
 

 

 

 
Prvky systému 

 
 
 
 

VIVO- 
M201 



 

 

Obecné zapojení 

 
DL2: příjem RSD rádiového signálu  Připojení pohonného ramena A1  P řipojení pohonného ramena A2 
DL3: programování povoleno  G1 otevřít    G4 otevřít 
DL4: otvírání vrat   G2 zavřít    G5 zavřít 

 DL5: zavírání vrat   G3 obyčejné, šedé   G6 obyčejné, šedé 
PUL1: uzavírací mini-tlačítko 
PUL2: otevřít mini-tlačítko 

 T: uzemnění  
� Při stisku PUL1 (uzavřít) se rozsvítí DL5 a konektory pohonného ramena A1 G2-G3 a A2 G5-G6 se 

aktivují. 
� Při stisku PUL2 (otevřít) se rozsvítí DL4 a konektory pohonného ramena A1 G1-G3 a A2 G4-G6 se aktivují. 

 
Směr otá čení: zkontrolujte funkčnost pomocí mini-tlačítka PUL1 (uzavřít) a PUL2 (otevřít). Pokud není 
 směr otáčení některého pohonného ramena správný, zaměňte kabely připojené na konektory G1 
 a G2 nebo G4 a G5. 

Pulzní vstup 
(plné otevření) 

 

 

Vnější fotobuňka 

Pulzní vstup 
(průchod pro 
pěší) 

 

 

Vnitřní 
fotobuňka 



 

 

SW2 Funkce p ři programování (DIP1 = ON) 
 

DIP1=ON: Programování je aktivováno (rozsvítí se DL3) 
DIP1=ON a DIP2=ON: Programování úplného otevření / zavření 

     DP1=ON a DIP3=ON: Naprogramování ovládání otevření/uzavření pro 
 pěší 
DIP1=ON a DIP4=ON: Naprogramování rádiového kódování úplného 
 otevření 
DIP1=ON a DIP6=ON: Naprogramování rádiového kódování otevírání 
 pro pěší 

 
 

Programování rádiového kódu úplného otevírání (pouz e s přijíma čem RSD) 
 

� Je-li používán jiný přijímač než RSD, více viz příslušné pokyny. 
 

1 Připojte elektrické napájení a    2 Vyberte ve vysílači kód 
zavřete křídla dveří, PUL1 držte    
stisknuté. 

 
 
 
3 Nastavte DIP do polohy jako na   4 Stiskněte tlačítko požadovaného 
obrázku (DIP1=ON, DIP4=ON).   kanálu. DL2 začne blikat, je-li 
Kontrolka DL3 se rozsvítí a indikuje   programování dokončeno. 
aktuální programovací režim  

      
 
5 Nastavte DIP1 a DIP4 do polohy   6. Odpojte a znovu připojte elektrické napájení. 
OFF. DL3 zůstává vypnuté.     

 
 
 

Rádio kód otevírání pro p ěší 
 

� Programování se provádí stejným způsobem za použití DIP6 místo DIP4. 
 
 
 



 

 

 
Programování úplného otev ření / zavření 

 
1 Připojte elektrické napájení a   2 Nastavte DIP1 na ON (zapnuto), DIP2 
zavřete křídla dveří, PUL1 držte   na ON (zapnuto), DIP5 na ON (zapnuto) 
stisknuté.      (platí pouze pro elektrozámek), DIP8 na 

    ON (zapnuto)  (měkké zastavení) *. 
     Rozsvítí se DL3 (programování je aktivováno). 

       
 
 
3 Stiskněte tlačítko ST1 pro    4 Stiskněte ST1, chcete-li spustit 
spuštění otevření křídla 1.    měkké zastavení (pouze s DIP8=ON). 

 

 
 
5 Stisknutím tlačítka ST1 dokončete   6 Proveďte úkony ve stejném 
otevírání.      pořadí jako v případě křídla 2. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
7 Stiskněte tlačítko ST1 pro    8 Stiskněte ST1, chcete-li spustit 
spuštění uzavření křídla 2.    měkké zastavení (pouze s DIP8=ON).    

 
 

 
9 Stisknutím tlačítka ST1 dokončete   10 Proveďte úkony ve stejném 
zavírání.       pořadí v případě křídla 1. 

  
 
11 Nastavte DIP1 a DIP 2 do polohy OFF.  
DL3 zůstává vypnuté. 

 
 
* Pokud se používají hydraulická pohonní ramena s tlu mičem, provádí se m ěkké zastavení 
 mechanicky pohonným ramenem (DIP8 = OFF) 
 

Naprogramování ovládání otev ření/uzav ření pro p ěší 
 

To se provádí stejným způsobem jako programování úplného otevření / uzavření s následujícími rozdíly: 
� DIP1 a DIP3 se použijí místo DIP1 a DIP2 
�  ST2 se používá místo ST1 



 

 

 
Funkce a výb ěr režimu pomocí SW2 (DIP1 = OFF) 

 

 
 

Nastavení potenciometru  
 

 T.LG (prodleva mezi k řídly p ři zavírání): nastavte čas, který uplyne mezi 
začátkem uzavření jednoho křídla a druhého. Doba prodlevy při otevírání 
není nastavitelná. 
T.LG (prodleva osv ětlení garáže): Je-li obvod osvětlení garáže připojen k 
ovládacímu panelu, nastavte čas, po který budou světla svítit, pomocí T.LG. 
T.E. (mimoprovozní doba otev ření vrat): Pokud byl automatický provozní 
režim naprogramován (DIP4 = ON), nastavte pomocí T.E. mimoprovozní 
dobu otevřených vrat (než začne automatické zavírání). 
P.M (točivý moment motoru): Použijte k nastavení maximální hodnoty 
výkonu pohonného ramena P.M.  

� Hydraulická pohonná ramena:  Nastavte P.M. na maximální hodnotu. 
� Elektromechanická pohonná ramena: nastavte P.M. na minimální 

 možnou hodnotu, slučitelnou s řádným provozem vrat. 
 
Nastavte to čivý moment tak, aby byl v souladu s maximálním uzav íracím 
tahem stanoveným v norm ě EN12453: 2000. Prove ďte měření podle normy 
EN 12445:2000. 


