
MFZ Antriebe GmbH & Co. KG 
Neue Mühle 4

D-48739 Legden 
 

D
CZ 

 Strana 1 z 5 Revision 07 
  

4. Připevněte úhelník k vratům 
Vzdálenost spodní hrany úhelníku od spodní hrany vrat má být:
 130< x <160 mm 

Pokyny: 

 Při uvedení do provozu, resp. ročním servisu je třeba vyzkoušet bezvadnou funkci ve 
více výškových úrovních 

 Obě světelné závory musí být na vratech namontovány ve stejné výšce 
 Světelné závory musí být ve vysunutém stavu vyrovnány přímo vedle vodící kolejnice, 

aby byla monitorována celá světlá šířka
 Přijímač by měl být chráněn před přímým slunečním světlem 

Montáž předsunuté světelné závory Duo 

Montáž 

1. Přišroubujte na závory upevňovací úhelníky 
2. Zavřete vrata 

3.  Umístěte fotobuňky v zasunutém stavu na podlahu u vrat. 
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Připojení světelných závor k řízení 
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br = hnědá
ws = bílá
gr = zelená
ge = žlutá 
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Elektrické zapojení na CS300

 Vodiče přijímače a vysílače se dle barev zapojí paralelně a pomocí 
spirálového kabelu propojí na CS300. 

 Oba žluté vodiče světelných závor musí být spojeny 
 Předkoncový spínač ZAVŘENO musí být správně nastaven 

Zapojení na CS300: 

hnědá

1 2

Relais 1

X5 X4
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zelená

bílá

CS300

CS300      – MOD 12

CS300ME – MOD 11

CS300FS  – MOD 11

Nastavení předkoncového spínače ZAVŘENO 

 Nastavte v CS300 mód relé 1 na 12 (Předkoncový spínač ZAVŘENO - 
koncový spínač ZAVŘENO). 

 U CS300ME /CS300FS nastavte mód relé 1 na 11 (Předkoncový spínač 
ZAVŘENO) 

 Zavřete vrata natolik, až se světelná závora právě dotkne podlahy. 

 V diagnostickém  menu odečtěte okamžitou pozici vrat (jen u AWG – 
digit. konc. spínače). 

 Předkoncový spínač ZAVŘENO nastavte na tuto pozici.
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Elektrické zapojení na CS 310 

 Vodiče přijímače a vysílače se dle barev zapojí paralelně a pomocí 
spirálového kabelu propojí na CS310. 

• Oba žluté vodiče světelných závor musí být spojeny.
 Bod Revers OFF musí být správně nastaven. 

Zapojení na CS 310: 

hnědá

X4

5 6 7 8

zelená

bílá

CS310

Nastavení bodu Revers OFF 
 Zavřete vrata natolik, až se světelná závora právě dotkne podlahy. 
 V diagnostickém  menu odečtěte okamžitou pozici vrat (jen u AWG – digit. 

konc. spínače)...např. 4150 

 Vrata úplně zavřete 
 V diagnostickém  menu odečtěte okamžitou pozici vrat (jen u AWG – digit. 

konc. spínače)...např. 4000 
 Rozdíl (např. 150) zadejte jako hodnotu v menu „REVERS OFF“.
 Nastavte hodnotu v menu „SKS REV“ na MOD 2.

(stop + reverzace mezi horním konc. spínačem a bodem reverzu, žádná akce 
mezi bodem reverzu a spodním konc. spínačem.)
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Elektrické zapojení na CS 400 

 Vodiče přijímače a vysílače se dle barev zapojí paralelně a pomocí
spirálového kabelu propojí na CS400. 

 Oba žluté vodiče světelných závor musí být spojeny. 
 Předkoncový spínač ZAVŘENO musí být správně nastaven. 

Zapojení na CS 400: 

hnědá
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8
K

2
zelená

bílá

CS400

CS400 – MOD 12
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44
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Nastavení předkoncového spínače ZAVŘENO
 Nastavte v CS400 mód relé A na 12 (Předkoncový spínač ZAVŘENO - 

koncový spínač ZAVŘENO).
 Zavřete vrata natolik, až se světelná závora právě dotkne podlahy. 
 V diagnostickém  menu odečtěte okamžitou pozici vrat (jen u AWG – 

digit. konc. spínače).
  Předkoncový spínač  ZAVŘENO nastavte na tuto pozici.




