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1. Všeobecné bezpečnostné upozornenia a definície

Pozor: Nebezpečenstvo úrazu! Tento symbol označuje riziko, ktoré môže 
predstavovať hrozbu pre ľudí.

Pozor: Tento symbol poukazuje na konanie, ktoré môže spôsobiť 
všeobecné nebezpečenstvo alebo materiálovú škodu na dverách 
alebo ovládacích prvkoch.

Pozor: Priame alebo nepriame nebezpečenstvo pre život a zdravie 
spôsobené elektrickou energiou. Špeciálne práce iba pre odborne 
zaškolených elektrikárov.

Upozornenie: Tento symbol poukazuje na dôležité upozornenia.

Vyzýva Vás ku konaniu.

1.1 Vysvetlenie symbolov
Tieto varovania sú zdôraznené prostredníctvom daných znakov:

Upozornenie: Použitie v protipožiarnom priestore
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1.2 Upozornenia
Dodržiavajte národné normy a smernice pre samočinne ovládané dvere.

Na priehľadné prvky nalepte nálepku (STN EN 16005).

K správnemu používaniu patrí tiež dodržiavanie výrobcom predpísaných 
prevádzkových podmienok a odporúčaní k údržbe.

Údržbové a servisné práce smie vykonávať iba odborne zaškolený personál, 
ktorý je autorizovaný firmou GU SLOVENSKO, s.r.o.

Vykonané zmeny na zariadení bez povolenia firmy GU SLOVENSKO, s.r.o. 
vylučujú ručenie výrobcu za škody z nich vyplývajúce.

Pohon otváravých dverí je po odbornej montáži dostatočne vhodný pre 
bežné použitie pri otváraní a zatváraní. Každé iné použitie nie je dovolené a 
vylučuje ručenie výrobcu.

Pri stavebných zmenách (podlaha, pomery prúdenia vzduchu atď.) v 
susednej oblasti dverového zariadenia, ktoré majú vplyv na funkciu, je 
potrebné informovať montážny alebo servisný podnik.

1.3 Protipožiarny uzáver
Pri použití v protipožiarnom priestore je pohon otváravých dverí časťou 
aretačného zariadenia. Protipožiarny uzáver je tak potrebné označiť ako 
aretačné zariadenie.
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2. Bezpečnostné upozornenia

Návod na obsluhu je určený užívateľom kompletne inštalovaného a 
funkčného dverového zariadenia.

Pred každým krokom obsluhy si starostlivo prečítajte príslušný popis a 
dodržiavajte predpísané poradia.

2.1 Všeobecne
Popísaný pohon otváravých dverí je bezpečný, vysokohodnotný stavebný 
produkt. To sa týka výkonnosti, materiálu, spôsobu činnosti a bezporuchovej 
prevádzky. Aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka, je bezpodmienečne 
potrebné také správanie sa užívateľa, pri ktorom si je vedomý bezpečnosti.

Odpovedajúce upozornenia nájdete v nasledovných odsekoch. Výstražné 
upozornenia, ktoré sa vzťahujú špeciálne na jednotlivé funkčné postupy 
alebo činnosti, nájdete na odpovedajúcich miestach v danom návode na 
obsluhu.

Pohon otváravých dverí je postavený podľa platného stavu techniky, 
uznávaných bezpečnostných pravidiel a odpovedá druhu ochrany IP 20 
(suché miestnosti).

2.2 Predpisy, ktoré sa musia dodržiavať
Prevádzkový návod dopĺňajú tiež všeobecne platné, zákonné, ako aj 
bezpečnostne-technické a tiež pracovne-medicínske nariadenia prevencie 
úrazov a ochrany životného prostredia, platné v krajine, v ktorej je pohon 
otváravých dverí prevádzkovaný.

Špeciálne upozornenia
Dverové zariadenie je potrebné prevádzkovať a udržiavať tak, aby bola vždy 
zaručená bezpečnosť pre užívateľa a servisný personál.

V prípade porúch na bezpečnostných zariadeniach (napr. na kombinovaných 
hlásičoch) sa tieto nesmú vyradiť z činnosti, aby bolo možné dverové 
zariadenie naďalej používať.
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Ten, kto dverové zariadenie prevádzkuje, kontroluje a udržiava, musí mať k 
dispozícii návod na obsluhu. Musí sa odovzdať osobe, ktorá je zodpovedná 
za dverové zariadenie a uschovať ho v blízkosti otváravých dverí.

Použite v súlade s určením
Otváravé dvere slúžia na automatické otváranie a zatváranie interiérových a 
exteriérových dverí v hraniciach použitia predvolených prostredníctvom GU 
Automatic.
Trvalá prevádzka nie je v stave bez napätia dovolená.

Pri použití pohonu v stave bez napätia môže mimo hraníc použitia podľa 
nasledovného diagramu alebo pri prestavení napnutia pružiny zo strany 
výrobcu vzniknúť zvýšené zvyškové riziko kvôli nárazu, pomliaždeniu a 
ustrihnutiu, presahujúce normou povolené hranice. 

Pri protipožiarnej ochrane sa môže požadovať odlišné nastavenie sily 
pružiny.

Pri neodbornej manipulácii hrozí nebezpečenstvo zranenia.
Za výsledné škody nezodpovedá výrobca, ale riziko za to nesie sám 
prevádzkovateľ. Riziko pritom nesie samotný prevádzkovateľ dverového 
zariadenia.

EN7 D
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Nebezpečenstvá
XX Dbajte na to, aby sa deti nehrali s ovládacími prvkami otváravých 
dverí a aby sa nezdržiavali v priestore pohybu otváravých dverí.

Zvyškové riziko
V závislosti od rozsahu použitia 
a geometrie dverí nie je možné 
vylúčiť zvyškové riziko, napríklad 
kvôli pomliaždeniu, ustrihnutiu 
a narazeniu. Zabezpečenie 
zvyškového nebezpečenstva nie je 
konštrukčne a funkčne možné.

Protipožiarny uzáver
Dodržiavajte ustanovenia pre otváravé dvere ako protipožiarny uzáver 
(protipožiarne dvere), ak bol zabudovaný pohon otváravých dverí ako časť 
aretačného zariadenia.

XX Priestor požadovaný pre proces zatvárania sa musí udržiavať trvale 
voľný, aby bolo možné otváravé dvere vždy samostatne zatvoriť. 
Tento priestor musí byť prípadne zreteľne označený popiskami, 
značkami na podlahe alebo podobným.

Nožnicové rameno a klzná lišta
Prihliadajte na to, že na nožnicovom ramene a klznej lište môžu vzniknúť 
nebezpečenstvá poranenia a ustrihnutia.

Vždy prihliadajte na potrebný priestor otáčania tak, aby sa kedykoľvek 
mohla zaistiť bezchybná funkcia. 
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Vykonávanie prác na dverovom zariadení.
Pre montáž dverového zariadenia musí byť zo strany stavby dodaná zásuvka 
s ochranným kolíkom.

Ak nie je k dispozícii zásuvka s ochranným kolíkom, je potrebné zabudovať 
hlavný vypínač oddeľujúci všetky póly. Je potrebné, aby pripojenie vykonal 
kvalifikovaný elektrikár podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508 / 2009 Z.z.

Počas doby práce musí byť zaručený stav dverového zariadenia bez napätia.

Prípojku je potrebné zaistiť proti nechcenému zapnutiu a je potrebné 
stanoviť stav dverového zariadenia bez napätia.

Ak sa zistí poškodenie sieťového prívodu, ihneď je potrebné sieťovú zástrčku 
vytiahnuť zo zásuvky s ochranným kolíkom. Sieťový prívod musí vymeniť 
kvalifikovaný elektrikár.

2.3 Súvisiace podklady

Kontrolná kniha dverového zariadenia
V kontrolnej knihe dverového zariadenia sú uvedené kontroly, ktoré sa 
musia uvádzať pri periodickej kontrole zariadenia.

Kontrolná kniha patrí k príslušnému dverovému zariadeniu a musí byť pri 
kontrole k dispozícii.

Nápisy
Dodatočné nápisy na dverách a spínacích prvkoch musia byť dobre 
čitateľné, zrozumiteľné a trvácne.

Likvidácia
Upozorňujeme, že dverový systém je vybavený elektronickými 
súčiastkami.
Po skončení životnosti nevyhazujte dverný systém spolu s domovým 
odpadom, ale umiestnite ho do bezplatného zberného miesta komunálneho 
odpadu pre elektronický odpad. 

Odporúčame, aby ste likvidáciu dverového systému prenechali odbornej 
firme.



11

Protipožiarny uzáver
Pri otváravom dverovom zariadení, ktoré slúži ako protipožiarny uzáver, 
patria dodatočne k podkladom príslušného dverového zariadenia

X� "Preberacia a servisná kniha aretačného zariadenia"

X� "Všeobecné osvedčenie stavebného dozoru" inštitútu DIBt

X� nálepka na označenie ako aretačné zariadenie

X� nálepka "Pozor, protipožiarny uzáver".

3. Pokyny k bezpečnej prevádzke otváravých dverí

3.1 Vlastnosti riadenia
Po výpadku prúdu vykoná riadenie pri opätovnom uvedení do prevádzky 
skúšobnú jazdu:
X� Nasleduje otváranie pomalou rýchlosťou.

V pravidelných intervaloch vykoná riadenie systémový test:
X� Test spôsobí počuteľné kliknutie.

X� V zatvorenej polohe viackrát pritlačí dvere a vykoná rôzne testy.

X� Požiadavky otvorenia sa počas tohto času nevyhodnotia.

X� Ak sa počas tohto testu vyskytne chyba ako napríklad prechádzanie 
otváravými dverami, prepne sa pohon otváravých dverí do príslušnej 
chybovej reakcie. Spravidla a správa podľa nastavenia ako vrchný 
zatvárač dverí alebo kompenzovaný pružnosťou pružiny.

Test systému sa opakuje pri rozpoznaní chyby až tri krát. Potom je 
nevyhnutné potvrdenie ("Ošetrenie chyby – potvrdenie" na strane 22.
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3.2 Bezpečnosť otváravých dverí
Zarážka dverí
Po montáži pohonu otváravých dverí je otváravé dvere 
potrebné zatvoriť a šírku otvoru je potrebné ohraničiť zarážkou dverí. Aby 
ste zabránili škodám na pohone otváravých dverí a na pántoch (závesoch 
dverí), nesmie sa odstrániť zarážka dverí.

Senzory
Ako bezpečnostné opatrenia počas otvárania a zatvárania sú na oboch 
stranách krídla otváravých dverí umiestnené bezpečnostné senzory.

Vlastnosti otváravých dverí počas otvárania
Ak sa počas otvárania nachádza na strane smeru otvárania prekážka, 
prípadne osoba, zaznamená to na tejto strane umiestený bezpečnostný 
senzor a zastaví otváravé dvere.

Počas ručného otvárania nie sú bezpečnostné senzory aktívne.

Vlastnosti otváravých dverí počas zatvárania
Ak sa počas zatvárania nachádza v priestore zatvárania prekážka, prípadne 
osoba, zaznamená to na tejto strane umiestený bezpečnostný senzor a opäť 
otvorí otváravé dvere.

4. Technické údaje

XX Technické údaje nájdete na typovom štítku dverového zariadenia.

Protipožiarny uzáver
Ak sa otváravé dverové zariadenie rozšírilo o funkčnosť protipožiarneho 
uzáveru, nebude sa to týkať automatickej prevádzky. 

V prípade výpadku prúdu alebo v prípade požiaru sa pohon otváravých dverí 
odpojí od napätia. Takto sa zabezpečí, že sa zatvoria otváravé dvere a je 
zatvorený protipožiarny uzáver.
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1. Pohon otváravých dverí
2. Programový spínač PO3
3. Radarový hlásič pohybu
4. Laserový skener
5. Snímacia lišta
6. Programový spínač POS-5

5. Prvky otváravých dverí

Na nasledovných obrázkoch vidíte možné prvky otváravého dverového 
zariadenia.

7. Lakťové tlačidlo
8. Otvárací spínač
9. Kľúčový spínač alebo napríklad

X� Čítačka kariet/kontrola prístupu
X� Čítačka odtlačkov prstov
X� Klávesnica s kódom
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Protipožiarny uzáver

1. "Tlačidlo zatvorenia dverí" (tlačidlo 
"Tür-schließen", červené ručné 
spúšťacie tlačidlo)

2. Tlačidlo RESET

3. Dymový hlásič (počet podľa 
konštrukcie stropu a výšky)

4. Nálepka "Pozor, protipožiarny uzáver"

5. Nálepka "Odobratie aretačného 
zariadenia"
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6. Popis funkcie

6.1 Zámok
XX Dodržiavajte pre voliteľne zabudovaný zámok príslušný návod na 
obsluhu.

XZ Skontrolujte, či sú vaše otváravé dvere vybavené zámkom.

Použiť sa môžu rôzne možnosti blokovania. Pohon otváravých dverí 
dverového zariadenia môže byť aktívny až po odomknutí prítomného 
zámku.

Existujú nasledovné možnosti zamknutia:
X� Otváravé dvere sa zatvoria ručne. V takomto prípade musí byť prítomný 
spínací kontakt závory, ktorý hlási riadeniu, či sú otváravé dvere 
zamknuté alebo otvorené.

X� Otvárač dverí (E-otvárač) sa ovláda pohonom otváravých dverí.

X� Ďalšími možnosťami zámku sú napríklad SECURY Automatic A, SECURY 
e-Power a západkový zámok s motorickým pohonom. 
Tieto zámky sa ovládajú pohonom otváravých dverí.

6.2 Denné uvoľnenie
Nastavenie uvoľnenia počas dňa umožní počas bežných časov používania 
dosiahnuť rýchlejšie otváranie. Aby motorové zámky alebo podobné 
zatváracie zariadenia nemuseli nabehnúť a zatvoriť pri každej požiadavke 
otvorenia, použije sa ako uzamykacie zariadenie počas prevádzkových 
režimov AUTOMATIKA a RUČNE iba jeden E-otvárač ako ("Prevádzkové 
režimy" na strane 17).
Uvoľnenie počas dňa je voliteľná možnosť a môže sa nastaviť počas 
uvedenia do prevádzky.
Táto funkcia nie je na protipožiarnych dverách možná.

6.3 Protipožiarny uzáver
V prípade požiaru sa samostatne zatvoria otváravé dvere zabudova-
né ako protipožiarny uzáver.
Otváravé dvere sa môžu zatvoriť tiež prostredníctvom "Tlačidla 
zatvorenia dverí".
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6.4 Dvojkrídlové otváravé dverové zariadenia

Pasívne krídlo Aktívne krídloKoordinácia poradia zatvára‑
nia krídel
Pri dvojkrídlových otváravých 
dverových zariadeniach preberie 
krídlo funkciu aktívneho krídla a iné funkciu pasívneho krídla. V prípade 
štandardného nastavenia je postup otvárania podľa požiadavky otvárania 
nasledovný:
1. Aktívne krídlo sa otvorí
2. Pasívne krídlo sa otvorí
3. Pasívne krídlo sa zatvorí po nastavenom čase, počas ktorého sa má 

ponechať otvorené
4. Aktívne krídlo sa zatvorí po uvoľnení prostredníctvom pasívneho krídla.
Priebeh nasleduje, ak sa v priestore bezpečnostných senzorov už 
nenachádzajú žiadne osoby.

Prevádzkové režimy na pasívnom krídle
S programovým spínačom PO3 (pozri "Programový spínač PO3" na 
strane 19) pasívneho krídla existujú dve možnosti predvolenia:

XZ Spínač PO3 pasívneho krídla v polohe .
Pasívne krídlo zostane v prípade požiadaviek otvorenia zatvorené.

XZ Spínač PO3 pasívneho krídla v polohe  alebo 
Pasívne krídlo prevezme pri požiadavkách otvorenia nastavenie aktívneho 
krídla.

Funkcia transportu
Pri dvojkrídlových otváravých dverových zariadeniach, ktoré predvolením 
na pohone pasívneho krídla (PO3 v polohe ) v rôznych prevádzkových 
režimoch otvoria iba pasívne krídlo, môže sa s dodatočnou požiadavkou 
otvorenia otvoriť pasívne krídlo, aby bolo možné prejsť napríklad v 
nemocnici s lôžkom cez otváravé dvere.

Požiadavka otvorenia nasleduje napríklad prostredníctvom dodatočného 
tlačidla.
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7.1 VYPNUTÉ
Tento prevádzkový režim je možné použiť napríklad pre otváravé dvere, 
ktoré majú byť spravidla zablokované a umožní iba autorizovaným osobám 
pohyb z vnútornej a vonkajšej strany. Možnosť použitia je napríklad v noci.

X� Otváravé dvere sa môžu použiť iba s voliteľným kľúčovým spínačom.

X� Je možné manuálne prechádzanie. Podľa nastavenia kompenzuje pohon 
otváravých dverí svoju internú silu pružiny alebo sa správa ako vrchný 
zatvárač dverí.

7. Prevádzkové režimy

7.2 VÝCHOD
Tento prevádzkový režim je možné použiť pre otváravé dvere, ktoré majú 
byť spravidla zamknuté, avšak osoby môžu opustiť budovu alebo priestor 
budovy. Zvonka majú vstupovať iba autorizované osoby. Možnosť použitia je 
obmedzenie prístupu podľa konca pracovnej doby. 

X� Automatický otvorením prostredníctvom vnútorného radarového hlásiča 
alebo otváracieho spínača je možný priechod zvnútra smerom von. 
Nevyhodnocujú sa vonkajšie radarové hlásiče ani otváracie spínače. 
Otváravé dvere sa môžu otvoriť zvonka voliteľným kľúčovým spínačom.

X� Je možné manuálne prechádzanie. Podľa nastavenia sú vlastnosti 
pohonu otváravých dverí ako vlastnosti vrchného zatvárača dverí alebo 
kompenzuje svoju silu pružiny a podporuje tak ručné ovládanie.
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7.3 AUTOMATIKA
Tento prevádzkový režim je možné použiť pre otváravé dvere počas 
normálnej dennej prevádzky, pričom má byť možné rýchle a komfortné 
prechádzanie v oboch smeroch. Otváravé dvere sa automaticky otvoria a 
zatvoria po uplynutí nastaveného času, počas ktorého sa majú ponechať 
otvorené.

X� Automatickým otvorením je možný priechod z vnútornej a vonkajšej 
strany. Všetky radarové hlásiče, otváracie spínače a voliteľné kľúčové 
spínače sa vyhodnocujú.

X� Je možné uvoľnenie počas dňa pre zámok. (pozri "Denné uvoľnenie" na 
strane 15).

X� Je možné manuálne prechádzanie. Podľa nastavenia sú vlastnosti 
pohonu otváravých dverí ako vlastnosti vrchného zatvárača dverí alebo 
kompenzuje svoju silu pružiny a podporuje tak ručné ovládanie.

7.4 MANUÁLNA PREVÁDZKA
V tomto prevádzkovom režime sa na oboch stranách ručne prechádza 
otváravými dverami a iba v prípade potreby sa otvoria tlačidlom, napríklad 
pre obsluhu ľuďmi so zdravotným postihnutím.

X� Otváravé dvere sa môžu automaticky otvoriť s voliteľným kľúčovým 
spínačom.

X� Je možné uvoľnenie počas dňa pre zámok. (pozri "Denné uvoľnenie" na 
strane 15).

X� Vlastnosti pohonu otváravých dverí sú ako vlastnosti vrchného 
zatvárača dverí.

7.5 OTVORENÉ
V tomto prevádzkovom režime sú otváravé dvere otvorené a je možné nimi 
voľne prechádzať. Príkladmi sú transport predmetov alebo otvorenie pre 
účely vetrania.
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8.2 Programový spínač POS‑5  
– Voliteľná možnosť

Aby ste zabránili zneužitiu, po nastavení požadovaného 
prevádzkového režimu vždy vytiahnite kľúč 
programového spínača.

Pri vybavení dverového zariadenia voliteľným POS-5 nemá ovládanie 
programového spínača PO3 žiadny účinok.

XZ Programovým spínačom POS-5 nastavte želaný prevádzkový režim 
podľa grafiky zobrazenej na spínači.

8. Prvky obsluhy

V prípade porúch dodržiavajte kapitolu "Odstraňovanie porúch" na 
strane 22 stĺpec tabuľky "Odstránenie" na strane 23.

8.1 Programový spínač PO3
Pohon otváravých dverí má ako štandardný ovládací prvok programový 
spínač PO3 v koncovom veku krytu.

Programovým spínačom PO3 sa môžu zvoliť tri 
rôzne prevádzkové režimy:

Prevádzkový režim VYPNUTÉ

XZ Spínač v polohe 

Prevádzkový režim AUTOMATIKA

XZ Spínač v polohe 

Prevádzkový režim OTVORENÉ

XZ Spínač v polohe 
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8.3 Tlačidlo na požiadavku otvorenia  
– voliteľná možnosť

Na otvorenie otváravých dverí je k dispozícii prípadne ako 
alternatíva k radarovému hlásiču otvárací spínač alebo 
lakťové tlačidlo. Príslušné tlačidlo sa nachádza v blízkosti 
otváravých dverí, podľa potreby v interiéri a v exteriéri.

Ovládaním tlačidla sa otváravé dvere otvoria odpovedajúc 
nastaveniu programového spínača.

8.4 Kľúčový spínač – voliteľná možnosť
Na vonkajšej strane umiestnený kľúčový spínač vám 
umožňuje otvorenie otváravých dverí zvonka tiež v 
prevádzkovom režime VYP., i keď sú zatvorené a uzamknuté. 
Táto požiadavka otvorenia je dôležitá u tých budov, v 
ktorých sú otváravé dvere jediným vstupom.

Pri aktivovaní voliteľného kľúčového spínača sa otváravé 
dvere otvoria. 
Tieto sa zatvoria po uplynutí nastaveného času, počas 
ktorého sa majú ponechať otvorené.

8.5 Ručné spúšťacie tlačidlo
Ručné spúšťacie tlačidlo je časťou aretačného zariadenia 
(protipožiarne dvere).

Pri ovládaní sa bezprostredne začne zatváranie 
protipožiarneho uzáveru.

8.6 Tlačidlo RESET
Tlačidlom RESET uveďte otváravé dverové zariadenie po 
aktivovaní ručného spúšťacieho tlačidla alebo po zatvorení 
prostredníctvom rozpoznania dymu opäť do prevádzky.
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9. Vlastnosti otvárania a zatvárania – bezpečnosť

9.1 Automatické otváranie
X� Ak bezpečnostný senzor rozpozná počas otvárania prekážku, zastaví 
otváravé dvere.

X� Po odstránení prekážky pokračujú otváravé dvere v otváraní.

X� V prípade blokovania krídla otváravých dverí sa krídlo drží na bode 
prekážky.

X� Po blokovaní sa otváravé dvere zatvoria automaticky.

9.2 Automatické zatvorenie
X� Ak bezpečnostný senzor rozpozná počas zatvárania prekážku, zastaví 
otváravé dvere a opäť ich ihneď otvorí.

X� V prípade blokovania krídla otváravých dverí sa krídlo drží na bode 
prekážky.

X� Po blokovaní sa otváravé dvere zatvoria automaticky.

9.3 Zatvorenie silou pružiny
X� Otváravé dvere sa zatvoria pomocou internej sily pružiny.

X� Ak otváravé dvere počas zatvárania narazia na prekážku, zastavia sa.

X� Po 3 sekundách sa zatvoria silou pružiny.

9.4 Ručné otvorenie proti sile pružiny
X� Za účelom otvorenia otváravých dverí sa musí zatlačiť proti internej sile 
pružiny pohonu otváravých dverí. 
Podľa nastavenia pružiny sa líši požadovaná sila.

X� Ak otváravé dvere počas ručného otvárania narazia na prekážku, 
nereaguje žiadne z bezpečnostných zariadení.

X� Ak sa otváravé dvere pustia, zatvoria sa silou pružiny.
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9.5 Ručné otvorenie s vyrovnaním sily pružiny
X� Počas ručného otvorenia otváravých dverí vyrovná elektrický pohon 
otváravých dverí internú silu pružiny tak, že otváravé dvere je možné 
otvoriť ľahkým vynaložením sily.

X� Ak otváravé dvere počas otvárania narazia na prekážku, nereaguje 
žiadne z bezpečnostných zariadení.

X� Ak sa otváravé dvere pustia, zatvoria sa automaticky.

10. Poruchy

10.1 Výpadok prúdu
Zablokované dvere je potrebné najskôr odblokovať. Až potom sa môžu 
otváravé dvere ručne otvoriť. Silou internej pružiny sa zatvoria tak, ako 
vrchný zatvárač dverí.

10.2 Ošetrenie chyby – potvrdenie
XZ Zatvorte otváravé dvere.

XZ Prepnite programový spínač do polohy VYP. a následne do iného 
prevádzkového režimu.

10.3 Odstraňovanie porúch
V nasledovnej tabuľke sú uvedené možné opatrenia k odstraňovaniu porúch. 
Ak tieto nevedú k cieľu, je potrebné upovedomiť zákaznícky servis.
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Zoznam chýb

Porucha Príčina Odstránenie

Otváravé 
dvere sa 
nezatvárajú

Prevádzkový režim OT-
VORENÉ aktívny

Prepnite na želaný prevádzkový režim.

Radar zaznamená objekt Odstráňte objekt.

Bezpečnostný senzor zazna-
mená objekt

Odstráňte objekt.
Nečistoty podmienené počasím, ako zvonku 
visiace kvapky na snímačoch.

Otváravé dvere sú blokované
Odstráňte objekt a v prípade potreby 
skontrolujte, či nevykazuje mechanické 
poškodenia.

Dvere sa 
neotvoria

Prevádzkový režim VYPNUTÉ 
alebo RUČNE aktivovaný

Prepnite na želaný prevádzkový režim.

Otváravé dvere sú blokované
Odstráňte objekt a v prípade potreby 
skontrolujte, či nevykazuje mechanické 
poškodenia.

Chybný vnútorný alebo 
vonkajší vysielač impulzov

Nastavte prevádzkový režim TRVALE OT-
VORENÝ a upovedomte servis.

Bezpečnostný senzor zazna-
mená objekt

Odstráňte objekt.
Nečistoty podmienené počasím, ako zvonku 
visiace kvapky na snímačoch.

Výpadok prúdu
Skontrolujte poistku a spínač FI
Obnovte napájanie prúdom.

Zámok je chybný alebo uzam-
knutý

Vyžiadajte si zákaznícky servis.

Otváravé 
dvere rever-
zujú (pend-
lujú)

Porucha funkcie

Odpojte otváravé dvere najmenej na 5 
sekúnd od siete. 
Znovu sa spustí riadenie.
Zvoľte želaný typ programu.

Bezpečnostný senzor zazna-
mená objekt

Odstráňte objekt. Nečistoty podmienené 
počasím, ako zvonku visiace kvapky na 
snímačoch.
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11. Čistenie

Zabráňte škodám.

Nepoužívajte žiadne čističe s obsahom rozpúšťadiel.

XZ Radarový hlásič pohybu na oboch stranách utrite mäkkou, čistou 
handrou.

XZ Udržiavajte čistú podlahu v priestore pohybu krídel dverí.

XZ Vyčistite nožnicové rameno, prípadne klznú koľajnicu.

Čistenie otváravých dverí

Sklo Umyte studenou octovou vodou alebo čističom skiel a utrite.

Neupravené kovové plochy 
(napríklad ušľachtilá oceľ)

Čistenie vykonajte jemným mydlom a mierne vlhkou handrou, ktorá 
nevytvára škrabance.

Lakované povrchy a povrchy s ochran-
nou vrstvou

Čistenie vykonajte podľa potreby vodou a mydlom.

Eloxované povrchy
Plochy vyčistite nealkalickým mazľavým mydlom 
(hodnota pH medzi 5,5 a 7).

XX Pri čistiacich prácach v priestore dverí a na otváravých dverách 
zvoľte prevádzkové režimy OTVORENÉ alebo VYPNUTÉ.

Dbajte na to, aby sa do pohonu otváravých dverí nedostala žiadna voda.
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12. Činnosti údržby vykonávané prevádzkovateľom

XZ Jasne určite povinnosti personálu.

XZ Nevkladajte ruky a iné časti tela do pohyblivých dielov.

XZ Pri stanovovaní intervalu údržby zohľadnite frekvenciu použitia dverí.

XZ Skontrolujte zvonku dverové zariadenie na viditeľné poškodenie a 
nedostatky.

Ak sa na podlahe v okolí dverového zariadenia nachádza nadmerné 
množstvo stôp po gume, oceli alebo hliníku, je nutné okamžite vypnúť 
dverové zariadenie a požiadať kvalifikovanú asistenčnú službu, aby vykonala 
jeho dôkladnú inšpekciu.

XZ Skontrolujte ľahkosť chodu otváravých dverí.

XZ Skontrolujte, či bezpečnostné zariadenia (snímače) bezchybne fungujú.

XZ Sledujte upevnenie otváravých dverí na ráme, prípadne upevnenie 
poklopu.

XZ Skontrolujte správnu funkciu a čistotu dvernej západky, prípadne ju 
zľahka naolejujte.

XZ Všetky ostatné činnosti údržby musia vykonať kvalifikované osoby. 
Informácie o kontrole nájdete v kapitole "14. Kontrola a zákaznícka 
služba" na strane 27.
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12.1 Kontrola aretačného zariadenia
Aretačné zariadenie musí prevádzkovateľ udržiavať trvale schopné 
prevádzky a v pravidelných intervaloch kontrolovať jeho bezchybnú funkciu. 

XZ Vyhľadajte si intervaly vlastnej kontroly všeobecného osvedčenie 
stavebného dozoru odpovedajúceho aretačného zariadenia.

XZ Poučte personál, takto si môže vykonať kontrolu dverového zariadenia 
na vlastnú zodpovednosť.

XZ Kontrolu je potrebné zdokumentovať v "skúšobnom protokole na 
pravidelnú kontrolu aretačného zariadenia".

13. Odborníci

Odborníci sú také profesionálne osoby, ktoré vďaka svojmu odbornému 
vzdelaniu a skúsenostiam disponujú dostatočnými znalosťami z oblasti 
elektricky poháňaných dverí a sú oboznámení s platnými predpismi 
pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, smernicami a všeobecne 
uznávanými technickými pravidlami do takej miery, že môžu posúdiť 
prevádzkovo-technický stav elektricky ovládaných dverí.

K týmto osobám patria napr. odborníci vo firme výrobcu alebo dodávateľa 
ako aj primerane skúsení odborníci prevádzkovateľa.

Odborníci musia pripraviť svoj posudok objektívne z hľadiska predpisov pre 
bezpečnosť pri práci, bez vplyvu iných, napr. hospodárskych požiadaviek.

Údržbu na elektrických dieloch a spojovacích vedeniach musí vykonávať 
autorizovaný elektrikár, ktorý musí svoju prácu vykonávať podľa určených 
predpisov.

Počas všetkých prác je nutné zaistiť odpojenie pohonu otváravých dverí od 
elektrickej siete, a to buď vytiahnutím elektrickej zástrčky alebo hlavným 
vypínačom pre vypnutie všetkých pólov so zámkom v polohe VYP.
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14. Kontrola a zákaznícka služba

14.1 Kontrola a údržba
Povinnosť užívateľa objednať pravidelnú údržbu vyplýva z povinnosti 
zabezpečenia prevádzky a tiež z rôznych noriem, smerníc a osvedčených 
pravidiel techniky.
X� DIN 18650

X� STN EN 16005

X� Technické pravidlá pre pracoviská ASR 1.7

Celé dverové zariadenie elektricky poháňaných dverí musí byť pravidelne 
udržiavané podľa špecifikácie výrobcu, s cieľom zaistiť jeho bezpečnú 
prevádzku ako aj dlhodobú spoľahlivosť a účinnosť počas prevádzky.

Frekvencia údržby otváravých dverí je raz za rok. Táto údržba zahrňa aj 
kontrolu správnej prevádzky bezpečnostnej funkcie a zariadenia.

Tieto pravidelné kontroly pri zohľadnení údajov výrobcu jednotky pohonu 
a odporúčaní profesného združenia pre dverovú automatizáciu (FTA) 
musí vykonávať kvalifikovaná, odborne spôsobilá osoba. Kontrola sa musí 
zdokumentovať v kontrolnej knihe, ktorú musí užívateľ uschovať.

Opotrebované diely
Opotrebované diely ako prvky obsluhy, lišty a periférne komponenty sú 
vyňaté zo záruky. Pre bezpečnosť a dlhú životnosť dverového zariadenia je 
v rámci údržby bezpodmienečne nevyhnutá pravidelná kontrola a v prípade 
potreby výmena týchto komponentov za originálne náhradné diely.
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14.2 Ročná kontrola a údržba aretačného zariadenia 
Prevádzkovateľ je povinný skontrolovať alebo nechať skontrolovať pevné 
zariadenia v rozmedzí maximálne 12 mesiacov kvôli primeranému a 
bezproblémovému pôsobeniu všetkých prístrojov ako aj údržbe.

Kontrolu smie vykonať iba odborník na aretačné zariadenia alebo osoby 
vyškolené na tento účel.

Rozsah, výsledok a čas ročnej kontroly a údržby je potrebné zaznamenať v 
"Preberacia a servisná kniha aretačného zariadenia" pod "Protokol o údržbe 
a skúšobný protokol pre aretačné zariadenia". Tieto záznamy uchováva 
prevádzkovateľ.

14.3 Údržba a servis
Údržbové a servisné práce musia vykonať odborníci, ktorí sú autorizovaní 
spoločnosťou GU.

Odporúča sa uzatvoriť so spoločnosťou GU servisnú zmluvu a zmluvu o 
údržbe.
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Fachverband
Türautomation

15. Smernice

Opísaný výrobok sa zhoduje s predpismi nasledovných európskych smerníc:

Ako člen zväzu „Fachverband Türautomation“ ponúkame kompetentné 
poradenstvo, najvyššiu kvalitu, spoľahlivosť a bezpečnosť. Takto sú dverové 
systémy GU Automatic vyrobené podľa najnovšieho stavu techniky a 
odpovedajú platným zákonom, nariadeniam, smerniciam a normám.

Smernica o strojových zariadeniach (2006/42/ES)
Smernica Európskeho o parlamentu a Rady zo 17. mája 2006 o strojových 
zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (prepracované 
znenie).

Smernica o nízkonapäťových zariadeniach 2014/35/EU
Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 26. februára 2014 o harmonizácii 
právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia 
elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov 
napätia na trhu (prepracované znenie).

2014/30/EÚ, smernica EMZ
Smernice Európskeho parlamentu a Rady z 26. februára 2014 o harmonizácii 
právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú 
kompatibilitu (prepracované znenie).
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Z technických dôvodov sú vytlačené prázdne strany
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Z technických dôvodov sú vytlačené prázdne strany
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