
 

Programovatelný elektronický vrátný Driml V-pro1 
 
 

  
 

Účel použití: 
 

Zařízení je určeno pro automatizované otevírání dvířek pro drůbež. 
Otevření/zavření dvířek může být dle nastavení závislé na osvětlení (den/noc), 

teplotě, aktuálním čase nebo kombinaci uvedeného. 
 

Výrobce: Driml  Česká 19, 664 31 
Tel:    733 533 332,   733 533 733,  732 238 188 

 
libor.driml@profarmu.cz,  hana.drimlova@profarmu.cz,  www.profarmu.cz , www.driml-napajecky.cz 
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 Klíčové vlastnosti: 
 
Externí senzor osvětlení, senzor teploty, vnitřní hodiny, měsíční časové programy, možnost kombinace více 
připojených senzorů, podsvětlený displej a tlačítka pro nastavení, indikační semafor, bateriový provoz, 
možnost externího napájení, malé rozměry a nízká hmotnost. 
 

 
 
 

Parametry zařízení: 
Napájecí napětí (externí konektor): DC 10-15 V max. 400 mA 
Bateriový provoz: industriální alkalické baterie 3xAA 
Střední hodnota proudu z baterií v klidovém stavu: <40 uA 
Maximální nosnost: 1,5 kg 
Stupeň krytí: IP21 
Provozní teplota: -20 až +85 °C 
Rozměry (ŠxVxH): 115x127x60 mm3 

 

Upozornění: 
Do zařízení používejte pouze kvalitní alkalické baterie stejného typu. Nepotřebná a nefunkční zařízení 
nevyhazujte do koše, vraťte je prosím výrobci k ekologické likvidaci. 

 



 

Návod k obsluze – popis zařízení 
 

Přístroj se upevní nad vertikálně posuvná dvířka pomocí dvou vrutů skrze montážní otvory. Přístroj 
potom dle nastavení zvedá a spouští dvířka připevněná na vlasci. Spodní doraz dvířek je řešen detekcí tahu 
vlasce (pokud není vlasec zatížen, motor je zastaven). Horní doraz lze nastavit vytvořením uzlíku na vlasci 
pod korálkem, který při navíjení vlasce sepne koncový spínač. Výška zdvihu vertikálně posuvných dvířek v 
kolejničkách je maximálně 60 cm.  

Displej a LED semafor je napájen výhradně z externího zdroje, který je pro nastavení přístroje 
vyžadován. Funkčnost zařízení při čistě bateriovém provozu je shodná, ale není možné zařízení nastavovat 
z důvodu úspory energie. Pokud jsou do zařízení vloženy baterie a přitom je přivedeno i externí napájení, 
neodebírá zařízení z baterií žádnou energii. Přístroj je také možné provozovat zcela bez baterií, pouze 
z externího zdroje. 
 
 

      
 

 
 

 
 

Návod k obsluze – základní nastavení 
 

 Odšroubujte čtyři šrouby krytu, kryt sejměte.  

 Zakryjte externí světelný senzor a připojte externí zdroj 12V DC do zdířky externího napájení 
(odstraňte červenou záslepku).  

 Proveďte nastavení požadovaných funkcí.  
o Rychlé nastavení viz. kapitola Příklady nejčastěji používaných nastavení 
o Uživatelské nastavení dle popisu jednotlivých položek menu 
o Pokročilé nastavení viz. příloha Informace k nastavení logiky při souběžném použití senzoru 

osvětlení a časového programu 

 Doporučujeme nastavení uložit viz. funkce Ulozit 36 
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Zařízení je z výroby (nebo po resetu) nastaveno tak, že je povoleno pouze otevírání světlem 
(opoždění zavření zakázáno, limit teploty zakázán, časový program zakázán). Současně jsou 
přednastaveny měsíční programy západu a východu slunce v zimním čase. 

Pro nastavení funkcí zařízení jsou k dispozici čtyři tlačítka: SET, <, +, >. Displej je po připojení 
externího zdroje podsvícen a je zobrazena první položka menu. S využitím tlačítek < a > je možné 
procházet jednotlivé položky menu. 
Pozice v menu je zobrazena formou dvou číslic na prvním řádku vpravo. Zjednodušený název 
položky v menu je zobrazen zbylými znaky na prvním řádku. Pokud je potřeba změnit hodnotu 
v některé položce menu, je nutné přejít do editačního režimu. Vstup do editačního režimu se 
provede stiskem tlačítka SET, následně se na druhém řádku displeje objeví editační znak █. Stiskem 
kláves <, +, > se pak provádí úprava hodnoty. Editační režim se ukončí opětovným stiskem tlačítka 
SET a editační znak zmizí. 
Pozn.: v některých položkách menu mohou být některé, či všechny editační klávesy bez funkce. 

 
Popis jednotlivých položek menu: 

 Dvere 01 – zobrazuje na druhém řádku pozici dveří dle stavu senzorů. V editačním režimu 
umožňuje dočasně nuceně otevřít či zavřít dvířka klávesami < a >. Klávesa + zastavuje pohyb 
dvířek. 

 Svit↑ 02 – zobrazuje na druhém řádku vlevo nastavenou hodnotu osvětlení pro otevření 
dvířek a vpravo aktuální hodnotu ze světelného senzoru. Větší hodnota značí větší intenzitu 
světla. Aktualizace aktuální hodnoty se provádí přibližně každých 20 s. Nastavovaná 
hodnota je v rozsahu 000-999, kdy nastavená hodnota 999 znamená, že se nebude senzor 
osvětlení využívat pro otevírání dvířek. Pozor: pokud se točí motor, není aktualizována ani 
hodnota osvětlení ani teploty. 

 Svit↓ 03 – zobrazuje na druhém řádku vlevo nastavenou hodnotu osvětlení pro zavření 
dvířek a vpravo aktuální hodnotu ze světelného senzoru. Větší hodnota značí větší intenzitu 
světla. Aktualizace aktuální hodnoty se provádí přibližně každých 20 s. Nastavovaná 
hodnota je v rozsahu 000-999, kdy nastavená hodnota 000 znamená, že se nebude senzor 
osvětlení využívat pro zavírání dvířek. Pozor: pokud se točí motor, není aktualizována ani 
hodnota osvětlení ani teploty. 

 Tsvit↓ 04 – slouží pro opoždění zavření dvířek při poklesu intenzity světla pod nastavenou 
hodnotu. Opoždění může být nastaveno v rozsahu 000-999 s. 

 Teplo 05 – na druhém řádku displeje se v levé části zobrazuje nastavená teplota, která musí 
být minimálně dosažena pro otevření dvířek (pokud jsou splněny další podmínky např. 
osvětlení). V pravé části je pak zobrazena aktuální měřená teplota. Nastavení je možné 
provést v rozsahu -20 až 40 °C, nastavení -20 °C znamená, že se nebude teplotní limit pro 
otevření dvířek používat. Pozor: nastavení položky brzdí pouze událost otevření dvířek, to 
znamená, že při otevřených dvířkách a poklesu teploty pod nastavenou teplotu, nedojde k 
uzavření dvířek.  

 CasDen06 – na druhém řádku je zobrazen ZIMNÍ čas a datum ve formátu HHMM DDD, kde 
HH je čas v hodinách, MM čas v minutách a DDD je den v roce, dle hodnoty DDD se určuje 
aktuální měsíc. V editačním režimu je možné čas a den nastavit. Pozor: systém neuvažuje 
přestupný rok a pracuje pouze se zimním časem. 

 CasKor07 – položka slouží pro automatickou časovou korekci hodin. Na druhém řádku je 
zobrazeno DDD  ±SS, kde DDD je počet dní pro použití korekce a ±SS je hodnota 
v sekundách, která bude po uplynutí každých DDD dní přičtena, nebo odečtena od 
aktuálního času. Časová korekce je provedena v prvních minutách po čase 0000. Pozor: 
počítadlo dní časové korekce se nuluje vždy při editaci časové korekce, ale také při nahrání 
dat z paměti EEPROM. 

 Leden↑08 – nastavení času pro otevření dvířek v daném měsíci ve formátu HH:MM, kde 
HH je hodina, mm je minuta. Přednastavená hodnota je platná pro zimní čas. Pro povolení 
časového programu musí být nastavena také položka Prog, případně Logik↑a  Logik↓. 



 Leden↓09 – nastavení času pro zavření dvířek v daném měsíci ve formátu HH:MM, kde HH 
je hodina, mm je minuta. Přednastavená hodnota je platná pro zimní čas. Pro povolení 
časového programu musí být nastavena také položka Prog, případně Logik↑a  Logik↓. 

Unor ↑10 – popis viz Leden↑. 
Unor ↓11 – popis viz Leden↓. 
Breze↑12 – popis viz Leden↑. 
Breze↓13 – popis viz Leden↓. 
Duben↑14 – popis viz Leden↑. 
Duben↓15 – popis viz Leden↓. 
Kvete↑16 – popis viz Leden↑. 
Kvete↓17 – popis viz Leden↓. 
Cerve↑18 – popis viz Leden↑. 
Cerve↓19 – popis viz Leden↓. 
Cvnec↑20 – popis viz Leden↑. 
Cvnec↓21 – popis viz Leden↓. 
Srpen↑22 – popis viz Leden↑. 
Srpen↓23 – popis viz Leden↓. 
Zari ↑24 – popis viz Leden↑. 
Zari ↓25 – popis viz Leden↓. 
  Rijen↑26 – popis viz Leden↑. 
Rijen↓27 – popis viz Leden↓. 
Listo↑28 – popis viz Leden↑. 
Listo↓29 – popis viz Leden↓. 
Prosi↑30 – popis viz Leden↑. 
Prosi↓31 – popis viz Leden↓. 

 Progr.32 – pokud je časový program povolen, budou v nastaveném čase daného měsíce 
dvířka otevřena/zavřena, pokud nebude funkce blokována dalšími nastaveními, např. 
teplota. Na druhém řádku displeje je zobrazeno „Zapnut“, v opačném případě je zobrazeno 
„Vypnut“. 

 Logik↑33 – položka slouží pro možnou kombinaci událostí k otevření dvířek. Pokud je 
současně povolen senzor osvětlení i časový program budou dvířka při nastavení Logik↑33 
na hodnotu „Soucet“ otevřeny první událostí k otevření dvířek, která nastane. Bude-li 
položka nastavena na hodnotu „Soucin“, budou dvířka otevřeny až poté, co budou splněny 
obě podmínky pro otevření současně (tzn., bude dostatečné osvětlení a nastavený čas). 
Pozor otevření může být dále blokováno venkovní teplotou viz položka Teplo. 

 Logik↓34 – položka slouží pro možnou kombinaci událostí k zavření dvířek. Pokud je 
současně povolen senzor osvětlení i časový program budou dvířka při nastavení Logik↓33 
na hodnotu „Soucet“ drženy otevřeny dokud bude hodnota osvětlení nad mezí pro zavření, 
nebo bude trvat doba pro otevření dle časového programu. Bude-li položka nastavena na 
hodnotu „Soucin“, budou dvířka držena otevřená pouze, dokud budou splněny obě 
podmínky současně, tzn. bude dostatečně velká hodnota osvětlení a nenastane nastavený 
čas pro zavření. 

 Reset 35 – uvede nastavení všech položek menu do výchozího stavu. Potvrzení resetu se 
v editačním režimu z bezpečnostních důvodů potvrzuje na vyzvání klávesou >. 

 Ulozit 36 – slouží k uložení nastavení položek do paměti EEPROM. Tato paměť nevyžaduje 
pro uchování nastavení přivedené externí napájení, ani vložené baterie. Po zapnutí zařízení 
jsou načteny hodnoty položek dle posledního uloženého stavu. Potvrzení uložení se v 
editačním režimu z bezpečnostních důvodů potvrzuje na vyzvání klávesou >. 

 Nacist 37 – slouží k načtení hodnot položek menu dle posledního uloženého stavu. Po 
zapnutí zařízení jsou automaticky načteny hodnoty všech položek z paměti EEPROM. 

 SWver 38 – na druhém řádku je zobrazeno označení verze firmwaru zařízení.  
 
 



 
Návod k obsluze – příklady nejčastěji používaných nastavení 

 
Postup pro nastavení reakce pouze na senzor osvětlení (výchozí stav po resetu) 
Svit↑ 02 a Svit↓ 03 nastavit na požadovanou hodnotu osvětlení. 
Tsvit↓ 04 nastavit na 0. 
Teplo 05 nastavit na -20 °C. 
Progr.32 nastavit na „Vypnut“. 
 
Postup pro nastavení reakce pouze na senzor osvětlení s opožděným zavřením 10 minut 
Svit↑ 02 a Svit↓ 03 nastavit na požadovanou hodnotu osvětlení. 
Tsvit↓ 04 nastavit na 10*60 tedy 600 s. 
Teplo 05 nastavit na -20 °C. 
Progr.32 nastavit na „Vypnut“. 
 
Postup pro nastavení reakce pouze na senzor osvětlení s teplotou pro otevření nad 1 °C 
Svit↑ 02 a Svit↓ 03 nastavit na požadovanou hodnotu osvětlení. 
Tsvit↓ 04 nastavit na 0. 
Teplo 05 nastavit na +1 °C. 
Progr.32 nastavit na „Vypnut“. 
 
Postup pro nastavení reakce pouze na senzor osvětlení s teplotou pro otevření nad 1 °C a s opožděným 
zavřením 10 minut 
Svit↑ 02 a Svit↓ 03 nastavit na požadovanou hodnotu osvětlení. 
Tsvit↓ 04 nastavit na 10*60 tedy 600 s. 
Teplo 05 nastavit na +1 °C. 
Progr.32 nastavit na „Vypnut“. 
 
Postup pro nastavení pouze časového programu 
Svit↑ 02 nastavit na 999. 
Svit↓ 03 nastavit na 000. 
Teplo 05 nastavit na -20 °C. 
Nastavit časy otevření/zavření v jednotlivých měsících. 
Progr.32 nastavit na „Zapnut“. 
 
Postup pro nastavení pouze časového programu s teplotou pro otevření nad 1 °C 
Svit↑ 02 nastavit na 999. 
Svit↓ 03 nastavit na 000. 
Teplo 05 nastavit na +1 °C. 
Nastavit časy otevření/zavření v jednotlivých měsících. 
Progr.32 nastavit na „Zapnut“. 
 
 
 
 
 
  



 

 



Informace k nastavení logiky při souběžném použití senzoru osvětlení a 
časového programu 
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