
 

 

 

 

Pokyny pro instalaci RIM elektrozámk ů 
 

� Série:  1A610, 1A611, 1A630, 1A631, 1A721, 1A731 
 

Instalace 
 

� U výrobků ze série 1A721 a 1A731 přivařte zámek a jeho kotvu upínací desky k bráně. Ujistěte 
se, že se jejich umístění vzájemně shoduje (zapadají do sebe). (obr. 8)  

� Ujistěte se, že vzdálenost bočnic zámku a kotvy odpovídá rozmezí hodnot, které jsou uvedeny 
v obr. 9 a kotva elektrozámku je vybavena „houpacím kolíkem“, který pokryje výkyv 2-12 mm. 

� U výrobků ze série 1A610/611/630/631 (bez upínací desky), upevněte zámek a kotvu na křídla 
vrat na odpovídajícím místo (shodná výška, vzdálenost). Zkontrolujte, zda je vzdálenost mezi 
osou předních otvorů upevňovacích šroubů zámku a kotvy v toleranci (viz obr.9.) a kotva 
elektrozámku je vybavena „houpacím kolíkem“, který pokryje výkyv 17,5 -27 mm. 

� U výrobků ze série 1A610 a 1A630 (dvojitý válec) se ujistěte, že jazyk válce je vložen do vačky 
nejméně 3 mm, ale ne více než 10 mm (odřízněte přebytečnou část délky) (obr. 10). 

 
Zapojení 

 
� Připojte vodiče k svorkovnici. Přiveďte je podle kontaktních destiček a utáhněte upevňovací 

šrouby (obr. 11) 
 

Upevnění ochranného krytu  

 

� Otevřete bránu a nasaďte ochranný kryt (obr. 12). 
 

Standardní funkce 
 

A: Změna otevíracího režimu 
� Jsou k dispozici dva otevírací režimy: 

o "Automatické otevírání": brána je úplně otevřena automatickým otáčením ramena. 
o "Připraveno k otevření": rotační rameno je uvolněno, ale brána zůstává zavřená. Pro 

otevření musíte zatlačit. 
� Zámek je dodáván ve standardním provozním režimu, pokud chcete nastavit režim "Připraveno k 

otevření", proveďte následující: 
o Zavřete bránu. 
o Vložte 0,4 mm šroubovák do otvoru 2, ujistěte se, že je zcela zastrčen (obr. 13). 
o Otevřete bránu odblokovacím klíčem nebo tlačítkem, poté ručně otočte rotačním 

ramenem až do pozice úplného otevření (během této operace ucítíte mírné tření a pak 
uslyšíte závěrečné "klik") (obr. 14). 

o Vytáhněte šroubovák, režim "Připraveno k otevření" je nastaven. 
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� Pro návrat do režimu "Automatického otevírání" postupujte podle následujících pokynů: 
o Otevřete bránu. 
o Vložte 0,4 mm šroubovák do otvoru 1, ujistěte se, že je zcela zastrčen (obr. 13). 
o Zavřete bránu. 
o Vytáhněte šroubovák, režim "Automatické otevírání" je nastaven. 

 
B: Zařízení zůstane otevřené (pouze pro série: 1A630, 1A631 1A731) 

� Chcete-li, aby zařízení zůstalo otevřené, stiskněte a podržte červené tlačítko a zajistěte jej 
otočením klíče ve směru hodinových ručiček. 

� Pro uvolnění tlačítka, stačí otočit klíčem proti směru hodinových ručiček. 
 
C: Tlačítko bezpečnostního zařízení (pouze pro série: 1A630 1A631 a 1A731)  

� Toto zařízení se používá k vypnutí funkce tlačítka.   
� Funkce se aktivuje uzamčením tlačítka (ne stisknutím) otočením klíče ve směru hodinových 

ručiček. 
� Opět ho uvolníte otočením klíče proti směru hodinových ručiček. 

 

Příslušenství 
 

� série 07022. 00 0  Přídavný modul 
� série 07022. 10 0 Přídavný Plus modul 
� série 07023. 00 0  Mikrospínač modul 
� série 07025. 10 0  Cívkový modul s mikrospínačem pro BITICINO systémy 

 

Výměna vnějšího válce  
 

� Pro série: 1A711, 1A731, 1A611, 1A631 
� Otevřete zámek (obr. 4) 
� Povolte a odstraňte 2 šrouby, které upevňují válec k upevňovací desce. 
� Nainstalujte nový válec, vyrovnejte ho podle polohovacích značek na desce (obr. 6). 

 

Výměna vnit řního válce  
 

� Pro série: 1A630, 1A631, 1A721 a 1A731: nastavte zámek do režimu „Otevřeno“. 
� Otevřete zámek (obr. 4). 
� Zvedněte ozubenou desku, která obsahuje vnitřní válec. 
� Uvolněte tři šrouby na zadním krytu. 
� Vyjměte kryt válce a vytáhněte válec. 
� Nainstalujte nový válec. 
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Elektrické p řipojení 
 

� Výrobek splňuje evropské směrnice EEC 89/336,EEC 92/31 and EEC 93/68 o elektromagnetické 
kompatibilitě, v souladu s EN50081-1 a EN50082-1. 

� Elektrické údaje: 
o Napětí: 12 V  
o Proud: 3A 
o Odolnost: 2,5 Q 
o Frekvence: 50 + 60 Hz 
o Třída izolace F 

Bezpečnostní pokyny 
 

� Instalujte a používejte zařízení v souladu s uvedenými instrukcemi. Nesprávné použití může vést 
k selhání a nebezpečným situacím. 

� Montáž, elektrická zapojení a seřízení musí být prováděno kvalifikovaným personálem v souladu 
s platnými normami a podle následujících pokynů. 

� Instalace by měla být provedena při zohlednění norem EN 13241-1 a ČSN EN 12453. 
� Před zahájením instalace zkontrolujte, zda výrobek je v pořádku. 
� Obalový materiál musí být zlikvidován, aniž by došlo k poškození životního prostředí. Uchovávejte 

mimo dosah dětí - potenciální nebezpečí. 
� Výrobek musí být použit výhradně způsobem, ke kterému byl navržen. Jakékoliv jiné použití je 

považováno za nevhodné a nebezpečné. 
� Před připojením se ujistěte, že transformátoru napětí se rovná napětí elektrozámku. 
� Transformovaný výkon musí být nejméně 15 VA. 
� Ujistěte se, že systém je dostatečně chráněn proti zkratu. 
� Ujistěte se, že energie elektrozámku  je dodávána pouze přes bezpečnostní transformátor (v 

souladu s EN60742) nebo přes jiný zdroj napájení s rovnocennou úrovní bezpečnosti. 
� Elektrický systém musí být odpojen od sítě při provádění kabelového připojení nebo provádění 

jiné práce na elektrozámkem. 
� Používejte standardní schválené vedení s minimálním průřezem 1 mm.  
� Erreka nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé nedodržením výše uvedených 

pokynů. 
 
 

 

 


