
Ve výrobkové informaci z 09.03.2006 jsme již uvedli informace o výhodách pohonu 
NovoPort II s referenčním bodem koncového vypínání a uvedli jsme Vám význaky rozdílů 
pro průběh objednávání.  
 
Následně ještě jednou nejdůležitější význaky a údaje pro objednávání. 
 
NovoPort II 
 
Referenční bod- koncové vypínání 
Měření dráhy pojezdu mezi koncovou polohami „VRATA OTEVŘENO“ a „VRATA 
ZAVŘENO“  prostřednictvím čidla nacházejícího se v hlavě motoru. 
 
Změna směru otáčení 
Ve výrobním závodě je pro vydodání nastaveno provedení „PRAVÉ“  při pohledu zevnitř. Při 
montáži na levé straně vrat musí být tlačítko ukládání stlačeno tak dlouho až začne blikat 
číslice 3. Pravá montáž byla tímto změněna na levou montáž. Tlačítkem „AUF (otevírání)“ a 
„AB (zavírání) prověřit směr pojezdu (viz. montážní návod bod 15a).  
 
Soft start a soft stop 
Tato funkce je jako u Novomatic 403 a 553 v bodu 8 MENU nastavitelná v různých stupních 
(viz. montážní návod 22). 
 
Počítadlo pojezdů 
Stlačením tlačítka „AB (zavřeno)“ pod obu přibližně 3 sekund objeví se sled čísel např. 
1,8,6,8-. Pohon provede od zprovoznění 1868 pojezdů. 
(1x otevřeno a zavřeno = 1 pojezd) 
 
Přípojka kontaktu průchozích dveří 
Kontakt pro průchozí dveře se nepřipojuje na regulaci ale přímo k hlavě motoru (viz. 
montážní návod obr. 27a – 27b). 
 
Rychlé odblokování / otevřené průchozí dveře 
Při aktivaci rychlého odblokování na motorové skříni nebo pokud nejsou úplně zavřené 
průchozí dveře, objeví se ke displeji číslice „8“. Je-li motor opět zapojen nebo průchozí dveře 
zcela uzavřeny, číslice na displeji zhasne.  
 
Následně položkové čísla pro objednávání: 
Artikl      NovoPort I   NovoPort II 
kompletní pohon do BRH 2375  80805004   odpadá 
kompletní pohon do BRH 3125  80805005   80805033 
 
výměna – řídící jednotky   80805101   80805103 
výměna – agregátu motoru   80805100   80805104 
 
kabelový prodlužovaní set do BRH 2500 80805006   80805034 
ozubený řemen do BRH 3125  80805102   80805102 
náhradní akumulátor APS 230  80805035   80805035 
solární panel pro připojení Akupaketu  80805036   80805036 
APS 230 


