Bollard
VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM

Návod Na iNstalaci a obsluhu

Model
MotoR
Napájecí napětí
Jmenovitý výkon
Příkon
tepelná pojistka
Provozní teplota
olvádacÍ ElEKtRoNiKa
Napájecí napětí
Pojistka
výstupní napětí
Provozní teplota
Čas vysunutí / zasunutí
MatERiál
výsuvný válec
horní kryty
výsuv
hmotnost
balení

MPIE2 bez osvělení lEd
WiNG400
12vdc
60 W
1,2 a
120°c
-20°c - +50°c
Mc1v1224
230vac, 50hz
10a
12vdc, 500ma
-20°c +50°c
21/ 31 sec

MPIE10 s osvětlením lEd
WiNG400
12vdc
60 W
1,2 a
120°c
-20°c - +50°c
Mc1v1224
230vac, 50hz
10a
12vdc, 500ma
-20°c +70°c
21/ 31 sec
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ušlechtilá ocel iNoX 2,5mm
ušlechtilá ocel iNoX 2,5mm
ušlechitlá ocel iNoX 4mm
ušlechitlá ocel iNoX 4mm
400 / 600mm
400 / 600mm
30kg
30kg
320x320x850/320x320x1100mm 20x320x850/320x320x1100mm
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záKladNÍ bEzPEČNostNÍ PRavidla
1) vaRováNÍ: Pro bezpečnou instalaci je nutno postupovat podle
následujícího. chybná instalace či nesprávné použití tohoto produktu
může způsobit zranění či poškození zařízení
2) uložte tento manuál na bezpečném a přístupném místě
3) tento produkt byl navržený a vyrobený pouze pro použití popsané v
tomto návodu v případě použití pro jiný účel, než zde popsaný může
produkt poškodit a způsobit škody na majetku, nebo být zdrojem
nebezpečí pro osoby. znamená to ztrátu záruky.

9) dálkové ovládání je nutno uchovat mimo dosah dětí z důvodu
náhodného spuštění zařízení
10) zákazním nesmí v žádném případě provádět jakékoliv opravy
zařízení, v případě poruchy je nutno zavolat kvalifikovaného technika
11) Pohonná jednotka pracuje bez mechanické spojky, musí být proto
ovládána řídící elektronikou panelem statEuRoP s vestavěnou
elektronickou spojkou.

12) vždy je nutno kontrolovat bezchybnou činnost všech
bezpečnostních součástí, protože toto automatické zařízení je možné
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ovládat na dálku pomocí dálkového ovladače. doporučujeme, aby
4) Firma statEuRoP není odpovědná za nesprávné použití tohoto

zařízení, či použití pro jiný účel, než bylo navržené.

5) Firma statEuRoP není odpovědná za nedodržení bezpečnostních
předpisů, nebo za neodbornou instalaci

kvalifikovaná osoba prováděla pravidelnou (každých 6 měsíců)
kontrolu seřízení elektronické spojky.
13) zařízení je určeno pro venkovní provoz
.

6) Před instalací vypněte napájení.
7) Nedělejte jakékoliv změny součástí, motoru, či doplňků
8) Montážní firma je povinna zaškolit obsluhu zařízení po stránce
funkčnosti a bezpečnosti

bEzPEČNá
vzdálENost

Pohyblivé Části
MEchaNisKu

NEiNstaluJtE do
výbušNého PRostřEdÍ

NEbEzPEČÍ úRazu
ElEKtRicKýM PRoudEM

PoužÍvEJtE ochRaNNé
RuKavicE

PoužÍvEJtE svářEČsKé
bRýlE

NEsNÍMEJtE ochRaNNé
KRyty

4. řídící elektronika musí být umístěna v blízkosti
výsuvného sloupu min 20cm nad zemí.

PŘEdBĚŽNÁ KoNTrola
• Přečtěte si pečlivě návod.
• zkontrolujte, zda nedošlo během přepravy k poškození
výrobku.
• zkontrolujte, zda elektrická instalace odpovídá
charakteristikám, které automatická závora vyžaduje
• zkontrolujte, zda je k dispozici bezpečnostní systém
uzemnění a zda jsou kovové části instalovaného
mechanizmu s ním propojeny
.
MaZÁNÍ
výsuvný sloup bollard je opatřen trvalou mazací náplní
INSTalaCE SloUPU Bollard do MoNTÁŽNÍ JÁMY
Na obr.1 je znázorněno umístění a ukotvení výsuvného
sloupu v zemi. rozměry pro přípravu kotevní jámy jsou na
úvodním obrázku
uPozoRNĚNÍ:
1. Na dno kotevní jámy je nutno umístit odvodňovací
drenáž s dostatečnou délkou.do betonového lože sklon
drenáže je min. 10°
2. těleso sloupu je umístěno v pískovém loži a tloušťce
50mm pro lepší ustavení sloupu do svislé polohy v
montážní jámě.

5. Pokud je vzdálenost řídící elektroniky od výsuvného
sloupu větší, než 5m, je nutno použít kabel s vodiči o
průměru 2,5mm
uMÍstĚNÍ výsuvNého slouPu do JáMy:
doporučený postup instalace výsuvného sloupu je
možno sledovat na obr.2 - obr.5.
Nejdříve je nutno sejmout horní límec válce obr.3
odšroubováním 6ti šroubů, které jsou označeny zeleným
kruhem na obr.2. Nikdy neuvolňujte šrouby označené
červeným kruhem na obr.2
sloup umístěte do předem připravené montážní jámy. Při
manipulaci dávejte pozor, aby do jámy nenapadaly
drobné kameny. obr.4
Je doporučeno dočasně utěsnit výsuvnou část sloupu do
doby umístění límce.
Po zatěsnění pískem a zabetonování horní části
výsuvného sloupu se límec umístí do původní polohy.
NoUZoVÉ odBloKoVÁNÍ
Nouzové odblokování vysunutého sloupu je možno
provést pomocí speciálního dodaného klíče
Podle obr.6 zasuňte klíč do otvoru v horní části válce.
Pootočením doprava podle obr.7 doje k automatickému
zasunutí válce.
Pokud při odblokování válec nesjede do dolní polohy, je
nutno volat servis
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3. Použitý beton na horní věnec musí být vyroben pouze
z písku
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ParaMETrY ŘÍdÍCÍ ElEKTroNIKY
vstupní napětí: 230vac
výstupní napětí: 12vac
Pojistka: 10a
záložní baterie: 12v, 1,2ah
Přijímač do: 433Mhz, plovoucí kód
Provozní teplota: -20°c - +55°c
třída ochrany: iP54
NaSTaVENÍ ŘÍdÍCÍ ElEKTroNIKY
1. vysuňte sloup mechanicky, nebo elektricky
připojením napájení 12v na přívod k motoru. Před
programováním nastavte trimry dle obr.9.
2. zmáčkněte a držte žluté tlačítko 1, dokud se
nerozblikají současně všechny lEd diody
3.Po 2 sec pusťte žluté tlačítko. znovu zmáčkněte žluté
tlačítko po dobu jedné sec. Proběhne programovací
cyklus, během kterého se sloup vysune naplno, dále se
zcela zavře a opět naplno vysune. v této chvíli je
programování dokončeno
Pracovní čas motoru se nastavuje žlutým trimrem na
obrázku10. Motor by měl běžet ještě 2-sec po dokončení
plného vysunutí, nebo zasunutí sloupu.
Pokud motor běží déle, než 3 sec, upravte pracovní čas
pomocí žlutého trimru směrem k označení min. Pokud je
naopak pracovní čas příliš krátký, upravte je pomocí
žlutého trimru směrem k maximu.
Červený trimr slouží k nastavení síly - elektrická spojka.

PoPIS SVorKoVNICE
1- 2
Externí anténa
2- 3
otEvřÍt
4- 5
stoP, propojeno
8- 9
Fotočlánek, propojeno
9 - 11 výstupní napětí pro lEd diody výs. sloupu
16-17 výstup pro blikací lampu 12v
18 -19 výstup pro motor
21-22 vstup pro záložní baterii
23-24 vstup pro 12v z transformátoru
všechno nezbytné nastavení i naprogramování je
přednastaveno z výroby
ProGraMoVÁNÍ PŘIJÍMaČE do
Uložení kódu dálkového ovladače
zmáčkněte P2/Rad červené tlačítko, dokud se nerozbliká
lEd dioda. zmáčněte příslušné tlačítko dálkového
ovladače, lEd potvrdí příjem a uložení kódu
Vymazání všech kódů přijímače
zmáčněte tlačítko P2/Rad na minimálně 3 sec. lEd
dioda indikuje vymazání všech uložených kódů

ElEKTrICKÁ INSTalaCE
doporučené zapojení zařízení k elektrické síti. řídící
elektronika se připojuje k místnímu rozvodu kabelem
cyKy 3x1,5mm2, případně cyKy 3x2,5mm2. Připojovací
kabel je jištěn jističem 10-16a. Nutné je použití
proudového chrániče s jmenovitým reziduálním proudem
0,03a.
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uPozoRNĚNÍ: Po změně hodnoty trimrů je nutno vždy
provést naprogramování řídící elektroniky podle bodů 1-3
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ProHlÁŠENÍ o SHodĚ

dle směrnice 98/37/Ec (89/392 cEE), příloha ii, část b

Firma staEuRoP potvrzuje, že zařízení je vyrobeno v souladu s evropskými předpisy a normami:
výsuvný sloup: model bollard (všechny typy)
odpovídá následujícím směrnicím Evropské unie:
2006/95/cE-Elektrická zařízení s nízkým napětím
89/336/cEE-Elektromagnetická kompatibilita
a další normy EN 60335-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Firma statEuRoP potvrzuje, že ovládací elektronika typ Mc1v1224 a přijímač dálkového ovládání MR5 je
vyroben souladu s normou 95/05/Ec (R&ttE)

datum montáže:

adresa montáže:

Montážní firma:

Pohon a řídící jednotka popsána v této
příručce je určena k ovládání
elektromechanických pohonů pro
automatizaci křídlových brán. Jakékoliv
jiné použití je nesprávné a zakázáno
platnými normami. instalace musí být
provedena pouze osobou s příslušnou
kvalifikací dle vyhl. ČúbP a Čbú č.
50/1978 sb

výrobce si vyhrazuje právo provádění
změn v souvislosti se zlepšováním
svých výrobků uvedených v této
brožuře. obrázky a fotografie mají
pouze ilustrační charakter. Jakékoliv
používání a reprodukce zde uvedených
výrobků. Nebo jejich částí je zakázáno.
všechna práva jsou vyhrazena.
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