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Obsah tohoto manuálu, jakož i jeho jednotlivé části, především texty, obrázky i jejich vzájemné uspořádání, jsou 
chráněny právem duševního vlastnictví, a proto se na ně použijí právní předpisy České republiky upravující zejmé-
na autorské právo a ochranné známky. Jejich kopírování nebo jiné užití je možné pouze po předchozím písemném 
souhlasu společnosti ADAXET s.r.o..

Nice.cz 2022

Důležité upozornění

Tento manuál je určen pouze pro technický personál, který má příslušnou kvalifikaci pro instalaci. Žádná z informací, 
kterou obsahuje tento materiál není určena pro finálního uživatele. Tento manuál je určen pro klimatický senzor 
VOLO-S a nesmí být použit pro jiné výrobky. Klimatický senzor VOLO-S slouží jako programovací, případně ovlá-
dací prvek k automatizační technice, každé jiné použití je nevhodné a tudíž je zakázáno podle platných předpisů. 
Výrobce doporučuje přečíst si pozorně alespoň jednou veškeré instrukce předtím, než přistoupíte k vlastní insta-
laci. Je Vaší povinností provést vše tak „bezpečně“, jak to jen jde. Instalace a údržba musí být prováděna výhradně 
kvalifikovaným a zkušeným personálem, a to dle následujících českých norem a vládních nařízení:

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, tech-
nických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění.
- Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.
- Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility,
v platném znění.
- Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová 
zařízení, v platném znění.

Nekvalifikovaný personál nebo ti, kteří neznají aplikované normy v kategorii „Automatizace“, se musí zdržet instal-
ace. Pokud někdo provozuje tento systém, aniž by respektoval aplikované normy, je plně zodpovědný za případné 
škody, které by zařízení mohlo způsobit!
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1. Upozornění

Klimatický senzor VOLO S se používá v kombinaci s odpovídajícími řídícími jednotkami nebo pohony, pro automatické 
otevírání a zavírání rolet, markýz, slunečních clon a podobně.
Všechna ostatní použití jsou zakázána. Pro instalaci, údržbu nebo opravu prosím kontaktujte odborný servis vašeho 
dodavatele.

Pozor: Zařízení VOLO S obsahuje elektronické obvody, které mohou být připojeny pouze ke vhodněnaprogramovaným 
pohonům nrbo řídícím jednotkám. Špatné zapojení může způsobit vážné poškození zařízení. Pozorně si přečtěte následu-
jící instrukce a ověřte si, jaký pohon nebo řídící jednotku k senzorům VOLO můžete použít.

2. Popis výrobku

Klimatický senzor VOLO S (vítr, slunce) se používá ke vhodně naprogramovaným pohonům nebo řídícím jednotkám pro 
automatické otevírání a zavírání rolet, markýz, slunečních clon a td, ve vztahu k počasí. Například: Markýza se automaticky 
otevře, když slunce začne svítit, zavře se, když se zvedne vítr. 
Senzory měří rychlost větru, intenzitu slunečního svitu a posílají tuto informaci připojeným pohonům nebo řídícím jed-
notkám. Jakmile senzory zaregistrují překročení naprogramovaných hodnot, vydají pokyn k aktivaci pohonů nebo řídících 
jednotek, viz. dále. 

Vítr: Pokud vítr během posledních třech sekund přesáhl nastavené hodnoty, senzor spustí pohyb NAHORU (stejný jako 
po stisknutí tlačítka  vysílače). Dokud se hodnota větru nevrátí do normálu alespoń na 1 poslední minutu, jsou všechny 
ostatní pohyby blokovány. 

Slunce: Pokud je nastavená hodnota intenzity slunečního svitu překročena minimálně na poslední 2 minuty, je aktivován 
pohyb DOLŮ (stejný jako po stisknutí tlačítka  vysílače). Na rozdíl od senzoru větru je možné v tomto případě pohon 
také ovládat manuálně, stejně jako po sepnutí senzoru.

Pro nastavní úrovní detekce větru a slunce se řiďte níže uvedenými pokyny. 

3. Instalace

Instalaci proveďte dle obrázků 2, 3, 4 a 5. Pro řádné fungování senzorů, dbejte na jejich umístění v otevřeném prostoru a 
jejich plné vystavení povětrnostním vlivům (sslunce, vítr).

3.1 Elektrické zapojení 

Ke každému senzoru může být zapojeno až 5 jednotek/pohonů. V případě zapojení více pohonů/jednotek je nutné dodržet 
polaritu propojovacích vodičů (plus na plus a mínus na mínus) dle označení na vodičích pohonů a zapojení do správných 
svorek řídící jednotky (viz. návod k instalaci TT0). Senzory jeou vybaveny vstupem pro zablokování detekce slunce 
(detekce větru zůstává aktivní). Tato funkce může být ovládána tlačítkovým spínačem. (Pokud je sepnut detektor slunce, 
detekce je deaktovována.) Pro aktivaci senzoru slunce, může být použit i ovladač ERGO a PLANO. 

1

Šedé vodiče 
- tlačítko pro vypnutí 
senzoru slunce

Modré vodiče

4. Testování

Pro ověření správné funkce a nainstalování senzorů se řiďte následujícíni instrukcemi. V instrukcích jsou uváděny automa-
tizované markýzy, ale stejnými pokyny se můžete řídit i u ostatních aplikací.



VOLO S klimatický senzor

VOLO S
klimatický senzor

4

Tabulka A2: Změna úrovně „sluneční” ochrany s „prioritní” funkcí (viz. obr. 7) Příklad

1. Stiskněte tlačítko již naprogramovaného vysílače, dokud neuslyšíte pípnutí (asi po 
5 sekundách).

2. Pomalu stiskněte  tlačítko, tolikrát dle toho, jakou požadujete úroveň svitu: 1, 2 nebo 
3. Pokud zmáčknete tlačítko 4×, bude naprogramována úroveň svitu odpovídající 
současnému stavu. (V daném okamžiku aktuální intezity svitu slunce na obloze.)

3. Po několika sekundách uslyšíte počet pípnutí odpovídající zvolené úrovni slunečního 
záření.

4. Stiskněte knoflík  pro potvrzení operace, (3 pípnutí) nebo čekejte nejméně 5 sekund 
bez potvrzování a operace bude ukončena automaticky, beze změny aktivizační 
úrovně slunečního záření.

Tabulka A1: Změna úrovně „větrné” ochrany s „prioritní” funkcí (viz. obr. 6) Příklad

1. Stiskněte tlačítko již naprogramovaného vysílače, dokud neuslyšíte pípnutí (asi po 
5 sekundách).

2. Pomalu stiskněte  tlačítko, tolikrát dle toho, jakou požadujete úroveň větru: 1, 2 nebo 
3.

3. Po několika sekundách uslyšíte počet pípnutí odpovídající zvolené úrovni rychlosti 
větru.

4. Stiskněte knoflík  pro potvrzení operace, (3 pípnutí) nebo čekejte nejméně 5 sekund 
bez potvrzování a operace bude ukončena automaticky, beze změny aktivizační 
úrovně rychlosti větru

4.1 Testování senzoru větru (anemometr)

1. Markýzu zastavte v polootevřené poloze.
2. Foukejte vzduch na anemometr (např. fénem) tak aby se roztočil a rychlost jeho otáčení překročila nastavené hodnoty. 
 (Tovární nastavení je 30 km/h, což odpovídá asi 8 otáčkám za sekundu.)
3.  Tyto hodnoty musí být překračovány minimálně 3 sekundy. Poté je aktivován pohyb NAHORU (stejně jako  tlačítko 
 ovladače). Markýza se plně navine a po dobu 1 minuty nebude možné zadat jiný (další) pokyn.

4.2 Testování sensorů slunce

1. Odpojte a zapojte hlavní napájení pohonu a markýzu zastavte v polootevřené poloze.
2. Osvětlete sensor sluncem nebo jiným světelným zdrojem se silnou svítivostí tak aby byly překročeny nastavené hodnoty.
3. Po dvou minutách bude aktivován pohyb DOLU ( stejně jako  tlačítkem ovladače). Tovární nastavení je na úroveň 2, 
 odpovídající jasnému slunečnému dni.

Pokud sensory slunce nejsou nastaveny tak jak potřebujete, mohou být naprogramovány dle níže uvedených instrukcí.

5. Programování

Pohony a řídící jednotky jsou aktivovány po překročení hodnot nastavených v zařízeních VOLO. 
Sensory slunce a větru mají více úrovní nastavení, programovatelných v pohonu nebo řídící jednotce. 
Pro účely programování použijte dálkové ovládání, které již ovládá daný pohon nebo řídící jednotku.



VOLO S
klimatický senzor

VOLO S klimatický senzor

5

6. Co dělat když

Anemometr je zapojen a přestože je překročena nastavená úroveň rychlosti větru, pohon se nespouští v po-
žadovaném směru.

Ujistěte se, že je senzor připojen správně. Napětí na vodičích by mělo být cca 24 V. Pokud naměříte jiné hodnoty, znovu 
ověřte zapojení, podívejte se zda je pohon zapnut a pracuje. Pokud je zapojeno více pohonů nebo jednotek ke stenému 
sensoru, ověřte, zdali jsou všechny vodiče zapojeny mínus na mínus a plus na plus.

Přestože je zapojení v pořádku, napětí na svorkách je cca 24 V a anemometr se otáčí, pohyb NAHORU  nezačne. 

Anemometr musí registrovat překročení úrovně nastavení poslední 3 s. Roztočte anemometr na nastavenou úroveň a 
zkuste snížit práh citlivosti anemometru v pohonu nebo řídící jednotce.

Test odezvy senzoru větru je jednoduchý. Test odezvy sensoru Slunce o něco složitější.

Impuls pro zastínění DOLU je iniciovan jen jednou, protože pro jeho vyvolání je nutno překročit úroveň svitu na sensoru 
nejméně po dobu 2 minut. Zkuste pohon vypnout a znovu zapnout a pak opakujte celý test. Ověřte a opakujte pro-
gramování, pokud je to nutné. Zkuste také snížit práh naprogramované citlivodti sensoru slunce v pohonu/jednotce.

7. Technické parametry



Tabulka 1: Technické parametry

Napájecí proud 24 Vdcse sériovým 
odporem na 500 Ω

Používejte pouze programovaný pohon nebo jednotku!

Větrná instanta (impuls/s/km/h) 0,25 Programovatelné úrovně citlivosti pohonů/ jednotek 
úroveň 1 = 15 km/h, 
úroveň 2 = 30 km/h, 
úroveň 3 = 45 km/h.

Světelný senzor 5 až 50 Klux Programovatelné úrovně citlivosti pohonů/ jednotek 
úroveň 1 = 15 Klux, 
úroveň 2 = 30 Klux, 
úroveň 3 = 45 Klux, 
úroveň 4 = Auto (nastavení současného, aktuálního 
stavu).

Rozměry a hmotnost W = 120 
L = 215 mm 
H = 85 mm 
Hmotnost = 200 g

Stupeň ochrany IP 55

Pracovní teploty -30 až 70 °C

Výrobce si vyhrazuje právo měnit technické a jiné parametry výrobku bez předchozího upozornění.



VOLO S
klimatický senzor

6

VOLO S klimatický senzor

2

3 4 5

6

7



NiceWay - modulární a profesionální systém dálkového ovládání s exluzivním designem

Go - mini kapesní 
provedení pro 
moduly NiceWay

Stone - stolní a přenosné
nárazuvzdorné provedení

Ondo - nárazuvzdorné provedení
na stůl i zeď

modul 
vysílače

Opla - provedení na zeď
čtvercový tvar

Opla - provedení na zeď,
obdélníkový tvar

Niceway
Komplexní a inovativní systém dál-
kového ovládání. Pro ovládání veškeré 
Nice automatizace z libovolného místa 
ve Vašem domě.

NiceWay je nový a plně komplexní systém 
dálk. ovládání pro ovládání veškeré autom-
atizace z jakéhokoliv místa domácnosti.

Díky rozsahu barev a tvarů jistě vyhoví 
všem požadavkům. Ačkoliv jsou dostupné 
v 1 až 80 skupinách (240 kanálech), jsou 
velmi malé a jednoduše použitelné.

Modulární NiceWay systém je založen na 
dálkových ovladačích, které mohou být 
uloženy v několika modelech držáků. 

Nárazuvzdorný materiál příjemný na 
dotek i nošení. Pohodlí a jednoduchost
jsou zaručeny renomovaným a oce-
ňovaným Nice designem. 

Je lhostejné jaký si vyberete držák 
nebo krabičku, každá automatizace 
v domě může být ovládána plovoucím 
kódem 433,92 MHz typu FloR a VeryVR 
systémů, plně kompatibilními s NiceWay.

Profesionální a praktické programování 
pomocí Palmtop přístrojů (BUPC).

Pro ochranu elektronických částí před 
nečistotami a vlhkostí jsou pryžová 
tlačítka skryta v těle modulů. 



Nice – pohony pro brány

ROX
pohon pro posuvné
brány do 1000 kg

ROBUS
pohon pro posuvné
brány do 1000 kg

RUN
pohon pro posuvné 
brány do 2500 kg

WINGO
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 1,8 m

TOONA
pohon pro otočné brány
do šířky 7 m

METRO
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 3,5 m

V2 – pohony pro brány

FOX TORQ 500D
pohon pro posuvné brány
do 500 kg

FOX AYROS
pohon pro posuvné
brány do 1200 kg

FORTECO
pohon pro posuvné 
brány do 1800 / 2200 / 
2500 kg

CALYPSO
pohon pro křídlové 
brány do šířky křídla 
2,5 / 4 m

FOX STARK
pohon pro křídlové 
brány do šířky křídla 
6 m

FOX VULCAN
podzemní pohon pro 
křídlové brány
do šířky křídla 7 m

Pohony pro garážová vrata

FOX ATRIS
stropní pohon pro garážová 
vrata do 15 m2

SPIN
stropní garážový pohon
s řemenovou dráhou
do 17,5 m2

SPY
stropní pohon s řemenovou 
dráhou s pojezdem motoru
v dráze do 14 m2

HYPPO
pohon pro otočné brány se
silnými pilíři a skládací vrata

TOM
pohon pro průmyslová sekční 
a rolovací vrata do 750 kg

Automatické závory

FOX NIUBA
automatická elektromechanická 
závora s délkou ramene do 6 m

WIDE
automatická závora s délkou 
ramene do 7 m

BAR
automatická závora s délkou
ramene do 9 m

SEM2
2 komorový semafor;
červená-zelená

LP1 / LP2
zemní 1-smyčkový /
2-smyčkový indukční
detektor vozidel

Dálkové ovládání, bezkontaktní snímače, klávesnice a docházkové systémy

ERA-FLOR
2 kanálový klíčenkový dálkový 
ovladač s indikací signálu LED 
diodou, 433,92 MHz

ON3EBD
3 kanálová obousměrná 
vysílačka 433,92 Mhz

FOX
2; 4-tlačítkový dálkový rádiový 
ovladač, 433,92 MHz

SBM1001
ovládání vzdáleného přístupu
s GSM modulem pro
999 telefonních čísel

ETP + BC/S
snímač bezkontaktních karet
a čipů + čip

T-
02

-2
02

2

Přehled produktů


