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M-PLUS Řídící jednotka 
Návod na instalaci a použití 

 
 
Upozornění: 
Před instalaí řídící jednotky si přečtěte pozorně tento návod. Nedodržení pokynů může způsobit poškození 
a vážné nehody.  
 
 
Bezpečnostní upozornění 
 

- Před jakoukoliv prací na řídící jednotce odpojte tuto od elektrické sítě. 
- Zapojení, programování a uvedení do provozu smí pouze kvalifikovaný technický pracovník, ktery 

má kromě školení I potřebnou certifikaci pro elektropráce a umí posoudit všechna rizika. 
- Chraňte product před deštěm, vlhkostí a agresivním prostředím. 
- Pokud se používá vice než jedna řídící jednotka doporučujeme pro správnou funkci je umístětit 

alespoň 3m od sebe. 
- Poučte koncového uživatele a s bezpečným používaním a se všemi případnými riziky. 
- Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály a ovladače držte mimo dodsah dětí. 

 
 
Od této chvíle výrobce odmítá veškerou odpovědnost za škody na osobách nebo věcech způsobené 
nesprávným používáním produktu, nedodržením dodaných pokynů, nesprávnou instalací a připojením k 
elektrickému systému, který nesplňuje platné předpisy. 
 
Jakékoli změny nebo dodatky k výrobku musí být schváleny výrobcem pod sankcí propadnutí jakékoli 
formy záruky a neplatnosti ES prohlášení o shodě. 
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POPIS PRODUKTU 

M-PLUS řídící jednotka jejednofázováelektronivká řídící jednotka se zabudovaným přijímačem vyrobena 
pro automatizaci rolovacích vrat a mříží. 
 
 
2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PRODUKTU  

 Napájení:     230 VAC 50-60Hz 4.5W 
 Blinkr výstup:     230 VAC 40 W 
 Motor max:     230 VAC 1400 W 
 Výstup pro přídavné zařízení:   12 VAC 2.8VA 
 Tlačítko vstup:    12 VDC 
 Pracovní teplota:     od -20 do +55° C. 
 Radio přijímač:     433.92 MHz 
 Radiokódy ovladačů počet:  75 Open, 75 Close or 75 P/P 
 Počet kódových kombinací:  72 million kodů 
 Programování kódů:     self-learning 
 Citlivost:     vice než -100dbm 
 Dosah:     standard 50m (10m Dead Man) 
 Antena:     zabudována 
 Box velikost    70x110x35mm 
 Box Material     ABS V-0 (IP 54). 

 
    
3. Schema elektrozapojení 

CON. 1  
1 – Vstup 230 Vac LINE (Phase). 
2 – Input 230 Vac LINE (Neutral). 
3 - Output open MOTOR (OPEN) 
4 - Output common MOTOR (Modrý) 
5 - Output close MOTOR (CLOSE) 
6 - Output 230 Vac blinkr (Neutral - modrý). 
7 - Output 230 Vac blinkr (Phase). 

CON. 2 
8   - BI (White) bezpečnostní lišta/světelná bariera input (SAFETY EDGE) 
9   - GI (Yellow) bezpečnostní lišta/světelná bariera input (SAFETY EDGE)  
10 - VE (Green) bezpečnostní lišta/světelná bariera input (SAFETY EDGE) 

CON. 3  
11 – Servic výstup 12 VAC 2.8VA 
12 -  Service výstup 12 VAC 2.8VA 
13 -  vstup LOW VOLTAGE BUTTON Opens ↑ (N.O.) 
14 – vstup zem LOW VOLTAGE BUTTON  
15 – vstup LOW VOLTAGE BUTTON Closes ↓ (N.O.) 
16 - vstup PHOTOCELL - NC safety device (PHOTOC) 
17 - vstup LOW VOLTAGE BUTTON (STOP) (N.O.) 

CON. 4  
 Externí vstup pro zapojení tlačítek na boxu 

CON. 5 
A1 - vstup EMERGENCY (N.O.) 
A2 - vstup EMERGENCY (N.O.) 
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Schéma elektrozapojení 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. FUNČNÍ CHARAKTERISTIKA 
 
Řídící jednotka může mít funkci  step-by-step nebo Dead Man 
 
STEP-BY-STEP 
 
Příkaz otevírání / zavírání je dán jednoduchým impulsem. 
Řídicí jednotka je nastavena na krok za krokem, který zůstává aktivní, pokud jsou přepínače DIP2 a DIP3 
nastaveny na VYPNUTO v POKROČILÝCH FUNKCÍCH. 
Programováním dálkového ovladače, jak je popsáno na straně 5 (L1 KÓD), nebo pomocí tlačítka nízkého 
napětí, je dosaženo následující operace: 
 
- DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ s 1 naprogramovaným tlačítkem 
První impuls přikazuje otevření, dokud neuplyne doba motoru naprogramovaná funkcí MOTOR TIME 
popsané na straně 6 (L3 T.MOTOR), nebo dokud není dosaženo koncového spínače. 
Druhý impuls přikazuje uzavření. 
Pokud je impulz vyslán dříve, než vyprší čas motoru nebo je dosaženo koncového spínače, řídicí jednotka 
zastaví pohyb. 
Další impulz způsobí, že pohyb pokračuje v opačném směru. 
 
- DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ pomocí 2 naprogramovaných tlačítek 
Každý klíč je přiřazen ke směru motoru (OTEVŘENO nebo ZAVŘENO). 
Při prvním stisknutí začne motor pracovat ve směru přidruženém ke stisknutému tlačítku, dokud neuplyne 
naprogramovaný čas motoru nebo dokud není dosaženo koncového spínače. 
Stisknete-li stejné tlačítko ještě před uplynutím doby motoru nebo není dosaženo koncového spínače, nic 
se nestane. 
Pokud stisknete tlačítko proti předchozímu stisknutí před koncem naprogramovaného času motoru nebo po 
dosažení koncového spínače, motor se zastaví. 
Při dalším stisknutí to způsobí obnovení pohybu ve směru, který odpovídá stisknutému tlačítku. 
 
 
 
 
 

Pokročilé 
funkce 

Standardní  
funkce 



P.4 
 

- TLAČÍTKO NÍZKÉHO NAPĚTÍ Otevírá zavře nebo otevře zastaví zavře 
Tlačítko nízkého napětí musí být připojeno ke vstupům 13 (otevírá se), 14 (společné) a 15 (uzavírá). 
Lze použít tlačítko OPEN CLOSE, které funguje jako dvě naprogramovaná tlačítka na dálkovém 
ovladači, nebo je možné použít tlačítko OPEN STOP CLOSE otočením DIP6 v rozšířených funkcích 
na ON (6 OPEN CLOSE ↑ ↓: UNIQUE KEY) FUNKCE na straně 9). 
V tomto případě lze pohyb zastavit pouze pomocí tlačítka STOP. 
Řídicí jednotka je navržena tak, aby obsahovala ovládací panel M-TOUCH s operací Open Stop 
Close. 
 
- AUTOMATICKÉ UZAVŘENÍ: 
S řídicí jednotkou je možné spustit automatické uzavření bez odeslání dalších příkazů. 

Pouze udržováním postupu step-by-step je možné naprogramovat automatické uzavření pomocí 
funkce PAUSE TIME popsané na straně 6 (L4 T. PAUSE). 
 
PROVOZ DEAD MAN 
 
Příkaz otevírání / zavírání se zadává tak, že držíte tlačítko stisknuté a ne jednoduchým impulsem. 
Aktivuje se v rámci POKROČILÝCH FUNKCÍ přesunutím přepínače DIP2 (DEAD MAN IN OPENING) a / 
nebo přepínače DIP3 (MAN IN CLOSING) do polohy ON, jak je popsáno na straně 8. 
 
5. PROGRAMOVÁNÍ 
 
STANDARDNÍ FUNKCE 
 
Použitím SEL a SET tlačítek na řídící jednotce je možné toto: 
 

- uložit vysílače 
- vybere blikající světlo nebo stálé osvětlení interiéru 
- nastavit pracovní čas motoru 
- nastavit čas pro automatické zavírání 
- aktivuje funkci hlášení o údržbě 

 
SEL tlačítko 
Umužňuje výběr funkce, která má být naprogramována. 
 
Stiskněte a podržte tlačítko SEL po dobu 1 sekundy. 
Poté několikrát stiskněte tlačítko SEL a vyberte požadovanou funkci 
(L1, L2, L3, L4, L5), jejíž LED začne blikat. 
 
Výběr zůstává aktivní po dobu 10 sekund, poté se řídicí jednotka vrátí do původního stavu. 
Blikající LED indikuje funkci, kterou lze naprogramovat pomocí tlačítka SET. 
 
Během programování nereaguje řídicí jednotka na příkazy z dálkového ovladače nebo z klávesnice. 
 
SET tlačítko 

Umožňuje aktivovat a programovat funkci vybranou tlačítkem SEL. 

 
 
 
 

FUNCTION LED 
 

ON OFF 

Vysílač L1 CODE Učení kódu Neučení kódu 

Světlo L2 FLASHING/COURTESY Stálé svícení Blikání 
Pracovní čas L3 T. MOTOR Progravání času Nekonečný čas 
Automaické zavření L4 T. PAUSE Automatický čas ano Automacký čas ne 

Udržba L5 MAINTENANCE Údržba ano Údržba ne 
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L1 KÓD: PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 
Lze si uložit až 75 dálkových ovladačů s různým pevným nebo pohyblivým kódem. 
 
 
 
 
Programování dálkového ovladače se dvěma tlačítky 
Stiskněte tlačítko SEL a podržte jej po dobu 1 sekundy, poté tlačítkem SEL vyberte LED L1 CODE, která 
začne pomalu blikat. 
Na dálkovém ovladači stiskněte první tlačítko, které má být naprogramováno jako otevírací tlačítko, 
zvukový signál signalizuje, že byl naprogramován a kód L1 začne rychle blikat. 
Stiskněte druhé tlačítko, které má být naprogramováno jako zavírací tlačítko, zvukový signál znamená, že 
druhé tlačítko bylo uloženo. KÓD LED L1 zůstane trvale svítit, což znamená, že kód dálkového ovládání byl 
naprogramován v paměti. V tomto okamžiku je možné naprogramovat další dálkové ovládání opuštěním a 
opětovným zadáním pomocí tlačítka SEL na LED L1, která začne znovu blikat. 
 
Programování dálkového ovladače s jedním tlačítkem 
Postup je stejný jako u dálkového ovladače se dvěma tlačítky, ale stejné tlačítko se stiskne dvakrát a 
kombinuje se s funkcí otevírání a zavírání. 
 
Funkce Rolling Code 
Funkci rolling kódu lze kombinovat pouze s dálkovými ovladači KEY-IN pro pohyblivý kód. 
Pokud je prvním naprogramovaným dálkovým ovladačem model KEY-IN, lze řídicí jednotku kombinovat 
pouze s tímto modelem dálkového ovládání. 
Pokud první naprogramovaný dálkový ovladač není modelem KEY-IN, lze řídicí jednotku kombinovat s 
jakýmkoli typem dálkového ovládání, a to jak s pevným kódem, tak bez něj, ale bude fungovat pouze s 
pevným kódem. 
 
Bezdrátové programování 
Dálkové ovládání lze naprogramovat bez přímé interakce s řídicí jednotkou. 
Stisknutím tlačítka kódovaného libovolného dálkového ovladače, který byl dříve naprogramován, spustíte 
pohyb závěrky. Stiskněte stejné tlačítko nebo opačné tlačítko (pokud byly naprogramovány dvě klávesy) po 
dobu 10 sekund. Na konci 10 sekund řídicí jednotka zastaví pohyb a vydá zvukový signál označující 
začátek programovací fáze. V tomto okamžiku stiskněte tlačítko nebo tlačítka na dálkovém ovladači, které 
chcete uložit do paměti, podle výše uvedeného postupu. 
 
Zrušení kódů dálkového ovládání 
Chcete-li zrušit všechna naprogramovaná dálková ovládání, přejděte na LED L1 KÓD a dokud LED bliká, 
stiskněte tlačítko SET na 10 sekund. Dojde-li k prodlouženému akustickému signálu a kontrolka L1 CODE 
zhasne, znamená to, že je paměť vymazána. 
 
Poznámky: 
Lze naprogramovat až 75 dálkových ovladačů. V případě, že jsou všechna dálková ovládání uložena do 
paměti, opakuje programovací operace opakováním operace programování 10 zvukových signálů 
signalizujících, že další programování není možné. 
Doporučujeme používat originální dálkové ovladače KEY-IN. 
 
L2 L.FLASHING/COURTESY: Blikající světlo nebo trvale rozsvícené 
žárovka max. 40W 230VAC může být připojena na vstup CON.1 svorkovnice 6 (Neutral) a 7 (Phase). 
Řídicí jednotka je nastavena na funkci blikajícího světla. Chcete-li zapnout stálé osvětlení interiéru, 
stiskněte dvakrát tlačítko SEL a přejděte na LED L2 L.FLASHING / COURTESY LED která začne blikat. 
Zatímco LED bliká, stiskněte tlačítko SET, dokud LED L2 nepřestane trvale svítit, doprovázený zvukovým 
signálem označujícím přepnutí do funkce Stropní světlo. 
Opakujte operaci, pokud chcete obnovit předchozí konfiguraci. V tomto případě se LED L2 zhasne, což 
znamená, že je zapnuta funkce blikání. 
 
Funkce blikajícího světla: tato funkce je aktivována kdykoli je automatizace v pohybu, tedy po dobu trvání 
pohybu motoru. Pokud je naprogramována doba pauzy, blikající světlo bude aktivní i během pauzy. 
Funkce trvalého světla: tato funkce je aktivní po dobu 3 minut od aktivace motoru, pokaždé když je 
otevírací příkaz přijat. 
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L3 T.MOTOR: PROGRAMOVÁNÍ PRACOVNÍHO ČASU 
Řídicí jednotka je nastavena na pracovní dobu motoru 30 sekund. 
Je-li vyžadován jiný čas (max. 4 minuty), pokračujte v programování (se zavřenou roletou) stisknutím 
tlačítka SEL třikrát a přejděte na LED L3 T.MOTOR, která začne blikat. 
Zatímco LED bliká, držte stisknuté tlačítko SET pro spuštění  otevírání rolety. 
Po dosažení požadovaného bodu uvolněte tlačítko SET. LED L3 stále svítí a je doprovázeno zvukovým 
signálem, který ukazuje, že operace byla úspěšná. 
Doporučuje se naučit delší dobu o několik sekund poté, co roleta dosáhne koncového spínače. 
Pokud je požadována nekonečná pracovní doba motoru, deaktivujte funkci umístěním tlačítka SEL na LED 
L3 a stisknutím tlačítka SET po dobu kratší než 1 sekunda, zatímco LED bliká. LED dioda zhasne, což 
znamená, že není přítomen žádný pracovní čas (motor zůstává vždy zapnutý). 
 
L4 T.PAUSE: PROGRAMOVÁNÍ PAUSY PRO AUTOMATICKÝ ZAVÍRACÍ ČAS 
Řídicí jednotka umožňuje automatické uzavření rolety naprogramováním doby pauzy (max. 4 min) mezi 
okamžikem ukončení otevírání a začátkem automatického zavírání. Chcete-li aktivovat automatické 
zavírání, stiskněte čtyřikrát tlačítko SEL a přejděte na LED L4 T. PAUSE, která začne blikat. 
Zatímco LED bliká, držte stisknuté tlačítko SET a po jedné sekundě zazní akustický signál začátek počítání 
času. Po dosažení požadovaného času uvolněte tlačítko SET. LED L4 zůstává trvale svítit a je doprovázen 
zvukovým signálem, který ukazuje, že operace byla úspěšná. 
Pokud si přejete deaktivovat automatické zavírání, přejděte na blikající LED L4 a dokud LED bliká, 
stiskněte tlačítko SET na dobu kratší než 1 sekunda. LED L4 zhasne, což znamená, že funkce není aktivní 
a roleta musí být zavřena příkazem. 
 
Poznámka: 
Pokud je aktivováno automatické zavírání, důrazně se doporučuje používat bezpečnostní zařízení 
(FOTOBUŇKY a BEZPEČNOSTNÍ LIŠTY). 
Po uplynutí naprogramované doby pauzy se automatické zavírání spustí, pouze pokud je fotobuňka volná. 
V případě překážky drží řídicí jednotka pauzu, dokud není světelná závora volná. 
Když je fotobuňka volná, začne se po 5 sekundách zavírání. 
Během doby pauzy je možné zrušit začátek automatického zavírání stisknutím spouštěcího tlačítka 
(buď na dálkovém ovladači nebo na tlačítkovém panelu) nebo, je-li k dispozici, tlačítka zastavení (na 
tlačítkovém panelu) . 
Chcete-li zavřít znovu, stiskněte tlačítko Zavřít. 
Pokud je aktivována funkce DEAD MAN (DIP2 a / nebo DIP3 ON) v POKROČILÝCH FUNKCÍCH, 
automatické uzavření se automaticky deaktivuje. 
 
L5 MAINTENANCE: PROGRAMOVÁNÍ ŮDRŽBY 
Pomocí řídicí jednotky je možné nastavit počet cyklů závěrky (1 cyklus = otevírání zavírání), které po 
překročení signalizují uživateli, aby byla provedena údržba. Upozornění je signalizováno blikající 
červenou LED na tlačítkovém panelu M-TOUCH spolu s akustickým signálem (5 pípnutí), který se 
aktivuje pokaždé, když roleta dokončí fázi otevření. Chcete-li nastavit počet cyklů údržby, stiskněte 
pětkrát tlačítko SEL a přejděte na LED L5 MAINTENANCE, která začne blikat. Zatímco LED bliká, 
nastavte pomocí tlačítka SET požadovaný počet cyklů. Po každém stisknutí tlačítka SET, doprovázeném 
zvukovým signálem, to odpovídá 500 cyklům (například: stisknutím tlačítka SET je nastaveno 5krát 2500 
cyklů). Jakmile je dosaženo požadovaného počtu cyklů,  počkejte po 10 sekundách po posledním stisknutí 
tlačítka SET: řídicí jednotka vydá sled pípnutí. Každé pípnutí indikuje 500 naprogramovaných cyklů. 

Je možné kdykoli přeprogramovat cykly ÚDRŽBY jednoduše vrácením tlačítka SEL na LED L5, která začne 
znovu blikat, a opakovat programování stisknutím tlačítka tolikrát, kolikrát odpovídá počtu požadovaných 
cyklů. Nová konfigurace nahrazuje předchozí a počet cyklů začíná znovu od nuly. 

Pokud si přejete tuto funkci naopak deaktivovat, přejděte na LED L5 a stiskněte tlačítko SET na 3 
sekundy. LED L5 zhasne, což znamená, že funkce není aktivní.
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UPOZORNĚNÍNA  LED TLAČÍTKOVÉM PANELU: 
       
TLAČÍTKOVÝ PANEL Bliká  Proveďte údržbu 
AKUSTICKÝ SIGNAL 5 pípnutí Proveďte údržbu 
TLAČÍTKOVÝ PANEL Stále svítí Prasklé vyvažovací pružiny 
 
 
RESET VŠECH FUNKCÍ: 
Chcete-li obnovit výchozí tovární konfiguraci, stiskněte současně tlačítka SEL a SET po dobu 10 sekund. 
Všechny LED diody se rozsvítí současně a je vydán zvukový signál (dlouhé pípnutí). LED diody zhasnou a 
všechna nastavení se zruší, včetně uložených kódů, ale vyjma LED L3 T.MOTOR, která zůstane svítit 
podle výchozí konfigurace. 
 
 
6.  POKROČILÉ FUNKCE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Následující funkce jsou nastaveny v deaktivovaném režimu s dip přepínači v poloze OFF. 
 
DIP SWITCH FUNCTION ON OFF 
1 SAFETY EDGE ↓ Bezpečnostní lišta/Světelná bariera v 

zavírání 
DIP 1 ON DIP 1 OFF 

2 DEAD MAN ↑ Dead man v otevírání DIP 2 ON DIP 2 OFF 
3 DEAD MAN ↓ Dead man at zavírání DIP 3 ON DIP 3 OFF 
4 PHOTOCELL. ↑ Photobuňky v otevírání DIP 4 ON DIP 4 OFF 
5 BEEP BEEP Akustický signal DIP 5 ON DIP 5 OFF 
6 OPEN CLOSE ↑↓ OPEN (Open ↑) CLOSE (Close ↓) DIP 6 ON DIP 6 OFF 

 
 
1 SAFETY EDGE ↓: Bezpečnostní lišta/Světelná bariera v zavírání 
Řídicí jednotka umožňuje napájení a připojení bezpečnostní lišty nebo světelné závory modelu WITT 
LIGI07. 
Bezpečnostní lišta, namontovaná na spodní hraně rolety a připojená k řídicí jednotce pomocí vstupů 
CON.2, se aktivuje nastavením dip1 na ON. 
Světelná závora, namontovaná na bocích závěrky a připojená k řídicí jednotce pomocí vstupů CON.2, se 
aktivuje nastavením dip1 na ON. 
 
Bezpečnostní lišta zapojení 
 
 
8   - BI  (White)  
9   - GI  (Yellow)   
10 - VE (Green)  
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Světelná bariera zapojení 
 
8   - BI  (BLU - BLUE)  
9   - GI  (MARRONE-BROWN) 
10 - VE (NERO-BLACK)  
  (BIANCO-WHITE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezpečnostní hrana (TOUCH) a světelná závora (NO TOUCH) zasáhnou do uzavření, když narazí na 
překážku: řídicí jednotka obrátí pohyb rolety tím, že ji začne otevírat. Pokud je mrtvý muž při otevírání (Dip2 
je zapnutý) popsaný na straně 8 aktivní, řídicí jednotka se nevrátí, ale zastaví se. 
 

2 DEAD MAN ↑: DEAD MAN PRO OTEVÍRANÍ  
Pokud je Dip2 nastaven na ON, příkaz k otevření je vydán přidržením tlačítka dálkového ovladače nebo 
tlačítka nízkého napětí po celou dobu pohybu. 
Pokud je při uzavření a / nebo při otevření aktivována bezpečnostní hrana (DIP1 je zapnutá) nebo 
fotobuňka, při přítomnosti překážky při zavírání se řídicí jednotka nevrátí, ale zastaví pohyb rolety. 
 

3 DEAD MAN ↓: DEAD MAN PRO ZAVÍRANÍ 
Přepnutí dip3 na ON se  příkaz k uzavření se provádí přidržením tlačítka dálkového ovladače nebo tlačítka 
nízkého napětí po celou dobu pohybu. 
 
VAROVÁNÍ: pokud je aktivována funkce DEAD MAN (DIP2 a / nebo DIP3 je ON), automatické zavírání se 
automaticky deaktivuje 
 
4 PHOTOCELL ↑: PHOTOBUŇKY NA OTEVŘENÍ 
Řídicí jednotka umožňuje napájení a připojení jedné nebo dvou pevných fotobuněk (zapojených do série), 
namontovaných po stranách rolety a připojených k řídicí jednotce se vstupy 14 - 16 na CON.3 
 
Světelná závora vždy zasahuje do uzavření: když zjistí překážku, řídicí jednotka obrátí pohyb rolety 
(nebo zastaví, pokud je Dip2 ON), dokud není dokončen otevírací cyklus. 
Světelná závora také zasáhne do otevření, pokud je Dip4 zapnutý: když zjistí překážku, řídicí jednotka: 
- ve fázi otevírání zastaví pohyb rolety. 
- ve fázi zavírání otočí pohyb po dobu 5 sekund; pokud jsou do 5 sekund odstraněny překážky z 
fotobuňky, pohyb pokračuje, jinak se zastaví. Je-li Dip2 zapnutý (mrtvý muž při otevírání), řídicí jednotka 
zastaví pohyb. 
 
Poznámka: V případě rolovací mříže se doporučuje během otevírání aktivovat fotobuňky. 
 
Zapojení fotobuněk (16 PHOTOC) 

 
Poznámka: Pokud nejsou použity, pak vstup (14-16) musí být přemostěn. 
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AKTIVACE BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ V ZÁVISLOSTI NA FUNKČNÍ SESTAVĚ  
 
 

FOTOBUŇKY A 
BEZPEČNOSTNÍ LIŠTA 

FÁZE 
POHYBU 

        STEP BY STEP               
(základní nastavení) 

DEAD MAN    
Na otevření - UP↑ 

DEAD MAN 
Na zavření - DOWN↓ 

DEAD MAN 
UP↑-DOWN↓ 

  DIP2 OFF - DIP3 OFF DIP2 ON - DIP3 OFF DIP2 OFF - DIP3 ON DIP2 ON - DIP3 ON 
      

Aktivní fotobuňky 
 

UP ↑ BEZ ÚČINKU BEZ ÚČINKU BEZ ÚČINKU BEZ ÚČINKU 
Na zavírání 
(DIP4 OFF) DOWN↓ REVERSUJE POHYB ZASTAVÍ POHYB REVERSUJE POHYB ZASTAVÍ POHYB 

ACTIVE PHOTOCELL 
 

UP ↑ ZASTAVÍ POHYB ZASTAVÍ POHYB ZASTAVÍ POHYB ZASTAVÍ POHYB 
OPENING-CLOSING 
(DIP4 ON) DOWN↓ 

REVERSUJE POHYB NA 
5 SEKUND (*) ZASTAVÍ POHYB 

REVERSUJE POHYB NA 
5 SEKUND (*) ZASTAVÍ POHYB 

      

ACTIVE SAFETY EDGE 
/ LIGHT BARRIER 

 
UP ↑ BEZ ÚČINKU BEZ ÚČINKU BEZ ÚČINKU BEZ ÚČINKU 

(DIP1 =ON)  DOWN↓ REVERSUJE POHYB ZASTAVÍ POHYB REVERSUJE POHYB ZASTAVÍ POHYB 
 

(*) pokud jsou překážky odstraněny a fotobunka je uvolněna do 5 sekund, pohyb pokračuje, jinak se 
zastaví 
 
5 BEEP BEEP: AKUSTICKÝ SIGNÁL 
Akustický bezpečnostní signal (2 beeps) 
Aktivováno s Dip5 ON: před zahájením operace otevírání nebo zavírání řídicí jednotka vysílá 2 
akustické signály (pípnutí), které signalizují, že se motor chystá nastartovat. 
Pokud je připojeno blikající světlo, řídicí jednotka také vydá dvě bliknutí. 
 
Akustický bezpečnostní signal (1 beep) 
Tato funkce je vždy aktivní. 
Pokud je roleta ve stavu ZAVŘENO (nebo OTEVŘENO) a je stisknuto tlačítko zavřít (nebo otevřít), řídicí 
jednotka vydá zvukový signál, který upozorní na to, že se roleta nemůže zavřít (nebo otevřít), protože je již 
zcela zavřená (nebo otevřená). 
Pokud je fotobuňka zapojena a aktivní do zavírání (nebo do otevírání s fotobuňkou aktivní při otevírání, 
DIP4 je ZAPNUTO), po stisknutí tlačítka zavírání (otevírání) vydá řídicí jednotka zvukový signál, který 
upozorní, že roleta nemůže být spuštěna kvůli překážce . 
 
6 OPEN CLOSE ↑↓: Unikátní funkce OPEN (Open) and CLOSE (Close) tlačítek 
Umístěním Dip6 na ON řídicí jednotka přiřadí jedinečnou funkci kláves Open, Stop, Close 
- nízkonapěťového tlačítkového panelu připojitelného ke vstupům 13-14-15 nebo 
- ovládacího panelu M-TOUCH, který je připojen k CON.4 a namontován ve středu krytu řídící jednotky (jak 
je uvedeno na straně 10). 
 
Stisknutím tlačítka Otevřít nebo Zavřít se motor rozběhne ve směru, který odpovídá stisknutému tlačítku, 
dokud neuplyne doba motoru nebo není dosaženo koncového spínače. 
Pokud je stejné tlačítko, které bylo předtím stisknuto, znovu stisknuto před uplynutím doby motoru nebo 
před dosažením koncového spínače, nic se nestane. 
Je-li tlačítko opačné, než předtím stisknuté, stisknuto podruhé, před koncem doby motoru nebo před 
dosažením koncového spínače, motor okamžitě obrátí směr. 
Tlačítko Stop způsobí zastavení pohybu, bez ohledu na probíhající manévr. 
 
6. BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE 
 
Vstup do CON.5 (A1 a A2) je vyhrazen pro signalizaci přerušení kompenzační pružiny pro motory 
DANTE140 a GALILEO. 
Při přerušení pružiny se vstupní signál změní z N.O. do N.C. a řídicí jednotka aktivuje provoz DEAD MAN 
(během otevírání i zavírání). 
Kromě toho pokaždé, když je dálkovým ovladačem nebo tlačítkem vyslán impuls, vydává řídicí jednotka 
nepřetržitý zvuk po dobu 5 sekund a současně aktivuje lampu v režimu stálého světla a již není 
přerušovaně. Rovněž červená LED umístěná na krytu řídicí jednotky poblíž ovládacího tlačítka M-TOUCH 
se rozsvítí stálým světlem. 
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7.  M-TOUCH TLAČÍTKA NA BOXU 
 

 Napájení:     5VDC 
 Výstupní napájení tlačítek:   5VDC 
 Pracovní teplota:     -20 do +55 °C 
 Ovládání :     Open/Stop/Close 
 Blikání led LED:    Údržba 
 Stále svítící LED:    Poškozené vyvažovací pružiny  

 
 

Zapojení M-TOUCH tlačítka na boxu 
Odpojte přívod energije do řídící jednotky. 
Připevněte panel tlačítka ke krytu skříňky řídicí jednotky přilepením strany panelu tlačítka opatřeného 
oboustrannou páskou, jak je znázorněno na obrázku 1. 
Připojte propojovací kabel panelu tlačítka do konektoru CON.4 do povinné polohy řídicí jednotky, jak je 
znázorněno na obrázku 1. 
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8. KEY- IN dálkový vysílač 
 

 Počet kanálů:     4 
 Pracovní frekvence:    433.92MHz; 
 Kódování:     66 bit rolling code 
 Lithium baterie:   3Vdc (CR 2032)  
 Vysílací energie:    <10Mw; 
 Spotřeba:    <20mA 
 Pracovní teplota:   -20÷60°C 
 Rozměry:     75x32x8,7mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varování: Požité baterie musí být zlikvidovány v příslušných nádobách podle platných předpisů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


