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1 V�EOBECNÉ BEZPEÈNOSTNÉ
VÝSTRAHY A UPOZORNENIA

1.1 - Výstrahy týkajúce sa bezpeènosti
• POZOR! - Tento návod obsahuje dôle�ité in�trukcie týkajúce sa

bezpeènosti osôb. Chybná montá� mô�e spôsobi� vá�ne zranenia.
Pred zaèiatkom práce je potrebné pozorne si preèíta� v�etky èasti návodu.
V prípade pochybností preru�te montá� a po�iadajte o objasnenie
Asistenènú slu�bu Nice.

• POZOR! � Pod¾a najnov�ej európskej legislatívy musí realizácia
automatických dverí alebo brány dodr�iava� normy stanovené
Smernicou 98/37/ES (Smernica o strojových zariadeniach), a
najmä normy EN 12445; EN 12453; EN 12635 a EN 13241-1,
ktoré umo�òujú vyhlási� predpokladanú zhodu automatického
zariadenia. S oh¾adom na toto v�etky kroky montá�e, zapojenia,
kolaudácie a servisu výrobku musia by� vykonané výhradne
kvalifikovaným a kompetentným technikom!

• POZOR! � Dôle�ité in�trukcie: uchovajte tento návod pre
prípadné budúce servisné zásahy alebo likvidáciu výrobku.

1.2 - Výstrahy týkajúce sa montá�e
• Pred zaèatím montá�e skontrolujte, èi je tento výrobok vhodný na automa-

tizáciu va�ej brány alebo vrát (viï kapitolu 3 a � Technické parametre
výrobku�). Ak nie je vhodný, NEMONTUJTE HO.

• Na prívode napájania zariadenia in�talujte vypínač s takou vzdialenos�ou
kontaktov, ktorá umo�òuje úplné odpojenie za podmienok stanovených pre
kategóriu prepätia III.

• V�etky kroky montá�e a servisu sa musia vykonáva�, keï je
automatické zariadenie odpojené od elektrického napájania. Ak
príslu�ný vypínaè nie je vidite¾ný z miesta, kde je umiestnené automatické
zariadenie, pred zaèatím práce je potrebné upevni� k vypínaèu tabu¾ku s
nápisom �POZOR! PREBIEHA ÚDR�BA�.

• Poèas montá�e manipulujte s automatickým zariadením opatrne, vyvarujte
sa stlaèeniu, nárazu, pádu alebo kontaktu s tekutinami akéhoko¾vek druhu.
Nedávajte výrobok do blízkosti zdrojov tepla, ani ho nevystavujte otvoreným
plameòom. V�etky tieto kroky ho mô�u po�kodi� a spôsobi� poruchy alebo
nebezpeèné situácie. Ak sa nieèo takéto stane, ihneï zastavte montá� a
obrá�te sa na Asistenènú slu�bu Nice.

• Nevykonávajte úpravy na � iadnej èasti výrobku. Nedovolené operácie
mô�u spôsobi� len poruchy. Výrobca sa zrieka akejko¾vek zodpovednosti
za �kody spôsobené nedovolenou úpravou výrobku.

• Ak je brána/vráta, ktorú sa chystáte automatizova�, vybavená pe�ími
dverami, treba v systéme in�talova� poistku, ktorá zabráni fungovaniu
motora, keï sú pe�ie dvere otvorené.

• Uistite sa, �e na pevných dieloch neexistujú body, v ktorých by sa mohlo
krídlo brány zakliesni�, keï sa nachádza v polohe maximálneho otvorenia.
Prípadne tieto diely ochráòte.

• Nástenné ovládacie tlaèidlo/klávesnica musí by� umiestnené na doh¾ad od
automatického zariadenia, ale ïaleko od jeho pohyblivých èastí, v minimál-
nej vý�ke 1,5 m nad zemou a neprístupné pre verejnos�.

• Obalový materiál výrobku musí by� zlikvidovaný pri plnom dodr�iavaní
noriem platných na lokálnej úrovni.

2 POPIS VÝROBKU
A ÚÈEL POU�ITIA

Tento výrobok slú�i na automatizáciu krídlových brán alebo vrát, výhradne v  
rezidenènom prostredí. POZOR! - Akéko¾vek iné pou�itie, ako je 
popísané v tomto návode a v prostredí odli�nom od tu uvedeného, 
sa pova�uje za nesprávne a zakázané!
Výrobok je elektromechanický pohon s motorom na jednosmerný prúd 24 V 
alebo striedavý 230 V (pod¾a zvoleného modelu) a prevodovkou s nekoneènou 
skrutkou.
Pohon je napájaný z externej riadiacej jednotky, na ktorú musí by� 
zapojený.

V prípade výpadku elektrickej energie (black-out) je mo�né hýba� krídlami 
brány �ruène�, a to po manuálnom odblokovaní motora.

Obr. 1 obsahuje v�etky komponenty, ktoré sa nachádzajú v balení (pod¾a 
zvoleného modelu):

[a] - elektromechanický pohon
[b] - predná konzola (na upevnenie pohonu na krídlo)
[c] - zadná konzola a platòa (na upevnenie pohonu na múr)
[d] - kotviaci materiál (skrutky, podlo�ky atï.)
[e] - k¾úèe pre manuálne odblokovanie pohonu

3 MONTÁ�

DÔLE�ITÉ � Pohon nemô�e automatizova� manuálnu bránu, 
ktorá nemá vhodnú a bezpeènú mechanickú kon�trukciu. 
Taktie� nemô�e rie�i� vady spôsobené chybnou montá�ou alebo 
zlým servisom samotnej brány.

3.2 - Vhodnos� brány a okolitého prostredia na automatizáciu

• Skontrolujte, èi je mechanická kon�trukcia brány vhodná na automatizáciu a 
èi zodpovedá normám platným vo va�ej krajine (prípadne sa odvolajte na 
údaje uvedené na etikete brány).

• Ruène hýbte krídlom v smere otvárania a zatvárania a kontrolujte, èi pohyb 
prebieha s rovnakým odporom, kon�tantným v ka�dom bode dráhy (nesmú 
existova� momenty väè�ej námahy).

• Skontrolujte, èi krídlo zostane v rovnováhe, t.j. �e sa nehýbe, keï ho ruène 
zastavíte v ¾ubovo¾nej polohe.

• Skontrolujte, èi priestor okolo pohonu umo�òuje manuálne odblokova� 
krídla brány jednoduchým a bezpeèným spôsobom.

• Skontrolujte, èi plochy, vybrané pre montá� výrobku, sú pevné a mô�u 
garantova� stabilné upevnenie.

• Skontrolujte, èi je zóna upevnenia pohonu kompatibilná s jeho rozmermi, 
viï obr. 2: správny pohyb otvorenia brány a sila, ktorú motor vyvíja na jeho 
vykonanie, závisia od polohy, v akej je upevnená zadná konzola. Pred 
zaèatím montá�e je preto potrebné pre�tudova� si graf 2 na definíciu uhla 
maximálneho otvorenia krídla a sily motora vhodnej pre va�e zariadenie.

Komponenty u�itoèné na realizáciu kompletného zariadenia (obr. 3):

A - Elektromechanické pohony
B - Pár fotobuniek
C - Pár mechanických dorazov (pri otvorení) 
D - Ståpiky pre fotobunky
E - Maják so zabudovanou anténou 
F - K¾úèový selektor alebo digitálna klávesnica 
G - Riadiaca jednotka

3.5 - Montá� upevòovacích konzol a pohonu

3.5.1 � Montá� zadnej upevòovacej konzoly
Vypoèítajte polohu zadnej konzoly pou�itím Grafu 2.
Tento graf slú�i na stanovenie kóty A a B a hodnoty uhlu maximálneho 
otvorenia krídla. Dôle�ité - Pre lineárny pohyb automatickej brány 
musia by� hodnoty A a B podobné.

Originálny a kompletný návod

SLOVENSKY

3.1 - Previerky pred montá�ou

3.3 - Obmedzenie pou�itia výrobku

3.4 - Prípravené práce pred montá�ou

01. Odmerajte na múre hodnotu kóty C (obr. 4);
02. V grafe 2 urèite nájdenú kótu C a veïte horizontálnu èiaru, ktorá stanoví 

hodnotu kóty B (*), ako vidie� v príklade na obr. 5; bod, v ktorom èiara 
pretne priamku �r.i.l.� (èiara odporúèanej montá�e), urèuje hodnotu uhla 
maximálneho otvorenia.

Pred zaèatím montá�e je potrebné skontrolova� celistvos� komponentov výrobku, 
primeranos� vybraného modelu a vhodnos� prostredia urèeného pre montá�.

Pred zaèatím montá�e výrobku sa uistite, �e rozmery a váha brány sú v limitoch 
uvedených v grafe 1.

Obr. 3 znázoròuje príklad automatického zariadenia realizovaného s 
komponentami Nice. Tieto komponenty sú umiestnené pod¾a typickej a 
be�nej schémy.
V zmysle obr. 3 urèite pribli�nú polohu, v ktorej bude namontovaný ten ktorý 
komponent, plánovaný v zariadení, a najvhodnej�iu schému zapojenia.
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3.6 - Nastavenie mechanického koncového spínaèa

rení pohonu nasledovným spôsobom:

01. Odblokujte pohon, ako vidie� na obr. 14;
02. Uvo¾nite skrutku mechanického koncového spínaèa;
03. Ruène dajte krídlo do �elanej polohy pri otvorení;
04. Posuòte koncový spínaè na doraz k èapu a zatiahnite skrutku (obr. 11);
05. Ruène dajte krídlo do zatvorenej polohy a zablokujte pohon.

4 ELEKTRICKÉ ZAPOJENIA

POZOR!

� Chybné zapojenie mô�e spôsobi� poruchy alebo nebezpeèné 
situácie; preto prísne dodr�ujte uvedené zapojenia.

� Pri vykonávaní zapojení musí by� vypnuté elektrické napájanie.

Pri zapájaní motora na riadiacu jednotku postupujte nasledovne:

01. Zlo�te kryt pohonu, ako je znázornené na obr. 12;
02. Uvo¾nite káblovú prechodku pohonu, do otvoru zasuòte zapájací kábel a 

tri elektrické vodièe zapojte tak, ako vidie� na obr. 13;
03. Znovu zalo�te kryt pohonu.

Na kontrolu zapojení, smeru rotácie motora, ome�kania pohybu krídel a 
nastavenia koncových spínaèov viï návod k riadiacej jednotke.

DÔLE�ITÉ � Ak sa krídla brány otvárajú smerom von, je potrebné zapoji� 
káble napájania opaène, ako pri �tandardnej montá�i.

5 KOLAUDÁCIA AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU

Toto je najdôle�itej�ia fáza v realizácii automatického zariadenia, ktorej cie¾om 
je zaruèi� maximálnu bezpeènos�. Kolaudácia mô�e by� pou�itá aj ako 
pravidelná previerka zariadení, z ktorých je systém zlo�ený.
Kolaudáciu celého zariadenia musí vykona� skúsený a kvalifi-
kovaný pracovník, ktorý zodpovedá za po�adované skú�ky v súvislosti s 
prítomným rizikom, a ktorý musí skontrolova�, èi boli dodr�ané nále�itosti 
zákonov, noriem a smerníc, najmä v�etky nále�itosti normy EN12445, ktorá 
stanovuje skú�obné metódy na previerku pohonov automatických brán.

01. Skontrolujte, èi bolo prísne dodr�ané v�etko, èo je uvedené v tomto 
návode, a najmä v kapitole 1;

02. Odblokujte pohon, ako je znázornené na obr. 14;
03. Skontrolujte, èi je mo�né manuálne hýba� krídlom v smere otvárania aj 

zatvárania, a to silou men�ou ako 390 N (cca 40 kg);
04. Zablokujte pohon a zapnite elektrické napájanie;
05. S pou�itím zariadenia na ovládanie alebo zastavenie (k¾úèový selektor, 

ovládacie tlaèidlá alebo rádiové vysielaèe) vykonajte skú�ky otvorenia, 
zatvorenia a zastavenia brány a uistite sa, �e jej správanie zodpovedá 
oèakávaniu;

06. Skontrolujte správne fungovanie v�etkých bezpeènostných zariadení 
prítomných v systéme, jedno po druhom (fotobunky, citlivé hrany, 
núdzový stop atï.); uistite sa, �e správanie brány zodpovedá oèakávaniu;

Ak nájdený uhol nezodpovedá va�im potrebám, treba prispôsobi� kótu A a 
prípadne aj kótu B tak, aby boli podobné.

03. Konzola, predtým ako ju upevníte na múr, musí by� navarená na príslu�nú
upevòovaciu platòu (obr. 6); ak treba, konzolu mô�ete skráti� a následne
prispôsobi� hodnoty kóty A a B.
Poznámka � Zadná konzola, dodaná spolu s pohonom, meria 150 mm
v då�ke; v prípade �peciálnych aplikácií alebo v prípade brány, ktorá sa
otvára smerom von (obr. 7), je mon�é pou�i� konzolu mod. PLA6
(volite¾né príslu�enstvo).
POZOR! �  Pred upevnením zadnej konzoly skontrolujte, èi
upevnenie prednej konzoly vychádza v pevnej èasti krídla,
keï�e táto konzola bude musie� by� upevnená v inej vý�ke ako
zadná konzola (obr. 8).

04. Teraz upevnite konzolu s pou�itím vhodných hmo�diniek, skrutiek a
podlo�iek (nie sú súèas�ou balenia).

3.5.2 � Montá� prednej upevòovacej konzoly
Predná konzola musí by� upevnená na krídlo brány s dodr�aním hodnôt kóty 
D a E (obr. 4).
Poznámka � Predná konzola, dodaná spolu s pohonom, musí by� navarená 
priamo na krídlo. Ak toto nie je mo�né, pou�ite konzolu mod. PLA8 (volite¾né 
príslu�enstvo).

01. Urèite hodnotu kóty E pomocou Tabu¾ky 1;
02. Stanovte vý�ku, v ktorej umiestni� prednú konzolu, vychádzajúc z obr. 8;
03. Upevnite konzolu na pevnú èas� krídla.

TABU¼KA 1
Model:

WG4024 - WG4000 -
WG4000/V1

Model:
WG5024 - WG5000 -

WG5000/V1 - WG3524HS

D (mm): 700 850

A (mm) E (mm)

100 600 750
110 590 740
120 580 730
130 570 720
140 560 710
150 550 700
160 540 690
170 530 680
180 520 670
190 510 660
200 500 650
210 490 640
220 480 630
230 470 620
240 610
250 600
260 590
270 580
280 570

3.5.3 � Montá� pohonu na upevòovacie konzoly
• Montá� motora na zadnú konzolu:

01.Upevnite pohon na konzolu tak, ako vidno na obr. 9, s pou�itím
dodanej skrutky, podlo�ky a matice.

02.Maticu úplne zatiahnite, a potom ju uvo¾nite pribli�ne o 1/10 otáèky kvôli 
minimálnej vôli medzi dielmi.

• Montá� motora na prednú konzolu:
01. Upevnite pohon na konzolu tak, ako vidno na obr. 10, s pou�itím

dodanej skrutky a podlo�ky.
02. Skrutku úplne zatiahnite;
03. Ved¾a pohonu upevnite permanentne etiketu dodanú v balení, na ktorej je 

znázornená operácia manuálneho odblokovania a zablokovania pohonu.

POZOR � V prípade, keï sa brána otvára smerom von (obr. 7), je 
potrebné prehodi� káble napájania. Nastavte koncový spínaè pri otvo-

Kolaudácia

07. Ovládajte zatvárací manéver a skontrolujte nárazovú silu proti
mechanickému dorazu. Ak treba, skú�te zní�i� tlak a nájdite nastavenie,
ktoré poskytuje najlep�ie výsledky;

08. Ak ste pou�ili obmedzenie nárazovej sily na ochranu pred nebezpeènými 
situáciami vyvolanými pohybom krídla, musíte vykona� meranie sily v 
súlade s normou EN 12445;

Poznámka � Pohon nie je vybavený reguláciou krútiaceho momentu, toto 
nastavenie sa robí na riadiacej jednotke.

DÔLE�ITÉ �  Je zakázané èiastoèné alebo �  provizórne� uvedenie 
do prevádzky.

Uvedenie do prevádzky mô�e nasta� a� potom, keï boli vykonané s 
pozitívnym výsledkom v�etky fázy kolaudácie pohonu a ostatných prítomných 
zariadení. Pri uvedení do prevádzky sa riaïte návodom k riadiacej jednotke.

Uvedenie do prevádzky

Mechanický koncový spínaè umo�òuje regulova� polohu zastavenia krídla; 
takýmto spôsobom nie je potrebné pou�i� mechanické dorazy a predíde sa 
nará�aniu krídla na dorazy na konci manévru.

Ka�dý jeden komponent automatického zariadenia, napríklad citlivé hrany, 
fotobunky, núdzový stop atï., si vy�aduje �peciálnu fázu kolaudácie; pre tieto 
zariadenia sa musia vykona� postupy uvedené v príslu�ných návodoch. Pri 
kolaudácii pohonu vykonajte nasledovné kroky:
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6 SERVIS VÝROBKU

Na udr�enie kon�tantnej úrovne bezpeènosti a zaruèenie maximálnej �ivotnosti 
celého automatického zariadenia je potrebný pravidelný servis.
Servis sa musí vykonáva� pri plnom dodr�iavaní bezpeènostných predpisov 
uvedených v tomto návode a v súlade s platnými zákonmi a normami. Pohon 
si vy�aduje plánovaný servis najneskôr do 6 mesiacov.

Servisné kroky:

01. Vypnite v�etky zdroje elektrického napájania.
02. Skontrolujte stav opotrebenia v�etkých materiálov, ktoré tvoria

auomatické zariadenie a zvlá�tnu pozornos� venujte známkam erózie 
alebo oxidácie kon�trukèných dielov; vymeòte diely, ktoré neposkytujú 
dostatoèné záruky.

03. Skontrolujte, èi sú zapojenia so skrutkami primerane zatiahnuté.
04. Skontrolujte, èi sú �nek a matica primerane namazané.
05. Skontrolujte stav opotrebenia pohyblivých èastí a prípadne vymeòte 

opotrebované diely.
06. Znovu zapnite zdroje elektrického napájania a vykonajte v�etky skú�ky a

previerky popísané v kapitole 5.
Pre ostatné zariadenia, prítomné v systéme, postupujte pod¾a príslu�ných 
návodov.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU

Tento výrobok je neoddelite¾nou súèas�ou automatického 
zariadenia, a preto musí by� zlikvidovaný spolu s ním.
Rovnako ako pre montá�, aj na konci �ivota tohto výrobku platí, �e kroky 
likvidácie musí vykona� kvalifikovaný pracovník.

Tento výrobok je zlo�ený z rôznych typov materiálov: niektoré mô�u by� 
recyklované, iné musia by� zlikvidované. Informujte sa o systéme recyklácie 
alebo likvidácie v súlade s nariadeniami platnými pre túto kategóriu výrobkov 
vo va�ej krajine.

Pozor! � Niektoré èasti výrobku mô�u obsahova� jedovaté alebo nebezpeèné 
látky, ktoré mô�u ma� pri rozptýlení �kodlivé úèinky na �ivotné prostredie a na 
¾udské zdravie.

Ako znázoròuje ved¾aj�í symbol, je zakázané vyhodi� tento 
výrobok do domového odpadu. Vykonajte preto � separovaný 
zber� v súlade s metódami, ktoré urèujú smernice platné vo 
va�ej krajine, alebo odovzdajte výrobok predajcovi v momente 
kúpy nového podobného výrobku.

Pozor! � Predpisy platné na lokálnej úrovni mô�u stanovova� prísne sankcie 
pre prípad nelegálnej likvidácie tohto výrobku.

�ivotnos� výrobku

�ivotnos� je priemerná ekonomická trvácnos� výrobku. Hodnota � ivotnosti je 
silne ovplyvnená indexom zá�a�e manévrov, ktoré vykoná automatické 
zariadenie: t.j. súètom v�etkých faktorov, ktoré sa podie¾ajú na opotrebení 
výrobku (viï Tabu¾ku 2).
Na urèenie pravdepodobnej �ivotnosti vá�ho automatického zariadenia 
postupujte nasledovným spôsobom:

TABU¼KA 2
Index zá�a�e

WG4024
WG4000

WG4000/V1

WG5024
WG5000

WG5000/V1
WG3524HS

Váha krídla:

> 100 kg 10 % 0 % 10 %
> 200 kg 20 % 10 % 20 %
> 300 kg 30 % 20 % ���
> 400 kg ��� 30 % ���

Då�ka krídla:
1 - 2 m 20 % 0 % 10 %
2 - 3 m ��� 10 % 20 %

3 - 3,5 m ��� 20 % ���
Teplota fungovania: 20 % 20 % 20 %
Slepé krídlo: 15 % 15 % 15 %
Montá� vo veternej zóne: 15 % 15 % 15 %
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Príklad výpoètu � ivotnosti pohonu Wingo WG5024 (pomocou  
Tabu¾ky 2 a Grafu A):

- váha krídla = 200 kg (index zá�a�e = 10%)
- då�ka krídla = 2,5 m (index zá�a�e = 10%) 
- nie sú prítomné ïal�ie prkvy únavy
Celkový index zá�a�e = 20%

Odhadovaná �ivotnos� = 80.000 cyklov manévrov

01. Vypoèítajte index zá�a�e spoèítaním hodnôt v percentách z jednotlivých 
riadkov Tabu¾ky 2;

02. V Grafe A veïte vertikálnu priamo z práve nájdenej hodnoty, a� kým táto 
pretne krivku; z tohto bodu veïte horizontálnu priamku, a� kým táto 
pretne èiaru �cyklov manévrov�. Výsledná hodnota je odhadovaná 
�ivotnos� vá�ho výrobku.

Odhad � ivotnosti sa robí na základe projektových výpoètov a výsledkov 
skú�ok vykonaných na prototypoch. Keï�e je to len odhad, nepredstavuje 
�iadnu záruku skutoènej �ivotnsoti výrobku.
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Vyhlásenie o zhode ES a vyhlásenie o zabudovaní
do �èiastoène skompletizovaného strojového zariadenia�

Vyhlásenie v súlade so smernicami: 2004/108/ES (EMC); 2006/42/ES (MD) príloha II, èas� B

Poznámka - Obsah tohto vyhlásenia zodpovedá oficiálnemu dokladu ulo�enému v sídle Nice S.p.a., obzvlá�� jeho poslednej revízii dostupnej pred 
tlaèou tohto návodu. Tu uvedený tex bol upravený z tlaèových dôvodov. Kópiu originálneho vyhlásenia si mô�ete vy�iada� v Nice S.p.a. (TV) Taliansko.

íÈíslo vyhlásenia: 143/WINGO   Revízia: 9 Jazyk: SK

Meno výrobcu: NICE s.p.a.
Adresa: Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustigne di Oderzo (TV), Taliansko
Osoba zodpovedná za zostavenie technickej dokumentácie: NICE s.p.a. � Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustigne di Oderzo (TV), Taliansko 
Typ výrobku: elektromechanický pohon pre krídlové brány
Model / Typ: WG4000, WG4000/V1, WG5000, WG5000/V1, WG4024, WG5024, WG3524HS
Príslu�enstvo: �iadne

Dolupodpísaný Mauro Sordini, vo funkcii generálneho riadite¾a, vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednos�, � e horeuvedené výrobky spåòajú nále�itosti 
nasledovných smerníc:
• SMERNICA 2004/108/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 15. decembra 2004 o aproximácii právnych predpisov èlenských �tátov 

vz�ahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu a o zru�ení smernice 89/336/EHS, v súlade s nasledovnými harmonizovanými normami: EN 
61000-6- 2:2005; EN 61000-6-3:2007 + A1:2011.

Ïalej výrobok spåòa nále�itosti nasledovnej smernice v zmysle po�iadaviek platných pre �èiastoène skompletizované strojové zariadenia�:
• SMERNICA 2006/42/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES

(prepracované znenie)
– Vyhlasuje sa, �e príslu�ná technická dokumentácia bola zostavená v súlade s prílohou VII-B smernice 2006/42/ES a �e boli dodr�ané nasledovné

základné nále�itosti:
1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.2.1 - 1.2.6 - 1.5.1 - 1.5.2 - 1.5.5 - 1.5.6 - 1.5.7 - 1.5.8 - 1.5.10 - 1.5.11.

– Výrobca sa zaväzuje na základe dôvodnej �iadosti odovzda� kompetentným orgánom príslu�né informácie o �èiastoène skompletizovanom strojovom
zariadení�, prièom sa zachová nedotknuté jeho právo na du�evné vlastníctvo. 

– Ak je �èiastoène skompletizované strojové zariadenie� uvedené do prevádzky v európskej krajine s úradným jazykom iným, ako je ten, v ktorom je
písané toto vyhlásenie, dovozca má povinnos� prilo�i� k tomuto vyhláseniu príslu�ný preklad.

– Upozoròujeme, �e �èiastoène skompletizované strojové zariadenie� nesmie by� uvedené do prevádzky, a� kým koncové strojové zariadenie, v ktorom 
je zabudované, nebolo vyhlásené zhodným, s ustanoveniami smernice 2006/42/ES.

Ïalej spåòa po�iadavky týchto noriem: EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008 + A14:2010 + A15:2011; EN 
60335-2-103:2003 + A11:2009.

Výrobok spåòa, s obmedzením na príslu�né èasti, nále�itosti nasledovných noriem: EN 13241-1:2003 + A1:2011; EN 12445:2002; EN 12453:2002; EN 
12978:2003 + A1:2009.

Oderzo, 30. apríla 2015
Ing. Mauro Sordini 

(generálny riadite¾)

VÝSTRAHY: • V�etky uvedené technické parametre sa vz�ahujú na teplotu prostredia 20°C (± 5°C). • Nice S.p.a. si vyhradzuje právo vykonáva� na výrobku 
úpravy, kedyko¾vek to bude pova�ova� za potrebné, prièom v�ak zachová rovnakú funkènos� a úèel pou�itia.

WG4024 WG5024 WG4000 WG4000/V1 WG5000 WG5000/V1 WG3524HS
Typ elektromechanický pohon pre krídlové brány alebo vráta
Napájanie 24 V 24 V 230 V~  50 Hz 120 V~  60 Hz 230 V~  50 Hz 120 V~  60 Hz 24 V
Maximálny odber prúdu 3,5 A 3,5 A 1,5 A 1,5 A 1,5 A 2,5 A 5 A
Nominálny odber prúdu 2 A 2 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A 1 A 3 A
Maximálny výkon 85 W 85 W 200 W 200 W 200 W 200 W 120 W
Nominálny výkon 50 W 50 W 130 W 130 W 130 W 130 W 72 W
Stupeò ochrany IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Dráha 320 mm 470 mm 320 mm 320 mm 470 mm 470 mm 470 mm
Rýchlos� naprázdno 0,018 m/s 0,016 m/s 0,016 m/s 0,020 m/s 0,013 m/s 0,016 m/s 0,040 m/s
Maximálny tlak 1500 N 1500 N 1500 N 1500 N 1700 N 1700 N 1500 N
Nominálny tlak 500 N 500 N 500 N 500 N 600 N 600 N 650 N
Teplota fungovania od -20 °C do +50 °C
Cykly/h pri nom. krút. mom. 40 40 30 30 30 30 30
�ivotnos� pribli�ne medzi 80.000 a 250.000 cyklov manévrov, v závislosti od podmienok uvedených v Tabu¾ke 2
Izolaèná trieda A A F F F F F
Rozmery (mm) 770 x 98 x 95 v. 920 x 98 x 95 v. 770 x 98 x 95 v. 770 x 98 x 95 v. 920 x 98 x 95 v. 920 x 98 x 95 v. 920 x 98 x 95 v.
Váha (kg) 6 6 6 6 6 6 6

TECHNICKÉ PARAMETRE VÝROBKU



NÁVOD NA POU�ÍVANIE



Návod a výstrahy urèené pou�ívate¾ovi pohonu
WG4024 - WG5024 - WG4000 - WG4000/V1 - WG5000 - WG5000/V1 - WG3524HS

Pred prvým pou�itím automatického zariadenia si od montéra nechajte vysvetli� 
pôvod zvy�kových rizík a venujte nieko¾ko minút èítaniu návodu na pou�ívanie, ktorý 
vám montér odovzdal. Uschovajte tento návod pre budúce pochybnosti a 
odovzdajte ho prípadnému novému majite¾ovi automatického zariadenia.

POZOR! � Va�e automatické zariadenie je stroj, ktorý verne plní va�e príkazy; 
¾ahková�nym a nevhodným pou�ívaním sa mô�e sta� nebezpeèným:

� Neovládajte pohyb automatickej brány, ak sa v jej akènom rádiu 
nachádzajú osoby, zvieratá alebo predmety.

� Je absolútne zakázané dotýka� sa èastí automatickej brány, pokia¾ je 
táto v pohybe!

� Prejazd je povolený len vtedy, keï je brána úplne otvorená a krídla 
sú nehybné!

• Deti: Automatické zariadenie zaruèuje vysoký stupeò bezpeènosti, jeho systémy 
rozli�ovania bránia pohybu brány v prítomnosti osôb alebo predmetov, èo 
garantuje v�dy predvídate¾nú a bezpeènú aktiváciu. Napriek tomu buïte opatrní a 
nedovo¾te de�om hra� sa v blízkosti automatického zariadenia, a aby nepri�lo k 
náhodnej aktivácii, nenechávajte dia¾kové ovládaèe v ich dosahu: to nie sú hraèky!

• Výrobok nie je urèený na pou�ívanie osobami (vrátane detí), ktorých fyzické, 
zmyslové alebo mentálne schopnosti sú zní�ené, alebo ktorým chýbajú 
potrebné skúsenosti èi znalosti, pokia¾ tieto nie sú pod dozorom osoby 
zodpovednej za ich bezpeènos�, alebo ich táto osoba nepouèila o pou�ívaní 
výrobku.

• Anomálie: Akonáhle spozorujete akéko¾vek abnormálne správanie zo strany 
automatickej brány, vypnite elektrické napájanie zariadenia a vykonajte 
manuálne odblokovanie. Nepokú�ajte sa sami o �iadnu opravu, ale privolajte 
svojho spo¾ahlivého montéra: medzièasom, po odblokovaní pohonu ako je 
popísané ïalej, mô�e zariadenie fungova� ako neautomatizovaná brána.

• Servis: Ako ka�dý stroj, aj va�e automatické zariadenie si vy�aduje pravidelný 
servis, aby mohlo fungova� èo najdlh�ie a pri úplnej bezpeènosti. Dohodnite si s 
va�ím montérom servisný plán s pravidelnou frekvenciou; Nice odporúèa kontrolu 
ka�dých 6 mesiacov pri normálnom domácom pou�ívaní, ale tento interval sa 
mô�e meni� v závislosti od intenzity pou�ívania. V�etky kontroly, servis alebo 
opravy musí vykona� výhradne kvalifikovaný pracovník.

• Aj keï ste presvedèení, �e to viete urobi�, neupravujte zariadenie ani parametre 
programovania a nastavenia automatického zariadenia: zodpovednos� je na 
va�om montérovi.

• Kolaudácia, pravidelný servis a prípadné opravy musia by� zadokumentované 
osobou, ktorá ich vykonala, a doklady ulo�ené u majite¾a zariadenia. Jediné 
zásahy, ktoré mô�ete a ktoré vám odporúèame pravidelne vykonáva�, sú èistenie 
sklíèok fotobuniek a odstraòovanie prípadných listov alebo kamienkov, ktoré by 
mohli preká�a� automatickej bráne. Na zabránenie, aby niekto mohol aktivova� 
bránu, pred zaèiatkom týchto prác nezabudnite odblokova� pohon (ako je 
popísané ïalej). Na èistenie pou�ívajte iba mäkkú handrièku, mierne navlhèenú 
vodou.

• Likvidácia: Na konci �ivota automatického zariadenia sa uistite, �e demontá� 
bude vykonaná kvalifikovaným pracovníkom, a �e materiály budú recyklované 
alebo zlikvidované v súlade s normami platnými vo va�ej krajine.

• V prípade poruchy alebo výpadku napájania: Zatia¾ èo èakáte na príchod 
vá�ho montéra alebo návrat elektrickej energie, ak zariadenie nie je vybavené 
zálo�nou batériou, brána mô�e by� aj tak pou�ívaná. Je potrebné vykona� 
manuálne odblokovanie pohonu (viï �Manuálne odblokovanie a zablokovanie 
pohonu�) a ruène hýba� krídlom, ako si �eláte.

Pohon je vybavený mechanickým systémom, ktorý umo�òuje otvori� a zatvori� 
bránu manuálne. Tieto kroky sa musia vykona� v prípadoch výpadku elektrického 
prúdu alebo poruchy fungovania.

DÔLE�ITÉ! � Odblokovanie alebo zablokovanie pohonu mô�e by� 
vykonané jedine vtedy, keï je krídlo nehybné.

Ak je v automatickom zariadení prítomný elektrozámok, predtým, ako pohnete 
krídlom, sa ubezpeète, �e elektrozámok je odblokovaný.

MANUÁLNE ODBLOKOVANIE A ZABLOKOVANIE POHONU

Manuálne ODBLOKOVANIE pohonu (obr. A):
01. Posuòte ochrannú membránu a vlo�te k¾úè, ktorým otoète v smere 

hodinových ruèièiek;
02. Rukovä� pomocou k¾úèa vytiahnite smerom hore;
03. Teraz ruène posuòte krídlo do �elanej polohy.

Manuálne ZABLOKOVANIE pohonu:
01. Zatvorte rukovä� a otoète k¾úèom proti smeru hodinových ruèièiek;
02. Vytiahnite k¾úè a zasuòte ochrannú membránu.
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WG4024 - WG4000 - WG4000/V1: F = 30 mm
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