-8: Krok Po Kroku = wejście sterowania sekwencyjnego (OTWIERA-STOP-ZAMYKA-STOP)
9-10 : Antena

= wejście dla sygnału z anteny dla wbudowanego w centralę odbiornika

Instalację i konserwację urządzenia może wykonywać tylko wykwalifikowany personel, w zgodzie z europejskimi normami
i dyrektywami. Każdy, kto podejmuje się tego zadania, będzie odpowiadał za skutki nieprawidłowego zainstalowania i zaprogramowania urządzenia.
2.4) UWAGI O POŁĄCZENIACH:
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W większości przypadków połączenia są proste: wiele z nich to przyłączenie pojedynczego urządzenia lub styku.
� Wyjście dla podłączenia lampy ostrzegawczej LUCY (zaciski 1-2), odpowiednio plus i minus, podaje napiecie stałe, konieczne
jest więc zastosowanie lampy z elektroniką generującą błyski ( ma je oczywiście nasza lampa LUCY).
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� Wyjście zasilania akcesoriów (zaciski 3 i 4) podaje napięcie stałe ( 3 = minus - , 4 = plus + ); zwróć uwagę na biegunowość przy
podłączaniu akcesoriów.
UWAGA:
zasilanie fotokomórek NICE napięciem stałym uniemożliwia zastosowanie synchronizacji (wymagane jest tu zasilanie napięciem przemiennym).

.g

2.5) INSTALACJA ANTENY:
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� Aktualne przepisy wymagają, aby obwody niskiego napięcia odnosiły się zawsze do potencjału ziemi. Zacisk 3 (0 voltów) jest
już uziemiony poprzez metalową obudowę siłownika.

w

3) TESTY:

w

w

Dla dobrej pracy odbiornika zalecamy zastosowanie anteny typu ABF lub ABFKIT: bez anteny zasięg radia maleje do kilku metrów.
Antenę zamocuj możliwie wysoko, ponad ewentualnymi konstrukcjami metalowymi lub żelbetowymi. Podłącz rdzeń koncentrycznego przewodu antenowego do wejścia 10, a ekran do 9. Jeśli antena jest zainstalowana na strukturze nie uziemionej (na przykład mur), można uziemić dodatkowo zacisk ekranu aby zwiększyć zasięg. Uziemienie musi być oczywiście w bezpośrednim sąsiedztwie i dobrej jakości. Jeżeli nie można zainstalować anteny ABF lub ABFKIT, niezłe rezultaty można osiągnąć stosując jako anntenę odcinek drutu dołączony do odbiornika, układając go płasko i podłączając do zacisku 10.

Po wykonaniu wszystkich połączeń system musi być sprawdzony i przetestowany.
Zalecamy przeprowadzanie pierwszych prób przy wyłączonych wszystkich funkcjach (przełączniki na: OFF). Trymery do ustawiania
siły (5 - 7 na rys.1) ustaw w połowie skoku.
A) Sprawdź, czy wózek pociągowy ustawiony jest w połowie długości szyny, co zapewni swobodny ruch automatu w dowolną stronę.
Upewnij się, że zostały spełnione wszystkie wymagania przepisów związane z dziedziną automatycznych bram i drzwi !
B) Podłącz zasilanie urządzenia i sprawdź, czy napięcie na zaciskach 3 i 4 wynosi 24Vps.
Po włączeniu zasilania diody sygnalizacyjne (9 na rys.1 ) przy wejściach aktywnych powinny się zapalić a dioda OK powinna
migać. Zasadą jest, że diody przy wejściach STOP i FOTO powinny się świecić, a dioda przy wejściu KROK PO KROKU powinna być zgaszona. Jeśli tak nie jest, natychmiast odłącz zasilanie i uważnie sprawdź połączenia.
C) Upewnij się, że wszystkie układy bezpieczeństwa działają poprawnie (wyłącznik bezpieczeństwa, fotokomórki, listwy dotykowe).
Zawsze, gdy wysyłają one impuls - odpowiednie diody przy wejściach STOP i FOTO powinny zgasnąć.
�To jeden z najważniejszych testów i musi być dokładnie przeprowadzony. "Aktywne" bezpieczeństwo automatycznej bramy
zależy od prawidłowego działania układów bezpieczeństwa. Lampa ostrzegawcza jest doskonałym wskaźnikiem stanu zagrożenia
a regulacja siły znakomicie pomaga zminimalizować potencjalne szkody, lecz tylko prawidłowy montaż linii bezpieczeństwa umożliwi zatrzymanie bramy, zanim spowoduje ona jakikolwiek wypadek.
.
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D) Teraz przeprowadź próbę z bramą odłączoną od napędu, otwierając ją i zamykając, a naciskając przycisk KROK PO KROKU
sprawdź, czy mechanizmy siłownika pracują prawidłowo. Ruch OTWIERANIA powinien być pierwszym po wyłączeniu i włączeniu zasilania. Po zakończeniu próby ponownie połącz bramę z łańcuchem.
Rys. 3
OTWIERANIE ZAMYKANIE
E) Teraz należy zamocować ograniczniki ruchu na łańcuchu napędowym.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk KROK PO KROKU i sprawdź, czy brama się
otwiera. Jeśli siłownik nie ma siły - obróć w prawo trymer siły otwierania
za pomocą śrubokręta (rys.4), aby ją zwiększyć. Trzymaj przycisk naciśnięty
dopóki drzwi nie znajdą się kilka centymetrów od położenia OTWARTE.
Teraz wepnij w łańcuch plastikowy ślizgacz jak najbliżej obudowy siłownika.
Teraz naciśnij znów przycisk KROK PO KROKU. Drzwi powinny się zamykać.
W razie potrzeby zwiększ siłę zamykania odpowiednim trymerem, obracając
go śrubokrętem w prawo (rys.4). Wciskaj przycisk dopóki drzwi nie zatrzymają
się 1centymetr nad ziemią. Wepnij drugi plastikowy ślizgacz tuż przy obudowie
siłownika w odpowiednią część łańcucha. Oba skrajne położenia (OTWARTA,
ZAMKNIĘTA) można korygować położeniem ślizgaczy, przekładając je.
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F) Teraz dopiero można wykonać pełen ruch siłownika. Naciśnij i przytrzymaj przycisk KROK PO KROKU dopóki drzwi nie zatrzymają się automatycznie na końcu skoku. Ponownie naciśnij KROK PO KROKU dopóki drzwi nie zatrzymają się automatycznie
po wykonaniu przeciwnego ruchu. Zalecamy kilkakrotne otwarcie i zamknięcie bramy, by wychwycić ewentualne nieprawidłowości
przy montażu lub programowaniu siłownika i zweryfikować poprawność pracy mechanizmów bramy.
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G) Teraz należy sprawdzić właściwe działanie FOTOKOMÓREK dołączonych do wejścia FOTO: zasłonięcie lini FOTO nie daje efektu
przy otwieraniu, ale powinno zatrzymać drzwi podczas ruchu zamykania i odwrócić ruch w trybie półautomatycznym i automatycznym. Urządzenia podłączone do wejścia STOP powinny, po ich aktywacji, zatrzymać bramę bez względu na kierunek jej
ruchu.
H) Teraz wybierz tryb działania (rys. 2) za pomocą mikroprzełączników, w zależniości od wymagań użytkownika.
UWAGA !!! PRZY BRAKU FOTOKOMÓREK NIE WOLNO WŁĄCZAĆ TRYBU AUTOMATYCZNEGO !
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3.1) REGULACJE:

.g

Po przetestowaniu automatu należy go wyregulować by zagwarantować właściwą pracę automatyki i zapewnić prawidłowe i
bezpieczne działanie.
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w

Aktualne normy europejskie: EN 12453: bezpieczeństwo użytkowania drzwi automatycznych - wymagania i klasyfikacja oraz
EN 12445: bezpieczeństwo użytkowania drzwi automatycznych - metody testowania; (nie zatwierdzona), wymagają ograniczenia
sił występujących przy ruchu bramy do maksymalnie 1400N - jako siły uderzenia i maksymalnego statycznego nacisku na przeszkodę
do 150N ze zmniejszeniem do zera w ciągu 5 sekund od uderzenia.
Rys. 4

w

✓ Centrala sterująca na bieżąco kontroluje opór bramy pokonywany przez siłownik. Jeżeli przekroczy on poziom ustawiony
za pomocą trymerów, obwód bezpieczeństwa natychmiast
zatrzyma i cofnie bramę. Powinniśmy dokonać dwóch niezależnych regulacji, ponieważ siła potrzebna do otwierania może
się różnić od siły potrzebnej do zamknięcia bramy, zwłaszcza
gdy brama nie jest prawidłowo wyważona.
Teraz za pomocą trymerów (rys. 4) ustaw siłę zgodnie z wyżej
wymienionymi przepisami.
Ogólnie mówiąc, regulacja powinna zapewnić prawidłową
pracę bramy bez interwencji układu bezpieczeństwa przy normalnych oporach ruchu, lecz natychmiastową reakcję przy
najmniejszym dodatkowym oporze wywołanym pojawieniem
się przeszkody.

MIN

MAX

SIŁA OTWIERANIA

6

MIN

MAX

SIŁA ZAMYKANIA

✓ Centrala realizuje funkcję spowolnienia ruchu przed dojechaniem do pozycji zamknięcia, która zmniejsza hałas i pozwala
łagodnie zatrzymać bramę.
Rys. 5
Moment rozpoczęcia zwalniania jest określany automatycznie na podstawie czasu trwania poprzedniego manewru.
Cztery sekundy przed oczekiwanym końcem ruchu centrala
obniża napięcie zasilające silnik, a więc w rezultacie i prędkość bramy.
Dwie różne prędkości zwolnienia można ustawić za pomocą
mostka (rys. 5): 50% lub 75% prędkości. Wybrana prędkość
zwolnienia jest aktywna natychmiast, natomiast potrzeba kilku
pełnych manewrów aby centrala określiła nowy moment początku zwalniania.
50%

75%

3.2) TRYBY PRACY:

.p
l

Centrala posiada dwa mikroprzełączniki przeznaczone do ustawiania różnych trybów pracy, zgodnie z wymaganiami użytkownika
i wymogami bezpieczeństwa.
Centrala umożliwia trzy tryby pracy: manualny, półautomatyczny i automatyczny i pozwala zaprogramować czas pauzy.
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UWAGA: poszczególne tryby pracy są powiązane ściśle z poziomem bezpieczeństwa: uważnie przeanalizuj skutki wyboru
z uwzględnieniem możliwie wysokiego stopnia bezpieczeństwa.
W czasie konserwacji systemu, zanim zmodyfikujesz zaprogramowane ustawienia, rozważ dlaczego takie właśnie ustawienia wybrano w czasie instalacji i sprawdź jaki wpływ na bezpieczeństwo będzie miała zmiana ustawień.
TRYB MANUALNY
W tym trybie pracy (przełącznik 1=OFF 2=OFF) możesz obsługiwać bramę, używając przycisku KROK PO KROKU.
1

2
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Ruch będzie trwał tylko w czasie, gdy przycisk jest naciśnięty i ustanie natychmiast po jego zwolnieniu. W chwili zadziałania obwodu STOP, ruch natychmiast się zatrzyma bez względu na kierunek. Po takim przerwaniu ruchu, aby ponownie
uruchomić bramę, należy znów nacisnąć przycisk KROK PO KROKU.
Zadziałanie FOTOKOMÓRKI podczas otwierania nie spowoduje żadnego efektu, a przy zamykaniu spowoduje zatrzymanie ruchu.
Przy ruchu otwierania i zamykania maksymalny czas pracy silnika ograniczony jest dla bezpieczeństwa do 60 sekund. Jeśli z jakiegoś powodu ruch bramy się nie odbywa, silnik wyłączy się samoczynnie po upływie tego czasu.

w
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TRYB PÓŁAUTOMATYCZNY
W tym trybie pracy (przełącznik 1=ON 2=OFF) krótki impuls na wejściu KROK PO KROKU uruchomi naprzemiennie otwieranie i zamykanie zgodnie z sekwencją: OTWIERA-STOP-ZAMYKA-STOP. Komenda STOP zawsze natychmiast za1 2
trzyma ruch, niezależnie od jego kierunku. Po takim przerwaniu ruchu, aby ponownie uruchomić bramę, należy ponownie
podać krótki impuls na wejście KROK-PO-KROKU. Zadziałanie FOTOKOMÓRKI podczas otwierania nie spowoduje
żadnego efektu, a przy zamykaniu spowoduje zatrzymanie i cofnięcie bramy.
Przy działaniu półautomatycznym maksymalny czas pracy silnika jest również ograniczony do 60 sekund.
TRYB AUTOMATYCZNY
W tym trybie pracy (przełącznik 1=OFF 2=ON), po ruchu otwierania następuje pauza (której długość jest programowalna)
a po niej samoczynny ruch zamykania. Jeżeli FOTOKOMÓRKA zadziała w czasie pauzy, odliczanie czasu zwłoki rozpocz1 2
nie się od nowa. Impuls STOP podczas pauzy przed zamknięciem spowoduje skasowanie samoczynnego zamknięcia
i przejście do oczekiwania na kolejny impuls na wejście KROK PO KROKU. Przy działaniu automatycznym maksymalny
czas pracy silnika jest również ograniczony do 60 sekund.

1
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PROGRAMOWANIE CZASU PAUZY
Przy działaniu w trybie automatycznym po ruchu otwierania następuje pauza a po niej samoczynnie rozpoczyna się ruch zamykania.
Fabrycznie czas pauzy nastawiony jest na 30 sekund.

Rys. 6

Aby zaprogramować czas pauzy, postępuj jak opisano niżej:
1) Oba przełączniki ustaw na ON
2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania
3) Zacznij liczyć mignięcia (co 1s) lampki pomocniczej
4) Zwolnij przycisk po odliczeniu wymaganego czasu
5) Przestaw z powrotem przełączniki do pozycji trybu automatycznego
1

2

PRZYCISK PROGRAMOWANIA
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4) ODBIORNIK RADIOWY:
Centrala posiada wbudowany odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433.92 MHz, współpracujący z pilotami Flo1, Flo2, Flo4
i Very VE. Samouczący system programowania znakomicie ułatwia wczytywanie pilotów.
Rys. 7
Aby wczytać pilota, postępuj jak opisano niżej:
1) Jeżeli używasz pilota FLO, ustaw dowolny kod za pomocą dziesięciu mikroprzełączników (zawsze zmień kod fabryczny).
Przy innych typach pilotów: ustaw kod posługując się odpowiednią instrukcją danego pilota.
2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania w centrali (rys. 6).
3) Naciśnij i przytrzymaj wybrany przycisk pilota (rys. 7).
4) Po około 2 sekundach zapali się lampka (żarówka) siłownika.
5) Puść oba przyciski.
Kod pilota jest już zapamiętany i możesz to natychmiast sprawdzić.
Centrala zapamiętuje tylko jeden kod. Jeżeli wczytasz kolejny, inny kod,
to poprzedni zastanie skasowany. A więc chcąc używać kilku pilotów, musisz
na wszystkich ustawić ten sam kod.
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4.1 PODŁĄCZANIE OPCJONALNEGO ODBIORNIKA RADIOWEGO:
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Na płytce centrali znajduje się złącze przeznaczone do zainstalowania innego odbiornika radiowego NICE, by zastąpić nim odbiornik
wbudowany w płytę. Zalecamy całkowite zakończenie instalacji i sprawdzenie poprawności jej działania przed ewentualną zmianą
odbiornika.
Rys. 8
Aby przyłączyć opcjonalne radio kieruj się uważnie poniższym opisem:

R A D I O
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1) Odłącz siłownik od zasilania przez wyjęcie wtyczki.
2) Uchyl mleczną osłonę na obudowie siłownika.
3) Usuń plastikową osłonę ( nad trymerami).
4) Wyciągnij z płyty wtyczkę anteny (rys. 8) i podłącz do niej
przewód antenowy, zwracając uwagę na biegunowość.
5) Za pomocą nożyczek lub cęgów bocznych przetnij zworkę
(patrz - rys. 8). To spowoduje odłączenie "starego" radia.
6) Wsuń w złącze "nowe" radio.
7) Złącze anteny wsuń z powrotem w odpowiednie gniazdo (rys. 8).
8) Zaprogramuj radio zgodnie z jego instrukcją obsługi.

: część płyty niewidoczna - zakryta obudową

w

5) SERWIS I KONSERWACJA:

Centrala nie wymaga żadnej szczególnej konserwacji. Mimo to warto co najmniej dwa razy w roku sprawdzić prawidłowość jej pracy
i ustawienia trymerów kontrolujących siłę siłownika, korygując ją w razie potrzeby (rozdział 3.1 ).
Sprawdź, czy obwody bezpieczeństwa pracują prawidłowo (fotokomórki, listwy pneumatyczne itp.) i czy lampa ostrzegawcza błyska
podczas ruchu bramy.
6) ZŁOMOWANIE I UTYLIZACJA:
Ten produkt jest wykonany z różnych rodzajów materiałów, które można poddać recyklingowi.
Zasięgnij informacji o możliwości jego recyklingu i utylizacji, zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami.
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DANE TECHNICZNE:
Zasilanie
Max. moc lampy ostrzegawczej
Max prąd zasilania akcesoriów
Max czas pracy
Czas pauzy
Czas światełka pomocniczego
Zakres temp. pracy

: 230 Vpp ±20% , 50 Hz
: 25 W przy 24 Vps (lampa zasilana jest napięciem stałym)
: 200 mA/24Vps
: 60 sekund
: Programowalny od 1 do 120 sekund
: 60 sekund
: -20 °C ÷70 °C

DANE TECHNICZNE WBUDOWANEGO RADIOODBIORNIKA:
Częstotliwość transmisji
Czułość

: 433.92 MHz
: większa niż 1 µV dla prawidłowego sygnału
(średni zasieg 100-150 m. z anteną ABF, ABFKIT )
: cyfrowe (4096 kombinacji) odpowiednie dla pilotów FLO1, FLO2. FLO4

Dekodowanie

Nice SPA zastrzega sobie prawo do modyfikacji tego produktu bez wcześniejszego zawiadomienia.
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UWAGI KOŃCOWE
Ta instrukcja jest przeznaczona wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu tecznicznego, wykonującego instalację:
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• Żadna z informacji tu zawartych nie jest przeznaczona dla końcowego użytkownika !

• Żadne ustawienia i regulacje tu opisane nie mogą być przeprowadzane przez końcowego użytkownika !
✓ Po zakończeniu montażu poinformuj szczegółowo użytkownika, również na piśmie, jak obsługiwać urządzenie, o grożących niebezpieczeństwach i jak używać awaryjnego otwierania na wypadek awarii zasilania.
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✓ Poinformuj użytkownika o potrzebie systematycznej i odpowiedniej konserwacji, ze szczególnym naciskiem na kontrolę
prawidłowego działania urządzeń bezpieczeństwa.
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✓ Osoba instalująca system automatyki zawsze powinna przygotować raport z testów i dołączyć go do dokumentacji techn.
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✓ Instalator musi przygotować Deklarację Zgodności zgodnie z normą
93/68 EEC (i odpowiednimi poprawkami) i jej kopię
zostawić właścicielowi posesji.
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