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1) OPOZORILA
Ta priročnik vsebuje pomembne informacije o varni uporabi. Pred montažo izdelka, morate prebrati
celoten priročnik. Priročnik shranite!
Zaradi nevarnosti, ki lahko nastanejo tako med montažo, kot tudi med uporabo pogona, je potrebno
upoštevati vsa navodila in priporočila za zagotovitev varnosti. To poglavje vsebuje informacije
splošnih opozoril.
!!! Po najnovejših Evropskih predpisih, se izdelava avtomatskih vrat nahaja v naslednjih
direktivah 98/37/CE (Machine Directive), bolj specifične razlage pa se nahajajo v: EN 12445,
EN 12453 in EN 12635, ki omogočajo, proizvajalcem izdajo izjave o ustreznosti izdelka.
Za dodatne informacije, smernice o analizi nevarnosti ter navodila in tehnične risbe prosimo
obiščite www.niceforyou.com.
Uporaba, ki ni v skladu s temi navodili ni dovoljena. Nepravilna uporaba lahko povzroči napako pri
delovanju pogona ali osebne poškodbe.
Ocena nevarnosti mora biti izvedena pred samo montažo pogona. S tem lahko določimo nujno
potrebne varnostne sisteme. Opomba: Ocena nevarnosti je dokument, vključen med Tehnično
dokumentacijo za ta pogon.

Preverite, če je potreben priklop dodatnih sistemov za normalno delovanje pogona . To je odvisno od
specifičnih potreb končnega uporabnika in stopnje ocenjene nevarnosti. Upoštevati je potrebno
naslednje nevarnosti: trk, zdrobitev, stisk, vlečenje,…
Ne spreminjajte nobenih komponent sistema, razen če je to zahtevano v navodilih!
Med montažo in uporabo je potrebno zagotoviti, da v motor in elektroniko ne zaidejo tekočine ali
kovinski predmeti.
Sistema se ne sme uporabljati, dokler ni pregledan in preverjen po poglavju Testiranje in preverjanje.
Embalažo v kateri je bil dobavljen pogon, je potrebno zavreči na podlagi veljavnih predpisov v
posamezni državi.
Če pride do okvare, ki se je ne da rešiti s pomočjo teh navodil, se obrnite na vašega zastopnika oziroma
prodajalca.
Če pride do avtomatske sprožitve kakega stikala, ali pregori kakšna varovalka, morate pred zamenjavo
oziroma resetom odkriti izvor napake.
Pred popravilom pogona, je potrebno izklopiti električno energijo. V kolikor to ni mogoče, je potrebno
izobesiti napis: POZOR POPRAVILO! NE UPORABLJAJ!
2) OPIS IZDELKA IN FUNKCIJ
ROBO je elektromehanski pogon za upravljanje z drsnimi dvoriščnimi vrati, namenjen domači
uporabi. Vsebuje elektronsko kontrolno enoto in sprejemnik za radio-frekvenčno upravljanje.
Dimenzije pogonana zadnjih slikah.
ROBO deluje s pomočjo električne energije. V primeru izpada le te, je možno motor deblokirati
s pomočjo posebnega ključa, ter vrata odpreti ročno.
2.1) Primernost uporabe
Poglavje Tehnične karakteristike vsebuje podatke, potrebne za določanje primernosti ROBO-a v
dani situaciji.
Dolžina vratnega krila določa tako največjo hitrost delovanja, kot tudi maksimalno število
zaporednih odpiranj.
Vzdržljivost pomeni povprečno število odpiranj oz življenjsko dobo izdelka. Na življenjsko dobo
izdelka močno vpliva indeks obrabe. Indeks obrabe je seštevek vseh zunanjih dejavnikov, ki
delujejo na pogon in vplivajo na obrabo sestavnih delov. Za čimbolj realno oceno življenjske dobe,
je potrebno upoštevati vse razdelke dejavnikov obrabe.

2.2) Tipična postavitev
Slika 2 prikazuje tipično postavitev za avtomatizacijo drsnih vrat z pogonom .
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Utripajoča luč z anteno
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Sledeči rob
Radijski oddajnik

7

Zobata letev

2.3) Seznam vodnikov
Slika 2 prikazuje vodnike, ki so potrebni za povezavo naprav pri tipični postavitvi. Tabela 3
prikazuje karakteristike teh vodnikov.
!!! Uporabljeni vodniki morajo biti primerni za take instalacije. Primerni so na primer
vodniki z oznako H03VV-F za notranjo uporabo in vodniki z oznako H07RN-F za zunanjo
uporabo.
Tabela 3: seznam vodnikov
Povezava
A: glavni dovod
B: luč z anteno
C: fotocelice
D: ključno stikalo
E: fiksni robovi
F: premični robovi

Vrsta vodnika

3 x 1,5 mm2 vodnik

2 x 0.5 mm2 vodnik
RG58 koaksialen vodnik
4 x 0.5
mm2
2 x 0.5
mm2
2 x 0.5
mm2
2 x 0.5
mm2

Maksimalna dovoljena dolžina
30 m (opomba 1)
20 m
20 m (priporočeno manj kot 5m)

vodnik

30 m (opomba 2)

vodnik (opomba 3)

50 m

vodnik (opomba 4)

30 m

vodnik (opomba 4)

30 m (opomba 5)

Opomba 1: Vodniki daljši od 30 m se lahko uporabljajo, če imajo dovolj velik presek (3 x 2,5
2
mm ), ter je ozemljitev urejena blizu avtomatike.Opomba 2: Potrebna je uporaba vodnika 2 x
2
1,0 mm , če je BlueBus vodnik daljši od 30 m (maksimalno 50m).
2
2
Opomba 3: Enojni 4 x 0,5 mm kabel se lahko uporabi namesto dveh 2 x 0,5 mm vodnikov.
Opomba 4: Preverite v poglavju 7 .3.2 Stop impulz v primerih, ko se uporablja več robov. Tam
boste dobili informacijo o povezavah, ki jih priporočajo proizvajalci.
Opomba 5: Za priklop robov je potrebno uporabiti posebne naprave, ki omogočajo povezavo tudi med
premikanjem vratnega krila.
3) MONTAŽA
!!! Montažo sistema – mehanizma ROBO-a mora opraviti kvalificirana oseba.
Upoštevati je potrebno varnostne predpise, ter navodila za montažo.
3.1) Predhodno preverjanje
Pred montažo ROBO-a morate:
Preveriti ali je dobavljen material brez napak in poškodb.
Preveriti ali je konstrukcija vrat primerna za montažo avtomatskega pogona.
- Preveriti ali je dimenzija vrat in njihova teža v skladu z navodili .
- Preveriti da statično trenje (sila, ki je potrebna za začetni zagon vrat) ne presega
polovice maksimalnega vrtilnega momenta), ter da dinamično trenje (sila ki je potrebna
za premikanje vrat) ne presega polovice normalnega vrtilnega momenta. Primerjajte
dobljene rezultate z podatki navedenimi v poglavju 8) Tehnične karakteristike.
Izdelovalec priporoča 50% presežek sile, saj lahko slabi vremenski pogoji močno
povečajo trenje.
- Preveriti, da med odpiranjem ali zapiranjem vratnega krila ni točk z povečanim trenjem.
Preveriti, da ni nevarnosti za iztirjanje vrat.
Preveriti, ali so mehanske zavore dovolj trdne, da se ne poškodujejo niti ko se vrata v
njih zaletijo s polno silo.
Preveriti ali so vrata pravilno uravnotežena. Vrata se ne smejo sama premikati, ne glede
na to, v katero pozicijo ste jih postavili.
Preveriti, da ni nevarnosti poplavljanja motorja. Po potrebi ga je potrebno dvigniti od tal.

-

Preveriti, da predvidena lokacija motorja dovoljuje enostaven dostop za ročno deblokado.

-

Nikoli ne močite ali ne namakajte komponent sistema v vodo ali druge tekočine.
Poskrbite, da bo vedno zaščiten pred direktnimi viri toplote, ognjem, kislinami, solmi
ter potencialno eksplozivnimi plini. Omenjene situacije lahko poškodujejo ROAD-a, ter
povzročijo okvaro ali nevarno situacijo.

-

V kolikor je v dvoriščna vrata vgrajen osebni prehod, ali pa vrata na svoji poti prečkajo le
tega, je potrebno še dodatno poskrbeti za varnost. Po potrebi vgradite varnostno stikalo.

-

Kontrolno enoto lahko priklopite le na električni dovod, ki ima ustrezno ozemljitev.
Električni dovod mora biti speljan preko varovalke.
Električni dovod mora biti speljan preko lastnega stikala. Kontakti stikala morajo imeti
razmak najmanj 3,5 mm. Za prekinitev napetosti je dovoljena tudi uporaba vtičnice in
vtikača. V kolikor stikalo ni nameščeno v bližini pogona, mora biti zaščiteno s
ključavnico, da preprečimo neželeno in nepooblaščeno priklapljanje sistema.

Preveriti, da so lokacije namenjene montaži vseh delov sistema zaščitene pred morebitnimi
trki, ter da so materiali, na katere se bodo komponente pritrdile, dovolj močni.

3.2) Montaža pogonskega motorja
Pogonski motor je potrebno pritrditi direktno na nosilno ploščo. Pri tem je potrebno uporabiti primerne
vijake. Če nimamo na voljo ustrezne podlage za pritrditev, mora monter:
1. Narediti primerno luknjo v zemljo za temelj motorja .
Kadar je zobata letev že nameščena na vratno krilo, lahko višino motorja nastavljamo s pomočjo
vijakov (slika ). Med zobnikom motorja in zobato letvijo, mora biti 1- 2 mm prostora. Kadar zobato
letev nameščamo naknadno, je potrebno slediti naslednjim navodilom:
6. Sprostite motor (Navodila in opozorila za uporabnike, poglavje Sprostitev in
ročno premikanje).
7. Postavite vratno krilo v odprto pozicijo in namestite prvi del zobate letve na zobnik.
Poskrbite, da začetek zobate letve sovpada z začetkom vratnega krila (slika). Med
zobnikom in zobato letvijo mora biti 1- 2 mm razmika. Pritrdite zobato letev na vratno
krilo.
8. Premaknite vratno krilo, za dolžino zobate letve, ter pritrdite drugi del letve. Tako
nadaljujte, dokler vrata ne dosežejo zaprte pozicije.
9. Odrežite presežek zobate letve.
10. Večkrat zaporedoma ročno odprite in zaprite vratno krilo. Pri tem pazite, da razmik med
zobato letvijo in zobnikom nikoli ne preseže 5 mm, ter istočasno ni nikoli manjši od 1-2 mm.

11. Temeljito privijte oba vijaka motorja, ter se prepričajte, da je močno pritrjen na tla.
12. Namestite omejitev odprte in zaprte pozicije na zobato letev za pogone (slika ) Omejitve je
potrebno namestiti tako, da zagotovimo dovolj varnostne razdalje med vratnim krilom in
mehansko zavoro.

13. Zaklenite motor

3.3) Električne povezave

1.

Da bi dosegli elektronsko kontrolno enoto, morate najprej odstraniti zaščitni pokrov.
Odvijte vijak in pokrov dvignite

2.

Vstavite kable, ter poskrbite, da vam ostane 20 – 30 cm več kabla kot ga potrebujete.
Preverite tabelo o vrsti potrebnih vodnikov, ter sliko za povezave.
Uporabite vezico, da združite kable, ki vstopajo v motor. Vezica naj se nahaja takoj za
vstopno luknjo. Naluknjajte gumijasto membrano (luknja naj bo malo manjša, kot je
premer kablov), skoznjo napeljite kable, ter jo namestite nazaj na njeno mesto. Sedaj
tudi na drugo stran membrane namestite vezico.
Povežite dovodni kabel na pravi konektor (glej slike), ter pritrdite kabel z vezico na prvi
nosilec kabla.
Povežite še ostale kable na prave konektorje

2.

3.
4.

3.6) Opis električnih povezav
V tem odstavku lahko najdete kratek opis električnih povezav. ( glej sliko na naslednji strani)

Konektorji :
-1,2,3 – dovod 220V (vodnik 3 x 1,5 mm2): 1-faza, 2-nula, 3-ozemljitev
-4,5 priklop LUČI 220V
-8,9 napajanje FOTOCELIC 24V
-9,10 stop tipka
-9,11 kontakt fotocelice
-9,12 kontakt tipka
1,2 zgoraj antenna

4) KONČNO PREVERJANJE IN ZAGON
Proizvajalec priporoča, da vratno krilo namestite na pol odprto pozicijo. S tem mu zagotovite, da se
lahko prosto
premika med
odpiranjem in
zapiranjem.
4.1) Izbira smeri
Smer odpiranja
izberemo po položaju
motorja, glede na
vratno krilo. Če se bo
vratno krilo odpiralo
v napačno stran, je
potrebno obrniti
sponke motorja in
končnih stikal.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

konektor za anteno
stikala za programiranje elektronike
programiranje daljincev
časovnik za dolžino delovnega hoda
časovnik za nastavitev pavze ( avtomatsko zapiranje)
konektorji za priklopš tipke, fotocelic, ..
konektorji za končna stikala
konektorji za priklop luči
kondenzator
motor

glavni dovod
led za programiranje
varovalka 2A
časovnik za moč
OK led
Transformator
Varovalka 5A

4.2 Programiranje elektronike ( oznaka b na sliki elektronike)
Stikala 1-2

Off-off
On-off
Off-on
On-on

Stikalo3

on

Stikalo 4
Stikalo 5
Stikalo 6
Stikalo7
Stikalo 8
Stikalo 9
Stikalo 10

on
on
on
on
on
on
on

drži za premik
polavtomatsko
Avtomatsko zapiranje
Avtomatsko zapiranje,
vedno zaprto
Pri odpiranju ni
prekinitve
Predutripanje luči
Zapiranje za foto
Foto tudi pri odpiranju
Mehki zagon
Mehko ustavljanje
bremza

4.3
Programiranje novih daljincev se izvede s tipko (oznaka c na sliki elektronike).
Postopek:
Pritisneš tipko za 1sek. Ledica poleg začne sekundno utripati, približaš daljica in
pritisneš željeno tipko za 5sek. Počakaš 15 sekund in postopek je končan.
5) TESTIRANJE IN PREVZEM
Ta korak postavitve vrat je eden najpomembnejših, za zagotovitev varnosti. Testiranje lahko služi
tudi kot metoda občasnega preverjanja delovanja različnih sistemov avtomatskega pogona.
!!! Testiranje mora opraviti pooblaščena strokovna oseba. Le ta se tudi odloči, katere teste je
potrebno opraviti v dani situaciji, glede na posebnosti in možne nevarnosti. Poskrbeti mora tudi,
da je testiranje opravljeno v skladu z predpisi in standardi, še posebej z predpisom EN 12445, ki
predpisuje ustrezne postopke testiranja avtomatskih sistemov za vrata.

5.1) Testiranje
Vsaka komponenta sistema avtomatskih vrat mora biti testirana. To velja za fotocelice, varnostne
robove, stikalo za ustavitev v sili, ter morebitne ostale sestavne dele. Testiranje teh komponent je
potrebno opraviti v skladu z navodili proizvajalcev posameznih naprav.
5.2) Prevzem
Prevzem lahko opravite šele po tem, ko ste uspešno zaključili montažo in testiranje avtomatskega
pogona . Delni prevzem ni možen. Prav tako ne smete dovoliti uporabe sistema, če veste za
kakršno koli napako ali pomanjkljivost.
1. Tehnično dokumentacijo shranite za obdobje najmanj 10 let. Le ta naj vsebuje vsaj
tehnično skico pogona, načrt električnih povezav, analizo nevarnosti in predlagane
rešitve, proizvajalčevo izjavo o ustreznosti posameznih komponent, kopijo navodil in
urnik vzdrževalnih posegov.
2. Na vrata namestite nalepko, ki naj vsebuje podatke o vrsti pogona, imenu in naslovu
monterja, serijsko številko, leto izdelave in CE oznako.
3. V bližino pogona namestite nalepko z navodili za deblokado pogona in ročno odpiranje.
4. Pripravite dokumentacijo o ustreznosti izdelka in jo dostavite uporabniku.
5. Pripravite navodila za uporabo z podrobnimi opozorili in jih dostavite uporabniku.
6. Pripravite načrt načrtovanega vzdrževanja in ga dostavite uporabniku.
7. Pred prevzemom pisno obvestite uporabnika o možnih nevarnostih pri uporabi pogona.

NAVODILA IN OPOZORILA ZA UPORABNIKE ROBO POGONA
Za vas kot uporabnika, smo pripravili seznam pravilnih in nepravilnih postopkov uporabe.

-

Pred prvo uporabo vašega avtomatskega sistema, naj vam vaš monter razloži, kateri
deli sistema oziroma uporabe, so potencialno nevarni. Vzemite si par minut, ter preberite
ta navodila. Priročnik skrbno shranite.
Vaš avtomatski pogon je avtomat, ki bo zvesto izpolnjeval vaše ukaze. Nepravilna
uporaba lahko povzroči nevarne situacije. Ne vklapljajte funkcij, če je v polju delovanja
pogona oziroma vratnega krila človek, žival ali kakšen predmet.
Otroci: Avtomatski pogon je narejen tako, da lahko zagotavlja visok nivo varnosti in
zanesljivosti. Opremljeni so z napravami za zaznavanje, ki preprečijo delovanje, če je na
njihovi poti kakršnakoli ovira. Vseeno pa otrokom ne smete dovoliti, da bi se igrali v bližini
avtomatskega sistema. Da bi preprečili neželeno vklapljanje avtomatskega sistema,
preprečite otrokom dostop do oddajnikov za nadzor. Oddajnik ni igrača!

Napake: Če opazite, da vaš pogon ne deluje pravilno, izklopite napajanje in z vrati rokujte ročno. Nikar ne
poizkušajte pogona popraviti sami! Raje pokličite pooblaščenega serviserja. Dokler napaka ni odpravljena,
vrata uporabljajte, kot klasična ročna dvoriščna drsna vrata.

-

Vzdrževanje: Kot vsaka druga naprava, tudi vaš avtomatski pogon potrebuje redno
vzdrževanje. Z vašim monterjem sistema se dogovorite za termine vzdrževalnih
posegov, saj si boste le tako lahko zagotovili dolgotrajno in nemoteno uporabo vašega
sistema. Proizvajalec priporoča vzdrževalne preglede vsakih 6 mesecev.

-

Nikar ne spreminjajte nastavljenih parametrov in programov, čeprav se vam zdi, da ste tega
sposobni. Za vse nastavite odgovarja monter, ki je sistem postavil, zagnal in programiral.

-

Končni preizkus: ob vsakem vzdrževalnem posegu vam mora monter izdati
dnevnik sprememb, postopkov in posegov. Le te morate skrbno shraniti.

-

Uporabniku sistema se priporoča, da občasno obriše stekla fotocelic, ter s poti delovanja
avtomatskih vrat odstrani listje ter ostale smeti, ki bi lahko ovirale delovanje sistema.

-

Odstranitev: Ko se odločite za odstranitev avtomatskega pogona, naj za to poskrbi
usposobljena kvalificirana oseba. Vse sestavne dele pogona je potrebno deponirati na
okolju prijazen način. Reciklirajte sestavne dele, ki so primerni za recikliranje.
V primeru napake ali izpada elektrike: medtem ko čakate vašega serviserja ali da se
povrne električne napetost (če nimate nameščene baterije), lahko vrata uporabljate ročno.
Da bi lahko uporabljali to možnost, morate sprostiti motor (to je edina operacija na
motorju, ki jo lahko izvaja uporabnik). To funkcijo je podjetje NICE izredno poenostavilo,
saj za njo ne potrebujete nobenega orodja ali fizičnega napora.

-

Sprostitev motorja in ročna uporaba vrat: vedeti morate, da lahko motor sprostite le kadar pogon ni

v delovanju!
1 premaknite pokrov ključavnice

3 potegnite sprostitveno ročico

2 vstavite ključ in ga obrnite v
nasprotni smeri urinega kazalca
4 ročno premaknite vratno krilo

Za zaklepanje izvedite enak postopek v obratnem vrstnem redu.

