
 
Montážní návod 

SWING 90  
pohon dvoukřídlých vrat max. 3,3m/180kg 

 

 

Motor: 12 V dc 

 

Napětí: 230-110 V/ 50 Hz W140 

Krytí  IP44 

   1.0 Obsah sady 

2 pohonná ramena 12V, 400 mm zdvih s nouzovým 

odemykáním 

2 dálkové ovladače,  

1 elektronická řídící jednotka s CTR41 programátorem a 

přijímačem 

1x výstrážný maják 

pár fotobuněk 

klíč pro nouzové odemykání

  

 
délka vrat max.3,3m 

VAROVÁNÍ : 
Instalovat pouze na dobře vyvážených dveřích  

Před instalací pozorně čtěte tyto montážní instrukce. 
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Max. otevření vrat: 120 ° 

Čas otevření:  11-18 sec. 

 

                        Max. 1,65 m     Max. 1,65m 

Není určeno pro plná vrata větší než 1,5m/ křídlo ! 

Max. váha křídla 90 kg! 

 



OBSAH 

1.0 Obsah sady 

 1.2 Technické údaje 

2.0 Mechanická instalace 

2.1 Elektrická instalace 
 

3.0 Vysílač a přijímač 

3.1 Nastavení kódu dálkového vysílače v kartě CTR41. 

3.2 Provozní režim automatický / krok po kroku  

3.3 Instalace doplňkového příslušenství 
 

4.0 Kontrolní seznam 

4.1 Řešení problémů 

4.2 Náhradní díly 

4.3 Volitelné příslušenství  

5.0 Prohlášení o shodě  

5.1 Asistenční služba 

Příslušenství k montáži 

 

1.2 Technické údaje 

2 ramena dvoukřídlých vrat pro křídla s max. délkou křídla 1,65 m, 90 kg  

 – celkově pro 2 křídla max. 3,3 m,180 kg  

- 2 elektromechanické šroubové ramena se stejnosměrným motorem, 12 V, trvalý 

provoz (+50°-10°), nouzové odemykání klíčem  

-Elektronický programátor s vestavěným radiopřijímačem, provoz otevřít/zavřít, 

automatická ochrana 12V obvodu 

-Doplňková připojení: maják, bezpečnostní fotobuňky, klíčový spínač  

- 2-kanálový dálkový ovladač  
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   Velmi důležitá BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA     

VAROVÁNÍ : 

Tento pohon vrat byl navržen a testován tak, aby nabídl bezpečné služby, za předpokladu, že bude instalován, 

provozován, udržován a testován pouze za striktního dodržení instrukcí a varování, obsažených v tomto manuálu.  

Prosím, čtěte pozorně tento manuál před zahájením instalace Vašeho otvírače vrat a ujistěte se, že hmotnost, rozměry 

a typ Vašich vrat odpovídají limitům tohoto modelu pohonu.  

Dveře a pilíře musí být strukturálně bezpečné a stabilní.  

Instalujte pohon pouze na řádně vyvážená a promazaná vrata.  

Veškeré opravy struktury vašich vrat a pilířů musí být provedeny zkušeným a profesionálním technikem vratových 

systémů PŘED instalací pohonu vrat. Aby nedošlo k možným vážným zraněním či úmrtí: vždy volejte zkušeného a 

certifikovaného technika vratových systémů pokud vrata drhnou, váznou, či jsou nevyvážená.  

Instalace pohonu vrat na nevyvážených vratech může mít za následek vážné zranění či úmrtí.  

Nikdy nenoste hodinky, prsteny nebo volné oblečení když pohon instalujete či obsluhujete. Tyto věci by se mohly zachytit v 

mechanismu pohonu. Umístěte cedulky s varováním před zachycením na zeď vedle ovládání vrat.                                                          
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Po dokončení instalace vyzkoušejte, zda Váš pohon pracuje správně a vyzkoušejte bezpečnostní systém. Dveře se musí zastavit při 
kontaktu  s překážkou. Nainstalujte elektronickou skříňku vašeho pohonu mimo dosah dětí a z dosahu pohyblivých částí vrat. Aktivujte 
vrata pouze když je na ně jasně vidět, jsou řádně seřízena a pohybu dveří nic nebrání. Nespouštějte je nikdy z očí dokud se kompletně 
nezavřou.  

Zabránění možným vážným zraněním či úmrtí:  

Nikdy nenechávejte děti bez dozoru rodičů v blízkosti otvírače v pohybu, otevřeného, zavřeného či zastaveného.  

Nikdy nedovolte dětem hrát si s tlačítky dálkového ovládání či vysílače pohonu vrat a zabraňte dětem v ovládání pohonu tlačítky či 

vysílačem.  

Vždy uchovávejte dálkové ovladače mimo dosah dětí.  

Nikdy nenechte nikoho a nic zkřížit dráhu zavírajících se vrat 

Ukryjte odemykající klíč na bezpečném místě mimo dosah dětí za účelem možnosti ručního odemknutí (zevnitř) vrat a ručního ovládání 

v případě výpadku proudu či jiného problému.  

Eventuelně zajistěte více kopií Vašeho klíče a jeden si ponechte u sebe vždy, když odcházíte ze svého pozemku.  

Ujistěte se že máte druhý přístup pro pěší na svůj pozemek  v případě výpadku proudu nebo problému s Vaším pohonu, který Vám 

neumožní otevřít vrata ovladačem či dokonce ručně zvenku ( např. v případě plochých vrat neumožňujících odemknout Váš pohon zvenku). 

Abyste zabránili jakékoli škodě, nikdy nenechávejte předměty, auta, motocykly či cokoli jiného v dráze vrat. Bez řádně funkčního 

reverzačního systému mohou být osoby (obzvláště malé děti) VÁŽNĚ ZRANĚNY nebo USMRCENY zavírajícími se vraty. Bezpečnostní 

reverzační systém může selhat pokud dveře nejsou správně nainstalovány. Prosím, řádně si pročtěte instrukce v tomto manuálu á po 

instalaci proveďte test k ověření seřízení výkonu a nastavení.  Příliš velká síla na vratech bude interferovat s řádným provozem 

bezpečnostního systému. Nikdy nezvyšujte sílu nad minimální množství požadované k zavření vrat. Nikdy nepoužívejte seřízení síly ke 

kompenzaci pro drhnoucí či váznoucí vrata. Poté, co jsou provedena jakákoli seřízení, musí se otestovat bezpečnostní systém.  

Zabránění možným vážným zraněním či úmrtí způsobenému elektrickým proudem:  

O tom, že proud není zapojen, se ujistěte PŘED instalací otvírače. NIKDY nepřipojujte otvírač ke zdroji 

napájení dokud tak neuvedou instrukce. Instalace a elektroinstalace vrat MUSÍ být v souladu s 

veškerými místními elektrickými a stavebními zákoníky a bezpečnostními zákony.  

Elektroinstalace 230V musí být provedena výhradně kompetentním profesionálním a 

certifikovaným elektrikářem.  

TYTO INSTRUKCE USCHOVEJTE             Strana 4 
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2.0 Mechanická instalace. 

– před tím, než zahájíte instalaci, pozorně 

čtěte manuál  

- vyvrtejte fixační body 

- za použití metru a vodováhy určete 

správnou polohu k upevnění „K“ dílu k 

pilíři, vyhovujícímu rozměrům “A” a “B” 

sizes 

 

- Nainstalujte rameno  přitisknutím na fixační 
čep 

upevněte zadní „K“ díl k pilíři 

připevněte rameno k dílu „K“ 

čep 

pojistné 
kroužky 



 
 

 
 
 

– ověřte že G „vodící zařízení“ není v poloze 

maximálního otevření, ale o 1 cm méně.  

 

 
 

  

 

-Se zavřenými vraty najděte a označte správnou polohu pro 

upevnění dílu „H“ k vratům, za držení ramena  v přesně 

horizontální poloze, je třeba se současně vyvarovat  toho, 

aby zůstal pouze zavěšen na zadním čepu dílu “K”  

- vyvrtejte do vrat fixační body a dejte pozor na výběr 

plochy dost pevné a odolné, pokud možno zpevněné 

před upevněním dílu H.  

- Připevněte díl „H“ k vratům.  

 

Strana 6 
 

- upevněte čep skrz „seeger“ 

- v případě, že „vodící 

zařízení“ není zcela vpředu,  

odemkněte ovládač pomocí 

klíče a nechejte „vodící 

zařízení“ pohybovat ručně. 

- upevněte přední díl“H“ k pístu 



 

- Upevněte čep skrz „seeger“  

- Ujistěte se, že rameno je přesně v horizontální 

poloze a řádně upevněn.  

Doporučujeme zkontrolovat správný provoz vrat 

ručně, pohybem křídla.  

- instalace pístu dokončena. 

- s otevřenými vraty namontujte pevnou zarážku do země, 

v místě, odpovídajícímu maximálnímu otevření 

 

 

- instalace ramena na první křídlo je dokončena.  

- opakujte s druhým ramenem podle instrukcí z bodu 

1 až 15.  
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– připojte kabely motoru M2 (odpovídající křídlu, 

které se otevře první) ke konektorům 5 a 6 (5 

hnědý; 6 modrý) - musí být provedena všechna elektrická připojení. 

Zkontrolujte, že kabely motorů M1 a M2 nejsou opačně.  

- dobře uzavřete skříňku řídící jednotky, aby se dovnitř 

nedostala voda, což by elektronickou řídící jednotku 

mohlo poškodit 
  

 

- zajistěte kabely dvou motorů M1 a M2 svorkami 

- připojení kabelů vysokého napětí přenechejte 

kvalifikovanému elektrikáři 

Varování: Použijte H07RN-F kabel s dvojpólovým 

vypínačem pro přerušení elektrického vedení.  

- uveďte vrata do chodu krok za krokem za použití 

dálkového vysílače a ověřte, že ovládače jsou zamčeny 

klíčem.  

 

- zajistěte kabel vysokého napětí svorkou.  
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– připojte kabely motoru M1 (odpovídající křídlu, které 

se otevře jako druhé) ke konektorům 7 a 8 (7 hnědý, 8 

modrý) 



3.0 Vysílač a přijímač 

Vysílač 6203 je již " PŘEDKÓDOVÁN " výrobcem 12 bitovým kódem.  

Přednastavené kódy se budou vysílat stisknutím tlačítek T1-T2-T3 (Obr.) 

T1       Obsluha vrat 

T2       Obsluha garáže 

T3       (T1+T2 současně) jiné 

3.1 Nastavení kódu vysílače v kartě  CTR41. 

- Na elektronické kartě CTR41: 

1- vymazání standardního kódu: stiskněte P1 po dobu nejméně 10 sekund, bliknutí diody potvrdí zrušení kódu 

2- nastavení nového kódu vysílače v CTR41: stiskněte a uvolněte tlačítko P1, dioda se rozsvítí  

3- nový kód odešlete stisknutím tlačítka předtím nastaveného vysílače (T1 nebo T2 nebo T3), CTR41 řídící jednotka potvrdí přijetí nového kódu krátkým 

blikáním.  

4- stiskněte vybrané tlačítko vysílače 6203 k ovládání vrat. Přijímač je naprogramován!  
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3.2 Provozní režim AUTOMATICKÝ / KROK ZA KROKEM 
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA JE  DODÁVÁNA S NASTAVENÍM NA REŽIM STEP-TO-STEP (impuls na tlačítku T2 vysílače otvírá / impuls na tlačítku T2 vysílače zavírá.) 

Pro přepnutí na AUTOMATICKÉ zavírání dodržte následující instrukce.  

1) Se zcela zavřenými křídly odpojte ze sítě řídící jednotku a vyčkejte minutu.  

2) Stiskněte  P1 a zároveň znovu připojte řídící jednotku k elektrické síti aniž byste uvolnili tlačítko. 

3) Počkejte dokud se dioda nerozsvítí a poté uvolněte tlačítko P1. 

4) Dioda zhasne a tím potvrdí, že automatický režim byl nastaven.  

BĚHEM OTEVÍRÁNÍ (automatický režim): Stisknutím tlačítka vysílače 6203 se vrata otevřou zastaví se v úplně otevřené pozici. 

V tomto stádiu podobně jako v režimu krok za krokem nepřijímá systém zpětné signály, ani z vysílače, ani z přepínače s klíčem. 

BĚHEM ZAVÍRÁNÍ (automatický režim): 

Se zcela zavřenými křídly nelze dát impuls s vysílačem k zavření vrat:ovšem když uplyne 25 sekund, vrata se automaticky znovu zavřou. Během této pauzy systém nepřijímá žádný signál zavírání.  

Během zavírání lze nicméně obrátit pohyb stisknutím tlačítka vysílače či přepínače.  

!!K návratu k režimu KROK ZA KROKEM, dodržte instrukce podrobně popsané v odstavcích  1)2)3). 

 

3.3 Instalace doplňkového příslušenství  

- 7012 Fotobuňky 
Princip provozu: 

Vysílač vysílá modulované infračervené světlo, které je zachyceno přijímačem, když je tento paprsek světla (neviditelný) přerušen nějakým objektem,  signál je vyslán do CTR41 

programátoru, který obrátí směr provozu během zavírání. Montážní instrukce dodávány s produktem.  

-7500 výstražný maják 

Toto příslušenství umožňuje signalizaci pohybu křídel během otevírání a zavírání. Montážní instrukce dodávány s produktem.  

- 5000 klíčový spínač 

Toto příslušenství umožňuje provoz zařízení s klíčem. Montážní instrukce dodávány s produktem. 

4.0 Kontrolní seznam 

Pro ujištění, že jste provedli správnou montáž, ověřte následující:  

1. Rozměry vrat nesmí přesáhnout maximální limity – upřesněno strana 1 

2. Křídly musí být možné pohnout řádně ručně s minimální námahou.  

3. Ramena pohonu musí být upevněny NAPEVNO a musí být perfektně 

symetrické. 
 

4. Elektrická připojení je třeba provést pečlivě a pozorně. 

5. V případě, že nebyly použity fotobuňky, připojte terminál č.2 k terminálu č.3 přes propojku. 

6. V případě že se jedna nebo více pojistek spálí v důsledku chyby v montáži, nahraďte je jinými stejného typu. 

7. Otestujte bezpečnostní zařízení, musí být schopno okamžitě zastavit pohyb křídel. 

8. Neprovádějte instalaci, když jsou kolem děti nebo domácí zvířata. 

9. Neprovádějte montáž při dešti. 
 

10. Kabelové vedení musí být pod zemí v hloubce minimálně 40 cm. 

11. Veškeré upínací šrouby musí být dobře upevněny. 

12. Pro elektrická připojení používejte kabelové svorky. 

13. Obraťte se na kvalifikované osoby, abyste mohli zařízení připojit k síti 230V. Obstarejte bezpečnostní magneto-tepelný vypínač min.5 Amp. pro AC vedení. Zařízení třídy II, uzemnění není nutné. 

14. Každé 3 / 4 měsíce zkontrolujte chod manuálního odemykání. 

15. Pro venkovní instalaci použijte elektrické kabely. 

16.Vyměňujte baterii vysílače každých 12 měsíců.  

17.Používejte vždy originální náhradní díly                
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 4.1 Řešení problémů 

OPATŘENÍ: 
1. Vyměňte baterii ovladače nebo dočasně 

používejte klíčový spínač. 

2. Zkontrolujte vypínač  přívodu energie 230V nebo 

pojistku transformátoru A.0.8. 

3. Zakódujte ovladač jak je popsáno v odstavci 

3.0 

1.1 Motor otvírá a druhý zavírá 1. Špatné připojení M1/M2 1. Vyměňte připojení kabelů k motorům, viz obr. 14  
1.2 Motor se okamžitě zastaví 1. Špatná síla 1. Zkontrolujte velikost vrat a posuv   

1.3 Vrata se po otevření nezavřou 1.Seřízení propojky fotobuněk a nebo fotobuněk. 

pojistky. 
2.START kontakt 

1.Nejsou-li instalovány fotobuňky, spojte terminál 2 s 

terminálem 3. Seřiďte fotobuňky. 
2.START kontakt permanentně aktivní. Zkontrolujte. 

 

1.4 Blikač nefunguje 1. Vada žárovky 1. Zkontrolujte - 12 V max. 10W žárovka  

1.5 Nefunguje přepínač klíče 1. Vada spojení 1. Zkontrolujte elektrická připojení.  

1.6 Po pár letech motor pracuje pomalu 1. Vada kartáčů 1. Vyměňte elektrické kartáče.  RH/R/70  
1.7 Pojistka  0.8 amp.se spálila 1. Spálený transformátor 1. Zkontrolujte izolaci transformátoru  

4.2 Náhradní díly   

- řídící jednotka  CTR41 

- rameno  HC418 

- Skříňka řídící jednotky s R80 transformátorem 

- Sáček obsahující H a K fixační díly R8/818. 

4.3 Doplňkové příslušenství 

- HC6203 Dálkový vysílač 

- HC7500 Výstražný maják 

-  HC7012 Pár bezpečnostních fotobuněk 
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PŘÍČINA: 
1. Baterie ovladače vybitá.  

2. 230V chybí napájení 

3. Kód vysílače se liší od kódu řídící jednotky. 

PROBLÉM: 
1.0 Vrata se neotevřou na impuls.  

 



5.0 Prohlášení o shodě  
 

6203 dálkový vysílač: CE 0681  ve shodě s evropskou směrnicí 1999/5/EC 
Operátor vrat:  Modely č. HC818 a HC819 
jsou ve shodě s normami  EN55014, EN61000-3, EN60529, ETS 300 683, EN60555, & EN60335-1, EN60034 dle evropských směrnic: R&TTE 
99/05/EC,73/23/EEC,89/336/EEC                                                      
 
Prohlášení společnosti: 
pohonr vrat: Modely HC 818 a HC819, jsou-li instalovány a používány podle instrukcí výrobce,jsou ve shodě se směrnicí  89/392/EEC a veškerými jejími 
dodatky. 
Já, níže podepsaný, tímto prohlašuji, že výše uvedené produkty a veškerá jejich příslušenství, popsaná v manuálu, jsou ve shodě s výše uvedenými 
směrnicemi a normami.  
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Allducks Srl 

The Chairman 
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5.1 ASISTENČNÍ SLUŽBA 
 
I přesto, že jsme koncepci svých výrobků i tohoto instruktážního materiálu věnovali maximální pozornost, může se stát, že při instalaci automatického systému 
Vašeho zařízení narazíte na potíže nebo, že vyvstanou otázky, na něž nenaleznete odpověď. Určitě se na nás neváhejte obrátit – naši specialisté jsou Vám 
k dispozici a rádi Vám poskytnou potřebné rady. 
 
ASISTENČNÍ SLUŽBA – ZÁKAZNICKÉ CENTRUM 
 

Tel: 777 302 060 
 
PM Servis 
Na barikádách 670 
196 00 Praha 9 
Pondělí až pátek od 9:00 -18.00h 
Před tím, než nám zavoláte, mějte vždy po ruce následující údaje: 
 
 
- Model pohonu : SWING 90 
- Vlastnosti Vašich vrat 
- Rozměry vrat 
- Typ (dřevěné, kovové, apod.) 
- Ažurové (s otvory) nebo plné 
 
 
 

Budete-li mít problém s nastavením nebo s fungováním zařízení, kontaktujte nás telefonicky přímo z „terénu“ a přitom 
mějte zavřené dveře a otevřenou elektronickou skříňku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: 
Symbol (přeškrtnutá popelnice) na spotřebiči nebo jeho dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutného odevzdat do 
příslušného sběrného centra k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Při nákupu nového zařízení máte také možnost již nepoužívaný spotřebič vrátit přímo v obchodě, 
kde si nové zařízení pořizujete. 
 Při likvidaci spotřebiče se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu a odvezte ho do příslušného sběrného dvora. Další informace o likvidaci, rekuperaci a recyklaci 
tohoto spotřebiče získáte na příslušném místním úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili. 



ZÁRUČNÍ LIST 
V případě nefunkčnosti pohonu kontaktujte prosím nejdříve telefonicky našeho servisního technika na tel. 777 302 060  
Na tento výrobek se vztahuje 24 měsíční záruka. 

 

 

ZÁRUČNÍ LIST 

         Výrobek : El. pohon vrat MOVETO model SWING 90 

         Datum prodeje ................................................. 

  

 

 
 
Dodavatel:  
M.A.T.A. Czech s.r.o. 
Radlická 103 
150 00 Praha 5 
e-mail: info@mataczech.cz 
 

 
SERVIS : 

Tel: 777 302 060 
PM Servis 
Na barikádách 670 
196 00 Praha 9 
                   

 
 

 
 

 


