DŮLEŽITÉ POKYNY K MONTÁŽI A POUŽITÍ
ZAČNĚTE TÍM, ŽE SI PŘEČTETE TATO DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
Tyto výstražné symboly znamenají "Pozor!", výzvu k pozornosti, neboť jejich nerespektování by mohlo způsobit poškození
lidského zdraví nebo věcné škody. Čtěte prosím tato varování pečlivě.
Tento pohon brány je konstruován a testován tak, že při instalaci a používání zaručuje při přesném dodržení bezpečnostních
pravidel přiměřenou bezpečnost.
Důsledkem nerespektování těchto bezpečnostních pravidel mohou být škody na zdraví osob nebo věcné škody.
Při manipulaci s nářadím a drobnými součástkami
postupujte opatrně a nenoste prsteny, hodinky, ani
volné oblečení, jestliže na bráně provádíte instalační
práce nebo opravy.
Elektrická vedení je nutné klást v souladu s místními
stavebními a elektroinstalačními předpisy. Elektrický
kabel smí k řádně uzemněné síti připojit pouze
autorizovaný odborník - elektrikář.
Při montáži je nutné zohlednit nebezpečí sevření mezi
poháněnou částí a okolními částmi budovy (např. stěnou) na
základě otevíracího pohybu poháněné části.
Odstraňte prosím z brány všechny namontované
zámky, abyste zabránili jejímu poškození.
Po instalaci je nutné zkontrolovat, zda je
mechanismus správně seřízený a zda pohon,
bezpečnostní systém a nouzové odblokování správně
fungují.
Jsou-li v bráně průchozí dveře, nelze poháněcí
mechanismus spustit nebo nechat běžet, dokud není
brána řádně uzavřena.
Toto zařízení nesmí být obsluhováno osobami (včetně
dětí), které jsou fyzicky nebo duševně postiženy nebo
které nemají dostatečné zkušenosti s manipulací se
zařízením, pokud nejsou pod dozorem nebo nejsou
poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost o
manipulaci se zařízením.

Je důležité, aby se brána stále hladce pohybovala.
Brány, které se zaseknou nebo se vzpříčí, je nutné
okamžitě opravit.
Nepokoušejte se bránu opravovat sami.
Přenechejte opravu odborníkovi.
Doplňkové příslušenství odstraňte z dosahu dětí. Nedovolte
dětem, aby zacházely stlačítky a dálkovým ovládáním.
Zavírající se brána může způsobit těžká poranění.
Při provádění údržbových prací jako je například čištění,
musejí být automaticky ovládané přístroje odpojené ze
sítě.
V pevně zapojené instalaci je nutné pamatovat na
rozpojovací zařízení, aby bylo zaručeno ve všech pólech
odpojování spínačem (rozevření kontaktů min. 3 mm)
nebo samostatnou pojistkou.
Zajistěte, aby osoby, které montují, udržují a obsluhují
pohon, dodržovaly tento návod. Uložte tento návod na
takovém místě, kde je rychle k dispozici.
Po montáži pohonu musí být zaručena definitivní
ochrana míst, kde hrozí pohmoždění a pořezání.
Je třeba dohlížet na děti, aby se zajistilo, aby si se zařízením
nehrály.

OBSAH KARTONU SCS200
Hnací motory
Box řídicí elektroniky
Víko boxu
Závěsy boxu
Řídicí elektronika
Transformátor
Základna transformátoru
Dálkový ovládač
Rádiový přijímač
Sáček s příslušenstvím pro box
Kování sloupku
Kování brány
Sáček s příslušenstvím pro montáž
Návod k montáži a obsluze
Signální světlo
Uzamykatelný vypínač
Světelná závora

2x*
1x
1x
4x
1x
1x
1x
1-2x *
1x
1x
2x*
2x*
1x
1x
1x*
1x*
1x*

* Příslušenství, které závisí na modelu nebo je volitelné.

KONTROLNÍ SEZNAM INSTALACE – PŘÍPRAVY
Zkontrolujte obsah balení a pročtěte pozorně návod. Zajistěte bezchybnou práci zařízení vaší brány. Brána se musí pohybovat rovnoměrně a bez
otřesů, nesmí v žádném místě zadrhávat. Myslete na to, že se podklad může v zimě o pár centimetrů zdvihnout. Pro zamezení rušivých
výkyvných pohybů, má být brána stabilní a pokud je to možné, nemá mít vůli. Čím lehčeji se křídlo pohybuje, tím méně síly potřebuje pohon.
Udělejte si poznámky, jaký materiál potřebujete a obstarejte jej před montáží. Nalepovací uchycení (stabilní hmoždinky), šrouby, dorazy, kabel,
rozvodné skříňky, nářadí atd.
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POZOR

1. 041ASWG-0482-50

50m kruh připojovacího kabelu, 6pólový
pro vnější prostor. Je možné položení
bez trubky se stejnými barvami jako
pohon.

2. LA400-JB40E

souprava pro prodloužení kabelu k
zařízení. Skládá se z 12m kabelu,
6pólového se stejnými barvami, rozvodné
skříňky IP65, kabelových šroubení a
upevňujícího materiálu.

3. Kování sloupku PROFI

2dílné s velkou 4otvorovou opěrnou
deskou 041ASWG-0092, 041ASWG0090

4. Kování sloupku

207917 pro kulatý sloupek

5. Kování sloupku

50-19503 pro bránu otevírající se vně

6. Uzavírací zámek

55124VO (2 klíče ke každému kusu)

7. Elektrický zámek

203285 (12 V)
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO INSTALACI, KTERÉ JE K DOSTÁNÍ

2

1

9

4

5
3

10

8. Transformátor pro elektrický zámek 207399
9. Zajištění do podkladu

203339 (ve spojení s el. zámkem)

10. Dorazy v podkladu

203315 pro křídlo (standardní) a 203322
(vysoké)

11. Bezpečnostní lišta

600008 jednotlivě pro světelnou závoru
530 mm

13. Nouzový vypínač

600084 PVC-kryt, IP65

14. Vypínač na klíč

100034 2příkazový, pod omítku
100041 2příkazový, na omítku

16. Venkovní anténa

ANT4X-1LM

16. Dálkový ovládač

94330E
94333E
94334E
94335E

1-kanálový
3-kanálový
4-kanálový mini
3-kanálový mini
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600046 sada 2,5 m bezpečnostní lištysada pryžový profil 2,5 m
Upevňovací kolejnice 2,5 m
Montážní sada (600060) bude potřebná
pro každou bezpečnostní lištu
600053 pryžový profil (malý) 20 m
600077 upevňovací kolejnice 20 m
600077-1 upevňovací kolejnice 2 m

12. Sloup

17. Kódovaný zámek
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DŘÍVE NEŽ ZAČNETE
Pohon potřebuje na straně místo pro rameno a montáž. Dbejte prosím na to, aby tento prostor byl k dispozici.
Větrné zatížení: Již slabý vítr může mít za následek, že pohon reverzuje (bezpečnostní reverzování), protože síly, které na bránu působí jsou
velmi velké. To platí především pro brány, které nepropouštějí vítr. Upozornění: V každém případě by měl být pro odlehčení pohonu namontován
elektrický zámek ve spojení s blokováním v podkladu. V extrémním případě může silný vítr ohnout kování a bránu a/nebo pohon poškodit!
Existuje mnoho faktorů, které jsou rozhodující pro volbu správného pohonu. Za předpokladu, že se jedná o dobře fungující bránu, představuje
největší potíž „rozjetí“. Je-li již brána v pohybu, potřebuje většinou podstatně nižší sílu.
• Velikost brány: Velikost brány je velmi důležitý faktor. Vítr může bránu brzdit nebo ji napružit a silně zvýšit potřebnou sílu.
• Hmotnost brány: Údaj o hmotnosti brány představuje jen přibližnou charakteristickou veličinu, která se může značně lišit od skutečné potřeby.
Funkce je důležitá.
• Vliv teploty: Nízké vnější teploty mohou rozjetí ztížit (změny podkladu atd.) nebo znemožnit. Vysoké vnější teploty mohou spustit dříve tepelnou
ochranu (přibližně 135 şC).
POZOR: Pohony nejsou uzpůsobeny pro trvalou práci při maximální době zapnutí (nepřetržitý provoz). Pohon se příliš zahřeje a vypne, dokud
znovu nedosáhne teploty zapnutí. Vnější teplota a brána představují důležité veličiny pro skutečnou dobu zapnutí.

TYPY BRAN
Typ brány rozhoduje o místě montáže pohonu. Pokud je doraz
brány na podkladu, měl by být pohon také namontován co možná
nejníže, aby se brána nemohla zkroutit. Pro upevnění používejte
pouze části rámu. U ocelových bran má být upevnění kování brány
na hlavním rámu. Není-li jasno, zda je nosník, který je k dispozici,
dostatečně stabilní, zesilte jej. U dřevěných bran musí být rám
brány v místě montáže kování brány úplně provrtán. Doporučuje se
použít z vnější strany desku, aby se upevnění nemohlo časem
uvolnit. Tenké dřevěné brány musí být dodatečně posíleny, protože
jinak by nevydržely namáhání.

Max. šířka brány / hmotnost

2,5 m každé křídlo / 150 kg
2,0 m každé křídlo / 200 kg
1,5 m každé křídlo / 250 kg

Max. výška brány

1,5 m
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TECHNICKÉ ÚDAJE (POHON)
Napětí motoru
24 V
Jmenovitý výkon
10 W
Maximální výkon
40 W
Maximální tažná síla
300 daN
Pohyb vřetena
300 mm
Zyklen/24h
5-10
Einschaltdauer
4min.
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Údaje bez větrného zatížení
Pro křídla jdoucí vně (příslušenství: 50-19503) se hodnoty hmotnosti brány a délky křídla snižují o 25 %.

SITUACE BRÁNY
Jak daleko musí být křídlo otevíráno?

105°

90°

90 stupňů nebo až 105 stupňů.
Různé úhly otevření křídla: (Šikmé vjezdy) Před montáží je třeba
bezpodmínečně dbát na následující:
A: Křídla se nepřekrývají: Není žádoucí, aby se jedno křídlo otevíralo
první. V tomto případě smí být rozdíl mezi úhly otevření maximálně
15 stupňů. Pro křídlo, které absolvuje delší dráhu by měl být
přednostně použit motor 1.

90°

90°

B: Křídla se překrývají: První křídlo se má otevřít dále než druhé.
Instalace je možná.
C: Křídla se překrývají: Druhé křídlo se má otevřít dále než první.
Instalaci nelze realizovat. Existuje nebezpečí, že se křídla nezavřou
správně. Je nutné přebudování brány na variantu A nebo B.

105°

105°

DORAZY
Otočná brána vyžaduje pevný doraz v polohách brána OTEVŘENA a brána
ZAVŘENA. Dorazy chrání pohon, bránu a kování. Provoz brány bez pevných
koncových dorazů vede ke špatnému chodu, je často nebezpečný a způsobuje
předčasné opotřebení a ukončení záruky!

900

900

C

B

A
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MONTÁŽ KOVÁNÍ
Nejprve přečtěte tři následující odstavce (Kování sloupku, Kování
brány, Hodnota upnutí). Je důležité, aby byl pohon namontován
vodorovně. Rozhodující pro pozdější funkci je odstup mezi kováním
sloupku a kováním brány – „hodnota upnutí“. Zde je potřebná
precizní práce. Pokud si nejste jisti, umístěte na zkoušku kování pro
pohon, držte ho proti bráně a změřte nejlepší polohu. Rezervujte si
pro tuto fázi instalace dostatek času.

A

A

B

Správné umístění kování sloupku je rozhodující pro pozdější funkci
zařízení.
Určuje odstup středu otáčení motoru od středu otáčení brány a tím
úhel otevření. Hovoří se o hodnotě A a hodnotě B. Nepodceňujte vliv
těchto hodnot na funkci a chod. Pokuste se dosáhnout nejlepší
hodnoty pro váš úhel otevření za všech podmínek a tak přesně, jak je
to jen možné. Viz tabulku hodnot A/B.
Pokud není sloupek dostatečně široký, musí být zhotovena adaptační
deska (A). Pokud je sloupek příliš široký (C), musí být provedeno
vybrání nebo posunutí brány (B).

B

KOVÁNÍ SLOUPKU

Pro úhel otevření: 90° - 105°
Hodnota A: 12-13 cm
Hodnota B: 13-14cm

Upozornění: Hodnoty A a B musí být bezpodmínečně dodrženy,
jinak se může „nos“ pohonu při otevírání otřít o bránu.
Příp. musí být hodnota upravena.

A

Vhodnější než ocelové nebo plastové rozpínací hmoždinky jsou zde
nalepovací spojovací zakotvení, u kterých se stavěcí šroub se zářezem
nalepí bez napětí do zdiva. U zděných sloupků se má našroubovat
větší ocelová deska, která překrývá více cihel, a na ni se přivaří
závěsná deska. Kování sloupku má 3 otvory pro montáž pohonu.
Běžně se použije vnější otvor. Pokud je sloupek širší, budou použity
vnitřní otvory. V tomto případě musí být kování odříznuto, jinak bude
pohon poškozen.

B

MONTÁŽ:

KOVÁNÍ BRÁNY
U ocelových bran by mělo být upevnění navařeno nebo
přišroubováno. V případě přišroubování se musí použít na zadní
straně velké kotouče nebo deska. Síla, kterou pohon přenáší na toto
spojení je velmi velká. U dřevěných bran musí být rám brány v místě
montáže kování brány úplně provrtán. Dřevo pod zatížením povoluje
a sešroubování se uvolňuje. Vlivem zatížením a následného pohybu
povoluje dřevo stále více, až se již brána nezavírá správně a je nutná
oprava. Namontujte na vnější a vnitřní stranu brány posilovací desku,
aby nedošlo k povolení dřeva a uvolnění spoje.
Tenké dřevěné brány bez kovových rámů musí být dodatečně
posíleny, protože jinak by nevydržely trvalé namáhání.

min

6x50
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HODNOTA UPNUTÍ
Odstup mezi kováními se nazývá hodnota upnutí. Je-li brána zavřena,
nachází se unášeč na vřetenu v přední části, během otvírání se
posunuje dozadu.
UPOZORNĚNÍ: Za každých okolností dodržujte hodnotu upnutí! Hodnoty
viz obrázek
Před montáží kování naměřte přesně hodnotu upnutí.
1. Bránu úplně zavřete.
2. Namontuje pohon na již namontované kování sloupku.
3. Pohon je nastaven v pracovní poloze BRÁNA ZAVŘENA (vzdálenost
1-2 cm od předního konce).
4. Nastrčte doraz brány na pohon a zajistěte.
5. Otočte odjišťovací páku na kování brány ve směru sloupku brány.
6. Přidržte pohon s kováním na bráně a označte si místo montáže
kování. Dbejte na výšku kování sloupku, tak bude při
pozdější montáži pohon vodorovný. (Tyto kroky instalace ulehčí pomoc
druhé osoby.)

mm

570

Upozornění:
Pohon musí být namontován vodorovně. Tím se mezi kováním sloupku a kováním brány vytvoří výškový rozdíl přibližně 41 mm.

41mm

570mm

MONTÁŽ HNACÍCH RAMEN
Po montáži kování brány může být instalován pohon. Otočte
odjišťovací páku brány přibližně o 90 stupňů k sobě. Nasaďte pohon.
Zajistěte čep závlačkou. Otočte odjišťovací páku ve směru sloupku.
Nyní by brána měla být trochu otevřena. To bude později upraveno
během funkce učení (načtení dráhy).
Upozornění:
- Čepy brány musí být lehce namazány běžným tukem.
- Nelze-li pohon připevnit, protože brána je již zcela zavřena, může to
být upraveno také během funkce učení (načtení dráhy).
Pokud se jedná o více než 5-10 mm, měla by se pro jistotu přeměřit,
příp. upravit, hodnota upnutí.
- Pohony se mohou hýbat pouze díky elektrické energii!
Mechanické otáčení může pohony poškodit!
Elektrická kabeláž a řídicí elektronika musí být nejprve zcela
připojeny. (Viz: Kabeláž řídicí elektroniky/přehled)

ODJIŠTĚNÍ / MANUÁLNÍ PROVOZ BRÁNY
Při výpadku proudu může být pohon odjištěn. Pod pohonem brány se
nachází černá páka. Otočte touto pákou k sobě. Vytáhněte čep se
závlačkou pod kováním brány. Zdvihněte pohon silným trhnutím
NAHORU a položte jej bokem. Pokud je pohon zajištěn zámkem
(volitelná možnost) místo čepem se závlačkou, musí se nejprve
zámek odemknout a odstranit. Zámek musí být chráněn před vlhkostí,
aby v zimě nezamrzl.
Upozornění: Funkci odjištění je nutno každý měsíc kontrolovat.

1

2
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TYPICKÁ KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ
1. Motor
2. Řídicí elektronika
3. Světelná závora (aktivní při zavírání), výška max. 200 mm
První světelná závora.
4. Světelná závora (aktivní při otevírání / zavírání), výška max. 200
mm
Druhá světelná závora (volitelné příslušenství).
5. Výstražná světelná signalizace (volitelné příslušenství)
Důležité optické upozornění na pohyb brány.
6. Uzamykatelný vypínač (volitelné příslušenství).
Je umístěn na venkovní straně. Brána se otevírá klíčem nebo
zadáním číselného kódu.
7. Bezpečnostní lišta (volitelné příslušenství).
Zajišťuje bránu při dotyku. Bezpečnostní lišty lze instalovat na bráně
nebo na sloupcích. Bezpečnostní lišty musí být umístěny, pokud je
to nutné, až do výšky 2,5 m.

Řídicí elektronika splňuje aktuální požadavky směrnic
evropských norem (EN). Jedna z těchto směrnic vyžaduje, aby
na posledních 500 mm před uzavřením nepřesáhla síla na hraně
brány hodnotu 400 N (40 kg). Ve vzdálenosti větší než 500 mm smí
maximální síla dosahovat na hraně brány hodnoty 1400 N (140 kg).
Pokud nelze tyto podmínky zajistit, je bezpodmínečně nutné v
daném případě instalovat bezpečnostní lištu na bráně do výšky 2,5
m nebo na protilehlý sloupek (EN12453).

Upozornění:
Pro odbornou instalaci branového zařízení je zvláště vhodné příslušenství uvedené na straně 2.

MONTÁŽ BOXU ŘÍDICÍ ELEKTRONIKY
V boxu řídicí elektroniky se nachází více dílů:
- Box pro vnější montáž
- Víko boxu
- Řídicí elektronika
- Transformátor
- Základna transformátoru
- Kabelová průchodka velká
- Kabelová průchodka malá
- Pøídr né spony
- Šrouby 3,5 x 9,5 mm
- Závěsy boxu

1x
1x
1x
1x
1x
1x
3x
5x
17x
4x

PŘÍPRAVA BOXU ŘÍDICÍ ELEKTRONIKY
Udělejte v spodní části krytu 4 otvory pomocí
šroubováku nebo podobného nástroje. Velkou
kabelovou průchodku upevněte vlevo, zbytek, jak je
ukázáno.
Vlhkost a voda působí na řídicí elektroniku ničivě.
Všechny otvory a kabelové průchodky musí být
bezpodmínečně vodotěsně uzavřeny. Namontujte
box řídicí elektroniky se systémem řízení motoru
kabelovými průchodkami dolů.

+ 4

Našroubujte spodní část krytu na stěnu. Předtím odměřte náležité odstupy a určete přesné vrtané otvory. (Upevňovací materiál není přiložen.)
Montá ní deska je u namontovaná v krytu (A).
Pøídr né spony zatlaète do urèených otvorù (B).
Øízení natlaète na pøídr né spony (C).
Transformátor namontujte na ocelovou základnu pomocí 4 šroubů (D).
Víkem boxu prostrčte 4 velké závěrné šrouby boxu. Zašroubujte (vlevo nebo vpravo) 2 závěrné šrouby přibližně 2 cm do boxu.
Víko se pak dá odklopit do strany (E).
Na zkoušku uzavřete box tím, že šrouby úplně zašroubujete. Pokud víko správně nedoléhá, přiléhá box ke stěně nerovnoměrně a tím je
zkroucený. Je nutná úprava. Je velmi důležité, aby se box dal později vodotěsně uzavřít.

B

A

5x

C

D

E
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DOPORUČENÝ POSTUP

Napětí:
Transformátor:
Výstup motoru:
Napájení příslušenství:
Pracovní teplota:
Krytí:

230 V stř.proud
230/24 VAC min. 60VA
24 V stejn.proud max.
24 V stejn.proud – 100 mA
-20 şC ÷ +55 şC
IP54

KABELÁŽ ŘÍDICÍ ELEKTRONIKY / PŘEHLED:
a. Začněte s přívodním kabelem 230 V, který je ještě bez
napětí, na levé straně boxu.
b. Spojte uzemňovací vodič přívodu se základovou deskou.
Připojte všechny ostatní kabely na řídicí elektroniku.
c. Pro pohony: Pou ívejte kabely, které jsou vhodné pro pou ívání
venku (tlouš ka: 0,75 mm2).
Pokud je tøeba, pou ije stejné kabely dvakrát.
POZOR: Několikrát zkontrolujte, zda byly barevné kabely motoru
zapojeny správně, jinak se může motor poškodit nebo nebude správně
fungovat. Především dávejte pozor, když použijete rozvodné skříňky.
Doporučujeme příslušenství: LA400-JB40E; Souprava pro
prodloužení kabelu k zařízení. Skládá se z 12m kabelu, 6pólového se
stejnými barvami jako pohon, rozvodné skříňky IP65, kabelových
šroubení a upevňujícího materiálu.

PE

možnost volby
Model
203285

l
Mode
9
20739
C
230VA

TRANSFORMER
230VAC

INPUT 24VAC
P2

RADIO

P3

250V/2A

PHO 1
PHO 2
EARN
LEARN
DIAGNOSTIC

N
BRN GRN WHT YEL
MOTOR MOTOR
MASTER
MASTER SECOND 24V/150mA

RED

30VDC

+ -

BRN GRN WHT YEL
SECOND

COM PHOTO COM STOP /
8.2KΩ
1
2

Antenna

BLUE

230VAC
RED

PE

BLUE

POWER SUPPLY
230VAC/50Hz

ULE

L

OD

JP1
JP2
STOP/8.2KΩ

IO M

CH1
CH2
1/2 MOTOR
OP/8.2KΩ
STOP/8.2KΩ
EN/PED
OPEN/PED

RAD

250V/2A

P1

8.2 Ω

+

+

+

+

+
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TECHNICKÁ DATA SYSTÉMU ŘÍZENÍ MOTORŮ

FUNKCE

POPIS TLAČÍTEK

L
N

Připojení L přívod 230 V (fáze)
Připojení N přívod 230 V (nulák)

P1 Programovací tlačítko
P2 Programovací tlačítko
P3 Programovací tlačítko

Baterie

Připojení bateriové sady + / 475E + 041ADBL-0115

Motor MASTER
Motor SECOND

Motor 1 (Hlavní, otevírá jako první)
Motor 2 (Druhý, otevírá jako druhý)

24 V / 150 mA

Výstražná světelná signalizace

Popis LED (světelných diod)
Popis

Barva

Funkce

STOP/8,2K

Zelená

Kontrola spínače zastavení
nebo bezpečnostní lišty
Svítí: Blokuje řídicí
elektroniku
Nesvítí: OK

“Symbol klíče”

Červená

Uzamykatelný vypínač
Svítí: Vypínač v činnosti
Nesvítí: Vypínač není v
činnosti

PHO2

Červená

Světelná závora 2
Svítí: OK (aktivní)
Nesvítí: není připojena
žádná světelná závora

PHO1

Červená

Světelná závora 1
Svítí: OK (aktivní)
Nesvítí: není připojena
žádná světelná závora

UČENÍ

Žlutá

Stav programu “učení”
Svítí: Program “učení” je
aktivní
VYP: Bez programu “učení”

DIAGNOSTIKA

Červená

Diagnostický program
(viz “Často kladené dotazy”)

(příslušenství)
MASTER
BRN
GRN
WHT
YEL

Motor1
Hnědý kabel
Zelený kabel
Bílý kabel
Žlutý kabel

SECOND
BRN
GRN
WHT
YEL

Motor 2
Hnědý kabel
Zelený kabel
Bílý kabel
Žlutý kabel

“Symbol klíče”
COM

Uzamykatelný vypínač
Negativní

PHOTO 1
PHOTO 2
COM

Světelná závora 1
Světelná závora 2
Negativní

STOP 8,2K

Připojení pro spínač zastavení nebo
spínací lištu s 8,2 KOhm

“Symbol” el. zámku Vstup elektrického zámku
“vstup řídicí elektroniky”
VSTUP 24 VAC

Vstupní napětí 24 V z transformátoru
Může být zapojeno s libovolnou polaritou

Transformátor 230 VAC Přívod 230V k transformátoru
Může být zapojeno s libovolnou polaritou.
250 V/2 A
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POPIS

Pojistka 250V/2A (k dispozici 2x)

Změny provádějte vždy bez elektrického
proudu, jinaknebudou akceptovány!!!

+

-

Světelné závory slouží k zabezpečení brány a je nezbytné je používat. Výběr
místa jejich instalace závisí na konstrukci brány. Podle normy EN12453 musí
být venku instalována dvojice světelných
závor aktivních při „zavírání“ ve
+
výšce 200 mm.Světelné závory se skládají z vysílače a přijímače, které musí
být položeny naproti sobě. Světelnou závoru instalujte na zeď pomocí
hmoždinek a malých šroubů. Pokud chcete mít možnost použití funkce
“automatického zavírání”, je nezbytné instalovat světelnou závoru
Chamberlain – Failsafe. Systém Chamberlain – Failsafe (systém se 2 kabely)
je na obou stranách vybaven malou diodou LED (kontrolka) viditelnou
zvenčí. Ta indikuje stav světelné závory.
Diagnostika světelné závory Chamberlain-Failsafe
LED konstantní = OK
LED bliká = světelná závora blokuje řídicí elektroniku
+
LED nesvítí = není proud, nesprávně provedené připojení nebo nesprávné
pólování
Diagnostika řídicí elektroniky
LED PHOTO1, 2 nesvítí = OK, není připojena žádná světelná závora
LED PHOTO1, 2 svítí = OK
LED PHOTO1, 2 bliká = elektronické řízení blokováno

TLAČÍTKO/ UZAMYKATELNÝ VYPÍNAČ (VOLITELNÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ)
+

Řídicí elektronika / pohon může být aktivován pomocí tlačítka nebo
uzamykatelným vypínačem. Otevírání jednoho nebo dvou křídel
brány je možné podle toho, jak se nastaví zasouvací můstky.
(Připojení: Symbol klíče a COM)
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SVĚTELNÉ ZÁVORY (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)

COM PHOTO COM STOP/*
8.2 Ω
1
2

8.2 Ω

+

+

+

+

+

COM PHOTO COM STOP/*
8.2 Ω
1
2

BEZPEČNOSTNÍ LIŠTA (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)
K elektronickému řízení lze připojit bezpečnostní lištu, která funguje
- na konci bezpečnostní lišty
+ že
na principu 8,2 K Ohm. To znamená,
je instalován zkušební odpor větší o 8,2 K Ohm. Ten zaručuje
neustálou kontrolu proudového obvodu. Řídicí elektronika je dodána
s vestavěným odporem 8,2 K Ohm. Větší množství bezpečnostních
lišt je připojeno sériově.
Průřez kabelů: 0,5 mm2 nebo větší.

COM PHOTO COM STOP/*
8.2 Ω
1
2

8.2 Ω

ELEKTRICKÝ ZÁMEK (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)
Řídicí elektronika nabízí možnost používat elektrický zámek (12 V).
(Návod je přiložen k elektrickému zámku.)
K hlavní řídicí elektronice musí být připojena pomocná řídicí
elektronika pro elektrický zámek.
Přišroubujte pomocnou řídicí elektroniku vedle transformátoru řídicí
elektroniky na základovou desku.
Otevřete kryt a proveďte všechna nezbytná elektrická propojení.
Zastrčte konektor pomocné řídicí elektroniky do místa označeného
symbolem klíče.

Model
203285

l
Mode
9
9
3
7
0
2
C
230VA

P1

P2

P3

RED

MOTOR MOTOR 24V/150mA
MASTER SECOND / LAMP
+ -

RÁDIOVÝ MODUL
Rádiový modul nasuňte na určené kolíky, pokud již nebyl předem
namontován.

PROGRAMOVÁNÍ/VYMAZÁVÁNÍ DÁLKOVÝCH OVLÁDANÍ
Přijímač má 2 kanály CH1 a CH2. Používání obou kanálů umožňuje
jak jednokřídlový, tak i dvojkřídlový provoz. Příklad: Pokud dostane
CH2 = P2 signál od dálkového ovládání, otevře se pouze 1 křídlo.
Pokud použijete další tlačítko dálkového ovládání CH1 = P1, otevřou
se obě křídla.

P1

P2

RADIO

P3

PROGRAMOVÁNÍ
- Nasuňte zásuvný můstek na pozici „RADIO"
- Pro uložení signálu stlačte současně požadované tlačítko dálkového
ovládání a nastavovací tlačítka P1 nebo P2 na řízení.
- Pokud stlačíte tlačítka P1 nebo P2, rozsvítí se LED dioda a opět
zhasne ihned poté, co proběhne uložení.
- Opakujte tyto kroky pro všechny dálkové ovládání (lze nastavit
maximálně 180 dálkových ovládaní na kanál).
Upozornění: Zajistěte, aby nebylo nastaveno stejné tlačítko
dálkového ovládání pro CH1 a CH2, jinak zařízení nebude správně
fungovat. Opakujte programování dle potřeby.
- Pro ukončení: Zásuvný můstek opět vytáhněte z pozice „RADIO"!

CH1
CH2
1/2 MOTOR
STOP/8.2KΩ
OPEN/PED
JP1
JP2
STOP/8.2KΩ
PHO 1
PHO 2
LEARN
DIAGNOSTIC

VYMAZÁVÁNÍ
- Nasuňte zásuvný můstek na pozici „RADIO"
- Stlačte nastavovací tlačítka P1 nebo P2 přibližně na 10 sekund,
dokud opět nezhasne kontrolní LED dioda. Všechna dálková
ovládání, která jsou nastavena na tento kanál, jsou nyní vymazána.
- Zásuvný můstek opět vytáhněte z pozice „RADIO"!

ZASOUVACÍ MŮSTKY/ JUMPER
1 / 2 motory
Připojte k řídicí elektronice 1 nebo 2 pohony.
Volné:
Připojeny oba motory
Přemostěno:
Připojen jen 1 motor
STOP/8,2 KOhm
Definuje, zda se připojení STOP/8,2 KOhm použije jako vypínač nebo
spínač bezpečnostních lišt. Při variantě vypínače bude při spojeném
spínači každý pohyb zastaven. Při variantě 8,2KOhm bezpečnostního
vstupu pro spínací lišty (pryžové lišty) bude křídlo jednu sekundu
reverzovat.
Volné: Pracovní nastavení jako 8,2 KOhm.
V tomto případě musí být připojena bezpečnostní lišta nebo do
svorky zamontován 8,2KOhm odpor.
Přemostěno:
Jako vypínač, v tomto případě musí být pracovní 8,2KOhm odpor
odstraněn a nahrazen vhodným spínačem (příslušenství) nebo
kabelovým můstkem.
OPEN/PED
Definuje, zda má uzamykatelný vypínač otevřít je jedno křídlo (hlavní)
- obě křídla.
+ nebo
Volné: Jen jeden motor (hlavní)
Přemostěno: Oba pohony

1/2 MOTOR
STOP/8.2KΩ
OPEN / PED
JP1
JP2

B
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+
30VDC

K řídicí elektronice lze připojit výstražný světelný maják. Jeho funkcí
je výstraha osob před pohybující se bránou. Výstražná světelná
signalizace musí být umístěna co nejvýše a musí být jasně viditelná.
Řídicí elektronika generuje konstantní signál a zařízení výstražné
světelné signalizace jej mění v blikání.
Průřez kabelů: 0,5 mm2 nebo větší.
Napětí: 24 V stejnosm.proud

BLUE

VÝSTRAŽNÁ SVĚTELNÁ SIGNALIZACE (VOLITELNÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ)

Postupujte přesně bod po bodu. Pokud máte pochybnosti, začněte znovu od začátku. Rezervujte si pro provedení nastavení dostatek času.
1. Jsou připojeny všechny součásti potřebné k provozu? Motory, světelné závory, bezpečnostní lišty, vypínač.
2. Zajistěte, aby se nikdo nezdržoval ani nemohl zdržovat v oblasti brány.
3. Zavřete bránu a zavěste motory. Zajistěte motory čepy se závlačkami a otočte odjišťovací páku ve směru branového sloupku. Pohony jsou
zajištěny.
Upozornění: Pokud není možné zavěšení motorů, vyzkoušejte, zda je k dispozici dostatečná dráha pro vřeteno.
Pokud tomu tak není, prověřte hodnotu upnutí a zda případně musí být nově uspořádána kování.
Nyní připojte řídicí elektroniku k elektrické síti.

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ:
1. Stiskněte současně tlačítka P1, P2 a P3 po dobu 2-3 sekund, dokud nezačne blikat žlutá LED.
2. Pozorujte bránu. Stiskněte a podržte tlačítko P1stisknuto po dobu 1-2 sekund. Brána s motorem 1 se přitom musí pohybovat směrem k
poloze OTEVŘENO. (Bránu neotvírejte zcela, jen s ní krátce popojeďte.) Pokud motor 1 místo otevírání uzavírá, je špatně připojen a kabely
červený/modrý v motoru musí být vyměněny. (Pozor: Odpojte předtím řídicí elektroniku ze sítě!)
Upozornění: Obecná funkce - uvolníte-li tlačítko, brána se ihned zastaví. Při opětovném stisknutí se brána pohybuje
v opačném směru, dokud opět neuvolníte tlačítko atd.
3. Stiskněte a podržte tlačítko P2 po dobu 1-2 sekund. Brána s motorem 2 se přitom musí pohybovat směrem k poloze OTEVŘENO. (Bránu
neotvírejte zcela, jen s ní krátce popojeďte.) Pokud motor 2 místo otevírání uzavírá, je špatně připojen a kabely červený/modrý v motoru musí
být vyměněny. (Pozor: Odpojte předtím řídicí elektroniku ze sítě!)
Upozornění: V tomto manuálním nastavení programu zůstává řídicí elektronika 20 sekund. Začněte případně znovu od začátku současným
stisknutím tlačítek P1/P2/P3.
Zkontrolujte:
1. Když se křídlo otevírá, nesmí se přední “nos” motoru dotknout brány (narazit nebo se odírat). Otvírání několikrát přerušte a zkontrolujte! V
případě dotyku musí být kontrolovány hodnoty A/B a příp. podloženo kování brány, aby se získal větší odstup.
2. Otevřete úplně obě křídla. Nejezděte příliš daleko! Není-li v poloze OTEVŘENO k dispozici žádný doraz, označte bod maximálního otevření.
3. Obě křídla se musí nechat zcela zavřít. (V ideálním případě přitom pohyblivá část motoru zastaví přibližně 1 cm od konce vřetena.) Pokud
tomu tak není, upravte hodnotu upnutí.
Počkejte, až “učební” LED sama zhasne (20 sekund od posledního stisknutí tlačítka).

PROGRAMOVÁNÍ DRAH POHYBU: JEDNODUCHÉ I
Upozornění: Pouze, když je k dispozici konečný doraz v polohách ZAVŘENO a OTEVŘENO.
1. Křídla musí být zavřena.
2. Stiskněte tlačítko P1, dokud se křídlo / motor 1 nezačne otevírat. (bliká led “LEARN /UČENÍ”.)
Začíná automatický program (pomalý pohyb):
Křídlo 1 se posouvá k dorazu v poloze OTEVŘENO.
Křídlo 2 se posouvá k dorazu v poloze OTEVŘENO.
Pak se křídlo 2 posouvá k dorazu ZAVŘENO a nakonec se křídlo 1 posouvá k dorazu ZAVŘENO.
Programování je ukončeno, když zhasne LED “LEARN/UČENÍ”.
Upozornění: Zavírají-li se křídla, místo aby se otvírala, pak jsou špatně zapojeny motory. Zaměňte červenou a modrou.

PROGRAMOVÁNÍ DRAH POHYBU: JEDNODUCHÉ II
Upozornění: Pokud není ve směru OTEVŘENO žádný koncový doraz, mělo by křídlo být zastaveno v úhlu otevření přibližně 90o.
1. Křídla musí být zavřena.
2. Stiskněte tlačítko P1, dokud se křídlo / motor 1 nezačne otevírat.
3. Stiskněte tlačítko P1 “hluboce stisknout” 1x, když křídlo / motor 1 dosáhne polohu OTEVŘENO. Křídlo 2 zahájí pohyb.
4. Stiskněte tlačítko P1 “hluboce stisknout” 1x, když křídlo / motor 2 dosáhne polohu OTEVŘENO. Křídlo 2 se pak automaticky zavře. Potom se
automaticky zavře křídlo 1.
5. Pohon se automaticky naučí polohu brány ZAVŘENO.
Na přání však můžete také “naučit” vlastní bod pro polohu ZAVŘENO.
Stiskněte tlačítko P1 “hluboce stisknout” pro každé křídlo na místě požadované polohy ZAVŘENO.
Programování je ukončeno, když zhasne LED “LEARN/UČENÍ”.
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PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU
ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

Upozornění: U tohoto programu musíte stisknout tlačítko P1 celkem devětkrát.
Při každém stisknutí tlačítka je uložena jedna poloha (čas). Tak je možné uložit funkci soft-stop (pomalý chod) a individuálně ji přizpůsobit bráně
nebo způsobu použití. Jsou možné dlouhé nebo krátké fáze funkce soft-stop.
1. Křídla musí být zavřena.
2. Současně stiskněte tlačítka P1 a P2 po delší dobu (přibližně 5-6 sekund), dokud se neaktivuje (neotvírá) křídlo 1. Uvolněte tlačítka!!
3. Znovu stiskněte tlačítko P1. Funkce soft-stop při OTEVÍRÁNÍ pro křídlo 1 začíná od této polohy.
4. Znovu stiskněte tlačítko P1. Bude dosaženo koncového dorazu OTEVŘENO. Nyní se automaticky aktivuje křídlo 2.
5. Znovu stiskněte tlačítko P1. Funkce soft-stop při OTEVÍRÁNÍ pro křídlo 2 začíná od této polohy.
6. Znovu stiskněte tlačítko P1. Bude dosaženo koncového dorazu OTEVŘENO. Nyní se automaticky aktivuje a zavírá křídlo
7. Znovu stiskněte tlačítko P1. Funkce soft-stop při ZAVÍRÁNÍ pro křídlo 2 začíná od této polohy.
8. Znovu stiskněte tlačítko P1. Bude dosaženo koncového dorazu ZAVŘENO. Nyní se automaticky aktivuje křídlo 1.
9. Znovu stiskněte tlačítko P1. Funkce soft-stop při ZAVÍRÁNÍ pro křídlo 1 začíná od této polohy.
10. Znovu stiskněte tlačítko P1. Bude dosaženo koncového dorazu ZAVŘENO. ->Hotovo

Upozornění: Dosáhne-li jedno křídlo koncového dorazu a tlačítko L1 NEBUDE stisknuto, najede pohon na doraz a naučí se samostatně tuto polohu.

DOKONČENÍ INSTALACE/PROGRAMOVÁNÍ:
Po naprogramování dráhy pohybu, mohou být “učeny” dálkové ovládače. (Viz NAČTENÍ FUNKCÍ/ VYMAZÁNÍ FUNKCÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDAČE.)

1. Aktivujte bránu pomocí dálkového ovladače nebo připojeným tlačítkem a sledujte průběh.
Nyní bránu opět zavřete BEZ provedení jakéhokoliv nastavení.
2. Jakmile jsou všechna nastavení hotová, zkontrolujte funkčnost světelných závor, tlačítek, výstražné světelné signalizace, dálkových ovládačů,
příslušenství atd.
3. Ukažte všem osobám, které budou bránu obsluhovat, jak pohyb brány probíhá, jak fungují bezpečnostní funkce a jak lze bránu odjistit a ovládat
manuálně.
Automatické zavírání brány
Upozornění: Lze použít jen s připojenou a funkční světelnou závorou (1+COM). Dobu automatického zavření je možno zvolit v rozmezí 2 až 120
sekund.
Nastavení
1. Stiskněte a podržte P2, dokud nezačne blikat žlutá LED.
2. Když žlutá LED bliká, odpočítejte dobu otevření, která má být naprogramována.
3. Po uplynutí požadované doby stiskněte opětovně P2. ->Hotovo
Vypnout
1. Stiskněte a podržte P2, dokud nezačne blikat žlutá LED.
2. Stiskněte P3. Žlutá LED zhasne. ->Hotovo

PRACOVNÍ SÍLA POHONU
Pracovní síla pohonu bude nastavena automaticky během
programování dráhy pohybu. Změna (automatická) je možná jen
novým programováním dráhy pohybu. Vzpřičuje-li se brána vlivem
povětrnostních vlivů nebo změn samotné brány (např. rezavění nebo
nedostatečné mazání), musí být případně opravena.

Řídicí elektronika splňuje aktuální požadavky směrnic
evropských norem (EN). Jedna z těchto směrnic vyžaduje, aby
na posledních 500 mm před uzavřením nepřesáhla síla na hraně
brány hodnotu 400 N (40 kg). Ve vzdálenosti větší než 500 mm smí
maximální síla dosahovat na hraně brány hodnoty 1400 N (140 kg).
Pokud nelze tyto podmínky zajistit, je bezpodmínečně nutné v
daném případě instalovat bezpečnostní lištu na bráně do výšky 2,5
m nebo na protilehlý sloupek (EN12453).
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PROGRAMOVÁNÍ DRAH POHYBU “ADVANCED” (“POKROČILÉ” - VLASTNÍ)

Popis

Řešení

Pohon 1 Chyba kontaktu jednoho z kabelů k řídicí
elektronice.

Zelený nebo bílý kabel nemá kontakt nebo je kontakt špatný.
Co nejpečlivěji vyzkoušejte přípojky. Všímejte si délek vedení.

2 x blikne

Jako 1x blikne pro pohon 2.

Viz 1 x blikne.

3 x blikne

Koncové body pohonu 2 nebyly akceptovány.
A: Po nebo při funkci učení: Pohon 1 nebyl dost daleko
otevřen a nepřejel zabudovaný referenční spínač, který se
nachází ve středu pohonu pod vřetenem.
B: Chyba kontaktu jednoho z kabelů k řídicí elektronice.
Žlutý nebo bílý kabel nemá kontakt nebo je kontakt
špatný.

Signál
1 x blikne

A: Otevřete šířeji bránu při “učení” – načtení dráhy. Přes 50% maximální
dráhy.
B: Co nejpečlivěji vyzkoušejte přípojky. Všímejte si délek vedení.

4 x blikne

Koncové body pohonu 1 nebyly akceptovány.

Viz 3 x blikne

5 x blikne

V řídicí elektronice není naprogramována dráha pohybu.

Opakujte funkci učení – načtení koncových bodů.

6 x blikne

Síla potřebná pro pohyb křídla je příliš vysoká.
A: Brána je vadná.
B: Brána má těžký chod.
C: Brána se při větru zastavuje.

7 x blikne

A: Opravte bránu.
B: Zkontrolujte lehkost pohybu brány.
C: Neprovozujte bránu při silném větru.
D Opakujte funkci učení - načtení koncových bodů, tím bude znovu
“naučena” potřebná síla.

Světelná závora 1 blokuje funkci.
A: Objekt blokuje světelnou závoru.
B: Vzájemné nastavení čoček není přesné.
C: Světelné závory nemají dostatek napětí.

A: Odstraňte.
B: Zkontrolujte.
C: Zkontrolujte průřezy vedení a přípojek.

8 x blikne

Světelná závora 2 blokuje funkci.

Viz 7x bliknout.

9 x blikne

Bezpečnostní lišta blokuje zařízení.

A: Zkontrolujte vedení a kabeláž.
B: Zkontrolujte základní nastavení (zasouvací můstky).

10 x blikne

Nouzový vypínač blokuje zařízení.
A: Objekt tlačí na bezpečnostní lištu.
B: Bezpečnostní lišta je vadná.
C: Dodávané napětí je příliš nízké nebo došlo ke zlomení
kabelu v přívodu.

11 x blikne

12 x blikne

Hodnota proudu přiváděného k řídicí elektronice je příliš
nízká.
A: Vadné vedení 230 V nebo špatné kontakty.
B: Zlomení kabelu v přívodu (tuhý měděný kabel).
C: Baterie, dodávaná jako příslušenství a umožňující
provoz při výpadku proudu, je prázdná.
Chyba EEPROM
Zatížení řídicí elektroniky se nezdařilo.

A: Odstraňte.
B: Zkontrolujte vedení a kabeláž. Zkontrolujte odpor 8,2 KOhm.
C: Zkontrolujte základní nastavení (zasouvací můstky).

A: Zkontrolujte přípojky.
B: Kontrola (odborník).
C: Nechejte 24 hodin nabíjet baterie.

Nahraďte řídicí elektroniku.
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SIGNÁL DIAGNOSTICKÉ LED

Pohon vůbec nereaguje, nesvítí žádná dioda LED

Event. výpadek elektrického
proudu.

1. Zkontrolujte fázový a nulový vodič.
2. Zkontrolujte domovní pojistku.

Přímo po uvedení vrat do pohybu se vrata
zastaví a pohybují se zpátky.

Překážka v oblasti vrat.

Zkontrolujte oblast vrat na překážky.

Pohon neotevře vrata úplně.

1. Jsou správné rozměry sloupku A+B?
2. Je správně naprogramována doba chodu
řízení?

1. Zkontrolujte rozměr A+B.
2. Event. znovu naprogramujte

Vrata lze pouze otevírat

Světelná závora provedla zablokování

Je nutné zkontrolovat funkci a připojení.

Nefunguje “Automatické zavření”.

1. Funguje pouze s 2-kabelovou
světelnou závorou 770E(ML) nebo
771E(ML).

Elektronické řízení nereaguje na pokyny
dálkového ovladače, funguje pouze pomocí
spínače, a zde pouze pokud je tlačítko stisknuto a
podrženo.

1.Elektronické řízení je zablokováno
Minimálně jedna světelná závora musí být
bezpečnostní světelnou závorou,
připojena a musí být aktivní při ZAVÍRÁNÍ
bezpečnostní lištou nebo vypínačem
nebo OTEVÍRÁNÍ & ZAVÍRÁNÍ.
2.Pro OTEVÍRÁNÍ byla připojena pouze jediná
světelná závora

Pohon vůbec nereaguje, i když je řízení připojeno.
(Diody LED svítí)

1. Ruční vysílač není naprogramován.
2. Diody LED indikují chybu.
3. Světelná závora je nesprávně připojená.
4. Svorka pro motory není event. správně
nasazená.

1. Proveďte naučení ručního vysílače.
2. Najděte a odstraňte chybu (viz popis diod
LED).
3. Zkontrolujte připojení/naprogramování
světelné závory.
4. Zkontrolujte svorku a přívody.

Elektronické řízení nereaguje na pokyny
dálkového ovladače

1.Dálkový ovladač není
naprogramovaný
2.Některá světelná závora
provedla zablokování

1.Zadejte program do dálkového
ovladače
2.Zkontrolujte světelné závory

Elektronické řízení nefunguje

Při funkci soft-stop se vratové křídlo neotevře
úplně

Není načtena žádná funkce zavírání a
otevírání

1.Pro případ větrného počasí je síla
nastavena na příliš nízkou hodnotu
(plnostěnná vrata)
2.Vrata se pohybují ztěžka

Proveďte načtení funkce zavírání a
otevírání.
Viz pokyny k prvnímu uvedení do
provozu
2.Opravte vrata tak, aby se pohybovala
zlehka
3.Programujte elektronické řízení bez
fáze soft-stop

Vrata musí sledovat stoupání.

Nedoporučuje se! Změnit vrata! Vrata se mohou nekontrolovatelně
(nebezpečně) pohybovat, je-li pohon odblokován. Ve směru stoupání je
potřebná větší síla; v opačném směru má pohon příliš velkou sílu.

Sloupek vrat je tak tlustý, že nemohu dodržet rozměry A+B.

Proveďte vybrání sloupku vrat nebo vrata posuňte.
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Často kladené otázky
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NÁHRADNÉ DIELY

41ASWG-554-P3

41ASWG-558
41ASWG-572SA

41ASWG-563
41ASWG-556

41ASWG-14SA

41ASWG-555-G

41ACOM7010

41ASWG-1094SA

41ASWG-560SA

41ASWG-583SA

41ASCS200A

41ASWG-100

41ASWG-564SA

41ACOM24005

41ASWG-604

41A5456B
41ASWG-571

709456B-cs

41APEC-8

© Chamberlain GmbH, 2010

