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Simboluri
SEMn DE AVERTIzARE:
Indică existenţa unui pericol iminent! În cazul nerespectării 
pot apărea vătămări grave sau chiar mortale, precum şi 
daune materiale! 

SEMn DE InDICAţIE:
Informaţie, indicaţie utilă!

Indică la începutul sau pe parcursul unui text o anumită figură.

Indicaţii de securitate
Generale

Acest manual de montaj şi utilizare trebuie citit, înţeles şi respectat de  ¾
persoanele ce montează, operează sau întreţin sistemul de acţionare.

Producătorul nu este responsabil pentru deteriorări sau avarii de  ¾
funcţionare, care rezultă din nerespectarea manualului de montaj 
şi utilizare.

Prescripţiile de prevenire ale accidentelor şi normele valabile în ţara de  ¾
utilizare trebuie respectate.

Directivele şi normele în vigoare trebuie respectate pe parcursul  ¾
efectuării montajului, de ex.: EN 12453, EN 12604, EN 12605

Înainte de a efectua lucrări asupra porţii sau sistemului de acţionare,  ¾
decuplaţi întotdeauna unitatea de comandă şi asiguraţi-o împotriva 
reconectării.

Sistemul mecanic şi marginile de închidere ale porţii pot reprezenta  ¾
pericole de strivire şi forfecare.

Nu puneţi niciodată un sistem de acţionare defect în funcţiune. ¾

După efectuarea montajului şi punerea în funcţiune este necesară  ¾
instruirea tuturor utilizatorilor referitor la funcţionarea şi operarea 
sistemului de acţionare al porţii turnante.

Utilizaţi numai piese de schimb, accesorii şi material de fixare original  ¾
al producătorului.

Referitor la depozitare
Depozitarea sistemului de acţionare poate fi făcută numai în încăperi  ¾
închise şi uscate la o temperatură ambientală de -20 ... +70 °C.

Depozitaţi sistemul de acţionare culcat. ¾

+70°
20°

Referitor la operare
Nu permiteţi operarea sistemului de comandă de către copii sau  ¾
persoane neinstruite.

Nu este permisă prezenţa copiilor, persoanelor, animalelor sau  ¾
obiectelor în zona de deplasare a porţii pe parcursul deschiderii sau 
închiderii acesteia.

Acţionaţi poarta cu telecomanda numai dacă aveţi o vizibilitate directă  ¾
asupra porţii.

Nu introduceţi mâna într-o poartă în mişcare sau în elementele ei mobile. ¾

Verificaţi funcţiile de siguranţă şi protecţie la intervale regulate referitor  ¾
la siguranţa lor de funcţionare şi remediaţi defecţiunile dacă este cazul. 
Vedeţi întreţinerea curentă şi îngrijirea.

Deplasaţi-vă dincolo de poartă abia după ce aceasta este complet  ¾
deschisă.

Selectaţi o toleranţă de forţă cât mai redusă cu putinţă. ¾

În cazul unei închideri automate este necesară asigurarea marginilor  ¾
de închidere principale şi secundare conform normelor şi directivelor 
valabile la ora actuală.

Extrageţi întotdeauna cheia, pentru a nu permite persoanelor  ¾
neautorizate să deblocheze şi să deschidă porţile.

Referitor la telecomandă
Telecomanda este permisă numai pentru aparate şi instalaţii la care  ¾
o eroare de funcţionare a acesteia sau a receptorului nu prezintă 
pericol pentru oameni, animale sau bunuri, sau riscul este eliminat prin 
intermediul altor dispozitive de securitate.

Utilizatorul trebuie să fie informat că instalaţiile telecomandate ce  ¾
prezintă un risc de accidentare pot fi operate, numai dacă este permis, 
doar când se află în câmpul vizual.

Telecomanda trebuie utilizată numai când mişcarea porţii poate fi văzută,  ¾
şi nu există persoane sau bunuri care se află în raza ei de acţiune.

Unitatea mobilă de comandă trebuie depozitată de aşa natură încât să  ¾
nu aibă loc o acţionare nedorită, de ex. de către copii sau animale.

Proprietarul instalaţiei telecomandate nu este protejat de interferenţe  ¾
generate de alte instalaţii telecomandate (de ex.: Instalaţii de emisie 
radio, care utilizează în mod corespunzător aceeaşi frecvenţă). În cazul 
apariţiei unor interferenţe considerabile, vă rugăm să vă adresaţi instituţiei 
responsabile de măsurarea interferenţelor radio (localizare radio)!

Nu utilizaţi telecomanda în locaţii periculoase din punct de vedere al  ¾
emisiilor radio (de ex.: aeroport, spital).

Plăcuţa identificare tip
Plăcuţa identificare tip este montată în partea interioară a capacului  ¾
carcasei unităţii de comandă.

Utilizarea conformă cu destinaţia
InDICAţIE!
După montarea sistemului de acţionare este necesar ca 
persoana responsabilă să realizeze o declaraţie de conformitate 
CE conform directivei pentru maşini 2006/42/CE pentru 
instalaţia porţii, şi să aplice marcajul CE, precum şi plăcuţa de 
identificare tip. Această prevedere este valabilă şi în domeniul 
privat, chiar şi atunci când o poartă acţionată anterior manual 
a fost dotată cu sistem de acţionare. Aceste documente, 
precum şi instrucţiunile de montaj şi utilizare ale sistemului de 
acţionare rămân la proprietar.

Sistemul de acţionare este conceput exclusiv pentru deschiderea  ¾
şi închiderea porţilor. Orice altă utilizare dincolo de aceasta este 
considerată neconformă. Pentru daune ce rezultă din alt tip de 
utilizare, producătorul nu îşi asumă răspunderea. Riscul îi aparţine în 
exclusivitate proprietarului. Dreptul la garanţie este nul.

Porţile ce sunt automatizate cu un sistem de acţionare trebuie să  ¾
corespundă la ora actuală normelor şi directivelor în vigoare: de ex. 
EN 12453, EN 12604, EN 12605.

Respectaţi distanţele de siguranţă conform normei EN 12604,  ¾
între aripa porţii şi mediul înconjurător.

Sistemul de acţionare trebuie utilizat numai în stare impecabilă  ¾
de funcţionare, precum şi conform cu destinaţia, acordând atenţie 
siguranţei şi pericolelor posibile şi cu respectarea manualului de 
montaj şi utilizare.

Avariile ce au efect asupra siguranţei trebuie remediate imediat. ¾

Aripile porţii trebuie să aibă numai un joc redus în balamale. ¾

Aripile porţii trebuie să fie stabile şi rezistente la îndoiri, adică nu trebuie  ¾
să se îndoaie sau să îşi modifice forma la deschidere sau închidere.

Sistemul de comandă DSTA24 şi sistemul de acţionare twist 200 trebuie  ¾
operate numai împreună.

Sistemul de comandă DSTA24 şi sistemele de acţionare twist 200 sunt  ¾
destinate pentru utilizare în domeniul privat.

Acest sistem de acţionare electric este utilizat exclusiv pentru  ¾
deschiderea şi închiderea de instalaţii de porţi turnante cu 1 sau 2 aripi.

Indicaţii generale
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Utilizarea contrară destinaţiei
Deschiderea sau închiderea capacelor, de ex. pentru accesul dinspre  ¾
acoperişurile caselor sau situaţii similare.

Funcţionarea cu 2x twist 200E, EL la o aripă sau un regim mixt de  ¾
utilizare cu 1x twist 200E, EL şi 1x twist XL nu este permisă.

Dimensiuni admise ale aripilor porţii
Lungime: min. 0,8 m …max. 2,5 m

Înălţime: max. 2,5 m

Masa: max. 200 kg

Suprafaţa 
deschisă:

min. 50 %, independent de mărimea aripii porţii

Înclinaţie a porţii: 0 %

Date tehnice
1 aripă 2 aripi Unitatea

Generalităţi
Timp de funcţionare 
conform cotei A/B

aprox.  
10 …22

aprox.  
15 …27

secunde

Tipul de protecţie

Sistem de acţionare IP 44 IP 44

Carcasa unităţii de comandă IP 54 IP 54

Tensiune nominală 220 …240 220 …240 CA/V

Frecvenţă nominală 50 50 Hz

Domeniul de temperaturi de utilizare

Sistem de acţionare -30 …+80 -30 …+80 °C

Carcasa unităţii de comandă -20 …+70 -20 …+70 °C

Cursa (în funcţie de 
sistemul de acţionare)

390 390 mm

Forţa maximă de tracţiune 
şi presiune

2000 2000 N

Durata de comutare: 15 15 %

Stand-by
Consumul nominal de curent 20 20 mA

Consumul nominal de putere 2,2 2,2 W

Funcţionare nominală
Tensiune a motorului: aprox. 22 aprox. 20 CC/V

Consumul nominal de 
curent:

aprox. 3 aprox. 6 A

Consumul nominal de 
putere:

aprox. 118 aprox. 234 W

Valoarea de emisie referitoare la locul de utilizare < 75 dBA - numai 
sistemul de acţionare

Dimensiuni
Toate cotele în mm.

106

185

177

Cmin. 670 - C
max. 1060

52

min. 710 - m
ax. 1100

53
53

23

17

40

Descrierea funcţiilor
InDICAţIE!
Capetele de cursă (poarta DESCHISĂ + ÎnCHISĂ) sunt reglate 
prin intermediul întrerupătoarelor interne de capăt pentru 
sistemul de acţionare şi apoi recunoscute în regimul funcţional.

Restrângerea şi extinderea tijei de împingere generează deschiderea 
sau închiderea aripii porţii. La atingerea poziţiilor de capăt de cursă 
setate, sistemul de acţionare se decuplează automat prin intermediul 
întrerupătoarelor de capăt.

Închiderea porţii
InDICAţIE!
În cazul unor anverguri mai mari de 2 m sau în cazul porţilor 
cu 2 elemente, se recomandă montarea unui opritor pe 
„poarta ÎnCHISĂ”. Ca şi sistem de închidere suplimentar este 
posibilă montarea unui zăvor electric.

Aripa porţii nu necesită pentru încuiere un zăvor, deoarece sistemul de 
acţionare se autoblochează (fiind racordat la unitatea de comandă). 
Poarta nu poate fi deschisă de mână, fără ca sistemul de acţionare sau 
armăturile să fie deteriorate.

Acţionarea cu telecomanda
Sistemul de acţionare poate fi comandat numai cu telecomanda livrată, 
dacă aceasta a fost mai întâi memorizată în cadrul receptorului de semnal.

Dispozitive de securitate
Unitatea de comandă dispune de un sistem automat de monitorizare a forţei. 
Dacă sistemul de acţionare necesită pentru deschidere sau închidere mai 
multă forţă decât a fost memorată în cursa de rodaj, sistemul de acţionare 
se opreşte şi se deplasează înapoi (direcţie poartă „ÎNCHISĂ/close“), 
respectiv rămâne pe loc (direcţie poartă „DESCHISĂ/open“).

Există posibilitatea de a racorda diferite dispozitive de securitate la unitatea 
de comandă, vedeţi funcţiile suplimentare şi racordurile.

de ex.:

Bariera fotoelectrică• 

Bagheta de siguranţă cu unitate suplimentară de evaluare• 
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Declaraţia de încorporare CE
pentru montarea unei maşini incomplete conform directivei pentru maşini 
2006/42/CE, anexa ll partea 1 B

Firma
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH

Hans-Böckler-Straße 21-27
73230 Kirchheim/Teck

Germania
declară prin prezenta, că unitatea de comandă:

twist 200 E• 

începând cu marcajul twist 200 E 01/10 corespunde directivei pentru maşini 
2006/42/CE şi este destinată pentru montarea într-o instalaţie a porţii.

Au fost aplicate şi respectate următoarele cerinţe de securitate conform 
anexei I:

Principii generale de bază nr. 1• 

1.2•  Securitatea şi fiabilitatea unităţilor de comandă 
Intrarea de siguranţă I borna 17 + 18: Cat 2 / PL C 
Limitatoare de putere interne cat 2 / PL C 
Categorii de siguranţă corespunzător EN 13849 - 1:2008

Conform cu prevederile directivei privind produsele din construcţii • 
CE 89/106/CE. Pentru partea de forţe motoare, verificările primare 
corespunzătoare au fost efectuate în colaborare cu centre de încercări 
autorizate. Astfel au fost aplicate normele armonizate EN 13241-1, 
EN 12453 şi EN 12445. Combinaţiile verificate se găsesc în tabelul 
„Listă de referinţă“ pe internet, la www.sommer.eu.

Conform este cu directiva pentru joasă tensiune 2006/95/CE• 

Conform este cu directiva EMV 2004/1 08/CE• 

Documentaţia tehnică a fost întocmită conform anexei VII B.• 

Punerea în funcţiune a produsului este permisă abia după ce s-a stabilit că 
instalaţia porţii corespunde prevederilor directivei pentru maşini.

Kirchheim, 29.12.2009 Jochen Lude
Responsabil document

Declaraţie de conformitate UE
Firma

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Straße 21-27

D-73230 Kirchheim/Teck
declară că produsul desemnat în cele ce urmează corespunde în cazul 
unei utilizări conforme cu destinaţia tuturor prevederilor fundamentale 
conform articolului 3 al directivei R&TTE 1999/5/CE şi că au fost aplicate 
următoarele norme:

Produs: 
RF Remote Control for Doors & Gates

Tipul: 
RM04-868-2, RM03-868-4, RX01-868-2/4, RFSDT-868-1, RFSW-868-1, 
RM02-868-2, RM06-868-2, RM04-868-1, RM02-868-2-TIGA, RM08-868-2, 
RM01-868, RM02-434-2, RM03-434-4, RM04-434-2

Directivele şi normele utilizate sunt:

ETSI EN 300220-1:09-2000, -3:09-2000• 

ETSI EN 301489-1:07-2004, -3:08-2002• 

DIN EN 60950-1:03-2003• 

Kirchheim, 04.08.2004 Frank Sommer 
Director General
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Indicaţii de securitate
ATEnţIE!
Unitatea de comandă este livrată cu un cablu de reţea, 
acesta trebuie utilizat numai pentru montarea sistemelor 
de acţionare. După încheierea montajului, decuplaţi cablul 
de reţea şi înlocuiţi-l printr-un cablu de racord permanent. 
Cablul de reţea nu este permis pentru utilizarea îndelungată 
şi funcţionarea în aer liber.

ATEnţIE! PERICOl DE DISTRUGERE CA URMARE A 
FlUCTUAţIIlOR DE TEnSIUnE.
Fluctuaţii de tensiune de ex.: prin aparate de sudură, pot duce 
la distrugerea unităţii de comandă. 
Racordaţi unitatea de comandă la reţeaua electrică abia după 
încheierea tuturor lucrărilor de montaj.

Toate cablurile sistemului de acţionare trebuie introduse într-un tub gol  ¾
potrivit şi admis pentru utilizarea în cauză (de ex. la montarea în pământ).

Racordarea unităţii de comandă la reţeaua de alimentare electrică  ¾
trebuie efectuată numai de către un electrician autorizat.

Montajul trebuie să aibă loc în conformitate cu manualul de montaj  ¾
şi utilizare.

Dispozitivele de închidere (zăvoare electrice, cârlige de închidere, etc)  ¾
trebuie demontate sau dezactivate înainte de montarea sistemului de 
acţionare.

Acordaţi atenţie fixării stabile a aripilor pe stâlp/coloane, deoarece apar  ¾
forţe pe parcursul deschiderii şi închiderii porţii.

Pe parcursul operaţiunilor de sudură a armăturilor pe stâlpi/coloane  ¾
sau pe aripile porţii, acoperiţi sau demontaţi sistemul de acţionare, 
deoarece acesta poate fi deteriorat de scântei sau stropii de sudură.

Dacă este utilizat un buton pentru deschidere sau închidere,  ¾
acesta trebuie să fie amplasat la o înălţime de cel puţin 1,6 m, 
pentru ca acesta să nu poată fi acţionat de copii.

Utilizaţi numai materiale de fixare admise (de ex. dibluri) în domeniul  ¾
public.

Unelte necesare

14 mm M10 8,2 mm 17 mm2x
8 mm

M
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Echipament personal de protecţie

Ochelari de protecţie (pentru operaţiunile de perforare) ¾

Mănuşi de lucru ¾

Volumul de livrare
Verificaţi volumul de livrare înainte de începerea montajului,  ¾
astfel economisiţi timp şi cheltuieli în cazul în care o piesă lipseşte.

Volumul de livrare poate fi diferit în funcţie de varianta constructivă  ¾
a sistemului de acţionare.

close
open

Montage- und Bedienungsanleitung

SOMMER
TORANTR IEBE
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twist 200

close
open

1

9

5

6

7

8

2

3

4

Set complet 1 aripă 2 aripi
Masa 9,1 13,8 kg

Ambalajul (L x L x Î): 800 x 200 x 220 mm

1. Instrucţiuni de utilizare şi montaj 1 x 1 x

2. Sistem de acţionare cu cablu 1 x 2 x

3. Unitatea de comandă în carcasă 
(inclusiv receptorul de semnal, 
trafo şi fişa de reţea)

1 x 1 x

4. Telecomandă inclusiv baterie 1 x 1 x

5. Armături pentru aripile porţii 1 x 2 x

6. Armătură pentru stâlpi/coloane 1 x 2 x

7. Şurub hexagonal oţel inox M10x45 2 x 4 x

8. Piuliţă de oprire oţel inox M10 2 x 4 x

9. Dopuri 2 x 4 x

D

Pregătirea montajului
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Indicaţii pentru montaj
Stabiliţi locul de montare al unităţii de comandă împreună cu proprietarul.• 

Nu montaţi carcasa în spaţii vizibile din stradă, deoarece este posibilă • 
deteriorarea carcasei sau a unităţii de comandă de către persoane străine.

În cazul unor anverguri mai mari de 2 m sau în cazul porţilor cu • 
2 elemente, trebuie montat un opritor pe sol sau o baghetă de capăt 
de cursă.

InDICAţIE!
Alte generatoare de impulsuri sunt: Emiţătorul manual, 
codorul de semnal, butonul intern de emisie şi comutatorul 
cu cheie. În cazul emiţătorului manual, codorului de semnal 
şi butonului intern de emisie nu este necesară realizarea 
unui conductor de racord la sistemul de acţionare; consultaţi 
reprezentantul comercial în acest sens.

1. Lumină de avertizare CC 24 V

2. Comutator cu cheie (1 sau 2 contacte)

3. Bariera fotoelectrică

4. Set de cablu de racord 7 m

5. Comutator principal (poate fi încuiat)

6. Antenă de ferită (inclusiv cablu)

7. Zăvorul electric CC 24 V

8. Codor de semnal

9. Suport auto/de perete pentru comanda manuală

10. Armătura stâlpului de lemn

Poziţia de montare a sistemului 
de acţionare
Montaţi sistemul de acţionare orizontal. Aveţi grijă la poziţia de montare 
a motorului, motorul trebuie să fie întotdeauna orientat în sus.

Montajul

9

6

4 x 0,75 mm2

3 x 1,5 mm2

O

SOMMER
TORANTRIEBE

1

2

2 x 0,75 mm

4 x 0,75 mm2

2

5

2 x 0,75 mm23

2 x 0,75 mm2

4 7

3

AC 230V

M
CS

P
E

M
CS

810
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Tabelul de cote A/B
InDICAţIE!
Înainte de montaj, stabiliţi cotele A/B, fără acestea nefiind 
posibilă montarea şi operarea corectă a sistemului de acţionare.

Acordaţi atenţie diferitelor cote ale stâlpilor/coloanelor.• 

InDICAţIE!
Selectaţi cotele A/B în aşa fel încât unghiul de deschidere 
dorit să fie atins. Unghiul de deschidere (D) indicat este 
o valoare orientativă pentru unghiul maxim posibil. 
În cazul unor anverguri mai mari de 1,5 m, cota B trebuie 
să fie de minim 140 mm.

InDICAţIE!
Urmaţi următoarele indicaţii pentru reglarea capetelor de cursă. 
Astfel se asigură că:

Sistemul de acţionare în poziţia ÎnCHIS este absolut fix,• 
Cursa maxim posibilă se utilizează complet,• 
Trebuie reglat numai un întrerupător de capăt (poziţia ÎnCHIS).• 

1. Reglarea capătului de cursă 
poartă „DESCHISĂ/open“

C1     = 40 mm

D

min

C
   

  =
 6

70
 m

m
m

in

InDICAţIE!
Capătul de cursă pentru „poartă DESCHISĂ/open“ este 
presetat, aprox. C1 = 40 mm.

Măsuraţi cotele A şi B şi comparaţi-le cu valorile prescrise în tabelul 1. 
de cote A/B.

Montaţi armătura stâlpului corespunzător cotelor A/B selectate pe stâlp.2. 

Deplasaţi poarta în poziţia DESCHISĂ dorită. Respectaţi unghiul de 3. 
deschidere maxim posibil din tabelul de cote A/B.

Extrageţi sistemul de acţionare din ambalaj şi acroşaţi-l de armătura 4. 
stâlpului. În starea de livrare, sistemul de acţionare este complet retras.

Fixaţi sistemul de acţionare provizoriu pe poartă, de ex. cu menghină 5. 
de mână.

Reglaţi capătul de cursă poartă „ÎNCHISĂ/close“, vezi „A 2-a reglare 6. 
a capătului de cursă poartă “ÎNCHISĂ/close”, pagina 8.

2. Reglarea capătului de cursă 
poartă „ÎnCHISĂ/close“

C      = 1060 mm

C1      =

A

B
max

430 mm

max

InDICAţIE!
Capătul de cursă pentru poartă „ÎnCHISĂ/close“ este 
presetat, aprox. C1 = 430 mm. 
Asta corespunde valorii maxim posibile pentru C1, 
respectiv Cmax! nu depăşiţi valorile maxime pentru  
C1 = 430 mm şi C = 1060 mm!

Închideţi poarta manual. Deblocaţi în acest sens sistemul de acţionare, 1. 
vezi „Deblocarea sistemului de acţionare“, pagina 9.

Măsuraţi cota C1 la sistemul de acţionare şi verificaţi dacă C1 nu este 2. 
mai mare decât C1max = 430 mm.

Reglaţi cota C1 cu ajutorul „Reglarea întrerupătoarelor de capăt - 3. 
poartă ÎNCHISĂ“, pagina 9.

Racordaţi în acest sens unitatea de comandă la fişa de reţea 4. 
preinstalată şi conectaţi sistemul de acţionare, vezi „Conectarea 
sistemului de acţionare la unitatea de comandă“, pagina 13.

A 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
B D
100 90° 100° 110° 115° 125° 130° 120° 110° 105° 100°
120 90° 100° 105° 115° 120° 125° 110° 105° 100° 95°
140 90° 100° 105° 110° 115° 115° 105° 100° 95° 90°
160 90° 95° 105° 110° 115° 110° 100° 95° 90°
180 90° 95° 100° 105° 110° 100° 95°
200 90° 95° 100° 105° 100° 90°
220 90° 95° 100° 95° 90°
240 90° 95°
260 90°

Cotele A, B în mm• 

D = unghiul de deschidere maxim în grade• 

1 rotaţie = 1,25 mm cale de reglare • 
la reglarea întrerupătoarelor de capăt
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Setări ale întrerupătoarelor de capăt
ATEnţIE!
Înainte de reglarea întrerupătoarelor de capăt, respectaţi 
obligatoriu următoarele „Indicaţii pentru reglarea capetelor 
de cursă“! 
O nerespectare a indicaţiilor şi instrucţiunilor poate cauza 
deteriorări ireparabile la sistemul de acţionare şi unitatea 
de comandă!

Poarta ÎnCHISĂ

close
open

close
open

close

Poarta DESCHISĂ

close
open

open

Indicaţii pentru reglarea capetelor 
de cursă

ATEnţIE!
nu reglaţi întrerupătoarele de capăt niciodată cu o maşină de 
înşurubat cu acumulator sau ceva similar, deoarece astfel se 
pot distruge întrerupătoarele de capăt.

ATEnţIE!
nu racordaţi niciodată sistemul de acţionare la 230 V, aceasta 
ar distruge motorul.

ATEnţIE!
Înainte de montaj, reglaţi întrerupătorul de capăt pentru 
„poartă DESCHISĂ/open“ şi „poartă ÎnCHISĂ/close“. 
Aripa porţii nu trebuie să atingă carcasa, deoarece aceasta 
poate fi deteriorată.

close
open

ATEnţIE!
După reglare, ghidaţi întotdeauna cablul de racordare 
a întrerupătoarelor de capăt, deoarece în caz contrar acestea 
se pot înţepeni în tubul de protecţie.

Deblocarea de urgenţă în 
cazul lipsei alimentării electrice 
şi montajului

ATEnţIE!
Efectuaţi deblocarea de urgenţă numai când sistemul de 
comandă este decuplat de la alimentarea electrică şi este 
asigurat împotriva reconectării.

În cazul unei căderi de tensiune este posibilă deschiderea şi închiderea 
de mână a porţii - după deblocarea sistemului de acţionare -, indiferent de 
poziţia în care se află.

Deblocarea sistemului de acţionare

13 12

11

6
7

36

Rotiţi cheia (6) 90° spre dreapta - etrierul de deblocare în situaţie de 1. 
urgenţă (11) se deblochează.

Îndepărtaţi etrierul de deblocare în situaţie de urgenţă (11) 2. 
de carcasa (12), motorul (7) se detaşează de fusul filetat (13).  
Arcurile (36) împing motorul (7) de pe fusul filetat (13). 
Pentru uşurarea deblocării: Mişcaţi aripa porţii cu mâna.
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Deblocarea sistemului de acţionare
Ordinea inversă a deblocării de urgenţă.1. 

InDICAţIE!
Etrierul de deblocare în situaţie de urgenţă (11) trebuie să fie 
aproape în contact cu carcasa (12). În cazul în care sistemul de 
acţionare nu este complet deblocat, motorul (7) se va deteriora.

11 12 13

Scoaterea capacului
InDICAţIE!
Scoateţi capacul numai când sistemul de comandă este 
decuplat de la alimentarea electrică şi este asigurat împotriva 
reconectării.

Montarea armăturilor
InDICAţIE!
Rezistenţa armăturilor livrate este adaptată la sistemul 
de acţionare (twist 200). Dacă sunt utilizate alte armături, 
nu putem prelua nicio garanţie.

InDICAţIE!
Dacă determinaţi o cotă B mai redusă decât cota B minimă 
din tabel, montaţi sub armătura porţii o placă distanţier, pentru 
a aduce cota B la minim 100 mm (vezi tabelul de cote A/B).

Pe parcursul operaţiunilor de sudură a armăturilor pe stâlpi/coloane  ¾
sau pe aripile porţii, acoperiţi sau demontaţi sistemul de acţionare, 
deoarece acesta poate fi deteriorat de scântei sau stropii de sudură.

În cazul unor stâlpi de piatră sau oţel fixaţi armătura de aşa fel încât  ¾
diblurile să nu se poată slăbi pe parcursul funcţionării. Mult mai potrivite 
decât diblurile de întindere din oţel sau material plastic sunt ancorele 
de îmbinare prin lipire, la care un ştift filetat este lipit în zidărie fără 
a fi tensionat.

Distanţele dintre aripile porţilor şi stâlpi şi aripile porţii şi sistemul  ¾
de acţionare, trebuie respectate în conformitate cu normele valabile 
la ora actuală.

Stâlpi de oţel
Respectaţi grosimea de perete a stâlpului! 
Armătura poate fi sudată sau fixată în şuruburi direct pe stâlpul de oţel.

Stâlpi din piatră sau beton
LA montarea unei armături pe un stâlp de piatră trebuie să aveţi grijă ca 
orificiile de fixare să nu fie prea apropiate de marginea stâlpului. În funcţie 
de tipul de diblu, distanţa necesară poate fi diferită. Recomandări în acest 
sens obţineţi de la producătorii diblurilor.

Stâlpi de lemn
Puteţi să utilizaţi armătura din pachetul de livrare, deoarece nu apar forţe 
mai mari. 
În cazul în care armătura din pachetul de livrare nu se poate utiliza 
la poarta dumneavoastră, vă rugăm să solicitaţi de la reprezentantul 
comercial armături speciale (de ex. armături pentru stâlpi de lemn).

ATEnţIE!
După montarea armăturilor, nu mai efectuaţi lucrări de 
sudură sau şlefuire. Reziduurile acestor lucrări duc la 
o corodare rapidă a armăturilor.

Exemple pentru cotele A/B
1. Stâlp mic

B = 110

100

17

A = 80

100

Date cunoscute:
Coloană din oţel 100 mm x 100 mm
Unghi de deschidere dorit min. 90°
Anvergura 1,5 m

Valori măsurate:
A = 80 mm
B = 110 mm

Rezultă conform tabelului
A = 80 mm
B = 120 mm
Unghiul de deschidere = max. 94°

2. Stâlp lung

215

A = 225

100

B = 165
78

Date cunoscute:
Coloană din beton 215 mm x 100 mm
Unghi de deschidere dorit min. 95°
Anvergura 2,5 m

Valori măsurate:
A = 225 mm
B = 165 mm

Rezultă conform tabelului
A = 220 mm
B = 160 mm
Unghiul de deschidere = max. 91°
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3. ţâţână / balama interioară

195
100

A = 100

B = 100

Deoarece cota B este mai mică de 
100 mm, montaţi un distanţier sub 
armătura stâlpului. Astfel se aduce 
cota B la 100 mm.

Rezultă conform tabelului
A = 100 mm
B = 100 mm
Unghiul de deschidere = max. 105°

Deschiderea porţii în afară

>120mm

>1
20

m
m

ATEnţIE
lăţimea de trecere se reduce în funcţie de soluţia de montare 
cu aprox. 150 mm pe fiecare latură, deoarece sistemele de 
acţionare sunt plasate în spaţiul de trecere. 
Cotele A/B trebuie să fie fiecare de cel puţin 120 mm.

Realizaţi armăturile stâlpilor/coloanelor pe şantier, acestea trebuind să  ¾
fie adaptate întotdeauna la dimensiunile stâlpilor/coloanelor.

Armături ale stâlpilor / coloanelor

10

756 87 99
113

100

100

78

78

30

8

Înălţimea de fixare de la sol până la marginea inferioară a armăturii 2. 
min. 50mm. Aceasta poate fi limitată prin intermediul posibilităţilor de 
fixare ale sistemului de acţionare pe aripa porţii.

Strângeţi piuliţa pe şurub atât cât permite sistemului de acţionare să se 3. 
rotească liber.

Armăturile aripilor porţii

4030

10

10

70

50

337
8,5 18,5

Închideţi poarta1. 

Montaţi armătura pe tija de împingere a sistemului de acţionare, 2. 
aşezaţi numai şurubul de sus.

Fixaţi armătura pe aripa porţii şi verificaţi printr-o cursă de testare 3. 
reglajul poziţiilor de capăt de cursă ale întrerupătoarelor de capăt.

Verificaţi alinierea orizontală a sistemului de acţionare în 3 poziţii:4. 

Poarta „ÎNCHISĂ" ▫
Poarta „DESCHISĂ" ▫
Poarta deschisă 45° ▫

Poziţia armăturii este în ordine, montaţi armătura definitiv pe aripa porţii.5. 

Strângeţi piuliţa pe şurub atât cât permite sistemului de acţionare să se 6. 
rotească liber.

Armătura stâlpului de lemn
Poate fi achiziţionat ca şi accesoriu.

100

B = 166

73

A = 95

100

B = 160

73

A = 95

100 100
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Montarea unităţii de comandă
ATEnţIE!
Sistemul de acţionare este livrat cu un cablu de reţea, 
acesta trebuie utilizat numai pentru montaj. După încheierea 
montajului, decuplaţi cablul de reţea şi înlocuiţi-l printr-un 
cablu de racord permanent. Cablul de reţea din pachetul 
de livrare nu este permis pentru utilizarea îndelungată şi 
funcţionarea în aer liber.

ATEnţIE!
Efectuaţi racordul la reţeaua electrică conform normei 
En 12453 (setare pluripolară a dispozitivului de deconectare 
a reţelei). Montaţi un comutator principal care poate fi încuiat 
(deconectare pluripolară), pentru a preveni conectarea 
accidentală a alimentării cu curent la lucrările de întreţinere 
curentă. Vezi în acest sens Accesorii, comutator principal 
la pagina 25.
Utilizaţi o alimentare electrică adecvată care este asigurată 
cu o siguranţă (16 A, inertă).

E

D

A

B

6x M16
3x M20

C

Cota Carcasa 1 Carcasa 2
A 254 mm 250 mm

B 90 mm 75 mm

C 180 mm 175 mm

D 165 mm 160 mm

E 239 mm 235 mm

ATEnţIE: PERICOl DE DISTRUGERE PRIn InFlUEnţA APEI
Pătrunderea apei poate distruge unitatea de comandă. 
Carcasa trebuie fixată în şuruburi numai în punctele de fixare, 
nu efectuaţi perforări în peretele posterior al carcasei.  
Carcasa îşi pierde etanşeitatea, apa pătrunde şi unitatea de 
comandă este distrusă.

Lucrările efectuate asupra unităţii de comandă pot fi efectuate numai în  ¾
stare deconectată de la reţeaua electrică.

Uscaţi umiditatea ce a pătruns în interior cu ajutorul unui ventilator. ¾

Racordarea unităţii de comandă la reţeaua de alimentare electrică  ¾
trebuie efectuată numai de către un electrician autorizat.

Montaţi carcasa unităţii de comandă întotdeauna vertical, cu accesul  ¾
cablurilor în jos, şi fără posibilitate de deplasare, pentru a nu fi posibilă 
pătrunderea apei şi pentru a putea închide capacul etanş.

Racordul la reţeaua de alimentare 
electrică (CA 230 V)

InDICAţIE!
Secţiune transversală a cablului admisă pentru toate bornele: 
1 mm² - 2,5 mm².

N
e

t
z

230V AC L
N

PE PE
1

2
3

4

M

Borna notaţie Funcţia
1 L Alimentare electrică CA 230 V

2 N Conductor neutru

3 + 4 PE Conductor de protecţie

InDICAţIE!
Unitatea de comandă trebuie racordată la reţeaua electrică de 
către un electrician autorizat.
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Racordarea sistemului de 
acţionare la unitatea de comandă

ATEnţIE !
nu racordaţi niciodată sistemul de acţionare direct la 230 V CA, 
aceasta ar distruge motorul.

ATEnţIE
Racordaţi sistemele de acţionare numai dacă unitatea 
de comandă este deconectată de la tensiune şi asigurată 
împotriva reconectării.

Poarta cu 1 aripă
InDICAţIE!
Racordaţi sistemul de acţionare cu 1 aripă numai la racordul M2!

M1
M2

0V 24V 24V
Warnlicht

5
6

7
8

9 10
11 12 13 14

M2

LED 1

LED 2

LED 6
LED 4

LED 5
LED 3

LED

2-Fl.

1-Fl.

Kraft

3

0

9

Imp.
GehNetz

Auf Zu
SH

WL

6
P1

Imp.

ON

Netz
A

6

M2
W

Poarta cu 2 aripi

M1
M2

0V 24V 24V
Warnlicht Imp

5
6

7
8

9 10
11 1

M1

M2

8

LED 1

LED 2

LED 6
LED 4

LED 5
LED 3

LED 7

2-Fl.

1-Fl.

Kraft

3

0

9

Imp.
Geh.Netz

Auf Zu
SH

WL

OFF

6
P1 G

he

Imp.

21
ON

Netz
A

6

M1 M2
WL

Racordaţi sistemul de acţionare la unitatea de comandă1. 

Racordaţi şi reglaţi mai întâi sistemul de acţionare pentru poartă  ▫
cu limitatorul de capăt de cursă (M1), apoi sistemul de acţionare 
pentru uşa de acces (M2).

Readuceţi toate comutatoarele DIP la poziţia OFF.2. 

Setaţi jumper-ul: instalaţie a porţii cu 1 sau 2 aripi3. 

Racordaţi unitatea de comandă la reţeaua electrică. 4. 

LED-ul „Reţea“ este aprins şi „WL“ se aprinde intermitent. ⇒

Controlarea direcţiei de deplasare
După efectuarea primei comenzi este necesar ca sistemul de acţionare  ¾
să se deplaseze în direcţia poartă „DESCHISĂ“. Dacă sistemul de 
acţionare deplasează poarta spre „ÎNCHIS“ este necesară înlocuirea 
cablurilor sistemului de acţionare între ele la unitatea de comandă.

Poarta cu 1 aripă

M1
M2

0V 24V 24V
Warnlicht

5
6

7
8

9 10
11 12 13 14

M2

M21x

Poarta cu 2 aripi

M1
M2

0V 24V 24V
Warnlicht

5
6

7
8

9 10
11 12 13 14

M1 M1
M2

0V 24V 24V
Warnlicht

5
6

7
8

9 10
11 12 13 14

M2

1x
M1 M22. 1.

Borna notaţie Funcţia
5 + 6 M1 1 aripă: Nicio funcţie• 

2 aripi: Racordul pentru motor-1• 
Motorul trebuie să se afle pe aripa 
porţii ce se deschide a doua, 
respectiv la care bagheta de capăt 
de cursă este în exterior.

Borna 5: Cablul motorului maro• 

Borna 6: Cablul motorului albastru• 
7 + 8 M2 1 aripă: Racordul pentru motor• 

2 aripi: Racordul pentru motor-2• 
Motorul trebuie să se afle pe aripa 
porţii ce se deschide prima, respectiv 
la care nu se găseşte o baghetă de 
capăt de cursă în exterior.

Borna 7: Cablul motorului maro• 

Borna 8: Cablul motorului albastru• 
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Indicaţii generale
ATEnţIE!
Cursa de memorizare a poziţiilor trebuie efectuată 
întotdeauna supervizat, deoarece sistemele de acţionare 
funcţionează cu putere maximă şi viteză redusă la jumătate. 
Aceasta reprezintă un pericol pentru persoane, animale sau 
obiecte aflate în calea de deplasare a porţilor.

LED-ul „WL“ sau o lumină de avertizare racordată se aprind intermitent  ¾
pe parcursul cursei de memorizare a poziţiilor pentru avertizare optică, 
independent de reglajul de la comutatorul DIP 4.

Pe parcursul punerii în funcţiune este înregistrată şi memorată puterea  ¾
necesară pentru deschidere şi închidere, durata cursei şi temporizarea 
închiderii de către unitatea de comandă.

În cazul în care cursa de memorizare a poziţiilor se întrerupe printr-o  ¾
oprire înainte de terminare (LED-ul „WL“ este aprins la deschidere sau 
închidere), toate valorile memorate până în acel moment vor fi şterse.

Pregătirea pentru funcţionarea 
îndelungată

ATEnţIE PERICOl DE SCURTCIRCUIT !
Înainte de a modifica comutatoarele DIP, deconectaţi unitatea 
de comandă de la tensiune.

Selecţia 1 aripă/2 aripi, componentele dorite racordate şi setările 1. 
efectuate, vedeţi Funcţii suplimentare şi racorduri.

Racordul la reţeaua electrică există şi tensiunea (CA 230 V) este 2. 
racordată la unitatea de comandă (LED-ul „Reţea” este aprins).

Şuruburile de fixare ale armăturilor sunt strânse, sistemele de acţionare 3. 
se pot deplasa uşor.

Montaţi şi blocaţi capacul.4. 

Fixaţi deblocarea de urgenţă şi închideţi-o cu încuietoarea.5. 

Închideţi poarta6. 

Activarea funcţionării îndelungate
Verificaţi setările întrerupătorului de capăt. Deschideţi şi închideţi poarta. • 
Dacă sistemul de acţionare se decuplează în cazul ambelor capete de 
cursă în mod corect, efectuaţi cursa de memorizare a poziţiilor.

InDICAţIE!
Treceţi comutatorul DIP 8 pe On şi lăsaţi-l în această poziţie.

LED-ul „WL“ se aprinde intermitent, până ce valorile de putere, duratele de 
funcţionare şi temporizarea închiderii sunt înregistrate şi memorate.

Instalaţia porţii dispune de 2 aripi ! 
Aripa porţii 1 (M1 poartă cu limitator de cursă) se închide mai întâi, apoi aripa 
porţii 2 (M2 uşă de acces), aceasta împiedică apariţia unei secvenţe eronate 
de închidere în cazul porţilor cu durate de funcţionare diferite.

Efectuarea cursei de memorizare a poziţiilor min. 2x:

ED 1

LED 2

LED 4
LE

9

Imp.
G F

U

T 1A
OFF

Geh.

Imp.

2
1

ON

DIP

3 4
5

6
8

7

FUS

M1 M22. 1.
LED 1

LED 2

LED 6
LED 4

LED 5
LED 3

LED 7

0

9

Imp.
Geh.Netz

Auf Zu
SH

WL

OFF

6
P1 Geh.

Imp.

21
ON

DIP

3 4 5 6
87

Netz
A

6

WL

Acţionaţi butonul (Imp), sistemul se deplasează în poziţia de capăt de 1. 
cursă pentru poartă „DESCHISĂ“.

LED-ul „Reţea“ este aprins şi LED-ul „WL“ se aprinde intermitent ⇒

InDICAţIE!
După efectuarea primei comenzi este necesar ca sistemul 
de acţionare să se deplaseze în direcţia poartă „DESCHISĂ". 
Dacă sistemul de acţionare deplasează poarta spre „ÎnCHIS” 
este necesară înlocuirea cablurilor sistemului de acţionare 
între ele la unitatea de comandă.
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Acţionaţi butonul (Imp), sistemul se deplasează în poziţia de capăt de 2. 
cursă pentru poartă „ÎNCHISĂ“.

LED-ul „Reţea“ este aprins şi LED-ul „WL“ se aprinde intermitent ⇒

Repetaţi poz. 1 + 2.3. 

LED-ul „WL“ nu se mai aprinde intermitent, valorile sunt înregistrate  ⇒
şi memorate.

La următoarea comandă sunt pornite şi oprite porţile în regim de 
funcţionare soft. Unitatea de comandă verifică la deschidere şi închidere 
puterea, durata de funcţionare şi temporizarea închiderii şi le adaptează 
la atingerea capetelor de cursă gradual.

InDICAţIE!
În cazul în care cursa de memorizare a poziţiilor nu a fost 
corect încheiată (sistemele de acţionare funcţionează în afara 
regimului soft, lED-ul „Wl“ se aprinde intermitent), efectuaţi 
readucerea la zero a unităţii de comandă (ştergeţi toate valorile 
memorate, vedeţi readucerea la zero a unităţii de comandă) şi 
efectuaţi o nouă cursă de memorizare a poziţiilor.

Punerea în funcţiune
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Reglarea toleranţei de putere
InDICAţIE!
După montarea sistemului de acţionare este necesar ca 
persoana responsabilă să realizeze o declaraţie de conformitate 
CE conform directivei pentru maşini 2006/42/CE pentru 
instalaţia porţii, şi să aplice marcajul CE, precum şi plăcuţa de 
identificare tip. Această prevedere este valabilă şi în domeniul 
privat, chiar şi atunci când o poartă acţionată anterior manual 
a fost dotată cu sistem de acţionare. Aceste documente, 
precum şi instrucţiunile de montaj şi utilizare ale sistemului de 
acţionare rămân la proprietar.

ATEnţIE!
Setarea toleranţei de putere este relevantă pentru securitate 
şi trebuie efectuată de către personal de specialitate cu o 
deosebită grijă. În cazul unei setări necorespunzătoare a 
toleranţei de putere este posibilă vătămarea persoanelor sau 
animalelor, sau apariţia de daune materiale. 
Selectaţi o valoare a toleranţei de putere cât mai redusă 
posibil, pentru a putea recunoaşte la timp şi în condiţii de 
siguranţă obstacolele.

Puterea maximă = puterea înregistrată + toleranţa de putere (setată de • 
la potenţiometru).

În cazul în care puterea nu este suficientă pentru deschiderea sau • 
închiderea completă a porţii, măriţi toleranţa de putere prin rotirea 
potenţiometrului spre dreapta.

Modificările reglajului pe parcursul deschiderii sau închiderii porţii sunt • 
memorate de unitatea de comandă la următoarea deschidere a porţii.

După reglarea toleranţei de putere s-ar putea să fie necesară ajustarea • 
capetelor de cursă.

Verificarea toleranţei de putere
Vezi Întreţinerea curentă şi îngrijirea / Verificări periodice.

Reglarea toleranţei de putere în raport cu puterea memorizată automat. 
Reglajul potenţiometrului este citit şi preluat din nou la fiecare start.
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Opritorul din stânga al potenţiometrului (0) reprezintă toleranţa minimă, • 
opritorul din dreapta (9) toleranţa maximă.

close
open

Montaţi dopurile.• 

Memorizarea poziţiilor telecomenzii
InDICAţIE!
Cu ocazia primei memorizări a poziţiilor telecomenzilor 
ştergeţi întotdeauna complet receptorul de semnal.
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Ştergerea memoriei receptorului de semnal
Apăsaţi tasta de învăţare (1) şi menţineţi-o apăsată.1. 

După 5 secunde LED-ul se aprinde intermitent - după alte  ⇒
10 secunde LED-ul este aprins.

După un total de 25 de secunde toate LED-urile sunt aprinse. ⇒

Eliberaţi tasta de învăţare (1).2. 

Toate LED-urile se sting - procedura de ştergere este încheiată. ⇒

Memorizarea poziţiilor telecomenzii
Instalaţie a porţii cu 1 aripă:

Butonul 1 pe canalul de emisie 1• 

Instalaţie a porţii cu 2 aripi:
Butonul 1 pe canalul de semnal 1 (ambele aripi ale porţii se deschid)• 

Butonul 2 pe canalul de semnal 2 (numai aripa uşii de acces a porţii • 
se deschide)

Apăsaţi tasta de învăţare (1)1. 

1x pentru canalul 1, LED-ul (K1) este aprins ▫
2x pentru canalul 2, LED-ul (K2) este aprins ▫

Apăsaţi butonul dorit al telecomenzii (5) suficient, până ce LED-ul 2. 
se stinge.

În funcţie de ce canal a fost selectat. Telecomanda a transmis codul  ▫
radio către receptorul de semnal.
LED-ul se stinge - procesul de memorizare a poziţiilor este finalizat. ⇒

Întreruperea modului de memorizare a poziţiilor: Apăsaţi repetat tasta 3. 
de învăţare (1) până când toate LED-urile se sting.

InDICAţIE!
Dacă pe parcursul a 10 secunde nu este transmis un cod, 
receptorul de semnal comută înapoi în regimul normal de 
operare.

Control
Apăsaţi butonul 2, aripa uşii de acces se deschide.1. 

Apăsaţi butonul 1, ambele aripi ale porţii se deschid.2. 

Pentru a memoriza poziţiile şi altor telecomenzi, repetaţi paşii anteriori.3. 

Receptorul de semnal poare memora max. 112 coduri de semnal  ▫
diferite (butoane ale telecomenzilor).
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Indicaţii de securitate
Nu puneţi niciodată un sistem de acţionare defect în funcţiune. ¾

Nu este permisă prezenţa copiilor, oamenilor, animalelor sau obiectelor  ¾
în zona de deplasare a porţii pe parcursul deschiderii sau închiderii 
acesteia.

Nu utilizaţi telecomanda în locaţii periculoase din punct de vedere al  ¾
emisiilor radio (aeroporturi, spitale, etc).

Acţionaţi poarta cu telecomanda numai dacă aveţi o vizibilitate directă  ¾
asupra porţii.

Unitatea mobilă de comandă trebuie depozitată de aşa natură încât să  ¾
nu aibă loc o acţionare nedorită, de ex. de către copii sau animale.

Utilizaţi telecomanda numai când este setată o toleranţă de putere  ¾
ce nu este periculoasă. Setaţi toleranţa de putere suficient de redusă 
pentru ca forţa de închidere să nu reprezinte un pericol de vătămare.

Regimul normal
În cazul modificărilor porţii ca urmare a deteriorărilor, influenţei umidităţii, 
surpării terenului, temperaturilor exterioare, etc se poate modifica forţa 
necesară pentru deschiderea sau închiderea porţii.

În cazul în care acest necesar de putere se regăseşte în toleranţa setată 
la potenţiometru, este modificată această valoare în mod automat de către 
unitatea de comandă. În acelaşi mod este setat şi un necesar redus de 
putere în unitatea de comandă.

Regimul funcţional de vară/iarnă
Diferenţele climaterice dintre vară şi iarnă au ca urmare existenţa unei 
diferenţe între forţele necesare pentru deschiderea şi închiderea porţii. 
Dacă poarta nu se poate deschide sau închide, efectuaţi o readucere 
la zero a unităţii de comandă şi o nouă cursă de memorizare a poziţiilor.

Ca urmare a diferenţelor de temperatură dintre vară şi iarnă, este 
posibilă existenţa unor capete de cursă diferite ale aripilor porţii, care pot 
fi compensate prin reglarea întrerupătoarelor de capăt.

Oprirea intermediară
Instalaţie a porţii cu 2 aripi
Deschideţi aripa porţii cu comanda de impuls, şi scurt după aceea emiteţi 
comanda de oprire, dacă aripa 1 a porţii nu s-a deschis încă, închiderea 
aripii uşii de acces este posibilă numai cu butonul de comandă aferent.

Recunoaşterea obstacolelor
InDICAţIE!
Premisa pentru recunoaşterea obstacolelor este o cursă 
de memorizare a poziţiilor efectuată corect şi o toleranţă de 
putere reglată corect.

În cazul în care aripa porţii întâmpină un obstacol la deschidere sau 
închidere, acesta este recunoscut. În funcţie de direcţia de deplasare şi 
setarea comutatorului DIP, aripa porţii reacţionează diferit. Următoarea 
direcţie de deplasare este întotdeauna cea de îndepărtare de obstacol.

Deschiderea şi închiderea porţii
Condiţii necesare:

Comutatorul DIP 8 pe ON şi cursa de memorizare a poziţiilor efectuată.• 

Telecomanda (butonul 1 pe canalul K1, butonul 2 pe canalul K2) este • 
memorizată.
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Procedura pentru 1 aripă
Apăsaţi butonul (Imp) sau butonul telecomenzii (butonul 1)1. 

Poarta se deschide până în poziţia de capăt de cursă „DESCHIS”2. 

LED-urile “DESCHIS + WL” sunt aprinse ⇒

Capătul de cursă al porţii „DESCHIS” atins - LED-ul   ⇒
„DESCHIS + WL” stins.

Procedura pentru 2 aripi - ambele aripi ale porţii
Apăsaţi butonul (Imp) sau butonul telecomenzii (butonul 1)1. 

Mai întâi se deschide aripa porţii 2 (M2/uşa de acces)   ⇒
şi cu o întârziere de 3 secunde aripa porţii 1 (M1) - LED-ul  
„DESCHIS + WL” este aprins.

Capătul de cursă al porţii „DESCHIS” atins - LED-ul   ⇒
„DESCHIS + WL” stins.

Apăsaţi butonul (Imp) sau butonul telecomenzii (butonul 1)2. 

Mai întâi se închide aripa porţii 1 (M1) şi cu o întârziere de  ⇒
5 secunde aripa porţii 2 (M2/uşa de acces) - LED-ul „ÎNCHIS + WL” 
este aprins.

Capătul de cursă al porţii „ÎNCHIS“ atins - LED-ul „ÎNCHIS + WL”  ⇒
stins.

Procedura pentru 2 aripi - aripa uşii de acces
Apăsaţi butonul (Geh) sau butonul telecomenzii (butonul 2)1. 

Poarta se deschide până în poziţia de capăt de cursă   ⇒
„DESCHIS” - LED-urile „ODESCHIS + WL” sunt aprinse.

Capătul de cursă al porţii „DESCHIS” atins - LED-ul   ⇒
„DESCHIS + WL” stins.

Apăsaţi butonul (Geh) sau butonul telecomenzii (butonul 2)2. 

Poarta se închide până în poziţia de capăt de cursă „ÎNCHIS” -  ⇒
LED-urile „ÎNCHIS + WL” sunt aprinse.

Capătul de cursă al porţii „ÎNCHIS“ atins - LED-ul „ÎNCHIS + WL”  ⇒
stins.

Funcţionare / operare
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Readucerea la zero a unităţii de 
comandă
Readucerea la zero a unităţii de comandă presupune ştergerea tuturor 
valorilor înregistrate (de ex. valorile puterii: puterea necesară de acţionare, 
pentru deschiderea şi închiderea porţi, temporizarea închiderii). S-ar putea 
să fie necesar să ştergeţi şi să înregistraţi din nou valorile memorate prin 
intermediul unei readuceri la zero a unităţii de comandă.
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Butonul (Imp. + Geh.) trebuie apăsate simultan şi menţinute apăsat, 1. 

LED-ul „WL“ se aprinde intermitent. ⇒

LED-ul „WL“ se stinge - toate valorile sunt şterse. Eliberaţi butonul.2. 

LED-ul „WL“ se aprinde intermitent ⇒

Efectuaţi din nou cursa de memorizare a poziţiilor, vedeţi activarea 3. 
funcţionării îndelungate.

Receptorul de semnal
COMPATIBIl HOMElInk !
Dacă autovehiculul dispune de sistemul Homelink (versiunea 7), 
este compatibil cu sistemul de acţionare/receptorul de semnal 
de 868,6 Hz. În cazul sistemelor Homelink mai vechi,  
este necesară utilizarea unei frecvenţe diferite (40,685 sau 
434,42 Hz). Informaţii găsiţi la: “http://www.eurohomelink.com“

Indicaţii de securitate
Proprietarul instalaţiei telecomandate nu este protejat de interferenţe  ¾
generate de alte instalaţii telecomandate (de ex.: instalaţii de emisie 
radio, care utilizează în mod corespunzător aceeaşi frecvenţă).

În cazul unor probleme de recepţie a semnalului, înlocuiţi eventual  ¾
bateriile telecomenzii.

Explicarea afişajului şi a tastelor
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1 Tasta de învăţare

2 Antena internă

3 LED-uri: Indică ce canal este selectat.
K1 = canal de semnal 1 -> aceeaşi funcţie ca şi butonul Imp.
K2 = canal de semnal 2 -> aceeaşi funcţie ca şi butonul Geh
! K3 = canal de semnal 3 -> nicio funcţie
! K4 = canal de semnal 4 -> nicio funcţie

4 Recordul unei antene externe (6) 
Dacă raza de acţiune a antenei interne nu este suficientă, 
conectaţi eventual o antenă externă. Vezi accesoriile.

5 Butonul de telecomandă

6 Antena externă

Memorizarea poziţiilor telecomenzii
InDICAţIE!
Cu ocazia primei memorizări a poziţiilor telecomenzilor 
ştergeţi întotdeauna complet receptorul de semnal.

Apăsaţi tasta de învăţare (1)1. 

1x pentru canalul 1, LED-ul (K1) este aprins ▫
2x pentru canalul 2, LED-ul (K2) este aprins ▫

Apăsaţi butonul dorit al telecomenzii (5) suficient, până ce LED-ul 2. 
se stinge.

În funcţie de ce canal a fost selectat. Telecomanda a transmis codul  ▫
radio către receptorul de semnal.
LED-ul se stinge - procesul de memorizare a poziţiilor este finalizat. ⇒

InDICAţIE!
Dacă pe parcursul a 10 secunde nu este transmis un cod, 
receptorul de semnal comută înapoi în regimul normal de 
operare.

Întreruperea modului de memorizare a poziţiilor: Apăsaţi repetat tasta 3. 
de învăţare (1) până când toate LED-urile se sting.

Înregistraţi telecomenzi suplimentare. Repetaţi paşii de mai sus. 4. 
Vă stau la dispoziţie max. 112 poziţii de memorare.


