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CZ NÁVOD K POUŽITÍ 
Synchronizační jednotka
pro dva pohony

POZNÁMKY PRO ČTENÍ PŘÍRUČKY

P ed zahájením jakékoliv montážní operace
nebo elektrického zapojení se doporu uje
p e íst si velmi pozorn  tuto p íru ku.Uživatel
je povinen seznámit se s informacemi
uvedenými v p íru ce a uschovat ji pro
p ípadné další použití.

VYSV TLENÍ UŽITÝCH SYMBOL

Nebezpe í!
Všeobecné ozna ení nebo preventivní
upozorn ní s etnými implikacemi. 

Upozorn ní! 
P e tete si pozorn  tento návod.

Nebezpe í!
Nebezpe í usmrcení elektrickým
proudem od elektrického nap tí.

Nebezpe í!
Nebezpe í, které by mohlo zp sobit
zran ní osoby.

Nebezpe í! 
Nebezpe í rozdrcení rukou.

Upozorn ní!
Dbejte dodržování instrukcí, které 
zabra ují poškození pohonu.

Poznámka
Odkazy na d ležité informace, kterým
musí být v nována mimo ádná
pozornost.

POZNÁMKY K SYNCHRONIZAČNÍ JEDNOTCEVYSVVYSV

 Řídicí jednotka vyhovuje současným bezpečnostním 
normám. 
Provozní bezpečnost může být zaručena, p
ouze pokud installující dodržují bezpečnostní předpisy 
platné v zemi, kde jsou nainstalovány. 
Řídicí jednotka se používá výhradně pro řízení 230 V 
pohonů. Použití řídicí jednotky pro jiné aplikace musí 
být schváleno společností Mingardi .
Řídicí jednotku namontujte pouze pomocí originální 
technické kontroly příslušenství nebo příslušenství 
schváleného společností Mingardi.

D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ P EDPISY

Tento návod p e íst pozorn

Pro bezpe nost osob je d ležité p ísn
dodržovat následující pravidla.
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CZ NÁVOD K POUŽITÍ 
Synchronizační jednotka
pro dva pohony

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

Při používání synchronizační jednotky dodržujte 
následující bezpečnostní předpisy:

Přenechte použití synchronizační
jednotkyna kvalifikovaný personál.
Nevystavujte jednotku stříkající vodě.

Nedovolite dětem hrát si se
synchronizační jednotkou.

?

Před prováděním údržby na jednotce
nebo na připojených pohonech je nutné
odpojit zdroj napájení.

V případě poruchy nebo poškození
zařízení kontaktujte specializovaný 
personál. 
Nepoužívejte zařízení, dokud nebude 
opraveno.

POPIS PŘÍSTROJE

Provozní vlastnosti:

Synchronizační řídicí jednotka pro dva pohony je 
schopna ovládat všechny pohony Mingardi vybavené 
asynchronními motory, které běží na 230 V. 
Pohony připojené k řídicí jednotce, které musí být 
stejné, se oba zamknou prostorovým posunem úměrným
přibližně 1,5 S, pokud jeden ze dvou zastaví absorbující 
proud. 
Jakmile dojde k zablokování, je nemožné provádět 
operace ve směru, ve kterém došlo k uzamknutí, 
s výjimkou prvního proporcionálního pokusu o přibližně
0,1 S. Na druhé straně je možné ovládat pohony v 
opačném směru  
Tam je minimální a maximální čas. 
Minimální doba je doba (0,1 S), která uplyne poté, 
co nastane uzamknutí po příkazu k otevření nebo 
uzavření. 

Elektrické vlastnosti:

Řídicí jednotka je vybavena vstupem pro napájení
(obr. 2, OVLÁDÁNÍ) při 230 V.
A dvěma relé výstupy se stejnými elektrickými 
specifikacemi (obr. 2, POHON 1 a 2) pro připojení
dvou pohonů. 
V případě přepětí jsou v  jednotce umístěny vhodné 
pojistky.

Mechanické vlastnosti:
Elektrické „části“ jsou obsaženy uvnitř instalační 
krabice 88x128x58 mm (obr.1_A) s třídou ochrany
IP56. 
Spolu s krabicí se dodávají tři kabelové svorky 
s maticemi (obr. 1_B) a 4 těsnicí zátky pro možné 
upevňovací šrouby (obr. 1_C).

Technické údaje:

Rozměry: 88x128x58 mm.

Třída ochrany: IP56.

Pracovní teplota: od -10 do 50 ° C.

Maximální vlhkost prostředí: 60%.

Maximální doba je doba (1,5 S), která prochází 
během dynamické fáze od okamžiku, kdy dva 
pohony přestanou absorbovat proud, až do zastavení 
druhého. 
K zablokování pohonů dochází vypnutím napájení 
na obou pohonech.
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Napájení: 230 V ~ ± 6% - 50 Hz.
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Oblast použití:

Výrobek je určený k použití ve vnitřním 
prostředí pro ovládání pohonů používaných 
k elektrickému otevírání / zavírání oken, 
světlíků a okeních žaluzií ve veřejných, 
soukromých a průmyslových budovách.

VAROVÁNÍ
Při nesprávné instalaci může být 
synchronizační jednotka nebezpečná! 
Postupujte podle níže uvedených pokynů.

Identifikační údaje na 
štítku řídicí jednotky

Vysvětlivky
Model a výrobní č.
Napětí, frekvence a
max. vstupní proud
Max. výstupní napětí
Třída ochrany

  Vyhovuje 
73/23 / EEC
a 89/336EEC
směrnic

OBR. 3
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     Montáž / instalace 
synchronizační jednotky

Instalaci mohou provádět pouze kvalifikovaní
pracovníci. 
Řídicí jednotku smí montovat a zapojovat 
pouze specializovaný personál, který byl řádně
proškolen a je obeznámen s problémy automatických
systémů otevírání a zavírání oken, 
technických referenčních norem a bezpečnostních 
norem.

Kontrola:
Před instalací zkontrolujte, zda:

• 

• 

• 

Elektrické kabely připojujete k zařízení správně.

Systémy elektrického napájení jsou v souladu s 
normami platnými v zemi, kde jsou instalovány.

• Při provádění zásahů na synchronizační jednotce
nebo na připojených pohonech musí být zdroj
napájení vypnutý.

• Zkontrolujte, zda jsou vodiče správně připojeny k 
řídicí jednotce.

• Zkontrolujte, zda je napájecí napětí stejné jako 
napětí uvedené na typovém štítku jednotky.
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Před zapojením jednotky je možné 
tuto jednotku upevnit na nosnou plochu 
pomocí 4 šroubů (obr. 1_C) následujícím
způsobem:

1 - uvolněte horní kryt
2 - vyjměte zakladní desku uvolněním
     2 upevňovacích šroubů (obr.1_D);
3 - provrtejte krabičku (obr.1_C) a 
     nosnou plochu;
4- vložte kotvy do nosné plochy a 
    upevněte krabičku pomocí 4 šroubů;
5 -zakryjte šrouby čtyřmi dodanými 
    kryty a namontujte základní desku.

Připojení k napájení:

Tento návod pro připojení je určený 
zkušeným technikům, kteří mají 
potřebné oprávnění k instalaci el.
přístrojů a systémů a instalaci bude
provádět podlle platných předpisů
pro elektrické instalace.

NEBEZPEČÍ
Před započetím prací spojených s
elektroinstalací odpojte napájení z
elektrické sítě, aby nedošlo k úrazu
el. proudem.
Na začátek ovládacího vedení pohonu 
instalujte hlavní dvoupólový vypínač
napájení s min. ostupem  3mm.
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INFORMACE
Připojení k elektrické síti se provádí 
pomocí čtyřvodičového kabelu (4x1 mm)
s dostatečnou délkou pro dosažení
propojovací krabice, 
která musí být umístěna v blízkosti 
jednotky.

VAROVÁNÍ
Aplikace, které nevylučují nebezpečí pro lidi, 
musí být opatřeny dalšími bezpečnostními 
doplňky. 
Je zakázáno připojovat napětí k řídicí jednotce, 
která jsou vyšší než napětí uvedená na 
typovém štítku. 

Připojení popsaná níže se provádí na 
produktech Mingardi. 
Další informace naleznete v příslušných 
příručkách.

INFORMACE
Uvnitř krytu řídicí jednotky je zobrazena 
adhezivní deska a ukazuje typ připojení,
které má být použito.  

Připojení k elektrické síti:

Připojení k síti se provádí pomocí svorkovnice
(obr. 2, OVLÁDÁNÍ). 
Napětí musí být stejné jako napětí uvedené na 
typovém štítku řídicí jednotky (230 Volt OBR. 3).
Proveďte zapojení, jak je znázorněno na dvou obrázcích.

Připojení pohonů k napájecí síti se provádí pomocí 
svorkovnic (obr. 2, POHON 1 a 2). 
Napětí musí být stejné jako napětí uvedené na
typovém štítku řídicí jednotky.
Při práci na těchto svorkovnicích buďte opatrní,
protože může být přítomno napětí stejné jako 
napájecí napětí řídicí jednotky. 
Není možné současně připojit pohony pracující při 
různých napětích nebo frekvencích.

Připojení k pohonům:

VAROVÁNÍ
Zemnicí vodiče musí být připojeny k 
svorkovnici tak, aby v případě nadměrného
mechanického namáhání vždy praskly jako 
poslední.
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Výhradní dovozce výrobk

Pro eskou a Slovenskou republiku 

Váš prodejce: 
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