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C1

C4

C3

C2

Elektrolås festet til stolpe
nødvendig for porter: • fra 2000 mm fløybredde, • med portvekt > 250 kg
• med portfylling 70 % og, • fløybredde > 1500 mm
Artikkelnr. 562 917

El-lås til søjlelås
nødvendig til porte: • fra og med 2000 mm fløjbredde, • med en portvægt > 250 kg
• med portfyldning 70 % og fløjbredde > 1500 mm
Art. nr. 562 917

Fechadura eléctrica para bloqueio helicoidal 
indispensável em portões: • com uma largura do batente superior a 2000 mm
• com um peso do portão > a 250 kg, • com 70 % de recheio do portão e uma 
largura do batente > a 1500 mm
Artigo nº 562 917

Zævor electric pentru blocarea pilonilor

necesar pentru porfli: • începând cu 2000 mm læflimea foii, • cu o masæ a 
porflii > 250 kg, • cu o umpluturæ de max. 70% øi læflimea foii > 1500 mm
Nr. articol 562 917

Ηλεκτρικ� κλειδαρι� για κλε�σιµ� των �ρθ�στατ�ν
Aπαρατητ� για τις π
ρτες: • µε πτερ�για απ
 2000 mm, • µε ��ρ�ς θυρ�ν 
> 250 κιλ� • µε πλ#ρωση της π
ρτας 70% και πλ�τ�ς πτερυγων > 1500 mm
Aρ. ε�δ�υς: 562 917

Sähkölukko pylväslukitukseen
vaaditaan seuraaviin portteihin: • oven leveys 2000 mm tai suurempi, • portin paino 
> 250 kg, • portissa 70 %:nen täyte ja oven leveys > 1500 mm
Tuote nro 562 917

Elektrolås festet til bakken
nødvendig for porter: • fra 2000 mm fløybredde, • med portvekt > 250 kg • med port-
fylling 70 % og, • fløybredde > 1500 mm. Stoppebukk (Artikkelnr. 562 924) nødvendig 
Artikkelnr. 562 919

El-lås til gulvlås
nødvendig til porte: • fra og med 2000 mm fløjbredde, • med en portvægt > 250 kg
• med en portfyldning 70 % og en fløjbredde > 1500 mm. Påløbsbuk (Art. nr. 562 924)
nødvendig  Art. nr. 562 919

Fechadura eléctrica para bloqueio de solo 
indispensável em portões: • com uma largura do batente superior a 2000 mm • com
um peso do portão > a 250 kg, • com 70 % de recheio do portão e uma largura do
batente > a 1500 mm. É necessário um apoio de esbarro (Artigo nº 562 924)
Artigo nº 562 919

Zævor electric pentru blocarea podelei

necesar pentru porfli: • începând cu 2000 mm læflimea foii, • cu o masæ a 
porflii > 250 kg, • cu o umpluturæ de max. 70% øi læflimea foii > 1500 mm
este necesaræ o consolæ de deschidere (articol nr. 562 924)
Nr. articol 562 919

Ηλεκτρικ� κλειδαρι� για τη µανδ�λωση τ�υ δαπ%δ�υ
Aπαρατητ� για τις π
ρτες: • µε πλ�τ�ς απ
 2000 mm, • µε ��ρ�ς π
ρτας 
> 250 κιλ� • µε µ(γιστη γ
µωση π
ρτας 70% και πλ�τ�ς πτερυγων > 1500 mm
)δραν� (κα�αλ(τ�) (αρ. εδ�υς 562 924) Aρ. ε�δ�υς 562 919

Sähkölukko maalukitukseen
vaaditaan seuraaviin portteihin: • oven leveys 2000 mm tai suurempi, • portin paino 
> 250 kg, • portissa 70 %:nen täyte ja oven leveys > 1500 mm
Lukitusjalusta (Tuote nro 562 924) tarpeellinen Tuote nro 562 919

Låseboks nødvendig 
Artikkelnr. 562 924

Påløbsbuk med rigeludsparing til el-lås
Art. nr. 562 924

Apoio de esbarro com fenda para dispositivo de bloqueio da fechadura 
eléctrica 
Artigo nº 562 924

Consolæ de deschidere cu degajare a zævorului pentru zævorul electric

Nr. articol 562 924

&δραν� (κα(αλ%τ�) της θ%σης υπ�δ�*�ς µε κ�ιλ+τητα για ηλεκτρικ� κλειδαρι�
Aρ. ε�δ�υς 562 924

Lukitusjalusta sähkölukon kielen aukolla
Tuote nro 562 924

Tilbehør for grind med stigende fløy, inntil maks. 9°
Art. nr. 438 755

Tilbehørssæt til drejeporte med stigende hængsler, indtil maks. 9°
Art. nr. 438 755

Kit de acessórios Para portões de abertura lateral com barras ascendentes 
até 9º max. Artigo nº 438 755

Set accesorii pentru porfli batante cu benzi ascendente, pânæ la max. 9°
Nr. articol 438 755

Σετ α.εσ�υ�ρ για περιστρε�
µνς π
ρτες µε ιµ�ντες (ως 9º.
Aρ. ε�δ�υς 438 755

Lisätarvikepaketti kääntöporteille, joissa nousevat saranat, enint. 9˚: seen asti
Tuote nro 438 755
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7 5.2.3
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9 5.3.2
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Stimate client,

Væ mulflumim ca v-afli hotærât sæ achiziflionafli un produs de
calitate al firmei noastre. Væ rugæm sæ pæstrafli cu atenflie
aceste instrucfliuni de utilizare!

Væ rugæm sæ respectafli urmætoarele indicaflii, ce væ conferæ
informaflii importante cu privire la montarea øi deservirea
acflionærii pentru poarta batantæ, pentru a væ putea bucura
mulfli ani de acest produs.

1 Indicaflii importante

ATENfiIE

O montare greøitæ, respectiv o deservire

greøitæ a acflionærii avea drept rezultat leziuni

grave. Væ rugæm sæ urmafli aøadar toate indi-

cafliile cuprinse de aceste instrucfliuni!

1.1 Indicaflii importante de siguranflæ 

Acflionarea porflii batante este prevæzutæ exclusiv pentru
acflionarea automatæ a porflilor batante cu mers uøor 
în domenii noncomerciale, lungimea maximæ a
acestora fiind de 4000 mm, respectiv masa maximæ

nedepæøind 400 kg!

ATENfiIE

Utilizarea pentru porfli mai mari, respectiv

mai grele, precum øi în domenii comerciale

sunt interzise!

Indicaflie

Væ rugæm sæ respectafli în cadrul montajului directivele
naflionale pentru porfli acflionate automat!

1.1.1 Suntem exonerafli de garanflie øi de ræspunderea 

pentru produs în cazul în care au fost întreprinsæ 
færæ acordul nostru prealabil modificæri constructive
proprii sau au fost executate ori inifliate instalæri inadec-
vate, contrar directivelor noastre de montaj. În plus nu
preluæm ræspunderea pentru utilizarea din greøealæ
sau neatenflie a acflionærii øi nici pentru întreflinerea
inadecvatæ a porflii, a accesoriilor øi pentru o montare

nepermisæ a porflii. Bateriile sunt excluse de asemenea
de la pretenfliile de acordare a garanfliei.

1.1.2 Verificarea porflilor / instalafliei porflii

Construcflia acflionærii nu este prevæzutæ pentru acflio-
narea porflilor cu deplasæri greoaie, adicæ a acelora
care nu mai pot fi, sau pot fi deschise ori închise
numai cu dificultate manual. Din acest motiv este

necesar a se verifica øi asigura înaintea montærii

acflionærii cæ poarta poate fi deservitæ cu uøurinflæ

øi manual.

Væ rugæm sæ controlafli în plus, întreaga instalaflie a
porflii (articulafliile, reazemul porflii øi piesele de fixare)
pentru a descoperi eventualele uzuri øi deterioræri.
Verificafli dacæ existæ ruginæ, coroziuni sau fisuri.
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Instalaflia porflii nu va fi utilizatæ dacæ sunt necesare
lucræri de reparaflie sau de reglare, deoarece o de-
fecfliune a instalafliei porflii sau o poartæ greøit ajustatæ
pot conduce de asemenea la leziuni severe.

Indicaflie

Væ rugæm, pentru propria dvs. siguranflæ, sæ executafli
eventualele lucræri de reparaflie necesare cu ajutorul un
service calificat înainte de a instala acflionarea!

1.2 Indicaflii importante pentru un montaj sigur

Persoana care efectueazæ prelucrarea ulterioaræ 
trebuie sæ ia mæsurile necesare pentru respectarea
prevederilor naflionale privind funcflionarea aparatelor
electrice.  

1.2.1 Înaintea montajului trebuie scoase din funcfliune 
înzævorârile mecanice, care nu sunt necesare pentru 
o comandæ cu ajutorul acflionærii pentru porfli batante. 
Printre acestea se numæræ în special mecanismele de 
înzævorâre ale broaøtei porflii.

1.2.2 În timpul executærii lucrærilor de montaj se vor 
respecta prevederile în vigoare cu privire la siguranfla 
muncii.

Atenflie

În cadrul lucrærilor de gæurire, acflionarea 

se va acoperi, dat fiind faptul cæ praful øi

øpanul pot cauza defecfliuni ale funcflionærii.

1.3 Indicaflii de avertizare

Aparatele de comandæ fixate (cum este
tasterul etc.) vor fi montate în raza
vizualæ a porflii, însæ la distanflæ de
piesele în miøcare øi la o înælflime de 
cel puflin 1,5 metri.

Ele nu se vor monta la îndemâna

copiilor!

Avefli grijæ ca...

- în zona de miøcare a porflii sæ nu 

se afle persoane sau obiecte.

- copii sæ nu se joace la instalaflia 

porflii!

1.4 Indicaflii de întreflinere

Acflionarea porflii batante nu necesitæ întreflinere. Spre
propria dvs. siguranflæ væ recomandæm totuøi sæ verifi-
cafli instalaflia porflii o datæ pe an cu ajutorul unui ser-
vice calificat.
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Indicaflie

Toate funcfliunile de siguranflæ øi protecflie vor fi verificate
lunar cu privire la funcflionarea lor, eventualele erori sau
defecfliuni existente trebuind remediate imediat.

1.5 Indicaflii cu privire la capitolul cu imagini

În capitolul cu imagini este prezentatæ montarea
acflionærii la o poartæ batantæ într-un canat, respectiv 
în douæ canate.

Anumite imagini conflin în plus simbolul de mai jos cu
o trimitere la text. În cadrul textului la care se face
trimitere obflinefli informaflii importante cu privire la
montajul øi utilizarea acflionærii porflii batante. 

Exemplu:

= vezi textul, punctul 2.2

Protejat de legea dreptului de autor.
Reproducerea, chiar øi în extras, numai cu acordul nostru.
Ne rezervæm dreptul de a opera modificæri.

4706.2004  TR10A010  RE

2.2

R O M A N I A



2 Instrucfliuni de montaj 

Înzævorârile mecanice ale porflii, respectiv funcfliile de
blocare ale porflii batante se vor scoate din funcfliune;
dacæ este necesar vor fi demontate în totalitate.

2.1 Stabilirea dimensiunilor b øi e pentru montarea 

acflionærii porflii batante

ATENfiIE

Înaintea montærii acflionærii porflii batante se vor
stabili dimensiunile b øi e, astfel încât sæ se
obflinæ unghiul de deschidere dorit - vezi figura 1.
în acest sens se avea în vedere cæ valorile indi-
cate în tabel pot fi exclusiv valori orientative!

Pentru montarea acflionærii se vor utiliza elementele de
legæturæ livrate (øuruburi, piulifle etc.).

Indicaflie

În mod divergent faflæ de capitolul cu imagini se vor utiliza 
în cazul altor tipuri de porfli, elementele potrivite (de exem-
plu în cazul porflilor din lemn se vor utiliza øuruburi core-
spunzætoare pentru lemn).

Se va avea grijæ ca acflionarea porflii batante sæ se mon-
teze în poziflie orizontalæ. În plus, în cadrul montærii
acflionærii pentru poarta batantæ se va urmæri fixarea

stabilæ øi siguræ atât pe pilon, respectiv stâlp, cât øi pe
foaia porflii, pentru cæ la deschiderea øi închiderea porflii
pot apærea forfle foarte mari.

Indicaflie

Pentru comanda acflionærii în direcflia "închis" este necesar
un limitator de cursæ. În poziflia finalæ "poartæ deschisæ" nu
este necesar un limitator de cursæ, însæ este posibil opflional.

2.2 Comanda acflionærii porflii batante

Comanda porflii batante este conceputæ pentru
acflionarea instalafliilor porflilor batante în unul sau douæ
canate. În cazul porflilor cu douæ canate "A" este foaia în
mers øi/sau foaia "în avans", respectiv "independentæ"
în cazul instalaflilor porflilor cu baræ opritoare.

Legendæ pentru culorile conductorilor acflionærii

BU (Albastru): tensiune de alimentare pentru traduc-
torul impulsului de cursæ (24V) [-]

WH (Alb): Impuls de cursæ
BN (Maro): tensiune de alimentare pentru traduc-

torul impulsului de cursæ (24V) [+]
RD (Roøu): tensiune de alimentare pt. motor 

(24V) [+]
BK (Negru): tensiune de alimentare pt. motor 

(24V) [-]

Atenflie! Nu combinafli niciodatæ conductorii BN øi RD!

Carcasa de comandæ se va monta conform indicafliilor
figurii 4.1. În cadrul montajului se va urmæri montarea
comenzi în poziflie verticalæ, cu înøurubærile cablurilor în
jos, øi instalarea cablurilor færæ deformæri.

Indicaflie

Înainte de a racorda acflionarea porflii batante la refleaua de
tensiune, utilizafli capacele izolante livrate pentru a izola
clemele filetate - vezi figura 4.6.

3 Punerea în exploatare / conectarea 
componentelor suplimentare / exploatarea

3.1 Indicaflii pentru lucrærile electronice

ATENfiIE

În cazul tuturor lucrærilor electronice se vor

respecta urmætoarele puncte:

- Conexiunile electrice vor fi efectuate numai de 

un specialist în electricæ!

- Instalaflia electricæ din fabricæ trebuie sæ cores-

pundæ prevederilor de protecflie aferente 

(230/240 V AC, 50/60 Hz)!

- Înaintea tuturor lucrærilor la acflionare, se va 

scoate fiøa din prizæ!

- Tensiunea exterioaræ la clemele de conectare ale 

comenzii conduce la distrugerea pærflii electronice 

dacæ nu a fost prevæzutæ explicit pentru aceasta!

- Conductele de comandæ ale acflionærii (24 V DC) se

vor conecta într-un sistem de instalare separat la 

alte conducte de alimentare (230 V AC)!

Indicaflie

Toate clemele de conectare pot fi multiplu încærcate, însæ
max. 1 x 1,5 mm2!  

3.2 Conectarea radioreceptorului

În cazul unei instalaflii cu douæ canate, clema 23 (impuls)
poate fi comandatæ de la clema 20 (0 V). Astfel foaia A
(foaia în mers) poate fi acflionatæ separat.
În cazul unui receptor corespunzætor, conductorul galben
(YE) va fi conectat la clema 23. 

Conductorii radioreceptorului vor fi racordafli dupæ cum
urmeazæ:
- conductorul verde (GN) la clema 20 (0 V)
- conductorul alb (WH) la clema 21 (semnal)
- conductorul maro (BN) la clema 5 (+24 V)
- conductorul galben (YE) la clema 23 (semnal pentru 

foaia în mers) – numai la un receptor cu 2 canale

3.3 Conectarea tasterului intern "impuls" pentru 

declanøarea sau oprirea curselor porflii

Unul sau mai multe tastere cu contacte închizætoare 
(færæ potenflial) cum sunt de exemplu tasterele interne 
sau tasterele-cheie se va sau se vor (în acest caz 
paralel) conecta dupæ cum urmeazæ (vezi figura 5.3):
1) Primul contact la clema 21 (A+b) / 23 (A).
2) Al doilea contact la clema 20 (0 V).
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Indicaflie

În cazul în care este necesaræ tensiune auxiliaræ pentru
un taster extern, la clema 5 este disponibilæ o tensiune de
ca. + 24 V DC (cætre clema 20 = 0 V), întregul curent
extras la clemele 5 neputând depæøi 100 mA.

3.4 Conectarea unui taster extern "poarta deschisæ"

Un taster extern "poarta deschisæ” poate fi conectat la 
clemele 15 øi  14 (vezi figura 5.4).
1) Primul contact la clema 15 (intrare impuls).
2) Al doilea contact la clema 14 (0 V).

3.5 Conectarea unui taster extern "poarta închisæ"

Un taster extern "poarta închisæ" poate fi conectat la 
clemele 17 øi  14 (vezi figura 5.5).
1) Primul contact la clema 17 (intrare impuls).
2) Al doilea contact la clema 14 (0 V).

3.6 Conectarea unui întrerupætor pentru oprirea øi / sau 

întreruperea acflionærii (circuit stop, respectiv oprire 

de urgenflæ)

Un întrerupætor cu contacte deschizætoare (comutând cætre
0 V sau færæ potenflial) se conecteazæ dupæ cum urmeazæ 
(vezi figura 5.6):
1) Puntea cu fir montatæ din fabricæ între clema 12 (stop, 

respectiv oprire – pornire urgenflæ) øi clema 13 (0 V) 
care oferæ posibilitatea unei funcflionæri normale a 
acflionærii, trebuie îndepærtatæ!

2) - ieøirea de comutare sau primul contact la clema 12 

(stop, respectiv oprire – pornire urgenflæ).
- 0 V (masa) sau al doilea contact la clema 13 (0 V)

Indicaflie

Prin deschiderea contactului eventualele curse ale porflii
sunt oprite imediat øi întrerupte pe termen lung.

3.7 Leøirea pentru luminæ (meniul 2) øi lampa cu 

luminæ de avertizare intermitentæ (meniul 5) 

(vezi figura 5.7)
În cazul unei conectæri simultane a iluminatului curflii øi a
unei læmpi de avertizare, iluminatul curflii este conectat 
prin intermediul unui releu suplimentar 437 130 (se 
livreazæ separat) la clema 5/11, iar lampa de avertizare 
direct la clemele LH/LS/N. Iluminatul curflii este programat
în meniul 2, lampa de avertizare în meniul 5. 
În cazul în care se conecteazæ numai iluminatul curflii, 
aceste se poate racorda direct la clemele LH/LS/N. 
Iluminatul curflii este programat în meniul 2, în plus 
trebuie setat parametrul 3 în meniul 5.

3.8 Conectarea dispozitivelor de siguranflæ (SE) 

(vezi figura 5.8)
Pot fi conectate dispozitive optice de siguranflæ øi/sau
bare de contact de rezistenflæ de 8,2 kΩ: Setærile dorite
se vor selecta din 5.3.2 (meniul 4), 5.3.6 (meniul 10) øi
5.3.7 (meniul 11). 
clema 20: alimentare tensiune 0 V
clema 18: testare (dacæ existæ)
clema 72: intrare semnal de la SE 1
clema 73: intrare semnal de la SE 2
clema 5: alimentare tensiune +24 V

3.9 Conectarea zævorului electric, respectiv a 

zævoarelor electrice (vezi figura 5.9)

Poartæ Zævor Cleme Cleme

batantæ electric pt. PA (24 V) PB (24 V)
un canat foaia A X

douæ canate foaia A X
foaia b X

Alegerea polaritæflii clemelor PA sau PB væ aparfline.

4 Punerea în exploatare a acflionærii

4.1 Prima punere în exploatare

Dupæ conectarea tensiunii de la reflea (de ex. siguranfla 
din fabricaflie) comanda indicæ regimul de lucru "prima
punere în exploatare" (vezi figura 6). 
Pentru a programa comanda, trebuie apæsatæ tasta
PRG timp de 5 secunde. Dupæ aceea se va stabili dacæ
instalaflia are una sau douæ foi, în acest timp cele douæ
afiøaje-øapte-segmente clipesc alternativ "1" øi "2".

Indicaflie

În cazul instalafliilor porflilor într-un canat, toate punctele din
meniu sunt afiøate færæ un index. În plus dispare în acest
caz meniul 13 (limitæ de reversare aripa b). În cazul
instalafliilor porflilor în douæ canate, aceleaøi puncte din meniu
sunt marcate cu indexul "A" (faoia A) øi "b" (foaia b) (de ex.
la cursa de programare meniu 1A respectiv meniu 1b).
Excepflie fac meniul 12 øi meniul 13.

În cazul în care se apasæ tasta stângæ (tasta închis)
pentru porfli într-un canat sau tasta dreaptæ (tasta
deschis) pentru porfli în douæ canate, comanda comutæ
independent în primul meniu de programare (meniul 1,
respectiv meniul 1A).

4.2 Programarea acflionærii porflii batante

(meniul 1 respectiv meniul 1A)

Indicaflie

În cazul porflilor în douæ canate cu baræ opritoare se poate
produce o coliziune a celor douæ foi. Pentru a evita acest
lucru, cele douæ foi trebuie deschise puflin înaintea, respec-
tiv în timpul programærii.

Pentru programarea acflionæri porflii batante trebuie pro-
gramatæ mai întâi poziflia finalæ "poarta închisæ" a
aripii A øi apoi poziflia finalæ "poarta deschisæ" (vezi
4.2.1). În continuare trebuie programatæ forfla pentru

cursa de închidere a foii A øi în final forfla pentru cursa

de deschidere (vezi 4.2.2). 

ATENfiIE

În cazul porflilor în douæ canate programarea

pozifliilor finale øi a forflelor trebuie efectuatæ

øi pentru foaia b (meniul 1b).
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Indicaflie

În cazul porflilor în douæ canate cu baræ opritoare, porflile 
pot intra în coliziune în timpul cursei. Din acest motiv este
neapærat necesaræ activarea îmbinærii foilor (meniul 14)

dupæ programare!

4.2.1 Programarea sfârøiturilor de cursæ se desfæøoaræ 

în regim de menflinere a comenzii, cu vitezæ de 

deplasare redusæ

Pentru începerea programærii capetelor de cursæ se
deschid foile de poartæ øi se cupleazæ motoarele mecanic
(vezi fig. 6.1/6.3/6.5). Display-ul va indica 1A. Apæsafli øi
menflinefli apæsat butonul de închidere. Foaia de poartæ
A îøi începe cursa de închidere øi va atinge limitatorul
pozifliei închis. Pe tot acest timp menflinefli butonul de
închidere apæsat, pânæ când Display-ul va afiøa "EL". 
In acest moment capætul de cursæ la închidere a fost
memorat,iar foaia A este închisæ.
Apæsafli butonul de deschidere øi menflinefli apæsat pânæ
când foaia A ajunge în poziflia de deschidere doritæ 
(atenflie: nu depæøifli unghiul de deschidere stabilit).
Eliberafli butonul de deschidere øi apæsafli timp de 5 sec.
butonul PRG (pânæ când apare EL în Display).

Indicaflie

Dupæ programarea pozifliilor finale, comanda acflionærii porflii
batante se gæseøte în continuare în meniul de programare
(meniul 1, respectiv meniul 1A / 1b), astfel încât pasul
urmætor îl reprezintæ programarea forflelor! – (vezi 4.2.2)

4.2.2 Programarea forflelor în direcflia "închis" øi în 

direcflia "deschis"

Înregistrarea forflelor are loc în ambele direcflii automat
în regimul de autoblocare. Se va acfliona scurt tasterul-

închis (vezi figura 6.2/6.4/6.6). În continuare poarta par-
curge drumul programat pânæ la limitatorul de cursæ
"poarta închisæ" øi memoreazæ automat forflele necesare.
În timpul cursei pentru programarea forflei clipeøte pe
afiøaj litera "F". În continuare se va acfliona scurt tasterul-

deschis, astfel încât poarta sæ parcurgæ drumul progra-
mat pânæ în poziflia finalæ "poarta deschisæ" øi memo-
reazæ automat forflele necesare. În timpul cursei pentru
programarea forflei clipeøte pe afiøaj litera "F".
Dupæ programarea forflelor comanda se gæseøte în con-
tinuare în meniul de programare (meniul 1, respectiv
meniul 1A / meniul 1b). În final se va acfliona tasta

PRG. Astfel se încheie procesul de programare øi se
trece la meniul urmætor (meniul 2). 

Pentru a ajunge în regimul de lucru normal (meniul 0)
trebuie apæsatæ de mai multe ori tasta PRG – dupæ
meniul 15 urmeazæ meniul 0.

ATENfiIE

În cazul în care a fost întreruptæ cursa de 
programare, datele programate au fost øterse
complet.

4.2.3 Reajustarea forflelor

Forflele programate în cadrul cursei de programare sunt
suficiente în general pentru a închide, respectiv deschide
în siguranflæ porflile. În baza unor situaflii constructive

deosebite este însæ posibil ca forflele programate sæ nu
fie suficiente, ceea ce poate conduce la procese nefon-
date de reversare. Deosebit de critice sunt urmætoarele
situaflii:
• presiune ridicatæ a vântului
• benzi ascendente
• porfli grele, vibrante
• porfli grele cu parcursuri foarte neregulate
• unghi de deschidere mai mare de 90°
• în cazul dimensiunilor de încorporare foarte mici sau 

negative (dimensiuni e)
• porfli cu role de conducere foarte mici øi cu fundaflii 

nenetede
Pentru reglarea forflelor – vezi 5.3.4.

4.2.4 Adaptarea forflei de programare (vezi figura 20)
În cadrul programærii pozifliile finale sunt înregistrate
parflial sau în totalitate prin intrarea în funcfliune a decu-
plærii forflelor. Forfla de programare trebuie sæ fie suficient
de mare, astfel încât decuplarea forflelor sæ nu aibæ loc
în mod neintenflionat.
Pentru a evita deteriorærile în cazul porflilor mai mici øi
mai sensibile, forfla de programare este reglabilæ în
douæ trepte. Prima treaptæ este selectatæ astfel încât
cele mai multe instalaflii ale porflilor sæ poatæ fi progra-
mate (vezi 5.3.10).
În cazul în care în timpul cursei de programare are loc o
decuplare nedoritæ a forflelor, sau nu sunt atinse pozifliile
finale, se va mæri forfla de programare. Depæøirea forflei
de programare este indicatæ prin mesajul de eroare 7A,
respectiv 7b.

Indicaflie

Dupæ programarea acflionærii porflii batante trebuie efectuate
cel puflin trei curse neîntrerupte ale porflii – dupæ aceea
acflionarea este gata de funcflionare.

5 Meniurile acflionærii porflii batante

Comanda acflionærii confline 15 meniuri pentru utilizator,
care sunt divizate în trei meniuri pentru clienfli øi
douæsprezece meniuri de service.

Generalitæfli: * = setare din fabricæ

Prezentare generalæ a meniurilor

Nr.meniu Descrierea meniului *

0 Regim normal de funcflionare -
1 Regim de programare -
2 Ieøirea pentru luminæ 5
3 Închidere automatæ 0
4 Dispozitiv de siguranflæ SE1 øi SE2 0
5 Setarea funcfliei releului 0

6A øi 6b Limitarea forflei pentru direcflia "închis" 0
7A øi 7b Comportament înaintea pozifliei finale 

(cursæ linæ/poziflii finale - domeniu de 
toleranflæ) pentru direcflia "închis" 3

8A øi 8b Limitarea forflei pentru direcflia 
"deschis" 0

9A øi 9b Comportament înaintea pozifliei finale 
(cursæ linæ/poziflii finale - domeniu de 
toleranflæ) pentru direcflia "deschis" 3

50 06.2004  TR10A010  RE

R O M A N I A



10 Setarea coordonærii dispozitivului de 
siguranflæ cu direcflia de mers 1

11 Setarea tipului dispozitivului de 
siguranflæ montat 0

12 Limite de reversare – aripa A 5
13 Limite de reversare – aripa b 5
14 Îmbinarea aripilor/zævoare electrice 1
15 Forfla de programare 0

5.1 Selectarea meniului

Selectarea meniului se efectueazæ cu tasta PRG. În
acest sens, fiecare apæsare a tastei înseamnæ alegerea
meniului urmætor. Dupæ ce a fost atins meniul 15 se
revine din nou la meniul 0.
Dupæ alegerea unui meniu, numærul acestuia ræmâne
afiøat pe display timp de o secundæ. Apoi este afiøat
intermitent parametrul corespunzætor acestui meniu. 
Dacæ timp de 60 secunde nu se apasæ nici o tastæ în
regimul programat, comanda comutæ automat pe
regimul normal (meniul 0).

Indicaflie

Datele configurærii sunt stocate dupæ comutarea în regimul
normal, într-o memorie remanentæ. Astfel ele stau la dis-
poziflie øi dupæ o cædere de tensiune.

5.2 Meniuri pentru clienfli – setæri pt. utilizator

5.2.1 Regimul normal de lucru (meniul 0)

Comanda se gæseøte în regimul normal de lucru. Prin 
apæsarea tastelor interne deschis, respectiv închis, prin 
taste externe deschis, respectiv închis sau printr-un 
impuls, poarta poate fi deplasatæ corespunzætor. 

5.2.2 Regimul de programare (meniul 1, respectiv 

meniul 1A / meniul 1b)

În aceste meniuri se programeazæ pozifliile finale øi
forflele – vezi øi 4.2 pânæ la 4.2.2.

În final se va apæsa tasta PRG pentru a ajunge din nou
în regimul normal de lucru (meniul 0).

Indicaflie

Dupæ ce acflionarea a fost programatæ complet trebuie 
evitatæ deplasarea în meniul de programare (meniul 1,
respectiv meniul 1A / meniul 1b). Astfel se øterg toate
datele specifice programate øi acflionarea trebuie progra-
matæ din nou.

5.2.3 Ieøirea pentru luminæ (meniul 2) (vezi figura 7)
Meniul 2 acflioneazæ asupra ieøirii pentru luminæ a
comenzii (clema 11). De îndatæ ce poarta se pune în
miøcare, aceasta intræ în funcfliune, dacæ parametrul
meniului este mai mare ca zero. Dupæ ce poarta øi-a
încheiat cursa, ieøirea pentru luminæ ræmâne activæ
corespunzætor cu durata selectatæ.

Mesaj Acflionare

0 lumina stinsæ
1 60 sec.
2 90 sec.
3 120 sec.

4 150 sec.
5* 180 sec.
6 210 sec.
7 240 sec.
8 270 sec.
9 300 sec.

În final se va apæsa tasta PRG pentru a reveni în
regimul normal de lucru (meniul 0).

Indicaflie

Ieøirea pentru luminæ este prevæzutæ numai pentru
conectarea releului de iluminare (437 130). 

5.3 Meniuri de service – setæri pentru persoana care 

efectueazæ luarea în exploatare

Meniuri de service: meniul 3 - meniul 9

Dupæ selectare, numærul meniului ræmâne afiøat pe dis-
play timp de o secundæ. Apoi este afiøat intermitent
parametrul corespunzætor acestui meniu. Pentru a
putea modifica acest parametru trebuie apæsatæ tasta
PRG timp de trei secunde. Astfel numærul meniului
apare din nou pe display. Dupæ scurgerea celor trei
secunde, parametrul este afiøat din nou intermitent pe
display. Prin apæsarea tastelor deschis, respectiv închis
se poate seta o nouæ valoare. 

În cazul în care tasta PRG a fost eliberatæ prematur, se
va trece la meniul urmætor. Dacæ timp de 60 secunde nu
se apasæ nici o tastæ în regimul de programare, comanda
comutæ automat pe regimul normal (meniul 0).

5.3.1 Închiderea automatæ (meniul 3) (vezi figura 8)
În cadrul acestui meniu este activatæ închiderea auto-
matæ printr-un parametru mai mare ca zero, respectiv
este selectatæ durata de aøteptare a porflii în poziflie
deschisæ, cu condiflia ca în meniul 4 sæ fi fost activat 
cel puflin un dispozitiv de siguranflæ (parametru diferit 
de zero).

Indicaflie

Închiderea automatæ poate deveni activæ numai în cazul 
în care cel puflin una dintre aripi se gæseøte în poziflia 
"poarta deschisæ". 

Mesaj Timp de aøteptare

0* nu existæ închidere automatæ
1 010 sec.
2 020 sec.
3 030 sec.
4 045 sec.
5 060 sec.
6 090 sec.
7 120 sec.
8 150 sec.
9 180 sec.

În final se va apæsa tasta PRG pentru a reveni în
regimul normal de lucru (meniul 0).
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5.3.2 Dispozitive de siguranflæ SE 1 øi SE 2 (meniul 4)

(vezi figura 9)
În cazul în care acflionarea este echipatæ cu unul sau
mai multe dispozitive de siguranflæ, setærile corespunzæ-
toare se vor efectua în acest meniu, astfel încât comanda
sæ verifice corespunzætor accesoriile sau sæ le testeze
suplimentar înaintea începerii cursei.
SE 1 = dispozitivul de siguranflæ 1
SE 2 = dispozitivul de siguranflæ 2

Cleme 72 18 73 18

Mesaj Verific. Testare Verific. Testare
SE 1 SE 1 SE 2 SE 2

0* nu nu nu nu
1 da nu nu nu
2 da da nu nu
3 nu nu da nu
4 da nu da nu
5 da da da nu
6 nu nu da da
7 da nu da da
8 da da da da

În final se va apæsa tasta PRG pentru a reveni în
regimul normal de lucru (meniul 0).

5.3.3 Setarea funcfliei releului (meniul 5) (vezi figura 10)
În meniul 5 se poate activa o lampæ de avertizare care 
se va conecta la releu.

Mesaj Funcflie

0* Releu oprit
1 2 sec. timp de avertizare înaintea øi 

în timpul fiecærei deplasæri a porflii: 
luminæ intermitentæ

2 2 sec. timp de avertizare înaintea øi 
în timpul fiecærei deplasæri a porflii: 
luminæ constantæ

3 releul porneøte conform setærilor din 
meniul 2

4 5 sec. timp de avertizare înaintea øi 
în timpul fiecærei deplasæri a porflii: 
luminæ intermitentæ

5 5 sec. timp de avertizare înaintea øi 
în timpul fiecærei deplasæri a porflii: 
luminæ constantæ

6 releul este pornit cât timp acflionarea 
este în funcfliune 

În final se va apæsa tasta PRG pentru a reveni în
regimul normal de lucru (meniul 0).

5.3.4 Limitarea forflei – meniul 6 (o foaie) øi 6A/6b (douæ 

foi) pentru direcflia "închis", Meniul 8 (o aripæ) øi 

meniul 8A/8b (douæ foi) pentru direcflia "deschis"

(vezi figura 11 øi figura 13)
Comanda determinæ automat în timpul curselor de pro-
gramare øi în timpul primelor curse regulate valorile
minime potrivite pentru supravegherea forflei. Aceste
setæri sunt ideale în mod normal pentru un bun compro-
mis între siguranfla funcflionærii øi protecflia împotriva
accidentelor. Valorile prevæzute automat trebuie majo-

rate în eventualitatea în care a intervenit o reversare
nedoritæ. Înainte de toate însæ, trebuie controlate întot-
deauna forflele cu ajutorul unui aparat de mæsuræ a
forflei înainte de a regla o treaptæ mai înaltæ. 

Mesaj Forflæ

0* foarte micæ
1
2
�

7 foarte mare

Indicaflie

Valoarea trebuie setatæ cât mai jos posibil 
pentru a obfline o siguranflæ maximæ.

În final se va apæsa tasta PRG pentru a reveni în
regimul normal de lucru (meniul 0).

5.3.5 Comportament înaintea pozifliei finale (cursæ linæ/ 

domeniu de toleranflæ al pozifliei finale) – meniul 7 

(o foaie) øi 7A/7b (douæ foi) pentru direcflia "închis", 

Meniul 9 (o foaie) øi meniul 9A/9b (douæ foi) pentru 

direcflia "deschis" (vezi figura 12 øi figura 14)
În cadrul acestor meniuri se poate influenfla comporta-
mentul de frânare (lungimea cursei line) înaintea pozifliei
finale. 

Mesaj Cursæ linæ

0 foarte scurtæ
1
2 
3*

�

7 foarte lungæ

În final se va apæsa tasta PRG pentru a reveni în
regimul normal de lucru (meniul 0).

5.3.6 Setarea coordonærii dispozitivului de siguranflæ cu 

direcflia de mers (meniul 10) (vezi figura 15)
În cazul în care acflionarea este echipatæ cu unul sau
mai multe dispozitive de siguranflæ (SE), trebuie setatæ
în acest caz direcflia în care trebuie sæ acflioneze dis-
pozitivul/ele.

Indicaflie

În cazul în care în meniul 4 a fost activatæ doar unul 
dintre cele douæ dispozitive de siguranflæ, celælalt dispozitiv
va fi ignorat.

Mesaj SE 1 în direcflia SE 2 în direcflia

0 închis închis
1* închis deschis
2 deschis închis
3 deschis deschis
4 închis/deschis închis
5 închis/deschis deschis
6 închis închis/deschis
7 deschis închis/deschis
8 închis/deschis închis/deschis
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În final se va apæsa tasta PRG pentru a reveni în 
regimul normal de lucru (meniul 0).

5.3.7 Setarea tipului dispozitivului de siguranflæ montat 

(meniul 11) (vezi figura 16)
În cadrul acestui meniu se selecteazæ tipul dispozitivului
de siguranflæ montat. Fie o baræ de contact de rezistenflæ
de 8,2 kΩ, fie un dispozitiv optic de siguranflæ. Pentru
bara de contact de rezistenflæ de 8,2 kΩ ieøirea de
testare nu este activæ.

Mesaj SE 1 SE 2

0* Optic Optic
1 Bare de contact de Optic

rezistenflæ de 8,2 kΩ
2 Optic Bare de contact de

rezistenflæ de 8,2 kΩ
3 Bare de contact de Bare de contact de

rezistenflæ de 8,2 kΩ rezistenflæ de 8,2 kΩ

În final se va apæsa tasta PRG pentru a reveni în
regimul normal de lucru (meniul 0).

5.3.8 Limite de reversare – meniul 12 (foaia A / vezi 

figura 17) øi meniul 13 (foaia b / vezi figura 18)

În cadrul meniului 12 poate fi adaptat, dacæ este necesar,
comportamentul de reacflie al pozifliilor finale ("limitele
de reversare") ale situafliei constructive corespunzætoare.

Mesaj Comportament de reacflie

0 insensibil
1
�

5*

�

9 sensibil

În final se va apæsa tasta PRG pentru a reveni în
regimul normal de lucru (meniul 0).

5.3.9 Îmbinarea foilor / zævoare electrice (meniul 14)

(vezi figura 19)
În meniul 14 pot fi anclanøate øi declanøate îmbinarea
foilor øi zævoarele electrice.

Mesaj Îmbinarea aripilor Zævoare electrice

0 oprit oprit
1* oprit pornit
2 pornit oprit
3 pornit pornit

În final se va apæsa tasta PRG pentru a reveni în
regimul normal de lucru (meniul 0).

5.3.10 Forfla de programare (meniul 15) (vezi figura 20)
În meniul 15 poate fi reglatæ forfla de programare.

Mesaj Forfla de programare

0* normalæ
1 mare

În final se va apæsa tasta PRG pentru a reveni în
regimul normal de lucru (meniul 0).

Indicaflie

Dupæ modificarea forflei de programare se pierd toate
datele programate.

6 Utilizarea acflionærii porflii batante

6.1 Indicaflii pentru utilizarea acflionærii porflii batante

Indicaflie

Primele verificæri ale funcflionærii, precum øi programarea 
øi extinderea telecomenzii trebuie efectuate în principiu de
pe partea interioaræ a porflii.
Utilizafli acflionarea porflii batante numai în cazul în care
putefli observa zona de deplasare a porflii. Aøteptafli pânæ
când poarta øi-a finalizat deplasarea, înainte de a intra în
zona de deplasare a acesteia. Asigurafli-væ înainte de a
intra sau ieøi, dacæ poarta s-a deschis în totalitate.

ATENfiIE

Emiflætoarele portabile nu se vor læsa

la îndemâna copiilor!

Instruifli toate persoanele care utilizeazæ
instalaflia porflii cu privire la utilizarea
corectæ øi siguræ. Demonstrafli øi testafli
deblocarea mecanicæ, precum øi reve-
nirea de siguranflæ. În acest sens oprifli
poarta cu ambele mâini în timpul cursei
de închidere. Instalaflia porflii trebuie sæ
decupleze "uøor" øi sæ acflioneze reve-
nirea de siguranflæ. La fel øi în timpul cur-
sei de deschidere instalaflia porflii trebuie
sæ decupleze "uøor" øi sæ acflioneze
revenirea de siguranflæ.

ATENfiIE

Nu introducefli degetele între benzile porflii
batante în timpul deplasærii acesteia.
➜ pericol de strivire!

Muchiile principale øi secundare de închidere
prezintæ de asemenea pericol de strivire øi

forfecare!

6.2 Utilizarea normalæ

Comanda se gæseøte în regimul normal de deplasare.
Prin apæsarea tastelor interne deschis øi închis, prin
tastele externe deschis øi închis, sau printr-un impuls,
poarta poate fi deplasatæ corespunzætor. 

6.3 Utilizarea în urma unei cæderi de tensiune

(utilizare neprogramatæ)

Dupæ o cædere de tensiune la o acflionare neprogra-
matæ, toate datele sunt readuse la starea iniflialæ. O
acflionare este neprogramatæ în cazul în care nu au fost
efectuate încæ toate cursele de programare necesare.
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6.4 Utilizarea în urma unei cæderi de tensiune

(utilizare programatæ)

Dacæ dupæ activare, afiøajul indicæ douæ linii orizontale,
aceasta simbolizeazæ starea færæ referinflæ a aripii/lor
porflii. Mai întâi va avea loc o cursæ de referinflæ în
direcflia "închis" (færæ oprire linæ), abia apoi devenind
posibilæ utilizarea regulatæ.

6.5 Închiderea automatæ

Închiderea automatæ se activeazæ din meniul 3 (numai
în cazul în care este activat unul dintre dispozitivele de
siguranflæ SE 1 sau SE 2). În cazul în care acflionarea
se aflæ într-o poziflie finalæ (fie "poarta-deschisæ", fie 
trecere a unei persoane), acflionarea închide poarta
dupæ scurgerea timpului setat în meniul corespunzætor.
Aceastæ duratæ este prelungitæ printr-un impuls la intrarea
impulsului. Dacæ în timpul cursei de închidere a porflii se
acflioneazæ o tastæ sau intrarea impulsului, acflionarea
se opreøte. 

6.6 Limitarea forflei / dispozitive de siguranflæ

În momentul recunoaøterii unui obstacol în timpul cursei
prin intermediul dispozitivului de siguranflæ corespunzætor,
sau prin limitarea forflei, acflionarea descarcæ, adicæ
aceasta deplaseazæ poarta în direcflia opusæ øi o opreøte.

6.7 Aripæ în mers

Acflionare porflii batante dispune de douæ posibilitæfli de
deschidere. Acestea sunt declanøate prin intræri diferite
ale impulsurilor. La declanøarea impulsului 2 (clema 23)
se deschide foaia A (foaia în mers), dacæ aceasta a fost
anterior închisæ – vezi figura 5.2/5.3.

Indicaflie

În cazul în care este activatæ îmbinarea foilor, numai foaia 
A poate fi deplasatæ dacæ foaia b se aflæ în poziflia finalæ
"poarta închisæ".

6.8 Decuplarea acflionærii programate

Prin decuplarea øi cuplarea acflionærii programate (vezi
figurile 3.4/3.7), poziflia programatæ a porflii devine in-
validæ, în consecinflæ aceastæ operafliune va fi efectuatæ
numai în cazuri de urgenflæ sau pentru lucræri de

întreflinere. Pentru a egaliza din nou comanda cu 
unitatea de acflionare - vezi 6.9. 

6.9 Setarea referinflei acflionærii porflii batante

Pentru a seta referinflæ instalafliei, existæ o posibilitate:
a) Øtergerea referinflei (6.10.1)
b) deplasafli foaia în direcflia "închis"

6.10 Revenirea separatæ a setærilor acflionærii porflii 

batante la setærile din fabricæ

Pentru a readuce acflionarea la setærile din fabricæ,
urmætoarele setæri pot fi øterse separat, astfel încât sæ
nu fie readuse la starea iniflialæ toate valorile programate.

6.10.1 Øtergerea referinflei

(ca øi în cazul unei cæderi de tensiune)
a) Se seteazæ meniul 2

b) Se seteazæ parametrul 2 al meniului

c) Se apasæ tasta PRG timp de 10 secunde. 

d) De îndatæ ce este afiøat , se elibereazæ 
tasta PRG.

sau:

a) deconectafli tensiunea 
b) conectafli tensiunea

6.10.2 Øtergerea forflelor programate

a) Se seteazæ meniul 2

b) Se seteazæ parametrul 1 al meniului
c) Se apasæ tasta PRG timp de 10 secunde. 

d) De îndatæ ce este afiøat , se elibereazæ 
tasta PRG.

6.11 Revenirea completæ a acflionærii porflii batante la 

setærile din fabricæ

Pentru a readuce toate setærile programate la setærile
din fabricæ, trebuie procedat în felul urmætor:
a) Se seteazæ meniul 2

b) Se seteazæ parametrul 0 al meniului
d) Se apasæ tasta PRG timp de 10 secunde. 

d) De îndatæ ce este afiøat , se elibereazæ 
tasta PRG.

7 Mesaje de eroare

Mesajele de eroare pot fi detectate în baza punctului
care clipeøte pe afiøajul din dreapta.

7.1 Confirmarea erorilor

În cazul în care survine o eroare, aceasta poate fi con-
firmatæ, presupunând cæ aceasta nu mai persistæ. La
acflionarea tastelor interne sau externe deschis øi închis,
ori în cazul unui impuls, eroarea este øtearsæ, iar poarta
se deplaseazæ în direcflia corespunzætoare. 

7.2 Instrucfliuni de eroare øi verificare (vezi pag. 56-58)
Comanda dispune de douæ afiøaje 7-segmente, cu 
ajutorul cærora sunt afiøate toate mesajele, erorile øi
regimurile de funcflionare.
În regimul normal de lucru, simbolul afiøat în stânga
corespunde stærii de funcflionare al foii A (eventual al
foilor de mers), jumætatea din dreapta a afiøajului cores-
punzând foii b în cazul instalafliilor cu douæ foi. 
Aprinderea intermitentæ a unui simbol indicæ faptul cæ
foaia respectivæ se deplaseazæ, sau timpul de deplasare
aferent închiderii automate se scurge. 

8 Condiflii de garanflie

Durata garanfliei

Pe lângæ acordarea garanfliei legale acordate de
vânzætor în cadrul contractului de vânzare-cumpærare,
se mai acordæ  începând cu data vânzærii, garanflii pe
urmætoarele piese de schimb:

a) 5 ani pentru mecanica acflionærilor electrice,motor 
øi comandæ
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b) 2 ani pentru telecomandæ, traductorul de impulsuri,
accesorii øi alte dotæri speciale

Nu existæ pretenflii la revendicæri pentru consumabile
(de exemplu siguranfle, baterii, mijloace de iluminare).
Pentru livrarea de piese de schimb data limitæ a garanfliei
este de max. 6 luni. Orice reclamaflie adusæ în perioada
de garanflie nu îøi modificæ perioada de bazæ.

Condiflii

Reclamafliile sunt valabile numai în flara din care au
fost achiziflionate acflionærile. Produsele sunt obflinute
prin reflele de distribuflie autorizate. Garanflia acoperæ
numai defecfliunile prevæzute în contract. Restituirea,
pentru cheltuieli rezultate din montare sau demontare,
verificarea pieselor respective, precum øi a pretenfliilor
pentru venituri pierdute øi cereri de despægubire, sunt
excluse din garanflie.Factura de cumpærare este vala-
bilæ ca o dovadæ  pentru garanflie.

Prestaflii

Pe durata garanfliei înlæturæm toate lipsurile produsului
ce pot fi dovedite ca fiind defecte de fabricaflie sau de
material.Ne asumæm responsabilitatea sæ alegem ori 
sæ înlocuim defectul, sæ-l reparæm sau sæ-i micøoræm
preflul.

Defectele care nu sunt recunoscute:
- montaj incompetent
- folosire, manevrare øi menflinere necorespunzætoare
- condiflii de mediu cum ar fi focul, apa, sarea, medii

înconjurætoare anormale
- deterioræri mecanice prin accident,cædere, lovituræ
- deterioræri produse din neglijenflæ sau intenflionate
- uzare normalæ sau lipsuri în întreflinere
- reparaflii efectuate de cætre persoane neautorizate
- folosirea unor piese de provenienflæ stræinæ
- îndepærtarea sau øtergerea datelor de identificare 

ale produsului

Piesele înlocuite devin proprietatea noastræ.

9 Date tehnice

Conectare la reflea: 230 - 240 V AC tensiune 
alternativæ, 50 Hz

Putere: 0,25 kW

Comandæ: comandæ cu microprocesor cu 
douæ afiøaje 7-segmente, ten-
siune de comandæ 24 V DC, 
sistem de protecflie IP 65

Regim de lucru: S2, lucru perioadæ scurtæ 4 
minute

Sarcinæ nominalæ: 360 N

Forflæ maximæ de 

tracfliune øi presiune: 1200 N

Deconectare la final/ Programabilæ electronic 
limitarea forflei: færæ deconectare mecanicæ

Automaticæ de Limitarea forflei pentru 
deconectare: ambele direcflii autoprogra-

mabilæ øi autoverificabilæ

Durata deplasærii În funcflie de læflime 16-32 
porflii: secunde la un unghi de 

deschidere 90°

Durata opririi: Setabilæ individual (este nece-
saræ barieræ de luminæ)

Înzævorârea Zævor electric pentru blocarea
porflii: pilonilor øi solului, necesar pt. 

o læflime a foii > 2.000 mm

Dezævorârea porflii: La acflionare, prin zævor

Motor: Unitate cu arbore cu motor pe 
tensiune continuæ 24 V DC øi 
transmisie elicoidalæ, sistem de
protecflie IP 43

Carcasæ: aluminiu, læcuitæ

Telecomandæ radio: Emiflætor portabil cu 2 taste HS2
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7.2  Instrucfliuni de eroare øi verificare

Afiøaj pe display Eroare Cauzæ posibilæ Înlæturare

Foaia A s-a
deplasat prea
mult în direcflia
"închis"

Foaia b s-a
deplasat prea
mult în direcflia
"închis"

Introducere
invalidæ

Limitarea timpului
de parcurgere
(durata cursei 
> 60 sec.)

Eroare internæ a
sistemului

A fost depæøitæ
limitarea forflei la
foaia A

A fost depæøitæ
limitarea forflei la
foaia b

Circuit de repaus

Limitatorul de cursæ "poarta închisæ"
a fost deplasatæ

Acflionarea a fost decuplatæ

Limitatorul de cursæ "poarta închisæ"
a fost deplasatæ

Acflionarea a fost decuplatæ

S-a încercat acflionarea închiderii
automate øi dispozitivul(ele) de 
siguranflæ nu a(u) fost activat(e)

Acflionarea este decuplatæ

Tensiune joasæ

Poarta se deplaseazæ greoi sau
neregulat

În zona porflii se aflæ un obstacol

Poarta se deplaseazæ greoi sau
neregulat

În zona porflii se aflæ un obstacol

Legætura dintre clemele 12 øi 13
este deschisæ

Întrerupætorul este deschis

Se va verifica limitatorul de cursæ
"poarta închisæ", eventual acflionarea
trebuie programatæ din nou
Comanda va efectua automat o
cursæ de referinflæ

Se va verifica limitatorul de cursæ
"poarta închisæ", eventual acflionarea
trebuie programatæ din nou
Comanda va efectua automat o
cursæ de referinflæ

Se va activa cel puflin un dispozitiv de
siguranflæ

Se va cupla acflionarea

Se va verifica tensiunea de 
alimentare

Se va corecta parcursul porflii

Se va îndepærta obstacolul; eventual
se va reprograma acflionarea

Se va corecta parcursul porflii

Se va îndepærta obstacolul; eventual
se va reprograma acflionarea

Se vor lega clemele 12 øi 13

Se va închide întrerupætorul

Indicaflie

Ca urmare a diferitelor condiflii atmosferice între varæ øi iarnæ, pot fi necesare setæri diferite ale toleranflei
forflelor. În cazul în care toleranfla forflelor a fost majoratæ pentru utilizarea pe timp de iarnæ, ea trebuie 
diminuatæ pentru utilizarea pe timp de varæ.
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7.2  Instrucfliuni de eroare øi verificare

Afiøaj pe display Eroare Cauzæ posibilæ Înlæturare

Anzeige im Display Eroare / mesaj mögliche Ursache Behebung

Forfla de progra-
mare la foaia A
este prea redusæ

Forfla de progra-
mare la foaia b
este prea redusæ

Dispozitivul de
siguranflæ 1
(SE 1)

Dispozitivul de
siguranflæ 2
(SE 2)

Forfla necesaræ a fost prea redusæ la
programarea foii A

Deplasarea foii A este greoaie

Forfla necesaræ a fost prea redusæ la
programarea foii b 

Deplasarea foii b este greoaie

Dispozitivul de siguranflæ 1 este
declanøat în timpul cursei

Dispozitivul de siguranflæ 1 este
defect

Dispozitivul de siguranflæ 2 este
declanøat în timpul cursei

Dispozitivul de siguranflæ 2 este
defect

Se vor majora forflele de programare
(vezi 5.3.10)

Se va controla deplasarea foii A

Se va majora forfla de programare
(vezi 5.3.10)

Se va controla deplasarea foii b

Se va verifica dispozitivul de 
siguranflæ 1

Se va înlocui complet dispozitivul 
de siguranflæ 1

Se va verifica dispozitivul de 
siguranflæ 2

Se va înlocui complet dispozitivul de
siguranflæ 2

Ambele foi sunt
Închise

Foile sunt Între-
deschise

Ambele foi sunt
deschise

Nu existæ punct
de referinflæ la
acflionarea A

Nu existæ punct
de referinflæ la
acflionærile A øi b

Cæderea tensiunii

Cæderea tensiunii

Foaia A va fi deplasatæ în poziflia
"poarta închisæ"

Ambele foi vor fi deplasate în poziflia
"poarta închisæ"

➤
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7.2  Instrucfliuni de eroare øi verificare

Afiøaj pe display Eroare / mesaj Cauzæ posibilæ Înlæturare

Toate datele au
fost anulate

Acflionarea A nu
este programatæ

Acflionærile A øi b
nu sunt progra-
mate

Foaia A nu este
programatæ

Foaia b nu este
programatæ

Acflionærile nu au
fost programate
complet

Acflionærile nu au
fost programate
complet

Acflionarea nu a fost programatæ
încæ

Acflionærile nu au fost programate
încæ

Acflionarea nu a fost programatæ
încæ

Acflionarea nu a fost programatæ
încæ

Cursele de programare nu au fost
încheiate

Cursele de programare nu au fost
încheiate

Se vor programa ambele acflionæri

Se va programa acflionarea A

Se vor programa ambele acflionæri

Se va programa acflionarea A

Se va programa acflionarea b

Se vor programa ambele acflionæri

Se vor programa ambele acflionæri
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