
Kovomat H+H s.r.o.  Pokyny a upozorn�ní pro montáž 

Závodu Míru 306/184, 360 17 Karlovy Vary, I�: 03522865, DI�: CZ03522865 
tel.: +420 608 080 108, e-mail: info@kovopolotovary.cz, www.kovopolotovary.cz 

SOON 

POKYNY A UPOZORN�NÍ PRO MONTÁŽ 

Tento manuál je ur�en pouze pro montážní firmy 



Kovomat H+H s.r.o.                                         Pokyny a upozorn�ní pro montáž 

Soon 
Shrnutí: strana 

Pokyny pro automatizaci instalaci a spušt�ní 3 

1 Zabezpe�ení práce 3 
1.1 Bezpe�nostní opat�ení a upozorn�ní 3 

2 Specifikace výrobku 3 
2.1 Popis výrobku, �ádné použití a 

technické údaje 3 

3 Kontrola proveditelnosti instalace 4 
3.1 Kontrola sou�ástí výrobku 4 
3.2 Kontrola vhodnosti prost�edí 4 
3.3 Kontrola mezí aplikace produktu 4 

4 Instalace r�zných sou�ástí 4 
4.1 Standardní rozvržení instalace 4 
4.2 Instalace mechanických sou�ástí 5 
4.3 Kladení elektrických kabel� 6 
4.4 Ru�ní postup zamknutí a odemknutí 6 

5 Vytvo�ení elektrických spojení 6 
5.1 P�ipojení všech za�ízení 6 
5.2 P�ipojení za�ízení bluebus 8 
5.2.1 Fotobu�ky 8 
5.2.2 Fotosenzor FT210B 8 
5.3 P�ipojení za�ízení ke vstupu STOP 8 
5.4 P�ipojení zdroje elektrického napájení 9 

6 Po�áte�ní spušt�ní systému - kontroly 9 
6.1 Zkouška provozu 9 

7 Zapamatování za�ízení a poloh 9 
7.1 Zapamatování za�ízení 9 
7.2 Zapamatování poloh 10 

8 Provedení záv�re�ných zkoušek systému 11 
8.1 Záv�re�né zkoušky 11 
8.2 Uvedení do provozu 11 

ÚVOD 
Tento manuál vysv�tluje jak nainstalovat, naprogramovat a používat 
otevírací automatiku sek�ních vrat Soon. Problematika je rozd�lena do 
t�í sekcí. 

�ÁST 1 je postupnou p�íru�kou ilustrující fáze požadované pro
fyzickou instalaci produktu a zahájení provozu.

�ÁST 2 popisuje jak �innost za�ízení Soon personalizovat naprogramováním
konkrétních funkcí a volbou speciálních úkon� a nastavení.
Je zde rovn�ž �ást o údržb� a likvidaci výrobku.
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! První a druhá �ást p�íru�ky jsou zam��eny výlu�n� na kvalifikovaný
technický personál pov��ený instalací automatiky. Nic z t�chto informací
není ur�eno pro koncového uživatele produktu.
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Pokyny k instalaci a spušt�ní automatiky 

Tato �ást podává krokový popis všech �ástí instalace produktu (mechanického 
sestavení, elektrických zapojení, zkoušek) a po�áte�ních nastavení p�i spušt�ní 
(provozních nastavení). 

T�mto fázím p�edchází ur�itý po�et velmi d�ležitých pokyn� týkajících se bezpe�nosti, 
charakteristik produktu a realizovatelnosti systému. 

1) Zabezpe�ení práce

1.1) Bezpe�nostní opat�ení a upozorn�ní

! Postupy instalace, programování a spušt�ní produktu smí provád�t
výlu�n� technicky kvalifikovaný personál, dodržující platná zákonná
ustanovení a normy, a to podle pokyn� v této p�íru�ce. 
Tato p�íru�ka byla sestavena tak, aby podávala postupný návod k procesu
instalace, programování a spušt�ní p�evodového motoru Soon. Veškeré
požadované úkoly spolu s nezbytnými návody jsou specifikovány v p�esném 
po�adí v jakém mají být provád�ny.
Proto je d�ležité p�e�íst si p�ed zapo�etím instalace všechny �ásti této 
p�íru�ky. Zejména doporu�ujeme pozorn� si p�e�íst �ásti obsahující d�ležité
informace o ZABEZPE�ENÍ, tj. �ást A, �ást C  -  KONTROLY P�ED
INSTALACÍ A MEZE APLIKACE PRODUKTU a �ást G – ZKOUŠKY
SYSTÉMU A UVEDENÍ DO PROVOZU.
S uvážením rizik která mohou v pr�b�hu instalace a každodenního užívání 
produktu vyvstat, musí instalace probíhat za úplného dodržení  evropské
sm�rnice 98/37/EC (Strojní sm�rnice �ídící instalaci elektricky �ízených
dve�í a vrat)  a zejména norem EN 12445, EN 12453 a EN 12635.
Shoda s touto sm�rnicí umožní maximáln� bezpe�ný provoz a vydání
prohlášení o shod� na konci instalace s následnou zárukou bezpe�nosti
systému.

POZNÁMKA: Další informace a sm�rnice o vyhodnocování rizik 
použitelné p�i sestavování “Technické dokumentace” jsou dostupné na 
Internetu na serveru: www.niceforyou.com 
• Jiné použití produktu Soon než jaké je specifikováno v této p�íru�ce je

p�ísn� zakázáno. Nesprávné užívání p�edstavuje riziko poškození
produktu a nebezpe�í pro osoby a p�edm�ty.

• Nikdy na žádné ze sou�ástí systému neprovád�jte úpravy pokud se tak
výslovn� neuvádí v p�íru�ce. Neautorizované zásahy mohou vést
k nesprávné funkci a Nice se z�íká veškeré zodpov�dnosti za škody 
zp�sobené amatérskými úpravami výrobku.

• P�ed zapo�etím instalace je t�eba provést odhad souvisejících rizik
v�etn� seznamu nezbytných bezpe�nostních požadavk� jak je p�edjímá
P�íloha 1 Strojní sm�rnice, s uvedením p�ijatých �ešení.  Povšimn�te
si, že vyhodnocení rizik je jedním z dokument� obsažených
v Technické dokumentaci automatiky.

• P�ed zapo�etím instalace si ov��te, zda jsou ke zkompletování
automatiky u Soon pot�ebné další materiály nebo za�ízení, a to
s vyhodnocením specifických aplikací a souvisejících rizik; nap�íklad
s uvážením rizika nárazu, rozdrcení, p�isk�ípnutí, vle�ení a jiných
nebezpe�í všeobecn�.

• �ídicí jednotku Soon p�ipojujte pouze k elektrickému silovému vedení
vybavenému zemnicím systémem.

• B�hem instalace zabra�te veškerým sou�ástem automatiky p�icházet
do styku s vodou nebo jinými kapalinami nebo pronikání t�chto
kapalin nebo objekt� do �ídicí jednotky a dalších �ástí pohonu. Kdyby
to nastalo, okamžit� odpojte elektrické napájení a kontaktujte servisní
centrum Nice.

! Použití Soon v následujících podmínkách p�edstavuje riziko!
• Nikdy sou�ásti Soon neskladujte poblíž zdroj� tepla a nikdy je

nevystavujte otev�eným plamen�m. To m�že poškodit sou�ásti systému a
zp�sobit nesprávnou funkci, požár nebo rizikové situace

• V pr�b�hu instalace musejí být všechny úkony vyžadující p�ístup
k vnit�ním sou�ástem chrán�ných krytem Soon (jako nap�. ke svorkám)
provád�ny p�i odpojeném elektrickém napájení. Jestliže je spojení již
hotovo a za�ízení pro odpojení jsou zakryta, musí být p�ipevn�no
vhodné upozorn�ní oznamující: UPOZORN�NÍ: PROVÁDÍ SE
ÚDRŽBA:

• Jestliže se v pr�b�hu instalace vypnou elektrická bezpe�nostní za�ízení 
jako nap�. jisti�e nebo pojistky, musí být p�í�ina závady p�ed
obnovením b�žného provozu  zjišt�na a odstran�na.

• Po dokon�ení instalace lze automatiku používat jedin� po absolvování
procesu “uvedení do provozu“ jak je specifikován v �ásti G –
ZKOUŠKY SYSTÉMU A JEHO UVEDENÍ DO PROVOZU.

• V p�ípad� dlouhého období nepoužívání by m�la být dopl�ková  baterie
Soon vyjmuta a uložena na suchém míst�. Toto preventivní opat�ení 
zamezí rozkladu baterie a nebezpe�í úniku nebezpe�ných látek z ní.

• V p�ípad� závady ne�ešitelné pomocí informací uvedených v této
p�íru�ce kontaktujte autorizované servisní centrum Nice.

• Obalový materiál výrobku Soon musí být zlikvidován za úplného
dodržení platných místních zákonných ustanovení upravujících
nakládání s odpady.

• Abyste si usnadnili budoucí údržbu a zásahy do výrobku, pe�liv� tuto
p�íru�ku uschovejte.

2) Specifikace výrobku

2.1) Popis výrobku, �ádné použití a technické údaje 
SOON je elektromechanický ovlada� k automatizaci sek�ních vrat do 20 
m2. Lze ho snadno aplikovat na v�tšinu komer�n� dostupných sek�ních 
vrat. 
�ídicí jednotka SOA2 a použitý stejnosm�rný motor umož�ují optimální 
�ízení momentu a otá�ek p�evodového pohonu 

a p�esné m��ení vzdáleností, pozvolný náb�h a uzav�ení a detekci 
p�ekážek. Rovn�ž je vybaven indikátorem údržby pro umožn�ní záznamu 
úkon� provedených p�evodovým motorem b�hem jeho doby životnosti. 
Odemykací mechanismus aktivovaný ze zem� odpojí motor od reduk�ní 
jednotky. 
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3) Kontrola proveditelnosti instalace

Než budete pokra�ovat v instalaci, p�ekontrolujte stav sou�ástí výrobku, vhodnost vybraného modelu a podmínky prost�edí ur�eného
k instalaci.

3.1) Kontrola sou�ástí výrobku (viz obr. 1) 
P�ekontrolujte stav balení: 
vybalte ujist�te se o p�ítomnosti následujícího: 
- 1 Motor Soon
- 1 upev�ovací konzola
- 4 odemykací polokoule
- 2 klíny
- 1 šroub M8x130
- 1 pojistná matice M8
- 1 podložka D8
- 1 p�evod
- 3 �erné samo�ezné šrouby
- 1 p�íru�ka pokyn�
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3.2) Kontrola vhodnosti prost�edí 
• Prov��te zda je místo vybrané k instalaci slu�itelné s celkovými rozm�ry

modelu Soon (Obr. 2).
• Prov��te zda podél dráhy sek�ních vrat nejsou žádné p�ekážky, které

by mohly bránit pohyb�m celkového otvírání a zavírání.

• Prov��te zda vybrané místo instalace umož�uje snadné a bezpe�né
provád�ní úkon� popsaných v p�íru�ce

• Pov��te zda je každé za�ízení, které má být p�ipev�ováno, umíst�no na
pevném povrchu chrán�ném p�ed nebezpe�ím náhodného nárazu.

3.3) Kontrola mezí aplikace produktu (viz obr. 2) 
Prov��te meze aplikace modelu Soon a p�íbuzného p�íslušenství které má 
být instalováno, a to s posouzením vhodnosti charakteristik pro spln�ní 
požadavk� prost�edí a níže specifikovaných omezení. 
• Zajist�te, aby velikost sek�ních vrat byla mén� než 20 m2.
• Použitím klín� dodaných v balení zajist�te, aby h�ídel pohonu

sek�ních vrat byla slu�itelná s výstupní h�ídelí Soon.
• Zajist�te, aby konzoly pro upevn�ní na ze	 byly dostate�n� dlouhé.
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4) Instalace r�zných sou�ástí

! Instalaci automatiky musí provád�t výlu�n� kvalifikovaný personál, a to s dodržením platných zákonných ustanovení
a norem k t�mto úkon�m se vztahujících, a to podle pokyn� v této p�íru�ce.

4.1) Standardní rozvržení instalace (viz obr. 3) 
Obr. 3 ilustruje úplnou instalaci p�evodového motoru Soon. Výkres znázor�uje r�zné sou�ásti a kabely pot�ebné ke spojení, všechny sestavené a 
rozmíst�né dle standardního rozvržení. 

Legenda k mechanickým sou�ástem na obr. 3: 
1 – P�evodový motor Soon 
2 – Fotobu�ka 
3 – Klávesnice 
4 – Držák na fotobu�ku 
5 – Anténa 
6 – Maják 
7 – Vysíla� 

 8– Hlavní hrana 

Legenda k elektrické kabeláži na obr. 3: 
A – Elektrická p�ívodní š��ra 
B – Maják s anténou 
C – Fotobu�ky 
D – Klávesnice 
E – Hlavní hrana 
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4.2) Instalace mechanických sou�ástí 
Po dokon�ení p�edb�žných instala�ních úkol� (jako je kopání výkop� pro 
elektrickou kabeláž nebo kladení vn�jšího vedení; p�ípadné zabudování 
potrubních vedení, a jiné p�ípravné práce), mohou být zapo�aty postupy 
montáže a instalace p�evodového motoru Soon. Postupujte v níže 
uvedeném po�adí. 

Montáž p�evodového motoru Soon (viz Obr. 4) 
1. (Obr. 4-a) Vložte h�ídel sek�ních vrat do otvoru pohonu a propojte je

použitím klín� dodaných v balení.

Tento úkon provád�jte se ZAV�ENÝMI vraty. 
2. (Obr. 4-b) P�ipevn�te konzolu k p�evodovému motoru Soon pomocí

dodaného šroubu, matice a podložky.
3. (Obr. 4-c) P�ipevn�te konzolu ke zdi pomocí hmoždinky (není dodána)

vhodné pro materiál zdi.
4. (Obr. 4-d) P�evodový motor Soon lze instalovat vodorovn� pomocí

zvláštního p�evodu (dodán), který by m�l být p�ipevn�n pomocí t�í 
šroub� (dodány) v poloze znázorn�né na obrázku, se z�etelem na
správné umíst�ní lankových vývod� odjiš
ovacího mechanismu.

4a 4b 

4c 4d 
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4.3) Instalace elektrických kabel� (viz obr. 3 a tabulka 1) 
Po dokon�ení instalace všech mechanických sou�ástí pokra�ujte kladením požadovaných elektrických kabel� podle obrázku 3 znázor�ujícího typické 
umíst�ní t�chto kabel� a podle Tabulky 1 podrobn� rozebírající technické charakteristiky. 

! Kabely použité pro spojení za�ízení musejí být vhodné pro daný typ instalace která má být provedena: v p�ípad� instalace do
krytého prost�edí nebo uvnit� použijte typ kabel� H03VV-F.

SPECIFIKACE ELEKTRICKÝCH KABEL� 
(Písmena p�i�azená kabel�m dle ozna�ení na obr. 3) 

Tabulka 1: seznam kabel�

Spojení Typ kabelu Maximální povolená délka
A: Elektrická p�ívodní š��ra kabel �. 1 (3 x 1,5 mm2) 30 m (*)
B: Maják kabel �. 1 (2 x 1 mm2) 20 m
C: Anténa stín�ný kabel �. 1 (typ RG58) 20 m (doporu�ení: mén� než 5 m)
D: Fotobu�ka kabel �. 1 (2 x 0,5 mm2) 30 m
E: Klávesnice kabel �. 1 (4 x 0,5 mm2) 50 m
F: P�ipojení pohyblivé hrany kabel �. 1 (2 x 0,5 mm2) 20 m

Poznámka:  (*) jestliže je kabel delší než 30 m, je pot�eba kabel v�tšího pr��ezu, (nap�. 3 x 2,5 mm2) a v okolí automatiky je nezbytné 
bezpe�nostní uzemn�ní. 

4.4) Ru�ní postup zamknutí a odemknutí 

! Vždy když p�íru�ka vyžaduje “zamknutí“ nebo “odemknutí“
mechanismu SOON, podívejte se na tento postup.

Poznámka: 
Operace odemykání nebo zamykání mechanismu musí být provád�ny jedin� se 
zcela zastaveným p�evodovým motorem. 
• Ru�ní provoz se musí provád�t v p�ípad� výpadku proudu, závady na systému, 

nebo tehdy když to p�íru�ka výslovn� vyžaduje.
• Ru�ní odemknutí umož�uje volný pohyb sek�ních vrat.

Pro odemknutí – zatáhn�te za kuli�ku A 
Pro zamknutí – zatáhn�te za kuli�ku B 

5) Elektrické zapojení

! K zajišt�ní bezpe�nosti pracovníka montáže a pro prevenci škod na sou�ástech automatiky zajist�te, aby p�ed
vytvá�ením elektrických spojení nebo p�ed p�ipojením radiop�ijíma�e byla �ídicí jednotka ODPOJENA od sít� a od jakýchkoli
zálohovacích baterií.

5.1) P�ipojení za�ízení 
Veškerá elektrická spojení musejí být provád�na na systému odpojeném od zdroje 
napájení. 
1. Pro sejmutí ochranného krytu a pro p�ístup k elektronické �ídicí

jednotce SOON vyjm�te šroub a zatáhn�te za kryt sm�rem vzh�ru,
abyste jej s�ali (Obr. 5).

2. Povolte volnou kabelovou p�íchytku a provle�te  kabel pro p�ipojení ke
svorkám �ídicí jednotky. Ponechejte délku kabel� o 20÷30 cm delší 
než je t�eba. Pro typy kabel� viz tabulku 1 a pro spojení Obr. 6.

3. Vytvo�te kabelová spojení jak je znázorn�no na diagramu na Obr. 7.
Pro usnadn�ní Vaší práce jsou svorky snímatelné.

4. Po dokon�ení spojení kabely zajist�te stla�ením kabelové p�íchytky.
P�ebyte�ný anténní kabel by m�l být k ostatním kabel�m p�ichycen
sv�rkou.

5 6 
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FLASH tento výstup je programovatelný (viz �ÁST 2 p�íru�ky) k p�ipojení jednoho z následujících za�ízení: 
Maják Je-li programován jako „maják“, m�že být výstup  “FLASH” spojen s majákem NICE “LUCY B” s 12V 21W 
svítilnou automobilového typu. 
B�hem této operace bliká sv�tlo v intervalu 0,5s zapnuto a 0,5s vypnuto. 
Výstup “indikátor otev�ených vrat” Je-li programován jako ”indikátor otev�ených vrat”, m�že být výstup “FLASH” 
spojen s kontrolkou 24V, max. 5W pro signalizaci otev�ených vrat. 
Rovn�ž jej lze naprogramovat na jiné funkce; viz �ÁST 2 p�íru�ky. 

P�idržení* Je-li naprogramován jako “p�idržení“, lze výstup “FLASH” spojit s p�ísavným držákem 24V, max. 10W (verze 
pouze s elektromagnetem, bez elektronických za�ízení). Jsou-li vrata zav�ena, je aktivován p�ísavný držák, aby vrata 
udržel na míst�. B�hem operací otevírání a zavírání je deaktivován. 
Elektrické blokování* Je-li programován jako “elektrické blokování”, lze výstup “FLASH” spojit s elektrickým 
zámkem se západkou max. 24V (verze pouze s elektromagnetem, bez elektronických za�ízení). 
B�hem operace otevírání je elektrický zámek aktivován a z�stává aktivní pro uvoln�ní vrat a provedení operace.  
U operace zavírání zajist�te, aby elektrický zámek op�t mechanicky zapadl. 
Elektrický zámek* Je-li programován jako “elektrický zámek”, lze výstup “FLASH” spojit s elektrickým zámkem 24V, 
max. 10W se západkou (pro verze pouze s elektromagnetem, bez elektronických za�ízení). 
B�hem operace otevírání je na krátký interval aktivován elektrický zámek pro uvoln�ní vrat a provedení operace.  
U operace zavírání zajist�te, aby elektrický zámek op�t mechanicky zapadl. 

BLUEBUS Tato svorka umož�uje p�ipojení kompatibilních za�ízení; všechna jsou p�ipojována paraleln� s pouhými dv�ma vodi�i 
p�enášejícími elektrický proud i komunika�ní signály. Další informace o BlueBUS jsou dostupné v odstavci  “5.2 – 
P�ipojení za�ízení BlueBUS”. 

STOP Vstup pro za�ízení, která blokují operaci nebo p�erušují probíhající operaci; vhodným nastavením vstupu je možné p�ipojit 
rozpínací kontakty, spínací kontakty, stálé odpory nebo optická za�ízení. Další informace o STOP jsou dostupné v odstavci  “5.3 – 
P�ipojení za�ízení ke vstupu ”STOP”. 

SS Vstup pro za�ízení �ídící pohyb v režimu Krok-za-krokem umož�ující p�ipojení spínacích kontakt�. 
OPEN Vstup pro za�ízení �ídící pouze otevírací pohyb a umož�ující p�ipojení spínacích kontakt�. 
CLOSE Vstup pro za�ízení �ídící pouze zavírací pohyb a umož�ující p�ipojení spínacích kontakt�. 
AERIAL Vstup pro p�ipojení antény radiop�ijíma�e (anténa je vestav�na v LUCY B) 

* Smí se p�ipojovat pouze za�ízení obsahující výlu�n� elektromagnet.

! Nikdy nepoužívejte jiná za�ízení než jsou uvedena.
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5.2) P�ipojení za�ízení bluebus 
BlueBUS je technologie umož�ující p�ipojení kompatibilních za�ízení 
dv�ma vodi�i vedoucími elektrický proud a komunika�ní signály. Veškerá 
za�ízení jsou p�ipojena paraleln� na týchž 2 vodi�ích BlueBUS bez nutnosti 
dodržet polaritu; každé za�ízení  je rozpoznáváno samostatn�, nebo
 b�hem 
instalace je mu p�i�azena vyhrazená adresa. BlueBUS lze použít nap�íklad 
pro p�ipojení následujícího: fotobu�ky, bezpe�nostních za� ízení, 
ovládacích tla� ítek,  indikátorových sv� tel  a pod. �ídicí 
jednotka SOON každé z p�ipojených za�ízení rozpozná pomocí  

speciální samou�ící fáze a je schopna s maximálním zabezpe�ením a 
s krajní p�esností detekovat všechna možná selhání. Z tohoto d�vodu je 
t�eba samou�ící fázi zopakovat p�i každém p�ipojení nebo odpojení 
za�ízení k BlueBUS, jak je popsáno v odstavci “7.1 – Rozpoznání 
za�ízení”. 

5.2.1) Fotobu�ky 
Systém “BlueBUS” pomocí p�i�azování adres s užitím speciálních 
p�emost�ní umož�uje rozpoznávání fotobun�k �ídicí jednotkou a  p�i�azení 
správné detek�ní funkce. Postup p�i�azení adresy se provádí jak na 
vysíla�i tak i na p�ijíma�i (nastavení p�emost�ní ve stejném sm�ru) a 
zajišt�ní, aby nebyly žádné další páry fotobun�k se stejnou adresou. 
Na automatiku pro sek�ní vrata s p�evodovým motorem SOON lze 
nainstalovat fotobu�ky podle popisu na Obr. 8. Po instalaci je t�eba 
samou�ící fázi na �ídicí jednotce zopakovat, jak je popsáno v odstavci 
“7.1 – Rozpoznání za�ízení”. 
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Tabulka 2: adresy fotobun�k 
Fotobu�ka M�stky Fotobu�ka M�stky 

FOTO 
Fotobu�ka h = 50 
S aktivací p�i zav�ení 
FOTO II 
Fotobu�ka h = 100 
S aktivací p�i zav�ení 
FOTO 1 
Fotobu�ka h = 50 
S aktivací p�i zav�ení a otev�ení 
FOTO 1 II 
Fotobu�ka h = 100 
S aktivací p�i zav�ení a otev�ení 

FOTO 2 
Fotobu�ka 
S aktivací p�i otev�ení 
FOTO 2 II 
Fotobu�ka 
S aktivací p�i otev�ení 

FOTO 3 
KONFIGURACE NEP�ÍPUSTNÁ 

5.2.2) Fotosenzor FT120B 
Fotosenzor FT210B kombinuje v jediném za�ízení systém pro 
omezení síly (typ C dle normy EN12453) a detektor p�ítomnosti 
detekující p�ekážky na optické ose mezi vysíla�em TX a 
p�ijíma�em RX (typ  D  dle normy  EN12453).  Fotosenzorem jsou 
signály o stavu snímací hrany zasílány pomocí paprsku 
fotobu�ky, �ímž jsou 2 systémy integrovány do jediného za�ízení. 
P�enosový úsek na pohyblivém k�ídle je napájen baterií, �ímž je 
odstran�na pot�eba nevzhledného p�ípojného systému; speciální 
obvody snižují spot�ebu baterií tak, aby byla zajišt�na životnost až 15 let 
(viz podrobnosti o odhadované dob� životnosti v návodu k výrobku). 

Jediné za�ízení FT210B zkombinované se snímací hranou (nap�. TCB65) 
umož�uje stupe� zabezpe�ení “hlavní hrany” požadovaný normou  EN12453 
pro jakýkoli “typ použití” a “typ aktivace”. Fotosenzor FT210B 
zkombinovaný s “odporovými” snímacími hranami (8,2 kOhm), je 
bezpe�ný p�i jednoduchých poruchách (t�ída 3 podle normy EN 954-
1). Je vybaven speciálním protikolizním obvodem pro zabrán�ní 
vzájemného rušivého p�sobení s dalšími detektory, a to i 
nesynchronizovanými, a umož�uje p�idání dalších fotobun�k; nap�íklad 
v p�ípad� pr�jezdu nákladních vozidel, kdy je druhá fotobu�ka b�žn� 
umíst�na 1 m od zem�.
Pro další informace o metodách zapojení a o p�i�azování adres viz p�íru�ku 
pokyn� k FT210B. 

5.3) P�ipojení za�ízení ke vstupu stop 
STOP je vstup, který zp�sobuje okamžité zastavení pohybu po n�mž 
následuje krátké vrácení úkonu. Tento vstup lze p�ipojit k za�ízením 
s výstupem pro spínací kontakt, rozpínací kontakt, stálý odpor 8,2K� nebo 
optická za�ízení, jako snímací hrany. 
Jako i v p�ípad� BlueBUS, �ídicí jednotka rozpozná typ za�ízení p�ipojeného 
ke vstupu STOP b�hem samou�ící fáze (viz odstavec  “7.1  -  Rozpoznání 
za�ízení”);  na�ež se aktivuje p�íkaz STOP 

pokaždé když je zaznamenána zm�na v��i nau�enému stavu. 

P�i vhodném nastavení lze ke vstupu STOP p�ipojit více než jedno za�ízení, a 
to i za�ízení navzájem r�zná: 
• Lze paraleln� p�ipojit vícero zapínacích za�ízení, bez omezení po�tu.
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• Lze sériov� p�ipojit vícero rozpínacích za�ízení, bez omezení po�tu.

• Lze paraleln� p�ipojit dv� za�ízení se stálým odporem 8,2K�; jsou-li
více než 2 za�ízení, pak se musejí všechna zapojit do série s jediným
koncovým odporem 8,2 K�.

• Kombinace spínacích a rozpínacích kontakt� jsou možné paralelním
zapojením obou dvou kontakt�, se zabezpe�ením p�ipojení odporu
8,2K� paraleln� k rozpínacímu kontaktu (což umož�uje kombinaci t�í
za�ízení: spínacího, rozpínacího a  8,2K�). 

Pro p�ipojení optického za�ízení typu OPTO SENSOR prove	te zapojení dle 
znázorn�ní na obrázku 9: 

GB 

! Je-li pro propojení za�ízení a bezpe�nostních funkcí
použit vstup STOP, pak pouze za�ízení s výstupem o
konstantním odporu 8,2K� nebo s optická za�ízení OPTO
SENSOR zaru�ují t�ídu zabezpe�ení 3 proti poruchám podle
normy  EN 954-1.
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5.4) P�ipojení zdroje elektrického napájení 
K napájení SOON elektrickým proudem prost� zasu�te zástr�ku do sí
ové zásuvky. Je-li to nezbytné a jestliže zástr�ka SOON neodpovídá  
dostupné sí
ové zásuvce, použijte redukci jaká bývá k dostání v obchod�. 

6) Po�áte�ní spušt�ní systému - kontroly

! Následující úkony budou provád�ny na živém elektrickém obvodu a všechny operace proto mohou být nebezpe�né!
Bu	te velmi opatrní a nikdy úkony neprovád�jte sami.

Po dokon�ení instalace sou�ástí a elektrických spojení je t�eba, než budete pokra�ovat, provést n�kolik jednoduchých kontrol k zajišt�ní správného 
pr�b�hu provozu systému. Prove	te tyto úkony dle specifikace a p�i prov��ování shody výsledk� si jednotlivé body odškrtávejte. 

6.1) Zkouška provozu 
Ihned jak bude SOON p�ipojen k síti, postupujte následovn�: 

T   Ov��te, že LED BlueBUS pravideln� bliká s frekvencí jednoho 
bliknutí za sekundu. 

T    Jsou-li p�ítomny fotobu�ky, zajist�te, aby odpovídající LED rovn�ž blikaly 
(a to jak na vysíla�i, tak i na p�ijíma�i); typ blikání nerozhoduje, 
vzhledem k tomu že závisí také na dalších faktorech. 

T    Zajist�te, aby za�ízení p�ipojené k výstupu FLASH bylo
vypnuto. 

T    Zajist�te, aby interiérové sv�tlo bylo vypnuto. 

Nenastane-li žádná z t�chto podmínek, okamžit� odpojte napájení a d�kladn� 
p�ekontrolujte elektrická spojení. 

7) Rozpoznání za�ízení a poloh

7.1) Rozpoznání za�ízení 
Po p�ipojení ke zdroji napájení musí kontrolní jednotka rozpoznat 
za�ízení p�ipojená ke vstup�m BlueBUS a STOP. P�ed touto fází 
diody L1 a L2 blikají na znamení, že je t�eba provést proces 
samou�ení za�ízení. 

Fázi samou�ení p�ipojených za�ízení lze zopakovat také kdykoli po 
instalaci, jako nap�íklad v p�ípad� p�idání n�jakého za�ízení. 

! Fáze samou�ení za�ízení musí být provedena i když

není žádné za�ízení p�ipojeno. 

1. Stiskn�te a podržte tla�ítka [�] a [Set]
2. Tla�ítka uvoln�te až za�nou diody L1 a L2 rychle blikat (po cca

3s).
3. N�kolik sekund po�kejte než �ídicí jednotka dokon�í samou�ení 

za�ízení.
Na konci procesu samou�ení, musí tla�ítko STOP z�stat 
rozsvíceno, zatímco LED L1 a L2 mají být vypnuty (je-li to na míst�, 
m�ly by L3 a L4 za�ít blikat). 
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7.2) Rozpoznání 
Po samou�ení za�ízení musí �ídicí jednotka rozpoznat polohy otevírání a zavírání vrat. Lze naprogramovat až 6 poloh, a to následovn�: 

Poloha Význam

A1 Maximální požadovaná otevírací poloha. Když vrata dosáhnou této polohy, zastaví se. 
RA1 Poloha po�átku zpomalování b�hem operace otevírání. Když vrata dosáhnou této polohy, zpomalí se motor na minimální 

rychlost.

RINT Mezipoloha zpomalování p�i operaci zavírání. Když je tento bod naprogramován, za�nou se vrata zpomalovat p�ibližn� 50 cm 
p�edem, aby polohu RINT prošly minimální rychlostí. Po pr�chodu polohou RINT se motor vrátí na nastavenou rychlost.

AP Poloha �áste�ného otev�ení. To je poloha p�i níž se vrata zastaví po obdržení p�íkazu k �áste�nému otev�ení. 
RA0 Poloha po�átku zpomalování b�hem operace zavírání. Když vrata dosáhnou této polohy, zpomalí se motor na minimální 

rychlost.

A0 Maximální zavírací poloha. Když vrata dosáhnou této polohy, zastaví se. 

Když nebylo poloh dosaženo, blikají diody L3 a L4. 

Postup rozpoznání je popsán níže: Polohy A1 a A0 musejí být naprogramovány, zatímco ostatní polohy lze vynechat. V druhém p�ípad� se po�ítají 
automaticky �ídicí jednotkou. 

1. Pro vstup do režimu zapamatování poloh stiskn�te na 3 sekundy [Set] + [].
Bliká dioda 1: Programování polohy A1 
2 Pro posun vrat do polohy maximálního otev�ení použijte tla�ítka [�] nebo []. 
3. Pro potvrzení polohy A1 na 2 sekundy stiskn�te [Set]. Dioda L1 z�stává rozsvícena.
Bliká dioda 2: Programování polohy RA1 
4. Jestliže není požadováno naprogramování polohy zpomalování, stiskn�te dvakrát rychle tla�ítko [Set], abyste p�ešli

k dalšímu programování; dioda L2 z�stává zhasnuta. Jinak pokra�ujte v postupu.
5. Pro posuv vrat do polohy zpomalení p�i otevírání použijte tla�ítka [�] nebo [].
6. Pro potvrzení polohy RA1 stiskn�te na 2 sekundy [Set]. Dioda L2 z�stává rozsvícena.
Bliká dioda L4: Programování polohy RINT 
7. Jestliže není vyžadováno naprogramování mezipolohy zpomalení, stiskn�te dvakrát rychle tla�ítko [Set], abyste p�ešli k dalšímu

programování; dioda L4 z�stává zhasnuta. Jinak pokra�ujte v postupu.
8. Pro posuv vrat do mezipolohy zpomalení použijte tla�ítka [�] nebo [].
9. Pro potvrzení polohy RINT stiskn�te na 2 sekundy [Set]. Dioda L4 z�stává rozsvícena
Bliká dioda L5: Programování polohy RAP 
10. Jestliže není vyžadováno naprogramování polohy �áste�ného otev�ení, stiskn�te dvakrát rychle tla�ítko [Set], abyste p�ešli

k dalšímu programování; dioda L5 z�stává zhasnuta. Jinak pokra�ujte v postupu.
11. Pro posuv vrat do polohy �áste�ného otev�ení použijte tla�ítka [�] nebo [].
12. Pro potvrzení polohy RAP stiskn�te na 2 sekundy [Set]. Dioda L5 z�stává rozsvícena
Bliká dioda L7: Programování polohy RA0 
13. Jestliže není vyžadováno naprogramování polohy zpomalení, stiskn�te dvakrát rychle tla�ítko [Set], abyste p�ešli k dalšímu

programování; dioda L7 z�stává zhasnuta. Jinak pokra�ujte v postupu. 
14. Pro posuv vrat do polohy zpomalení p�i zavírání použijte tla�ítka [�] nebo [].
15. Pro potvrzení polohy RA0 stiskn�te na 2 sekundy [Set]. Dioda L7 z�stává rozsvícena.
Bliká dioda L8: Programování polohy A0 
16. Pro posuv vrat do polohy maximálního zav�ení použijte tla�ítka [�] nebo [].
17. Pro potvrzení polohy A0 stiskn�te na 2 sekundy [Set]. Dioda L8 z�stává rozsvícena.
18. P�i uvoln�ní tla�ítka [Set] všechny diody zhasnou.
19. Pro provedení operace úplného otev�ení zadejte stiskem [Open] p�íkaz k otev�ení.
20. Pro provedení operace úplného zav�ení zadejte stiskem [Close] p�íkaz k zav�ení.

B�hem t�chto operací si �ídicí jednotka zapamatuje sílu pot�ebnou 
k pohyb�m otevírání a zavírání. 

Je d�ležité, aby tyto p�ípravné operace nebyly p�erušovány nap�. 
p�íkazem STOP. 

Fázi u�ení poloh lze zopakovat kdykoli po instalaci prostým opakováním 
procesu od bodu 1. Nicmén� jestliže je t�eba zm�nit pouze jedinou 
polohu, opakujte postup od bodu 1 a vynechejte programování 
nesouvisejících poloh, a to rychlým dvojitým stiskem tla�ítka [Set] pro 
každou polohu, která má být vynechána. 
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8) Provedení záv�re�ných zkoušek

8.1) Záv�re�né zkoušky 
Každá ze sou�ástí automatiky, jako snímací hrany, fotobu�ky, 
nouzové zastavení, atd. vyžaduje konkrétní zkušební fázi; u 
t�chto za�ízení je t�eba provést konkrétní postupy v p�íslušných 
p�íru�kách pokyn�. Pro p�ezkoušení SOON postupujte 
následovn�: 

1. Zajist�te, aby byly dodrženy všechny specifikace v kapitole  1
“UPOZORN�NÍ”.

2. Zatažením za uvol�ovací š��ru sm�rem dol� uvoln�te vrata od
motoru. Prov��te, že vraty lze ru�n� pohybovat p�i otvírání a
zavírání maximální silou 225N.

3. Zatažením sm�rem dol� za zamykací š��ru p�ipojte vrata
k motoru.

4. Použitím tla�ítka nebo radiového vysíla�e,  prove	te zkoušky
otev�ení a zav�ení vrat a zajist�te, aby pohyb odpovídal specifikacím.

5. Pro ohodnocení hladkého pohybu vrat n�kolikrát p�ezkoušejte  a
prov��te, zda nejsou v montáži nebo se�ízení n�jaké závady  nebo
jakékoli možné t�ecí body.

6. Zkontrolujte funkci všech zabezpe�ovacích za�ízení systému, a to
jednoho po druhém  (fotobu�ky, snímací hrany, atd.) Zejména
dioda “BlueBUS” na kontrolní musí pokaždé když je aktivováno
za�ízení pro potvrzení události dvakrát rychle bliknout.

GB 
7. K p�ekontrolování fotobun�k a zejména k zajišt�ní, aby nedocházelo

k rušení s ostatními za�ízeními vložte na optickou osu válec pr�m�ru
5cm a délky 30cm, nejd�ív poblíž vysíla�e, potom poblíž p�ijíma�e a
na konec doprost�ed mezi oba dva a zajist�te, aby se za�ízení pokaždé
aktivovalo, p�echázeje ze stavu aktivní na stav poplachu a naopak, a
aby byl na �ídicí jednotce vygenerován p�edepsaný úkon, nap�íklad: u
operace zavírání obrací pohyb.

8. Jestliže je proti nebezpe�ným situacím zp�sobovaným pohybujícími
se vraty ochrana pomocí omezení nárazové síly, m��te sílu dle
specifikací normy EN 12445. Jsou-li jako pomocné funkce systému
pro snížení nárazové síly použity regulátory otá�ek a síly motoru,
vyzkoušejte a ur�ete nastavení, p�i kterém se dosahuje nejlepších
výsledk�.

8.2) Uvedení do provozu 
Uvedení do provozu lze provést jedin� po kladných 
výsledcích všech fází zkoušek na Soon a na ostatních 
p�ítomných za�ízeních.  �áste�né nebo amatérské uvedení do 
provozu je p�ísn� zakázáno. 

1  P�ipravená technická dokumentace automatiky by se m�la uchovat 
nejmén� 10 let a musí obsahovat p�inejmenším následující: celkový 
výkres automatiky, schéma elektrického zapojení, odhad rizik a 
p�ijatá související �ešení, prohlášení výrobce o shod� pro všechna 
použitá za�ízení (v p�ípad� Soon použijte p�iložené prohlášení o shod� 
EC); výtisk p�íru�ky s návodem k použití a rozpis údržby 
automatiky. 

2. P�ipevn�te k vrat�m datový štítek  udávající p�inejmenším následující
údaje :  typ   automatiky,  název a adresu výrobce
(zodpov�dného za uvedení do provozu),  výrobní �íslo,  rok výroby a zna�ku
CE.

3. Permanentn� p�ipevn�te do blízkosti vrat štítek nebo desti�ku udávající 
úkony pro uvoln�ní vrat a manuální operace.

4. Permanentn� p�ipevn�te na vrata štítek nebo desti�ku s tímto
obrázkem (minimální výška 60 mm).

5. P�ipravte prohlášení o shod� automatiky a poskytn�te jej majiteli.
6. P�ipravte p�íru�ku “Pokyny a upozorn�ní k provozu automatiky“ a

poskytn�te ji majiteli.

7. P�ipravte rozpis údržby automatiky (obsahující všechny p�edpisy pro
údržbu jednotlivých za�ízení) a poskytn�te jej majiteli.

8. P�ed uvedením automatiky do provozu se ujist�te, že je majitel
dostate�n� písemn� informován  (jako nap�. v p�íru�ce pokyn� a
upozorn�ní k provozu automatiky)  o všech souvisejících rizicích a
nebezpe�ích.
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OPEN 
�

Tla�ítko “OPEN” umož�uje uživateli vrata otev�ít nebo procházet kroky 
programování sm�rem vzh�ru.

STOP 
SET 

Tla�ítko “STOP”  umož�uje uživateli zastavit operaci nebo, p�i stisku na 
5 sekund, umož�uje p�ístup do režimu programování.

CLOSE 
�

Tla�ítko “CLOSE”  umož�uje uživateli zav�ít vrata nebo procházet kroky 
programování sm�rem dol�.

9) Návod k provozu personalizované automatiky

�ÁST 2 popisuje jak provoz automatiky personalizovat pomocí nastavení a voleb uložených v �ídicí jednotce. 
Kone�ná �ást je v�nována �ešení problém�, údržb� a likvidaci produktu. 

9.1) Programovací tla�ítka 
�ídicí jednotka SOON je osazena 3 tla�ítky která lze použít k �ízení jednotky b�hem 
zkoušení i k postupu naprogramování: 
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10) Nastavení

�ídicí jednotka SOON je vybavena ur�itým po�tem programovatelných 
funkcí; funk�ní nastavení se vkládají pomocí 3 tla�ítek na �ídicí jednotce:
[�]  [Set]  [] a zobrazují se pomocí 8 diod: L1….L8. 

Programovatelné funkce dostupné na SOON se d�lí na 2 úrovn�: 

Úrove� 1: funkce nastavitelné v režimu ON-OFF (zapnuté nebo vypnuté); 
v tomto p�ípad� diody L1….L8 ozna�ují funkce, jsou-li tyto funkce 
zapnuty, nesvítí-li, jsou funkce vypnuty; viz Tabulka 3. 
Úrove� 2: parametry nastavitelné na stupnici hodnot (od 1 do 8); v tomto 
p�ípad� každá z diod L1….L8 ozna�uje hodnotu nastavenou z 8 možných; 
viz Tabulka 4. 

10.1) Funkce úrovn� 1 

Tabulka 3: seznam programovatelných funkcí: úrove� 1

LED Funkce Popis
L1 Automatické zav�ení Tato funkce umož�uje automatické zav�ení vrat po nastavené dob� ne�innosti; implicitn� je tato doba 

ne�innosti nastavena na 30 sekund, ale lze ji zm�nit na 10, 20, 40, 60, 80, 120, 160 nebo 200 sekund. Je-li 
funkce zakázaná, provoz je “poloautomatický“.

L2 Zav�ít po “Foto“ Tato funkce umož�uje systému mít vrata otev�ena pouze na dobu pot�ebnou pro p�echod; ve skute�nosti aktivace 
"Foto" vždy zp�sobí automatické zav�ení s dobou ne�innosti 5s (bez ohledu na nastavenou hodnotu). 
Chování se m�ní podle toho zda je funkce "Automatického zavírání" povolena nebo zakázána. 
Se zakázaným "Automatickým zavíráním": vrata vždy dosáhnou polohy úplného otev�ení (i když je  p�edem 
ozna�eno Foto). Po uvoln�ní Foto ses dobou ne�innosti 5s aktivuje automatické zav�ení. 
S povoleným "Automatickým zavíráním": operace otvírání se zastaví okamžit� po uvoln�ní fotobun�k a 
s dobou ne�innosti 5s se aktivuje automatické zav�ení. 
Funkce "Zav�ít po Foto" je p�i operacích p�erušených pomocí p�íkazu STOP vždy zakázána. Je-li funkce "Zav�ít po 
Foto" zakázána, je doba ne�innosti dle nastavení; jinak, je-li funkce zakázána, není žádné automatické zavírání.

L3 Vždy zav�eno Je aktivována funkce “Vždy zav�eno”, což zp�sobí zav�ení kdykoli jsou p�i obnovení dodávky proudu detekována 
otev�ená vrata. Z bezpe�nostních d�vod� operaci p�edchází t�ísekundový interval blikání. 
Je-li funkce zakázána, vrata z�stanou p�i obnovení dodávky proudu nehybná. 

L4 Odstávka Tato funkce umož�uje snížení spot�eby na minimum. Je-li tato funkce povolena, pak 1 minutu po ukon�ení operace 
vypne �ídicí jednotka výstup BlueBUS (a tudíž za�ízení) a všechny diody vyjma diody BlueBUS, která bliká pomaleji. 
Když �ídicí jednotka obdrží p�íkaz, pln� obnoví provozní podmínky. Je-li funkce zakázána, není povoleno 
žádné snížení spot�eby.

L5 Dlouhá reverzace Tato funkce umož�uje volbu typu obrácení provád�ného vraty po aktivaci p�íkazu STOP nebo za�ízení omezujícího sílu. 
Je-li tato funkce zakázána, obrácení je krátké (p�ibližn� 15 cm). Je-li funkce povolena, obrácení pokra�uje až 
do polohy maximálního otev�ení nebo zav�ení.

L6 P�edb�žné blikání Funkce p�edb�žného blikání je p�idána k t�ísekundové pauze mezi aktivací majáku a za�átkem operace, aby upozornila na 
rizikovou situaci. Je-li p�edb�žné blikání vypnuto, pak aktivace majáku p�ipadá na okamžik za�átku operace.

L7 Citlivost Tato funkce umož�uje výrazné zvýšení citlivosti motoru na detekci p�ekážek. Je-li použita za ú�elem detekce nárazové 
síly, pak je t�eba rovn�ž nastavit parametry “Otá�ky” a “Síla motoru” v menu úrovn� 2. 

L8 Kompenzace Tato funkce umož�uje obnovení �asového rozsahu kovové horní hrany vrat a podléhá použití snímací hrany odporového 
typu 8,2K� nebo optického sníma�e OSE.

P�i b�žném provozu SOON když neprobíhají žádné operace diody L1….L8 svítí nebo jsou zhaslé podle stavu související funkce, nap�íklad L1 je 
rozsvícena když je povolena funkce “Automatické zav�ení“. 
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10.2) Programování úrovn� 1 
Implicitn� jsou všechny funkce úrovn� 1 nastaveny na VYPNUTO, ale lze je kdykoli zm�nit jak je popsáno níže. P�i postupu zm�ny si dávejte pozor, 
protože mezi stiskem jednoho tla�ítka a dalšího je maximální �asový interval 10 sekund; poté systém tento postup opustí s uložením zm�n do té doby 

provedených. GB 

1. Na cca. 3 s stiskn�te a podržte [Set]
2. Až za�ne dioda L1 blikat, tla�ítko [Set] uvoln�te.
3. Pro posun blikající diody na diodu související s funkcí která má být zm�n�na stiskn�te tla�ítko [�] nebo [].
4. Pro zm�nu stavu funkce stiskn�te [Set] (krátké blikání = VYPNUTO; dlouhé blikání = ZAPNUTO)

Po�kejte 10 s pro automatické opušt�ní programovacího režimu po maximálním �asovém intervalu. 
Poznámka:body 3 a 4 lze b�hem téže fáze programování zopakovat  pro zapnutí / vypnutí jiných funkcí. 

10.3) Funkce úrovn� 2 (nastavitelné parametry) 

Tabulka 4: seznam programovatelných funkcí: úrove� 2
Dioda vstupu Parametr Dioda (úrove�) Hodnota Popis

L1 10 sekund
L2 20 sekund
L3 40 sekund
L4 60 sekund
L5 80 sekund
L6 120 sekund
L7 160 sekund

L1 Doba pauzy

L8 200 sekund

Nastavuje dobu pauzy, tj. dobu 
p�ed automatickým zav�ením. 
Používá se pouze je-li funkce 
automatického zavírání 
povolena.

L1 Otev�ít - zastavit - zav�ít - zastavit
L2 Otev�ít - zastavit – zav�ít - otev�ít
L3 Otev�ít - zav�ít - otev�ít – zav�ít
L4 Bytový blok
L5 Bytový blok 2 (více než 2” vygeneruje pozastavení)
L6 Krokování 2 (mén� než 2” vygeneruje �áste�né otev�ení)
L7 Implicitn� spušt�no

L2 Funkce 
krokování

L8 Otvírání “poloautomatické“, zavírání v “implicitním spušt�ní”

Nastavuje posloupnost p�íkaz� 
spojených se vstupem krokování 
nebo s prvním kanálem 
radiového ovládání.

L1 Otá�ky 1 (30% - pomalé)
L2 Otá�ky 2 (44%)
L3 Otá�ky 3 (58%)
L4 Otá�ky 4 (72%)
L5 Otá�ky 5 (86%)
L6 Otá�ky 6 (100% - rychlé)
L7 Otev�ít V4, zav�ít V2

L3 Otá�ky motoru

L8 Otev�ít V6, zav�ít V4

Nastavuje otá�ky motoru 
p�i b�žném pohybu.

L1 Indikátor otev�ených vrat
L2 Aktivní p�i zav�ených vratech
L3 Aktivní p�i otev�ených vratech
L4 Maják
L5 Elektrické blokování
L6 Elektrický zámek
L7 P�idržení

L4 Výstup FLASH 

L8 Indikátor údržby

Vybírá za�ízení p�ipojené k 
výstupu FLASH.

L1 Síla 1 (nízká)
L2 Síla 2
L3 Síla 3
L4 Síla 4
L5 Síla 5
L6 Síla 6
L7 Síla 7

L5 Síla motoru 
p�i otevírání

L8 Síla 8 (vysoká)

Nastavuje systém pro �ízení síly 
motoru pro jeho p�izp�sobení 
hmotnosti vrat p�i operaci 
otvírání.

L1 Síla 1 (nízká)
L2 Síla 2
L3 Síla 3
L4 Síla 4
L5 Síla 5
L6 Síla 6
L7 Síla 7

L6 Síla motoru 
p�i zavírání

L8 Síla 8 (vysoká)

Nastavuje systém pro �ízení síly 
motoru pro jeho p�izp�sobení 
hmotnosti vrat p�i operaci 
zavírání.

Poznámka: “ “ ozna�uje tovární nastavení 
13 
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Poznámka: “  “ ozna�uje tovární nastavení 

10.4) Programování úrovn� 2 
Implicitn� jsou nastavitelné parametry nastaveny dle znázorn�ní v Tabulce 4 s: “ “, ale jak je popsáno níže, lze je kdykoli zm�nit. P�i zm�nách si 
dávejte pozor, protože mezi stiskem jednoho a druhého tla�ítka je maximální �asový interval 10 sekund; jinak systém tento postup 
opustí s automatickým uložením zm�n do té doby provedených. 

1. Na cca. 3 s stiskn�te a podržte [Set].
2. Tla�ítko [Set] uvoln�te až za�ne dioda L1 blikat.
3. Pro posun blikající diody na diodu vstupu spojenou s parametrem který má být zm�n�n stiskn�te tla�ítka [�] nebo [].
4. P�i krocích  5 a 6 stiskn�te a podržte [Set].
5. Po�kejte cca. 3s, na�ež se dioda spojená s aktuální úrovní parametru, který má být zm�n�n rozsvítí.
6. Pro posun diody spojené s hodnotou parametru stiskn�te tla�ítka [�] nebo [].
7. Tla�ítko [Set] uvoln�te.

Po�kejte 10s pro automatické opušt�ní programovacího režimu po uplynutí maximálního �asového intervalu. 
Poznámka: body 3 až 7 lze b�hem téže fáze programování zopakovat pro zm�nu jiných parametr�. 

11) Hlášení údržby

SOON umož�uje uživateli být informován o tom když je t�eba 
provést kontrolu údržby automatiky. Po�et operací po nichž má 
být signál aktivován je volitelný z osmi úrovní pomocí 
m�nitelného parametru “Hlášení údržby“ (viz Tabulka 4). 

Úrove� nastavení 1 je “automatická” a bere v úvahu opera�ní zát�ž, tj. sílu a 
trvání operace, zatímco ostatní se�ízení jsou nastavována na základ� 
po�tu operací. 

Hlášení o nutnosti údržby probíhá pomocí majáku nebo indikátoru údržby, 
podle p�íslušných nastavení (viz Tabulka 4). 
Na základ� po�tu provedených operací v��i naprogramované mezi maják Flash a 
indikátor údržby aktivují signály dle popisu v Tabulce 5. 

Tabulka 5: signál hlášení údržby na Flash a na indikátoru údržby

Po�et operací Signál na Flash Signál na indikátoru údržby
Mén� než 80% mezní hodnoty Normální (0,5s zapnuto, 0,5s vypnuto) Na za�átku otvírání na 2s zapnuto
81 až 100% mezní hodnoty Na za�átku operace z�stává na 2s rozsvícen, pak pokra�uje 

normáln�
P�i operaci bliká

Více než 100% mezní hodnoty Na za�átku operace z�stává na 2s rozsvícen, pak pokra�uje 
normáln�

Trvale bliká.
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Dioda vstupu Parametr Dioda (úrove�) Hodnota Popis 
L1 Automatická (dle závažnosti operace)
L2 1.000
L3 2.000
L4 4.000
L5 6.000
L6 8.000
L7 10.000

L7 Hlášení 
údržby

L8 12.000

�ídí po�et operací po nichž je 
odeslán signál hlášení údržby 
automatiky 
(viz odstavec “13 Hlášení 
údržby”).

L1 Výsledek 1. operace (nejnov�jší)
L2 Výsledek 2. operace
L3 Výsledek 3. operace
L4 Výsledek 4. operace
L5 Výsledek 5. operace
L6 Výsledek 6. operace
L7 Výsledek 7. operace

L8 Výpis seznamu 
závad

L8 Výsledek 8. operace

Umož�uje uživateli prov��it 
typy poruch které nastaly 
b�hem posledních 8 operací. 
(viz odstavec “14 Seznam 
výpisu poruch”).
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11.1) Kontrola po�tu provedených úkon� 
Funkce “Hlášení údržby” umož�uje uživateli p�ekontrolovat po�et provedených operací jako procentní podíl nastavené meze. 
Pro provedení kontroly postupujte následovn�: 

1. Na cca. 3 s tiskn�te a podržte tla�ítko [Set].
2. Tla�ítko [Set] uvoln�te až za�ne dioda L1 blikat.
3. Stiskn�te tla�ítka [�] nebo [] pro posun blikající diody na L7, tj. vstupní diody spojené s parametrem, který má být  “Hlášení údržby”.
4. B�hem krok� 5, 6 a 7 stiskn�te a podržte [Set].
5. Cca. 3s po�kejte a poté se dioda spojená s aktuální úrovní parametru “Hlášení údržby” rozsvítí.
6. Krátce stiskn�te tla�ítka [�] a [].
7. Dioda odpovídající vybrané úrovni n�kolikrát blikne. Po�et bliknutí ozna�uje procento provedených operací (v násobcích 10%)

 relativn� v��i nastavené mezi. Nap�íklad: když je hlášení údržby nastaveno na L7, tj. 10000, pak 10% odpovídá 1000 operacím; 
když indikátor 4krát blikne, znamená to, že bylo dosaženo 40% maximálního po�tu operací (tj. mezi 4000 a 4999
operacemi). Jestliže 10% nebylo dosud dosaženo, pak dioda v�bec nebliká.

8. Tla�ítko [Set] uvoln�te.

11.2) Vynulování po�itadla úkon� 
Po provád�ní údržby systému musí být po�itadlo úkon� vynulováno. Postupujte podle popisu v tabulce: 

1. Na cca. 3 s tiskn�te a podržte tla�ítko [Set].
2. Tla�ítko [Set] uvoln�te až za�ne dioda L1 blikat.
3. Stiskn�te tla�ítka [�] nebo [] pro posun blikající diody na L7, tj. “vstupní diody“ spojené s parametrem  “Hlášení údržby”.

4. B�hem krok� 5 a 6 stiskn�te a podržte [Set].
5. Cca. 3s po�kejte a poté se dioda spojená s aktuální úrovní parametru “Hlášení údržby” rozsvítí.
6. Na nejmén� 5 s stiskn�te a podržte tla�ítka [�] a [], pak je uvoln�te. Dioda odpovídající vybrané úrovni vykáže �adu

Rychlých bliknutí na znamení, že po�itadlo operací bylo vynulováno.
7. Tla�ítko [Set] uvoln�te.

12) Seznam výpisu závad

SOON umož�uje zobrazení jakýchkoli závad které nastaly v posledních 8 operacích, nap�íklad p�i p�erušení operace kv�li aktivaci 
fotobu�ky nebo snímací hrany. Pro kontrolu seznamu závad postupujte následovn�: 

1. Na cca. 3 s tiskn�te a podržte tla�ítko [Set].
2. Tla�ítko [Set] uvoln�te až za�ne dioda L1 blikat.
3. Stiskn�te tla�ítka [�] nebo [] pro posun blikající diody na L8, tj. “vstupní diody“ spojené s parametrem “výpis závad”.
4. B�hem krok� 5 a 6 stiskn�te a podržte [Set].
5. Po�kejte po cca. 3s, na�ež se dioda odpovídající operacím podléhajícím závadám rozsvítí. Dioda L1 hlásí výsledek poslední operace,

zatímco dioda L8 ozna�uje výsledek osmé operace. Jestliže je dioda rozsvícena, znamená to, že b�hem operace nastaly závady; je-li
zhasnuta, znamená to, že operace byla dokon�ena bez závad.

6. Pro volbu požadované operace stiskn�te [�] a []: Odpovídající dioda vydá n�kolik bliknutí stejných jako ta, která jsou b�žn�
vydávána blikavým sv�tlem p�i závad�.

7. Tla�ítko [Set] uvoln�te.

13) P�ipojování jiných za�ízení

Jestliže je t�eba napájet vn�jší za�ízení, jako nap�. sníma�  transpondérových karet 
nebo  osv�tlení klávesnice, lze dodat proud dle obrázku 12. Napájecí 
nap�tí je 24Vcc -30% ÷ +50% s maximálním dostupným proudem 
100mA. 
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14) Další podrobnosti: speciální funkce

14.1) Funkce “Vždy otev�eno“ 
Funkce “vždy otev�eno” je rysem �ídicí jednotky umož�ujícím trvalou aktivaci operace otev�ení trvá-li p�íkaz “krokování” déle než dv� sekundy; to m�že 
být užite�né nap�íklad pro propojení svorky krokování a kontaktu programových hodin, aby vrata z�stávala b�hem ur�itého �asového intervalu otev�ena. 
Tento rys platí bez ohledu na nastavení vstupu krokování vyjma nastavení jako “Bytový blok 2“, viz parametr 
“Funkce krokování” v Tabulce 4. 

14.2) Funkce “P�esto posunout” 
V p�ípad�, že se zabezpe�ovací za�ízení porouchá nebo je mimo provoz, lze vraty stále pohybovat v režimu “implicitn� spušt�no”. Pro podrobnosti se obra
te na 
odstavec “�ízení p�i bezpe�nostních za�ízeních mimo provoz” v p�íloze “Pokyny a upozorn�ní pro uživatele p�evodového motoru SOON”. 

15) Provoz automatiky pomocí vysíla�e a “SM” radiop�ijíma�e

�ídicí jednotka je vybavena konektorem speciáln� pro instalaci radiop�ijíma�e 
p�ipojením typu “SM” (Obr. 13), k �ízení automatiky pomocí radiového 
vysíla�e (p�ijíma� a vysíla� jsou dopl�kovým p�íslušenstvím. �ty�i Výstupy 
P�ijíma�e umož�ují p�enos následujících p�íkaz� do kontrolní jednotky: 

Není-li použita anténa zabudovaná do LUCY B nebo jiný typ vn�jší 
antény, p�išroubujte  vodi� dodaný spolu s p�ijíma�em k anténní svorce 
(Obr. 14). 

Tabulka 6: povely u p�ijíma�e SMXI, SMXIS

Výstup �. 1 Povel „ krokování“
Výstup �. 2 Povel “�áste�né otev�ení” 
Výstup �. 3 Povel “otev�ít“ 
Výstup �. 4 Povel “zav�ít” 

13 14 

16) Automatické vyhledávání závad a diagnostika

B�hem b�žného provozu �ídicí jednotka neustále monitoruje procesy automatizace a je navržena tak, aby jakékoli závady, které mohou nastat hlásila 
pomocí p�edem nastavené posloupnosti bliknutí vydávaných majákem, osv�tlením a  LED “BlueBUS” (blikání diagnostiky se vždy vztahují 
k poslednímu úkonu, který Soon provedl). Pro vysv�tlení po�tu bliknutí a odpovídajících p�í�in se podívejte do níže uvedené tabulky: 

Tabulka 7: Signalizace diagnostiky blikáním

blikání �.  P�í�ina
1 Chyba synchronizace BlueBUS
2 Aktivace fotobu�ky nebo chyba fototestu
3 Nedostate�ná síla p�evodového motoru nebo byla b�hem pohybu detekována p�ekážka
4 Aktivace zastavovacího za�ízení
5 Chyba parametru pam�ti
6 Aktivace vnit�ního omezova�e operací
7 Výpadek proudu na obvodech motoru
8 Proudové p�etížení na obvodech motoru

16 
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17) Co d�lat když… (P�íru�ka pro �ešení problém�)

Toto je krátký návod �ešící nejb�žn�jší problémy které by mohly nastat p�i 
instalaci a programování automatiky. 

• …není aktivována žádná operace a dioda “BlueBUS” nebliká
- zajist�te, aby byl  Soon napájen ze zásuvky 230V.

Zajist�te, aby pojistky F1 a F2 (Obr. 15) nebyly p�epáleny; v tomto
p�ípad� zjist�te p�í�inu závady a potom je nahra	te verzí se stejnou 
hodnotou proudu a jiných údaj�.

• …není aktivována žádná operace a maják nesvítí
- Prov��te, zda byl povel ú�inn� p�ijat. Jestliže je povel p�iveden na

vstup krokování, pak se musí rozsvítit odpovídající “krokování”; jinak
pokud používáte radiový vysíla�, pak dvakrát rychle blikne dioda
“BlueBUS”.

• …operace se nespustí  a vnit�ní osv�tlení n�kolikrát blikne
Spo�ítejte po�et bliknutí a podívejte se do údaj� v Tabulce 7.

• …p�i operaci je aktivováno krátké obrácení
- Zvolená síla je možná k posouvání vrat p�íliš slabá. Zkontrolujte, zda

jsou n�jaké p�ekážky a je-li to nezbytné, zvolte vyšší sílu.
- P�ekontrolujte zda nevypnulo bezpe�nostní za�ízení p�ipojené ke vstupu

STOP.
• …operace provád�ná za�ízením p�ipojeným k výstupu FLASH

nefunguje
- Prov��te, že za�ízení p�ipojené k výstupu FLASH je opravdu tím, které

je naprogramováno
- Prov��te, že když by m�lo být za�ízení napájeno, je na svorce za�ízení

p�ítomno nap�tí; je-li nap�tí p�ítomno, je problém zp�soben za�ízením,
které by se m�lo vym�nit za za�ízení stejných vlastností. Není-li nap�tí
p�ítomno, znamená to, že na výstupu je elektrické p�etížení. Prov��te
zda na kabelu nejsou zkraty.

• …p�i zapamatování poloh rychle bliká  dioda L1 nebo dioda L8
- To znamená, že byla dosažena horní mezní poloha p�esahu (L1 rychle

bliká) nebo dolní mez p�esahu (L8 rychle bliká).
- Pokud bliká dioda L1, provád�jte operaci zav�ení dokud L1 nep�estane

rychle blikat. Pak Soon odpojte od torzní h�ídele, otev�ete vrata do
maximální polohy a Soon op�t nainstalujte v této poloze.

- Pokud bliká dioda L8,  provád�jte operaci otev�ení dokud  L8
nep�estane rychle blikat. Pak Soon odpojte od torzní h�ídele, otev�ete
vrata do maximální polohy a Soon op�t nainstalujte v této poloze.
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18) Likvidace

Jak p�i instalaci, tak také p�i ukon�ení životnosti výrobku je t�eba aby
operace rozebrání a šrotování provedl kvalifikovaný personál.
Tento výrobek sestává z r�zných  typ� materiál�: n�které lze recyklovat a
jiné je t�eba zlikvidovat. Vyhledejte si informace o systémech
recyklace a likvidace p�edepsaných ve Vaší oblasti místními p�edpisy
pro tuto kategorii produkt�.

! Místní zákonná ustanovení mohou pro p�ípad svévolné
nesprávné likvidace tohoto výrobku p�edepisovat závažné
pokuty.

16
! N�které �ásti výrobku mohou obsahovat zne�iš	ující nebo
nebezpe�né látky, které, jsou-li vyhozeny do prost�edí, mohou
zp�sobovat závažné poškození prost�edí nebo fyzického zdraví.

Jak je znázorn�no na symbolu na Obr. 16, vyhození tohoto výrobku 
do domovního odpadu je p�ísn� zakázáno. Za ú�elem 
likvidace rozd�lte výrobek do kategorii podle metod 
p�edepisovaných platnými zákonnými ustanoveními ve Vaší oblasti nebo 
výrobek p�i zakoupení nové verze vra
te prodejci. 
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