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Úvod 
Tento výrobek, instalovaný podle pokynů v tomto Návodu k montáži, vyhovuje normám 
ČSN EN 12453 a ČSN EN 13241-1. 
Pokyny, uvedené v Návodu k montáži a v Návodu k obsluze, slouží k zajištění bezpečnosti 
osob a věcí a k souladu instalace s výše uvedenými normami. 
V případě nedodržení těchto pokynů nepřebírá Somfy, spol. s r.o. odpovědnost za žádné 
škody ani jiné následky, které tím vzniknou. 

Somfy, spol. s r.o. tímto prohlašuje, že výrobek Elixo 500 24 V je ve shodě se 
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. 
Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.somfy.com/ce 
CZ: 
Toto zařízení lze provozovat v ČR na základě všeobecného oprávnění 
VO-R/10/08-2005-24. 
SK: 
Toto zariadenie je možné prevádzkovať v SR na základe všeobecného 
povolenia VPR-05/2001. 

 
Bezpečnostní pokyny 
Úvod 
Před instalací tohoto výrobku si pečlivě prostudujte tento montážní návod a všechna 
bezpečnostní upozornění. V Návodu k montáži je uveden podrobný postup instalace, 
zprovoznění a ovládání tohoto výrobku. Zařízení musí být instalováno podle pokynů 
uvedených v tomto návodu autorizovanou montážní firmou, která přebírá za instalaci plnou 
zodpovědnost. Rovněž pak přebírá zodpovědnost za montáž neschválených 
bezpečnostních prvků!  
Montážní firma odpovídá za provedení prací v souladu s příslušnými platnými normami 
a také za seznámení zákazníka s používáním a údržbou tohoto zařízení. Při zanedbání 
tohoto pokynu ztrácí zákazník záruku a společnost SOMFY nepřebírá odpovědnost za 
případné škody či ohrožení zdraví.  
Bezpečnostní pokyny 
Před montáží pohonné jednotky Elixo 500 24 V se přesvědčte,  zda jsou splněny následující 
podmínky: 
• Vodící kolejnice brány musí být přímá a ve vodorovné poloze; pojezdové kolo (kola) musí 

odpovídat hmotnosti nesené brány. 
• Pokud se jedná o nesenou bránu, musí se křídlo brány pohybovat lehce a bez nadměrné 

stranové i výškové vůle, aby nedocházelo k nedovolenému zatěžování hnacího pastorku 
pohonu. 

• Brána se musí pohybovat lehce, bez známek odporu v celé své dráze a nesmí vybočovat 
do stran nebo vibrovat. 

• Horní vodící lišta musí umožnit nastavení provozní vůle pro bezhlučný pohyb brány. 
• Zemní koncové zarážky musí být instalovány pro obě krajní polohy brány. 
• Pohonná jednotka musí být umístěna tak, aby umožňovala snadné  a bezpečné nouzové 

odblokování pohonu brány. 
Jestliže mechanismus brány nesplňuje některý z výše uvedených požadavků, je nutné 
provést opravu či výměnu vadných dílů ještě dříve, než začne montáž pohonu. 
Odstraňte nebo zabezpečte nebezpečné zóny, kde by mohlo během pohybu brány dojít 
k přimáčknutí, zachycení, skřípnutí apod. mezi vlastní bránou a okolními pevnými částmi. 
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Je-li konstrukce posuvné brány tvořena svislými příčkami (příčková brána), které mají mezi 
sebou mezeru větší než 40 mm, instalujte odpovídající bezpečnostní zařízení zabraňující 
úrazu. 
Zabezpečte volný prostor minimálně 500 mm za křídlem brány při jeho úplném otevření. 
Při pohybu brány dbejte zvýšené opatrnosti. 
Všechny pevně namontované ovládací prvky i dálkové ovladače k pohonné jednotce 
umístěte mimo dosah dětí. 
Všechny ovládací prvky bez aretace (klíčový spínač apod.) musí být umístěny tak, aby od 
nich byla zajištěna přímá viditelnost na poháněné části, ale mimo dosah pohyblivých částí. 
Všechny ovládací prvky (s výjimkou klíčových spínačů) musí být umístěny min. 1,5 m nad 
zemí a mimo dosah nepovolaných osob, nepřístupné z veřejných prostor. 
 
Montážní pokyny 
Při montáži dodržujte následující bezpečnostní pokyny: 

• Před montáží si sundejte prstýnky, řetízky, náramky apod., aby nedošlo 
k případnému zachycení a zranění 

• Při svařování a vrtání používejte ochranné brýle a další předepsané ochranné 
pomůcky 

• Používejte vhodné a nepoškozené nářadí 
• Dokud není montáž zcela dokončena, nepřipojujte pohon k napájecímu napětí ani 

k záložní baterii 
• Při manipulaci s pohonem dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k úrazu 

 
Pro zajištění správné funkce musí být pohon Ixengo L připojen ke zdroji napětí 230 V / 50 Hz. 
Požadavky na přívod napájecího napětí: 

• Samostatný elektrický okruh pro napájení pohonu Elixo 500  
• Minimální průřez žil kabelu 1,5 mm2  
• Požadované jištění - jistič (pojistka) 16 A a proudový chránič 30 mA 
• Přívod musí být opatřen vícepólovým vypínačem s izolační mezerou min. 3,5 mm 

mezi kontakty ve vypnutém stavu (ČSN EN 60335-1) 
• Elektroinstalace musí odpovídat současným platným normám 

Doporučujeme zařízení chránit proti přepětí (při úderu blesku apod.) bleskojistkou se 
zbytkovým impulsním napětím max. 2 kV. 
Po dokončení montáže a po uvedení do provozu zkontrolujte správné nastavení 
mechanismu, dotažení všech šroubových spojů a funkci rozpoznání nárazu na překážku 
(zastavení, resp. změna směru pohybu brány). 
Před prováděním jakýchkoliv prací na zařízení odpojte síťové napětí i záložní baterii. 
Společnost SOMFY není zodpovědná za změny předpisů a norem, které vstoupí 
v platnost po vydání těchto pokynů. 
 
 
Použití pohonu Elixo 500 24 V pro pohon stávající brány 
V případě instalace pohonu Elixo 500 k již existující bráně proveďte měření nárazové síly 
pomocí měřicího přístroje, odpovídajícího požadavkům stanovených v ČSN EN 12453, odst. 
5.1.1. 
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Popis výrobku 
 
Obsah soupravy 
Pol. Popis ks 
1 Pohonná jednotka 24 V 1 
2  Dálkový ovladač 

Keytis 2NS RTS 
2 

3 Anténa s držákem 
a kabelem (3 m ) 

1 

Sestava montážní základny 
4a Distanční šrouby 4 
4b Matice  8 
4c Podložka 4 
4d Hmoždinky 4 
4e Montážní základna 1 
5 Madlo nouzového odjištění 1 
6 Klíček madla nouz. odjištění 2 
7 Nájezd koncového spínače 2 

 
Sestava pohonné jednotky 
Pol Popis 
1 Motor 
2 Převodovka se šnekovým 

převodem 
3 Elektromechanický koncový 

spínač 
4 Pastorek 
5 Mechanismus nouzového 

odblokování 
6 Deska řídící elektroniky 
Záložní baterie ( volitelné příslušenství – 
obj.č. 9014612) 
7a 2 ks záložních baterií 
7b Držák baterií 
7c Řídící elektronika dobíjení baterií 

 
Rozměrový výkres pohonné 
jednotky  
                           
 
Oblast použití  
Pohon je určen pro posuvné (pojezdové i nesené) brány do hmotnosti max. 500 kg. 
Je vhodný i pro společné vjezdy s četností otevírání max. 30 cyklů / den. 
Spodní hrana ozubeného hřebene musí být ve vzdálenosti h = 100 ... 130 mm od země 
Pro zajištění bezpečnosti předmětů a osob opatřete čelní hranu křídla brány svislým 
pryžovým nárazovým profilem podle tabulky: 
Profil 

  
Hmotnost křídla    0 až 300 kg 300 až 500 kg 
Objednací číslo 9014597 9014598 

Při použití jiných než 
zde uvedených 

profilů se ujistěte, že 
instalace odpovídá 
platným předpisům. 
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Celkový pohled na instalaci brány 
A Pohonná jednotka Elixo 500 24 V  F Klíčový spínač 
B Ozubený hřeben  G Svislý pryžový nárazový profil 
C Anténa s držákem  H Nájezd koncového spínače 
D Výstražný maják  I Zemní koncové zarážky (nejsou  
E Sada fotobuněk   součástí soupravy) 

 

 
 

Montáž pohonu 
  

Před zahájením montáže odblokujte pohon pomocí madla nouzového odjištění. 
Pohon musí být odblokován po celou dobu montáže.     

  

 
Montáž madla nouzového odjištění  
[1] Nasaďte madlo na určenou patici v krytu motoru.  
[2] Přitáhněte madlo. 
[3] Vložte krytku centrálního šroubu. 
Odjištění pohonu 
[1] Otočte klíčkem v madle o 90o doleva (proti 

směru hodinových ručiček)  
[2] Otočte celým madlem vpravo. Tím je pohon 

odjištěn a odpojen. 
 
  

Pokud bránu otevíráte nebo zavíráte ručně, přidržujte ji po celou dobu jejího pohybu. 
Bránu neposunujte strčením a nenechte ji samovolně se pohybovat setrvačností. 

  

 
Montáž pohonné jednotky 
a) Instalace montážní základny                              
Držáky pohonné jednotky jsou určeny  
pro montáž na betonový základ.  
Pro jiný typ montáže použijte příslušné 
uchycení.  
[1] Zásady pro umístění montážní základny: 

• přední hrana rovnoběžně s bránou  
• symbolem ozubeného kolečka  
      směrem k bráně 
• 25 mm od přední hrany ozubeného 

hřebenu (viz obrázek - ne od krytu 
hřebenu, pokud je použit!) 

• její umístění nesmí omezovat pohyb brány a musí dovolit její úplné otevření a zavření 
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[2] Označte polohu otvorů pro hmoždinky 
[3] Vyvrtejte otvory do hloubky 85 mm 
[4] Vložte upevňovací hmoždinky 
[5] Zašroubujte distanční šrouby podle 

výšky "h" ozubeného hřebenu nad 
terénem - viz obrázek: 

• h = 110 až 130 mm - nechte vyčnívat 
i střední část bez závitu (20 mm) 

• h = 100 až 110 mm - nechte vyčnívat 
pouze část se závitem pro upevňovací 
matice 

 
Pro snadnější zašroubování 
šroubů použijte dvou matic nad 
sebou. 

 
[6] Na každý šroub našroubujte matici 
[7] Matice ustavte tak, aby byly dodrženy 
 rozměry podle obrázku (vzdálenost od spodní hrany ozubeného hřebene a minimální 

výška nad terénem) 
[8] Na šrouby s maticemi nasaďte montážní základnu - symbolem ozubeného kolečka 

směrem k bráně 
 
 
b) Montáž pohonné jednotky na základnu 
Před montáží pohonné jednotky sejměte její 
kryt.  
[1] Nasaďte pohon na vyčnívající šrouby ze 

základny a ustavte ji do správné pozice 
vzhledem k bráně.  

[2] Zkontrolujte umístění pastorku vůči 
ozubenému hřebenu. 

[3] Nastavte správnou výšku pohonné 
jednotky tak, aby vůle mezi ozubeným 
hřebenem a pastorkem byla cca 2 mm. 
Tato vůle eliminuje předčasné opotřebení 
hřebenu a pastorku. Pastorek nesmí být 
zatěžován vlastní vahou poháněné brány. 

[4] Zkontrolujte, zda: 
• základna doléhá svou spodní plochou na 

všechny matice  
• je základna i s motorem vodorovně 

ustaven 
• se brána pohybuje plynule a bez 

problémů 
• se výrazně nemění vůle mezi ozubeným 

hřebenem a pastorkem při pohybu brány  
[5] Na šrouby navlékněte podložky, 

našroubujte a utáhněte horní upevňovací 
matice pohonné jednotky. 

 
 

NE ANO
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c) Montáž nájezdů koncových spínačů 
[1] Ručně opatrně posuňte bránu do otevřené 

polohy 
[2] Nájezd umístěte na ozubený hřeben do 

takové pozice, aby právě aktivoval páčku 
koncového spínače (z pohonné jednotky se 
ozve jemné cvaknutí) 

[3] V této poloze přišroubujte nájezd na 
ozubený hřeben. 

[4] Posuňte bránu do zavřené polohy a podle 
bodů [2] a [3] namontujte druhý nájezd 
koncového spínače. 

 
Elektrické zapojení 
a) Schéma zapojení 

 
 
Svorka Signál Popis 
1-2 A-B připojení motoru 
3-4 0 V - 24 V~ sekundární vinutí transformátoru 24 V~ 
5 COM společná svorka koncového spínače 
6 SWC vstup koncového spínače - zavřeno 
7 SWO vstup koncového spínače - otevřeno 
8-9  výstup 24 V= pro maják (maják musí mít vestavěný přerušovač!) 
10 ANT připojení vnitřního vodiče kabelu venkovní antény 
11 ANT připojení stínění kabelu venkovní antény 
12-13 24V~/= výstup 24 V~ pro napájení příslušenství 
14-15 SCA  výstup hlášení o stavu brány (otevřeno/zavřeno) 
16-17 24V~/= výstup 24 V~ pro bezpečnostní příslušenství (vypínaný výstup 

pro funkci autotest) 
18 FAUL  vstup pro autotest bezpečnostního příslušenství 
19 COM společná svorka pro vstupy 18 – 20 
20 PED vstup pro ovládač pro částečné otevření (pěší průchod) 
21 COM společná svorka pro vstupy 22 – 26 
22 START/CLOSE vstup pro ovládač sekvenčního ovládání (nastavení viz strana 13 

- LoGic menu) 
23 STOP vstup od nouzového spínače STOP (aktivní pouze při zavírání) 
24 PHOT vstup pro fotobuňky 
25 BAR  vstup pro spínač nárazové lišty 
26 OPEN vstup pro ovládač - otevření brány 
31-32  sekundární vinutí transformátoru - 24 V~ 
33 N Přívod sítě - nulový vodič 230 V~ 
34 L Přívod sítě - fázový vodič 230 V~ 
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b) Připojení venkovní přijímací antény 

Pro zajištění dobrého příjmu rádiového 
signálu nesmí být anténa zkrácena 
a musí být co nejdále od zdrojů rušení 
(napájecí zdroje, kabeláž apod.). 
Anténa by měla být umístěna co 
nejvýše a v přímé viditelnosti. 
Držák přijímací antény je její aktivní 
součástí a nesmí být proto nijak 
upravován nebo odmontován. 
Z téhož důvodu neupevňujte anténu 
na kovové předměty (sloupy, drátěný 
plot apod.). 
Koaxiální kabel odizolujte podle 
obrázku a zkraťte na vhodnou délku. 
Příliš dlouhý kabel, nebo kabel, 
nastavovaný pomocí konektoru, 
zeslabuje přijímaný signál. 

c) Připojení k napájecímu napětí 
Pro připojení pohonné jednotky k napájecímu napětí 
230V / 50 Hz použijte 3 žílový síťový kabel s minimálním 
průřezem žil 3 x 1,5mm2. 
  

Pokud není použito žádné bezpečnostní 
příslušenství, musí být vstupy 23, 24 a 25 
propojeny se společnou svorkou 21.  

  

 
d) Kontrola zapojení motoru a koncových spínačů 
Vývody motoru a koncových spínačů je nutné zapojit s ohledem na umístění vlastního 
pohonu vzhledem ke křídlu brány (viz obrázek) 
 

  Pohon vlevo ( A) Pohon vpravo ( B) 
 Vodič  Svorka   Svorka 
Připojení motoru Rudý  1 2 
 Modrý  2 1 
Koncový spínač   Hnědý  6 7 
 Rudý 7 6 
 Černý  5 5 
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Uvedení do provozu 
Ovládací panel řídicí jednotky 
Nastavování parametrů se provádí pomocí tlačítek na ovládacím panelu, který je přístupný 
pro sejmutí krytu pohonné jednotky. 

 

 
Výběr jazyka displeje 
Řídicí jednotka umožňuje výběr z pěti jazyků, ve kterých se zobrazují v průběhu nastavování 
hlášení na displeji desky elektroniky. 
Český jazyk není součástí seznamu jazyků. 
Překlad tohoto návodu k montáži vychází z  volby anglického jazyka. Pro souhlas tohoto 
návodu se zobrazovanými hlášeními je proto nutné v nabídce “Volba jazyka“ vybrat volbu 
English = EnG (viz dále). 
 
Možnosti výběru jazyka: 
• Italština (ItA) 
• Francouzština (FrA) 
• Němčina (dEU) 
• Angličtina (EnG) 
• Španělština (ESP) 
Výběr jazyka: 
[1] Stiskněte tlačítko OK. Na displeji se 

zobrazí úvodní informace (viz str.19) 
[2] Opět stiskněte tlačítko OK 
[3] Pomocí tlačítek + a – nalistujte nabídku 

výběru jazyka LAnGUE 
 (Language = jazyk) 
[4] Stiskněte tlačítko OK 
[5] Pomocí tlačítek + a – vyberte EnG 
[6] Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení volby 
 

Stisk … Akce … 
OK - Vyvolání nabídky, resp. 

vstup do další úrovně 
(vnořené nabídky) 

- Potvrzení volby 
+ nebo - - Volba parametru pro 

nastavení 
- Změna hodnoty vybraného 

parametru 
+ a –   
(současný stisk) 
 

Opuštění aktuální úrovně 
nabídky (výstup o úroveň 
výše) 
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Naučení dálkových ovládačů 
Abyste mohli bránu ovládat pomocí dálkových ovládačů, musíte ovládače nejprve naučit 
(uložit) do paměti řídicí jednotky pohonu Elixo 500 24V. Postupujte podle typu použitého 
dálkového ovládače takto: 
 
a) Naučení dálkových ovládačů typu Keytis 2/4NS RTS, KeyGo 
[1] Na desce elektroniky stiskněte asi 

na 2 s tlačítko PROG, až se rozsvítí 
červená kontrolka.  

[2] Na dálkovém ovládači stiskněte 
tlačítko, kterým chcete pohon 
ovládat. Červená kontrolka zabliká, 
tlačítko ovládače je naučeno do 
paměti řídicí jednotky. 

 
 
b) Naučení dálkového ovládače typu Telis RTS 
[1] Na desce elektroniky stiskněte asi 

na 2 s tlačítko PROG, až se rozsvítí 
červená kontrolka.  

[2] U vícekanálového ovládače nejprve 
vyberte požadovaný kanál. Stiskněte 
tlačítko PROG na zadní straně 
dálkového ovládače Telis RTS. 

 Červená kontrolka zabliká, ovládač 
je naučen do paměti řídicí jednotky. 

 
POZNÁMKA: Po provedení kroku [1] máte 2 minuty na provedení kroku [2], poté kontrolka 
zhasne a řídicí jednotka se vrátí do běžného provozního režimu. 
 
 
c) Naučení dalšího dálkového ovládače 
Další dálkový ovládač naučíte opakováním postupu, uvedeného výše (podle typu ovládače). 
 
 
d) Odučení dříve naučeného dálkového ovládače 
Proveďte výše uvedený postup s tím, že na dálkovém ovládači stisknete tlačítko, které 
chcete odučit (vymazat z paměti řídicí jednotky). 
U dálkových ovládačů  Telis RTS vyberte nejprve požadovaný kanál (pokud se jedná o 
vícekanálový ovládač) a pak stiskněte tlačítko PROG na zadní straně ovládače. 
 
POZNÁMKA: Pokud potřebujete vymazat z paměti ovládač, který není k dispozici (ztráta, 
odcizení atd.), postupujte podle kapitoly Vymazání všech dálkových ovládačů. Poté je 
třeba znovu naučit do paměti řídicí jednotky všechny ovládače, na které má reagovat. 
 
 
e) Opuštění programovacího režimu bez uložení dálkového ovládače 
Krátce stiskněte tlačítko PROG na desce elektroniky řídicí jednotky. 
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Učící chod 
  

Provedení učícího chodu je nezbytnou podmínkou pro uvedení řídicí jednotky 
a pohonu do provozu. 

  

  

Během učícího chodu je funkce rozpoznání překážky vyřazena z činnosti! Odstraňte 
z dráhy brány všechny předměty a překážky. Dbejte, aby nikdo nevstoupil do 
pracovního prostoru brány nebo do jeho blízkosti! 

  

  

Abyste mohli bránu v případě potřeby nouzově zastavit, používejte již naučený 
dálkový ovládač. 

  

 
Dříve než začnete s prováděním učícího chodu, zkontrolujte, že je vodicí kolejnice čistá a že 
plynulému chodu nebrání ani jiné překážky. 
Odjistěte pohon (viz Odjištění pohonu, str. 7) a ručně bránu zavřete. Pohon opět zajistěte. 
 
Zajištění pohonu (zrušení nouzového odjištění): 
 
[1] Otočte madlem nouzového odjištění vlevo 

(proti směru hodinových ručiček)  
[2] Posouvejte opatrně ručně bránu, dokud 

se převod mechanismu pohonu nezajistí 
(ozve se cvaknutí). Pak již na bránu dále 
netlačte! 

[3] Otočte klíčkem v madle o 90o vpravo.  
Pohon je opět připojen a zajištěn. 

 
 
Na displeji ovládacího panelu pohonu musí být zobrazeno hlášení "SuC“ (aktivován 
koncový spínač "Zavřeno"). 
Jestliže však je zobrazeno hlášení "SuO“ (aktivován koncový spínač "Otevřeno"), 
překontrolujte zapojení spínačů (viz str. 10). 
 
Start učícího chodu 
Učící chod zahrnuje dva úplné cykly (1 cyklus = 1 otevření + 1 zavření). 
• První cyklus je proveden bez 

zpomaleného rozjezdu a dojezdu 
a slouží k uložení údajů o dráze brány. 

• Druhý cyklus je již včetně 
zpomaleného rozjezdu a dojezdu 
a slouží ke zjištění a uložení minimální 
hnací síly, potřebné pro pohyb brány. 

[1] Stiskněte dvakrát tlačítko OK na 
desce elektroniky pro vstup do 
nabídky. 

[2] Pomocí tlačítek + a - nalistujte 
nabídku AutoSet 

[3] Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení 
volby. Učící chod je zahájen. Brána 
musí vykonat dva úplné cykly. 

(pokračování na další straně) 
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Pokud je učící cyklus proveden úplně a správně, na displeji řídicí jednotky se zobrazí 
hlášení “oK“. 
Pokud učící cyklus neproběhl správně, na displeji řídicí jednotky se zobrazí “Ko“. 
Pokud učící cyklus selhal, dříve než jej opět spustíte, proveďte následující kontrolu: 
• Zda se brána pohybuje plynule, bez zadrhávání apod. 
• Zda se v prostoru fotobuněk nenachází překážka 
Pokud byl učící chod přerušen, bránu nejprve zcela zavřete a teprve poté znovu spusťte 
učící chod. 
  

Pokud po provedení učícího chodu provedete v nastavení parametrů změnu 
zpomaleného chodu, je poté nutné opět provést učící chod. 

  

  

Pokud po provedení učícího chodu změníte některý z parametrů, nastavených 
z výroby, ujistěte se, že instalace odpovídá platným normám. 

  

 
 
NYNÍ JE POHON ELIXO 500 24V PŘIPRAVEN K PROVOZU. 
Pokyny pro provoz a obsluhu pohonu naleznete v příslušných kapitolách Návodu k obsluze. 
 

Připojení externích zařízení 
Výstražný maják 24 V (s vestavěným přerušovačem, obj. č. 9014552) 

  
 
Fotobuňky 
S funkcí Autotest Bez funkce Autotest 

 
Nutné zapnout funkci Autotest: Nutné vypnout funkci Autotest: 
“tESt Phot“ v nabídce LoGIc nastavit na ON “tESt Phot“ v nabídce LoGIc nastavit na OFF 



Elixo 500 24 V 
 

www.somfy.cz 14

Reflexní fotobuňka  
S funkcí Autotest Bez funkce Autotest 

 
Nutné zapnout funkci Autotest: Nutné vypnout funkci Autotest: 
“tESt Phot“ v nabídce LoGIc nastavit na ON “tESt Phot“ v nabídce LoGIc nastavit na OFF 
Nastavení mikrospínačů na fotobuňce: Nastavení mikrospínačů na fotobuňce: 
mikrospínač 1 - ON, mikrospínač 2 - OFF. mikrospínač 1 - ON, mikrospínač 2 - ON 
 
 
Kódová klávesnice (s kabelovým připojením) 

 
 
 
Klíčový spínač 
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Popis nabídky - nastavení parametrů    
 
  

Pokud po provedení učícího chodu změníte některý z nastavených parametrů, 
ujistěte se, že instalace odpovídá platným normám. 

  

 
Následující tabulka podává celkový přehled o možnostech nabídky řídicí jednotky. 

Šedivě vybarvené řádky představují základní položky nabídky, z nichž vstoupíte do 
následujících bílých řádků stiskem tlačítka OK. 
Nabídka [Display] 
Popis položky nabídky 

Možnosti 
nastavení 

Výrobní 
nastavení 

Vysvětlení - komentář 

 

Nabídka Jazyk [LAnGUAGE]: pro výběr jazyka hlášení na displeji ovládacího panelu 
 Francouz. [Fra] Fra  
 Angličtina [Eng]  Z tohoto nastavení vychází český návod 
 Španělština[Esp]   
 Němčina [Deu]   
 Italština [Ita]   
Učící chod [AutoSet]: pro spuštění učícího chodu (viz str. 13) 
Nabídka Nastavení parametrů [PArAM]: pro nastavení hodnot síly, rychlosti a zpomalení pohonu  
Nastavení času 
automatického zavření 
[tcA] 

3 až 120 s 10 s Doba mezi otevřením a opětovným 
zavřením brány v automatickém režimu 
(pouze pokud je v nabídce LoGIc funkce 
[tcA] nastavena na ON = Zapnuto). 

Hnací síla 
pro otevírání 
[oP.t] 

1% až 99 % 80% 

Hnací síla pro zavírání 
[cLS.t] 

1% až 99 % 50% 

Hnací síla pro 
zpomalení při otevírání 
[oP. t Slow] 

1% až 99 % 50% 

Hnací síla pro 
zpomalení při zavírání  
[cLS. t Slow] 

1% až 99 % 50% 

Nastavení minimální síly potřebné 
k posunu brány - provede se během 
učícího chodu. 
Viz odstavec Zobrazení hodnot vyvinuté 
síly během činnosti pohonu, str. 19. 

Nastavení času 
otevírání normální 
rychlostí 
[norM. oP. SPEED] 

1 s až 2 min 15 s 

Nastavení času 
zavírání normální 
rychlostí 
[norM.cLS.SPEED] 

1 s až 2 min 15 s 

Čas zpomaleného chodu při otevírání, 
resp. zavírání lze nastavit při změně 
nastavení času otevírání, resp. zavírání. 
Čím delší je doba chodu normální 
rychlostí, tím kratší doba zpomaleného 
chodu. 
Příklad: Trvá-li celá operace otevření 15 s, 
čas zpomalení je požadován 3 s, čas 
otevření pak musí být nastaven na 12s. 

Rychlost zpomalení  
[SLow SPEED] 

0 - bez zpomalení 
1 - zpomalení 1 

(1/2) 
2 - zpomalení 2 

(1/3) 
3 - zpomalení 3 

(1/4) 

3 0 - normální rychlost 
1- průměrná rychlost 
 
2 - pomalá rychlost 
 
3 - velmi pomalá rychlost 
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Nabídka [Display] 
Popis položky nabídky 

Možnosti 
nastavení 

Výrobní 
nastavení 

Vysvětlení - komentář 

 

Nabídka Logic [ LoGIc]: pro výběr režimů pohonné jednotky a přídavných zařízení 
Automatické zavření 
[tcA] 

ON - automatické 
zavření zapnuto 
OFF - automatické 
zavření vypnuto 

OFF Brána se automaticky zavře po uplynutí 
prodlevy, nastavené v nabídce PArAM, 
parametr tcA  

Třístupňová logika 
[3 STEP] 

ON - ovládání ve 
třístupňové logice 

OFF - ovládání ve 
čtyřstupňové logice

OFF Třístupňová logika – pracuje 
v poloautomatickém režimu (viz Návod 
k obsluze) 
Čtyřstupňová logika – pracuje 
v sekvenčním režimu (viz Návod 
k obsluze) 

Blokování tlačítka 
[IbL oPEn] 

ON 
OFF 

OFF Zablokuje povely tlačítka v průběhu 
otevírání brány 
ON: tlačítko blokováno v průběhu otevírání 
(nelze zadávat povely) 
OFF: tlačítko je i v průběhu otevírání 
aktivní (lze zadávat povely) 
 

Funkce fotobuňky 
během otevírání  
[Photoc. oPEn] 

ON - funkční pouze
při  zavírání 

OFF - funkční při 
zavírání 
i otevírání 

OFF ON: 
• Během zavírání: brána zastaví a pak 

reverzuje 
• Během otevírání: fotobuňka mimo 

provoz 
OFF: 
• Během zavírání: brána zastaví, 

a jakmile je fotobuňka odcloněna, 
brána se začne otevírat 

• Během otevírání: brána zastaví, 
a jakmile je fotobuňka odcloněna, 
pokračuje v otevírání 

Test fotobuňky 
[tESt Phot] 

ON  
OFF 

OFF Potvrdí funkci testu fotobuňky 
ON: funkce zapnuta 
OFF: funkce vypnuta 
Viz schéma zapojení fotobuněk na str. 14 

Indikace otevřené 
brány 
[ScA 2ch] 

ON  
OFF 

OFF ON - výstup na svorkách 14 - 15 je 
nakonfigurován jako indikátor otevřené 
brány. 

Předvýstraha  
[PrEAL] 

ON 
OFF 

OFF ON - Výstražný maják začne blikat cca 3 
s před začátkem pohybu brány. 
OFF - Výstražný maják začne blikat 
zároveň s pohybem brány. 

Režim „Totman“  
[hoLd-to-rUn] 

ON 
OFF 

OFF Ovládání typu “Totmann“. Pohon je 
v chodu pouze po dobu stisku ovládacího 
tlačítka. Tento typ ovládání je možný 
pouze pomocí ovládacích prvků 
připojených kabelem ke svorkovnici řídicí 
jednotky. 
ON: režim “Totmann“ zapnut 
OFF: impulsní sekvenční ovládání v 3- 

nebo 4-stavové logice 
Volba START - 
ZAVÍRÁNÍ  
[StArt – cLoSE] 

ON – vstup na 
svorkách 21 a 22 
má funkci ZAVŘÍT
OFF - vstup na 
svorkách 21 a 22 
funguje jako 
START 

OFF ZAVŘÍT – tlačítko připojené na svorky 21 
a 22 vyvolá pouze zavření 
START – tlačítko připojené na svorky 
21 a 22 ovládá motor v sekvenčním 
režimu 
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Nabídka [Display] 
Popis položky nabídky 

Možnosti 
nastavení 

Výrobní 
nastavení 

Vysvětlení - komentář 

 

Částečné otevření pro 
pěší průchod  
[PEdEStrIAn] 

ON – funkce 
částečného  
otevření je zapnuta
OFF - funkce 
částečného 
otevření je vypnuta

OFF Funkce částečné otevření: 
- krátký stisk ovládacího tlačítka vyvolá 

částečné otevření brány 
- dlouhý stisk ovládacího tlačítka vyvolá 

úplné otevření brány 
Čas částečného otevření – 7 s (pevně 
nastavený) 

Nabídka Výrobní stav [dEFAULt]: pro vyvolání původního výrobního nastavení pohonné jednotky. 
 
 
 
Vymazání dálkových ovládačů a všech nastavení 
Vymazání všech dálkových ovládačů 
Na desce elektroniky stiskněte a držte stisknuté alespoň 7 s tlačítko PROG. Červená 
kontrolka se rozbliká na znamení, že všechny naučené dálkové ovládače byly vymazány 
z paměti řídicí jednotky. 
 
Návrat do výrobního stavu 
[1] Stiskněte dvakrát tlačítko OK na desce elektroniky pro 

vstup do nabídky. 
[2] Pomocí tlačítek + a – nalistujte nabídku dEFAULt 

(návrat do výrobního stavu). 
[3] stiskněte OK pro vymazání všech nastavených hodnot 

a pro návrat k hodnotám, nastaveným z výroby. 
Pohonný systém Elixo 500 24V je navrácen do výrobního 
stavu. 
  

Před dalším používáním pohonu je nutné znovu 
provést učící chod! 
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Diagnostika   
Význam hlášení zobrazovaných na displeji 
Po prvním stisku tlačítka OK na ovládacím panelu pohonu se na displeji zobrazuje úvodní 
hlášení: 

• Somfy 
• Verze software řídící jednotky 
• Počet provedených cyklů (počet je uveden v řádu stovek, než je dosaženo 100 cyklů, 

zobrazuje displej údaj 0000) 
Během činnosti pohonné jednotky se na displeji zobrazují informace o stavu celého systému. 
V případě nesprávné činnosti systému se na displeji objeví trvalé chybové hlášení, které 
blíže určuje, který prvek má být zkontrolován. Jestliže se problém nepodaří vyřešit a nadále 
přetrvává, kontaktujte oddělení technické pomoci Somfy. 

Hlášení Význam Komentář 
oK Samoučící fáze proběhla úspěšně   
Ko Samoučící fáze neproběhla správně  

 
Čekání na zadání hodnoty nebo funkce  

End Programovací režim ukončen  
SuC Aktivován koncový spínač zavírání  
SuO Aktivován koncový spínač otevírání  
AMP Zjištěna překážka  
PED Aktivní vstup částečného otevření pro 

pěší 
Zkontrolujte činnost a připojení ovládacího 
prvku pro částečné otevření 

STRT Aktivní vstup START Zkontrolujte činnost a připojení ovládacího 
prvku na vstupu START 

STOP Aktivní vstup STOP Zkontrolujte činnost a připojení ovládacího 
prvku na vstupu STOP 

PHOT Aktivní vstup fotobuňky PHOT Zkontrolujte funkci fotobuňky, její připojení, 
čistotu krytu, nasměrování atd. 

CLOSE Aktivní vstup CLOSE Zkontrolujte činnost a připojení ovládacího 
prvku na vstupu CLOSE 

OPEN Aktivní vstup OPEN Zkontrolujte činnost a připojení ovládacího 
prvku na vstupu OPEN 

SWO Aktivní vstup koncového spínače 
Otevřeno 

Závada koncového spínače, nutná výměna. 

SWC Aktivní vstup koncového spínače 
Zavřeno 

Závada koncového spínače, nutná výměna. 

TH Aktivována tepelná ochrana Počkejte, až motor vychladne a hlášení zmizí 

Zobrazování hodnot vyvinuté síly během činnosti pohonu 
Během otevíracího a zavíracího cyklu se na displeji zobrazuje čtyřčíselný údaj rozdělený 
tečkou, například 35.40. Zobrazované hodnoty se během pohybu brány mění. První dvojice 
čísel (35) udává hodnotu aktuálně vyvinuté síly a druhá dvojice čísel (40) udává hodnotu síly 
nastavenou během učícího chodu. 

Tyto hodnoty umožňují případnou změnu nastavení. 
Blíží-li se hodnota aktuálně vyvinuté síly během pohybu brány naprogramované hodnotě, 
hrozí problémy v pohybu brány, způsobené jejím opotřebením, zkroucením apod. 
Když hodnota aktuálně vyvinuté síly přesáhne naprogramovanou hodnotu, brána se zastaví 
a vrátí se o několik centimetrů zpět. 
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Technické údaje    
   

Pohonná jednotka 
Napájecí napětí 
Napájecí napětí motoru 
Otáčky motoru 
Příkon 
Maximální odebíraný proud 
Převodový poměr 
Otáčky výstupního pastorku 
Pastorek 
Rychlost pohybu brány 
Maximální hmotnost brány 
Maximální točivý moment 
Mazací místa 
Ruční ovládání 
Rozpoznání překážky 
Maximální zatížitelnost 
Řídící jednotka 
Záložní baterie (volitelné příslušenství) 
Pracovní teplota 
Stupeň krytí 
Hmotnost 
Rozměry  

230 V, 50/60 Hz 
24 V= 
3500 ot / min 
70 W 
0,5 A (23 V ~) 
1/44 
79 ot / min 
modul 4 mm / 14 zubů 
12 m / min 
500 kg 
20 Nm 
stálá náplň tuku 
mechanické odjištění s madlem 
elektronický omezovač točivého momentu 
30 cyklů / den 
vestavěná s LCD displejem 
2 x 12 V / 1,2 Ah 
-20°C až +60°C 

IP 24 
7 kg (~70 N) 
viz rozměrový výkres - str. 6 

Elektronická část 
Výstup pro napájení příslušenství 
Čas automatického zavření 
Max. doba pohybu 
Čas částečného otevření pro pěší průchod 
Prodleva při změně směru pohybu 
Výstup pro výstražný maják* 
Jištění – pojistky 
Vestavěný přijímač dálkového ovladače 
Max. počet dálkových ovladačů 
Pracovní kmitočet RST dálkového ovladače 
Impedance antény 

24 V~ / 180 mA 
3 až 120 s 
120 s 
7 s (pevně nastaveno) 
cca 1s 
24 V / max. 25 W 
2 ks: T 0,62 A / 250 V,   T 1 A / 250 V  
RTS 
36 
433,42 MHz 
50Ω (RG 58) 

 
*Výstupní napětí pro maják je nepřerušované, maják musí mít vestavěn vlastní přerušovač 
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Kontakt 
 
 
Česká republika 
Somfy, spol. s r.o. 
Na Radosti 413 
155 21 Praha 5 - Zličín 
 
tel. (+420) 267 910 007, (+420) 267 913 076 - 8 
e-mail somfy@somfy.cz 
 
 
 
Slovenská republika 
Somfy, spol. s r.o. 
organizačná zložka 
Vrbovská cesta 19/A 
921 01 Piešťany 
 
tel. (+421) 33 77 18 638 
e-mail herceg@somfy.sk 
 
 
 
 


