Navod k obsluze

Testovano podle:
EN 12453

AS2-eco

ESKY

Návod k obsluze – AS2-eco

Ovládání AS2-eco je navrženo pro provoz bran s 3-fázovými motory v
samoinném režimu.
Pro otevírání a zavírání brány se pipojí napíklad trojité tlaítko.

BEZPENOSTNÍ POKYNY
ÂDodržujte platné národní i místní smrnice a pedpisy pro uvádní

elektricky ovládaných bran do provozu. Výrobce zaízení odpovídá za toto
zaízení jako celek. Je povinen zajistit dodržení píslušných norem a
smrnic (nap. DIN EN 12453,
DIN EN 13241-1) a vyhotovit technickou dokumentaci k celému zaízení.
Dokumentace musí být dodána spolu s bránou.
ÂInstalaci a údržbu ovládání AS2-eco smí provádt pouze píslušn

vyškolení kvalifikovaní elektrikái.
ÂPro elektroinstalaní práce se zaízení musí odpojit od zdroje napájení. Je

nutno dodržovat veškerá bezpenostní pravidla.
ÂSamoinný provoz je pípustný pouze tehdy, jestliže je na zaízení od ovládacích
pístroj vidt a uživatelé obdrželi píslušné pokyny.
ÂSamodržný provoz ovládání je povolen pouze pi použití ochranných prvk
požadovaných normami EN 13241-1 a EN 12453.
V pípad nedodržení bezpenostních pokyn nesete plnou zodpovdnost
za poškození osob a majetku, které v dsledku toho vznikne.
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Pipojení síového kabelu
Ke svorkám X1, L1, L2, L3 základní desky je teba pipojit síový pívodní
kabel opatený tavnou pojistkou. Hodnota tavné pojistky smí init
maximáln 4A.
ÂSíová zástrka musí být voln pístupná a musí být umístna v blízkosti

ovládání.
Â Na svorce X6 se musí pes mstek nastavit hodnota síového naptí
(230 V AC nebo 400 V AC).
Nesprávné piložení mstku mže zpsobit destrukci ovládání.

Pipojení 3-fázového motoru
Â3-fázový motor se pipojuje ke svorkám X2, U, V, W.
ÂZmna smru otáení: po pipojení pohonu musíte pomocí tlaítek

OTEVÍT a ZAVÍT zkontrolovat smr otáení. Jestliže se smr chodu
neshoduje se smrem šipky na stisknutých tlaítcích, musíte vymnit
svorky na konektorech U a V.

Pipojení venkovních ovlada OTEVÍT, STOP, ZAVÍT
ÂPro ovládání zvení je ke svorkám X3, 4, 5, 6, 7 možno pipojit trojité

tlaítko (nap. KDT 3). Voliteln lze pipojit trojité tlaítko pes svorku X4.
Jestliže tento svorkový blok není obsazen, musí zastavovací kontakt být
pemostn jumperem.
ÂExterní ovlada musí být zapojen se zemnicím jištním (dvojitá izolace).
ÂOb tlaítka, pro OTEVENÍ i ZAVENÍ tedy musí být provedena jako

zapínací kontakty. Protože je zastavovací tlaítko zapojeno
v bezpenostním okruhu, musí být pipojeno jako otevíra.
Do rizikové oblasti musí být vidt, protože samoinný provoz se
ovládá tlaítky.
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Pipojení koncových spína
ÂKoncové spínae a bezpenostní koncové spínae OTEVENO a ZAVENO

jsou pipojeny ke svorkám 8, 9, 10.

Zapojení pímých bezpenostních spína
ÂBezpenostní prvky, které pímo zasahují do procesu ovládání, se zapojují

pímo za zastavovací kontakt.
ÂK tmto prvkm patí nouzový vypína, resp. záchytné zaízení, vtahovací

pojistka a protiskluzová pojistka.

Technické údaje AS2-eco
Napájecí naptí

230 V – 240 V AC / 50 – 60 Hz
400 V – 415 V AC / 50 – 60 Hz
max. 120 mA
na sekundární stran, 250 mA

Píkon
Pojistka
Kontaktní údaje relé
Spínací výkon
Životnost mechaniky
Životnost elektroniky

10 x 106
10 x 106

Teplota prostedí
Vlhkost vzduchu
Montážní poloha

5 ….55 °C
45 až 85 % RH
libovolná
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S2

S3

S4

S5

S7

S8

Endschalter AUF
OPEN Limit
Koncovy spinac OTEVRIT
Sicherheitsendschalter AUF
OPEN safety limit
Bezpecnostni koncovy spinac OTEVRIT
Sicherheitsendschalter ZU
CLOSE safety limit
Bezpecnostni koncovy spinac ZAVRIT
Endschalter ZU
CLOSE limit
Koncovy spinac ZAVRIT
Notbedienung
Emergency operation
Spinac nouzoveho ovladani
Thermoelement Motor
Thermical motor protection
Tepelna ochrana motoru

U

V

W

AUF
OPEN
OTEVRI

Jumper Position AUF/OPEN/OTEVRIT
Selbsthaltung
Self Locking
Samodrzeni

Jumper Position ZU/CLOSE/ZAVRIT
Totmann
Hold to run
Nasunout pri samodrzeni
ZU
CLOSE
ZAVRI

L1 / L2 / L3
400V/50Hz
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