
Funcţionare / operare

Q– 18

Ştergerea butonului de telecomandă 
din receptorul de semnal
Dacă utilizatorul unui garaj comun se mută şi doreşte să păstreze 
telecomanda, este necesară ştergerea tuturor codurilor de semnal ale 
telecomenzii din receptorul de semnal.

InDICAţIE!
Din motive de securitate ar trebui şterse toate butoanele şi 
combinaţiile de butoane ale telecomenzii!

Apăsaţi tasta de învăţare (1) şi menţineţi-o apăsată timp de 5 secunde 1. 
până când LED-ul (indiferent care) se aprinde intermitent.

Eliberaţi tasta de învăţare (1) - receptorul de semnal este în modul 2. 
de ştergere.

Apăsaţi butonul de pe telecomandă, al cărei semnal trebuie şters din 3. 
memoria receptorului de semnal - LED-ul se stinge. Procedura de 
ştergere este încheiată.

LED-ul se stinge - procesul de ştergere este finalizat. ⇒

Ştergerea tuturor codurilor de 
semnal ale unui canal

Apăsaţi tasta de învăţare (1) şi menţineţi-o apăsată.1. 

1x pentru canalul 1, LED-ul (K1) este aprins ▫
2x pentru canalul 2, LED-ul (K2) este aprins ▫
LED-ul este aprins, în funcţie de ce canal a fost selectat.  ⇒

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

Eliberaţi tasta de învăţare (1) - procesul de ştergere este complet.2. 

Ştergerea memoriei receptorului 
de semnal
Dacă aţi pierdut o telecomandă, este necesară ştergerea tuturor canalelor 
receptorului de semnal din motive de siguranţă!

După aceea este necesară înregistrarea tuturor telecomenzilor în 
receptorul 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. ⇒

Racordarea antenei externe
Cablul antenei nu trebuie să exercite sarcini mecanice asupra  ¾
receptorului de semnal, montaţi dispozitivul de degrevare a tracţiunii.
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Asistenţă la îndepărtarea avariilor
Toate lED-urile se aprind intermitent:

Încercare de alocare a mai mult de 112 de spaţii de memorie în • 
receptorul de semnal. Dacă doriţi înregistrarea unor telecomenzi 
suplimentare, ştergeţi mai întâi alte telecomenzi din receptorul 
de semnal.

lED-ul este aprins:
Modul de învăţare: Receptorul de semnal aşteaptă codul de semnal • 
al telecomenzii.

Receptorul de semnal primeşte codul de semnal al telecomenzii.• 
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Jumper
Selectarea instalaţiei porţii, 1 sau 2 aripi

InDICAţIE!
După modificarea poziţiei jumper-ului este necesară 
readucerea la zero a unităţii de comandă şi efectuarea 
unei noi curse de memorizare a poziţiilor.
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Etichetarea Funcţia
2 aripi/ 1 aripă Jumper pe polii superiori = 2 aripi

Jumper pe polii inferiori = 1 aripă

Jumper neconectat = 1 aripă

Potenţiometrul pentru toleranţa 
de putere
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Reglarea toleranţei de putere în raport cu puterea memorizată automat. 
Reglajul potenţiometrului este citit şi preluat din nou la fiecare start.

Opritorul din stânga al potenţiometrului (0) reprezintă toleranţa minimă, • 
opritorul din dreapta (9) toleranţa maximă.

Butonul pe unitatea de comandă
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Etichetarea Funcţia
Imp. Buton de impuls: Deschide ambele aripi ale porţii

Acţionarea butonului Imp. pe parcursul deplasării 
uşii de acces opreşte aripa uşii de acces.
Dacă aripa uşii de acces este deschisă, 
butonul Imp. va deschide şi aripa 1 a porţii.
Ordinea funcţiilor: deschidere - oprire - închidere - 
oprire - deschidere ...

Geh. Butonul uşii de acces: Deschide numai uşa de acces
Butonul Geh. deschide numai aripa 2 a porţii în 
cazul unei porţi cu 2 aripi. Aripa 2 a porţii în cazul 
instalaţiilor porţii cu limitator exterior de cursă este 
întotdeauna prima aripă care se deschide.
Ordinea funcţiilor: deschidere - oprire - închidere - 
oprire - deschidere ...

InDICAţIE!
Butonul (Geh) funcţionează numai dacă aripa porţii 1 este 
complet închisă.

Readucerea la zero a unităţii de comandă:
Pentru readucerea la zero (RESET) a unităţii de comandă este necesară 
apăsarea ambelor butoane timp de 5 secunde - până ce LED-ul (WL) 
se stinge.

Funcţii suplimentare şi racorduri
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Diode luminescente (lED)
Indică starea unităţii de comandă.
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Etichetarea Culoarea Descrierea stărilor
Reţea verde stins = lipsă tensiune de reţea

aprins = există tensiuni în domeniul de 
joasă tensiune al unităţii de comandă, 
de ex.: CC 24 V .

ATEnţIE PERICOl DE ElECTROCUTARE!
În cazul în care siguranţa de reţea s-a ars, acest lED nu 
este aprins, cu toate acestea este posibil să existe tensiune 
de reţea (CA 230 V) la bornele 1, 2, 19 sau 21.

Etichetarea Culoarea Descrierea stărilor
DESCHIS galben stins = stare de repaus

aprins = poarta se deschide

ÎNCHIS galben stins = stare de repaus
aprins = poarta se închide

SH roşu stins = stare de repaus
aprins = intrarea de siguranţă 
s-a întrerupt (de ex. bariera 
fotoelectrică declanşată)

WL galben stins = stare de repaus cu valorile de 
putere memorizate
aprindere intermitentă = pe parcursul 
funcţionării de testare, comutatorul DIP 
8 este conectat pe OFF.

La cursa de memorizare a poziţiilor, • 
comutatorul DIP 8 fiind pe ON.

Poarta se deschide sau se închide • 
cu valorile de putere memorizate şi 
comutatorul DIP 4 pe ON

aprins = poarta se deschide sau se 
închide cu valorile de putere memorizate 
şi comutatorul DIP 4 pe OFF.

Imp. galben stins = stare de repaus
aprins = butonul Impuls sau canalul de 
semnal 1 este acţionat.

Geh galben stins = stare de repaus
aprins = butonul Uşă de acces sau 
canalul de semnal 2 este acţionat.

Comutatorul DIP
ATEnţIE!
Înainte de a modifica comutatoarele DIP, deconectaţi unitatea 
de comandă de la tensiune, după aceea conectaţi din nou.

Setările din fabrică: OFF
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DIP Funcţia în poziţia OFF Funcţia în poziţia On
1 Nicio reacţie la declanşarea 

intrării de siguranţă la 
deschiderea porţii.

Poarta se opreşte la 
declanşarea intrării de 
siguranţă la deschiderea porţii.

2 Poarta se deplasează înapoi 
la declanşarea intrării de 
siguranţă la închiderea porţii.

Poarta se opreşte la 
declanşarea intrării de 
siguranţă la închiderea porţii.

3 Comutatorul 2 OFF:  
Deplasare înapoi

Comutatorul 2 OFF: Poarta se 
deschide complet

4 Lumină de avertizare este 
aprinsă

Lumină de avertizare se 
aprinde intermitent

5 Timpul de preavertizare OPRIT Timp de preavertizare aprox. 
3 secunde. Lumină de 
avertizare este aprinsă sau se 
aprinde intermitent înainte ca 
poarta să pornească, în funcţie 
de poziţia comutatorului 4.

6 * Regim manual/ 
parţial automat

Închidere automată, varianta 1 
şi 2 (poarta se închide automat 
după 60 de secunde)

7 * Nicio funcţie/ 
Închidere automată, varianta 1

Închidere automată, varianta 2 
(poarta se închide automat 
la 5 secunde după acţionarea 
barierei fotoelectrice) / parţial 
automat

8 Regim de funcţionare test: 
Sistemul de acţionare deschide 
sau închide poarta fără să 
fi fost memorizate valori de 
putere.

Funcţionarea îndelungată:
Sistemul de acţionare • 
înregistrează după 
comutarea de pe OFF pe ON 
valorile de putere, durata de 
funcţionare şi temporizarea 
de închidere pentru 
deschidere şi închidere.

Poarta se deschide sau • 
se închide.

ATEnţIE!
Trebuie să aveţi întotdeauna contact vizual cu poarta şi zona 
ei de deplasare.

InDICAţIE
Comutatorul DIP 8: 
Pentru funcţionarea îndelungată lăsaţi comutatorul 
întotdeauna în poziţia On. Poziţia OFF şterge imediat 
toate valorile memorate.

* Vezi manualul de utilizare TorMinal.
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locaţia de conectare semnal
Aici este conectat dispozitivul de recepţie semnal. Este montat la livrare.

LED 1

LED 2

LED 6
LED 4

LED 5
LED 3

LED 7

Kraft

3

0

9

Imp.
Geh.

Netz
Auf Zu

SH
WL

F
U N K

T 1A

WarnOFF

6
P1

Geh.

Imp.

2
1

ON

DIP

3 4
5

6
8

7

FUSE

5x20

Închiderea automată
InDICAţIE!
În cazul unu sistem de acţionare cu închidere automată este 
necesară respectarea normei En 12453 (de ex. montarea 
barierei fotoelectrice 1).

Poarta se închide după încheierea unei perioade de timp de deschidere 
setate. Poarta se poate deschide numai prin efectuarea unei comenzi 
cu butonul sau telecomanda. La deschidere nu se poate opri poarta prin 
intermediul unei comenzi.

Pornirea şi oprirea duratei de deschidere cu ajutorul 
comutatorului DIP 6:

Timpul reglabil cu TorMinal: 5 …255 secunde, reglajul din fabrică • 
60 secunde.

Comportamentul sistemului de acţionare la declanşarea 
intrării de siguranţă
La închiderea porţii:

Comportamentul de acţionare conform poziţiei de setare a comutatorului • 
DIP 2.

La deschiderea porţii:

Comportamentul de acţionare conform poziţiei de setare a comutatorului • 
DIP 1.

Închidere automată, varianta 1
Închiderea automată se activează la atingerea capătului de cursă a porţii 
DESCHISE, din acest moment se derulează timpul de deschidere reglat 
la TorMinal. Dacă pe parcursul acestei perioade este emisă o comandă de 
la un buton sau telecomandă, timpul de deschidere reporneşte.

Reglaje:
Comutatorul DIP 6 ON• 

Reglarea timpului de deschidere cu TorMinal (5 …255 secunde), • 
reglajul din fabrică 60 secunde

Comutatorul DIP 7 OFF• 

Comutatorul DIP 8 ON• 

Celelalte comutatoare DIP în funcţie de dorinţa dvs.• 

Închidere automată, varianta 2
InDICAţIE!
Pentru a întrerupe închiderea automată manual, montaţi 
comutatorul pe linia de alimentare a barierei fotoelectrice.

Conform descrierii anterioare, totuşi sistemul de acţionare închide poarta 
la 5 secunde după trecerea de bariera fotoelectrică.

Reglaje:
Comutatorul DIP 6 ON• 

Reglarea timpului de deschidere cu TorMinal (5 …255 secunde), • 
reglajul din fabrică 60 secunde

Comutatorul DIP 7 ON• 

Comutatorul DIP 8 ON• 

Celelalte comutatoare DIP în funcţie de dorinţa dvs.• 

Parţial automat
Închiderea automată se activează la atingerea capătului de cursă a porţii 
DESCHISE, din acest moment se derulează timpul de deschidere reglat 
la TorMinal (reglajul din fabrică 60 secunde).

După scurgerea timpului de deschidere, poarta se închide automat. 
Dacă pe parcursul acestui timp de deschidere este dată o comandă 
printr-un buton sau telecomandă, poarta se închide imediat - înainte 
de scurgerea timpului de deschidere setat.

Reglaje:
Comutatorul DIP 6 OFF• 

Reglarea timpului de deschidere cu TorMinal (5 …255 secunde), • 
reglajul din fabrică 60 secunde

Comutatorul DIP 7 ON• 

Comutatorul DIP 8 ON• 

Celelalte comutatoare DIP în funcţie de dorinţa dvs.• 

Racordul la reţeaua de alimentare 
electrică (CA 230 V)
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Borna notaţie Funcţia
1 L Alimentare electrică CA 230 V

2 N Conductor neutru

3 + 4 PE Conductor de protecţie

Unitatea de comandă trebuie racordată la reţeaua electrică de către  ¾
un electrician autorizat.
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Etichetarea Putere Descriere
Reţea 1,6 A, inertă Alimentare electrică CA 230 V

24 V 1 A, inertă Ieşire de alimentare CC 24 V 
borna 9 + 10

Lumină de 
avertizare

1 A, inertă Ieşire lumină de avertizare CC 24 V 
borna 11 + 12
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Racord trafo
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Borna notaţie Funcţia
19 + 21 230V Alimentare electrică (bobinaj primar), 

maro

23 + 24 24V Intrare 24V (bobinaj secundar), 
alimentarea unităţii de comandă, 
violet sau alb

Racordarea sistemelor de acţionare
ATEnţIE
Racordaţi sistemele de acţionare numai dacă unitatea de 
comandă este deconectată de la tensiune şi asigurată 
împotriva reconectării. numai atunci poate unitatea de 
comandă să recunoască sistemele de acţionare racordate 
(tipul de întrerupător limită).
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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• 

Racordarea dispozitivelor de 
securitate
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3 14
15 16 17 18

25 26

Relaiskont.

17 18

Gehtür Sicherh.

3 14
15 16 17 18

25 26

Relaiskont.

17 18

InDICAţIE!
În cazul unui sistem de acţionare cu închidere automată este 
necesară respectarea normei En 12453 (montarea barierei 
fotoelectrice).

Starea la livrare: Puntea între bornele 17 + 18.

Borna notaţie Funcţia
17 + 18 Sigur. Racordul pentru dispozitivul de 

securitate, de ex.
Bariera fotoelectrică• 

Este posibilă numai utilizarea unei • 
baghete de contacte de siguranţă 
cu unitate separată de evaluare.

Contactul trebuie să fie închis în 
starea neacţionată a dispozitivului 
de securitate. Dacă racordul nu este 
utilizat, montaţi o punte între cele 
două borne (stare de livrare).

ATEnţIE!
Pentru racord utilizaţi numai contacte de închidere lipsite 
de potenţial. Tensiunile externe pot deteriora sau distruge 
sistemul de acţionare.

Racordarea butonului
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Borna notaţie Funcţia
13 + 14 Impuls Racordul pentru emiţătorul de impuls 

pentru acţionarea unei sau ambelor 
aripi ale porţii.

15 + 16 Uşă de acces Racordul pentru emiţătorul de impuls 
pentru acţionarea unei aripi ale porţii.

ATEnţIE!
Pentru racord utilizaţi numai contacte de închidere lipsite 
de potenţial. Tensiunile externe pot deteriora sau distruge 
sistemul de acţionare.

Este necesar un buton de contact 2 numai în cazul unei porţi cu 2 aripi, 
la utilizarea unei funcţii de uşă de acces.

În cazul unei instalaţii a porţii cu 1 aripă, butonul Impuls şi Uşă de acces au 
aceeaşi funcţie.

Racordul butonului 1 contact:
Instalaţie a porţii cu 1 aripă, butonul pe bornele 13 + 14 sau 15 + 16• 

Instalaţie a porţii cu 2 aripi, butonul pe bornele 13 + 14• 

Racordul butonului 2 contact
Borna uşii de acces 15 + 16• 

Ambele aripi ale porţii 13 + 14• 

Racordarea luminii de avertizare
Poate fi achiziţionat ca şi accesoriu.
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Setarea funcţiilor, vedeţi comutatorul DIP 4 + 5.

Borna notaţie Funcţia
11 + 12 Lumină de 

avertizare 24 V
Racordul pentru CC 24 V lumină de avertizare, 
asigurat cu 1 A la o putere maximă de 24 W.
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ATEnţIE!
Este vorba despre tensiune trafo redresată, neregulată. 
Aceasta poate fluctua între CC 22 V ... CC 27 V la sarcină 
completă.

Racordarea consumatorului extern
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Borna notaţie Funcţia
9 0 V

10 24 V Ieşirea 24 V CC, asigurată cu 1 A 
puterea max. 20 W

ATEnţIE!
Este vorba despre tensiune trafo redresată, neregulată. 
Aceasta poate fluctua între CC 22 V ... CC 27 V la sarcină 
completă.

Contact lipsit de potenţial al releului
Wa

Sicherh.

15 16 17 18
25 26

Relaiskont.

Borna notaţie Funcţia
25 + 26 Fcţ. speciale Racordul pentru de ex. zăvorul electric 

max. 8 A, CC 24 V la sarcină ohmică

ATEnţIE!
Utilizaţi numai cu sarcină ohmică. Este permisă numai 
utilizarea zăvoarelor electrice ale firmei SOMMER Antriebs- 
und Funktechnik GmbH. Respectaţi polaritatea corectă. 
Dacă se utilizează zăvoare externe, garanţia pentru unitatea 
de comandă a motorului se anulează.

Platina motorului

8 7 6 5 4 3 2 1

Borna Funcţia/ culoarea cablului
1 Alimentarea 24 V de la unitatea de comandă, albastru

2 Întrerupătorul de capăt poartă „ÎNCHISĂ/close“, albastru

3 Întrerupătorul de capăt poartă „ÎNCHISĂ/close“, albastru

4 Motor, albastru

5 Alimentarea 24 V de la unitatea de comandă, maro

6 Întrerupătorul de capăt poartă „DESCHISĂ/open“, galben

7 Întrerupătorul de capăt poartă „DESCHISĂ/open“, galben

8 Motor, negru

Interfaţa TorMinal
Vezi manualul de utilizare TorMinal
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Indicaţii de securitate
ATEnţIE!
Înainte de a efectua lucrări asupra porţii sau sistemului 
de acţionare, decuplaţi întotdeauna unitatea de comandă 
şi asiguraţi-o împotriva reconectării.

lumină de avertizare
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Comutatorul cu cheie
ATEnţIE!
Operatorul nu trebuie să se afle în momentul operării 
comutatorului cu cheie în zona de deplasare a porţii şi 
trebuie să dispună de o vizibilitate directă asupra porţii.

Nu montaţi niciodată cablul butonului de-a lungul unui fir electric,  ¾
aceasta poate duce la erori de funcţionare ale sistemului de comandă.

Montaţi cablul butonului fix. ¾
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Montaţi comutatorul cu cheie într-o poziţie potrivită, uşor accesibilă. ¾
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Set de cabluri de racord
Doza de distribuţie trebuie fixată cu şuruburi în urechile prevăzute în  ¾
acest sens.

Montajul
Racordaţi întotdeauna cablurile cu aceleaşi culori:

albastru cu albastru• 

maro cu maro• 

etc.• 

Strângeţi racordurile filetate PG bine, deoarece în caz contrar este posibilă 
pătrunderea umidităţii în doza de distribuţie. După efectuarea montajului 
închideţi doza de distribuţie.

Plan de conexiuni:
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Antena externă
Dacă antena internă a receptorului de semnal nu are o recepţie  ¾
suficientă, poate fi racordată o antenă externă.

Cablul antenei nu trebuie să exercite sarcini mecanice asupra  ¾
receptorului de semnal, montaţi dispozitivul de degrevare a tracţiunii.

Stabiliţi locul de montare al antenei împreună cu proprietarul. ¾
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zăvorul electric CC 24 V
Montajul:

Înainte de montaj ştergeţi valorile memorate prin readucerea la zero  ¾
a unităţii de comandă.

Reglaţi capătul de cursă a porţii pe „poartă ÎNCHISĂ/close"  ¾
la încheierea montajului.

Montaţi zăvorul orizontal, deoarece în caz contrar este posibil să se  ¾
blocheze pe parcursul procesului de închidere şi deschidere.

Distanţa dintre zăvor şi armătura de închidere poate fi de min. 4 mm  ¾
şi max. 6 mm.

Planul de conexiuni pentru zăvorul electric CC 24 V
InDICAţIE!
Acest plan de conexiuni este destinat pentru un zăvor electric 
CC 24 V, zăvoarele electrice CC 12 V pot fi conectate numai în 
urma consultării producătorului.
Este permisă numai utilizarea zăvoarelor electrice ale firmei 
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH. Respectaţi 
polaritatea corectă. Dacă se utilizează zăvoare externe, 
garanţia pentru unitatea de comandă a motorului se anulează.
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Întreţinerea curentă şi îngrijirea

Verificarea Comportamentul da/nu Cauza posibilă Remedierea
Decuplarea puterii de 
acţionare
Încercaţi să opriţi aripile 
porţii la închidere cu mâna. 
Nu încercaţi să ţineţi aripa 
porţii.

Se opreşte şi revine uşor 
poarta la aplicarea unei 
puteri contrare uşoare?

da Decuplarea puterii de • 
acţionare funcţionează 
ireproşabil.

Păstraţi setările aşa cum sunt.• 

nu Potenţiometrul la • 
capătul drept al cursei. 
Toleranţa de putere este 
setată prea mare.

Reduceţi toleranţa de putere, rotiţi • 
potenţiometrul suficient de mult la stânga, 
până ce verificarea este încheiată cu succes. 
Înainte de aceasta deschideţi şi închideţi 
poarta complet sub monitorizare de 2x.

Unitatea de comandă • 
este defectă.

Dezactivaţi instalaţia şi asiguraţi-o împotriva • 
reconectării. Luaţi legătura cu serviciul de 
relaţii clienţi!!

Deblocarea de urgenţă
Modul de a proceda este 
identic ca şi la „Deblocarea 
de urgenţă în cazul lipsei 
alimentării electrice“.

Poarta trebuie să poată 
fi deschisă şi închisă cu 
uşurinţă de mână.
Motorul poate fi tras de 
pe arbore?

da Totul în ordine!• 

nu Balamaua porţii este • 
ruginită.

Lubrifiaţi balamaua porţii• 

Şina de contacte de 
siguranţă, dacă există
Deschideţi/închideţi poarta 
şi acţionaţi simultan şina.

Comportamentul porţii, 
conform setărilor 
comutatoarelor DIP 1, 2 
sau 3.

da Totul în ordine!• 

nu Secţionare a cablului, • 
slăbire a unei borne.

Verificaţi cablajul, strângeţi bornele.• 

Comutatorul DIP • 
modificat.

Setaţi comutatorul DIP • 

Şina defectă.• Dezactivaţi instalaţia şi asiguraţi-o • 
împotriva reconectării, luaţi legătura cu 
serviciul relaţii clienţi!

Bariera fotoelectrică, 
dacă există
Deschideţi/închideţi poarta 
şi întrerupeţi cu această 
ocazie bariera fotoelectrică.

Comportamentul porţii, 
conform setărilor 
comutatoarelor DIP 1, 2 sau 
3. LED-ul „SH“ este aprins.

da Totul în ordine!• 

nu Secţionare a cablului, • 
slăbire a unei borne.

Verificaţi cablajul, strângeţi bornele.• 

Comutatorul DIP • 
modificat.

Setaţi comutatorul DIP • 

Bariera fotoelectrică este • 
murdară.

Curăţaţi bariera fotoelectrică• 

Bariera fotoelectrică este • 
defectă.

Dezactivaţi instalaţia şi asiguraţi-o împotriva • 
reconectării, luaţi legătura cu serviciul relaţii 
clienţi!

Indicaţii de securitate
PERICOl!
Sistemul de acţionare sau carcasa unităţii de comandă 
nu trebuie niciodată curăţate cu un furtun cu apă sau cu un 
dispozitiv de curăţare sub presiune.

Nu utilizaţi leşii sau acizi pentru curăţare. ¾

Curăţaţi sistemul de acţionare de murdărie şi ştergeţi tija de acţionare  ¾
cu o lavetă uscată.

Verificaţi carcasa unităţii de comandă referitor la prezenţa insectelor şi  ¾
umidităţii, în caz de necesitate uscaţi-o, respectiv curăţaţi-o.

Toate şuruburile de fixare ale armăturilor trebuie verificate referitor  ¾
la fixare, dacă este necesar corectaţi strângerea.

Verificaţi fixarea corectă a capacului unităţii de comandă. ¾

Verificarea regulată
Verificaţi funcţionarea corectă a dispozitivelor de siguranţă periodic, însă  ¾
min. 1x an (de ex. BGR 232, stadiul 2003; valabil numai în Germania).

Verificaţi dispozitivele de siguranţă sensibile la presiune (de ex. şina  ¾
de contacte de siguranţă cu unitate suplimentară de evaluare) la fiecare 
4 săptămâni referitor la buna funcţionare, vezi EN 60335-2-95.
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Demontarea
IMPORTAnT!
Respectaţi indicaţiile de securitate!

Procedura de lucru este aceeaşi cu cea din capitolul „Montaj“ numai în 
ordine inversă. Lucrările de reglaj descrise nu se mai efectuează.

Evacuarea ca deşeu
Respectaţi normele naţionale aplicabile!

Garanţie şi serviciul de relaţii 
cu clienţii
Garanţia corespunde prevederilor legale. Persoana de contact pentru 
eventuale servicii de garanţie este agentul de vânzări/reprezentantul 
comercial. Solicitarea de servicii de garanţie poate fi exprimată numai în 
ţara în care a fost achiziţionat produsul.

Bateriile, siguranţele şi becurile nu sunt incluse în garanţie.

Piesele înlocuite devin proprietatea noastră.

Dacă aveţi nevoie de ajutorul serviciului relaţii cu clienţii, de piese 
de schimb sau accesorii, vă rugăm să contactaţi agentul de vânzări / 
reprezentantul nostru comercial.

Am încercat să realizăm un manual de montaj şi utilizare cât mai clar 
cu putinţă. Dacă puteţi să ne oferiţi idei pentru îmbunătăţirea acestuia sau 
dacă lipsesc indicaţii din manualul de montaj şi utilizare, vă rugăm să ne 
transmiteţi propunerile:

Fax.: 0049 / 7021 / 8001-403

E-mail: doku@sommer.eu

Diverse
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Indicaţii pentru determinarea avariilor
În cazul în care nu puteţi determina exact şi remedia avaria cu ajutorul tabelului, vă rugăm să luaţi următoarele măsuri.

Efectuaţi readucerea la zero a unităţii de comandă (ştergeţi valorile de putere).• 

Decuplaţi accesoriile conectate (de ex. bariera fotoelectrică).• 

Readuceţi toate comutatoarele DIP la setările din fabrică.• 

Readuceţi potenţiometrul la setările din fabrică.• 

Dacă au fost modificate reglaje cu ajutorul TorMinal, efectuaţi o readucere la zero a sistemului de comandă cu ajutorul TorMinal.• 

Dacă nu reuşiţi să găsiţi o soluţie, vă rugăm să consultaţi reprezentantul comercial, sau să căutaţi asistenţă pe internet la „http://www.sommer.eu”.

Tipul de avarie Control da/nu Cauza posibilă Remedierea
Poarta nu poate fi 
deschisă sau închisă 
cu butonul sau 
telecomanda.

Este aprins LED-ul 
„Reţea”?

nu Lipseşte alimentarea electrică.• Verificaţi conexiunea şi refaceţi-o în cazul în • 
care este necesar.

Siguranţa de reţea defectă.• Verificaţi siguranţa şi înlocuiţi-o în cazul în care • 
este necesar.

da Poarta se blochează.• Aripa porţii s-a lăsat sau şi-a modificat forma ca • 
urmare a diferenţelor de temperatură.

Se aude motorul, dar nimic nu • 
se mişcă.

Opriţi imediat. Este posibil ca motorul • 
sau unitatea de comandă să fie defecte. 
Solicitaţi asistenţa serviciului de relaţii clienţi.

Sistemul de acţionare este • 
decuplat.

Blocaţi sistemul de acţionare.• 

Izolaţia cablului este prea lungă, • 
astfel nu are loc un contact.

Deconectaţi cablul, scurtaţi izolarea şi • 
conectaţi-l din nou.

Poarta a îngheţat.• Curăţaţii poarta de gheaţă şi zăpadă, chiar şi • 
balamalele porţii.

Prea multă zăpadă în zona de • 
deplasare a porţii.

Curăţaţi zăpada.• 

Cablajul pentru platina motorului • 
este desprins.

Conectaţi cablajul.• 

Este aprins LED-ul pe 
telecomandă?

nu Bateria este consumată.• Schimbaţi bateria.• 

Bateria este montată greşit.• Montaţi bateria corect.• 
Telecomanda este defectă.• Înlocuiţi telecomanda.• 

da Bateria telecomenzii este • 
aproape consumată, de aceea 
are o rază de acţiune slabă.

Schimbaţi bateria.• 

Receptorul de semnal este defect.• Înlocuiţi receptorul de semnal.• 
Telecomanda nu este memorizată.• Memorizaţi poziţiile telecomenzii.• 
Recepţie slabă.• Montaţi antena externă, vedeţi accesoriile.• 
Frecvenţa greşită.• Verificaţi frecvenţa; telecomanda şi receptorul de • 

semnal trebuie să dispună de aceeaşi frecvenţă.
Este aprins un LED 
pe telecomandă la 
acţionarea butonului 
telecomenzii?

nu Receptorul de semnal nu este • 
corect cuplat.

Conectaţi receptorul de semnal corect.• 

Lipsa alimentării electrice • 
a receptorului de semnal, 
eventual defect.

Înlocuiţi receptorul de semnal.• 

Telecomanda nu este memorizată.• Memorizaţi poziţiile telecomenzii.• 
Bateria telecomenzii este • 
consumată.

Schimbaţi bateria.• 

Bateria este montată greşit.• Montaţi bateria corect.• 
Telecomanda este defectă.• Înlocuiţi telecomanda.• 

Este aprins LED-ul „Reţea 
+ DESCHIS/ÎNCHIS”?

da Există un semnal permanent.• Emiţătorul de impuls este defect - decuplaţi • 
toate emiţătoarele de impuls.

Este aprins LED-ul 
„Reţea + SH”?

da Bariera fotoelectrică este • 
întreruptă.

Eliminaţi întreruperea.• 

Eroarea apare rareori sau 
numai pe perioade scurte 
de timp.

da Instalaţii foarte puternice • 
de emisie ale spitalelor sau 
întreprinderilor pot deteriora 
calitatea semnalului.

Schimbaţi frecvenţa de emisie.• 
Luaţi legătura cu sursa perturbărilor.• 

LED-ul „SH" se aprinde 
intermitent rapid.

da Unitatea de comandă a memorat, • 
ca urmare a unei căderi scurte de 
tensiune, valori eronate.

Efectuaţi readucerea la zero a unităţii de • 
comandă şi memorizaţi din nou poziţiile pentru 
sistemul de acţionare. Dacă nu este posibil, 
demontaţi unitatea de comandă şi trimiteţi-o la 
producător, sau solicitaţi sprijinul unui specialist.

Asistenţă în caz de avarii
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Tipul de avarie Control da/nu Cauza posibilă Remedierea
Poarta nu poate fi 
deschisă sau închisă 
cu ajutorul unui 
comutator cu cheie 
racordat.

LED-urile “Reţea + Imp./
Geh” sunt aprinse

da Racordurile cablurilor slăbite.• Strângeţi şurubul de fixare.• 

Comutatorul cu cheie defect.• Înlocuiţi comutatorul cu cheie.• 

Secţionare a cablului.• Înlocuiţi cablul.• 

nu Emiţătorul de impuls • 
(comutatorul cu cheie, 
telecomanda) defect.

Verificaţi emiţătorul de impuls şi dacă este • 
defect schimbaţi-l.

Poarta se opreşte 
la deschidere sau 
închidere şi se 
deplasează înapoi.

Obstacol în zona de 
deplasare?

nu Balamalele se deplasează greu.• Lubrifiaţi balamaua.• 

Stâlpul/coloana s-a modificat.• Solicitaţi asistenţa unui specialist.• 

Întrerupătorul de capăt modificat.• Reglaţi întrerupătorul de capăt.• 

da Decuplarea puterii a fost • 
declanşată.

Îndepărtaţi obstacolul.• 

Aripa porţii oscilează 
la pornire?

da Aripa porţii este instabilă.• Întăriţi aripa porţii.• 

A fost în acel moment 
o influenţă puternică 
a vântului?

da Presiunea vântului a fost • 
prea mare.

Mai deschideţi şi închideţi o dată poarta.• 

Poarta nu se deschide 
sau nu se închide 
complet.

Poarta se opreşte 
înaintea poziţiei de 
capăt dorite?

nu Armătura porţii este • 
montată greşit.

Modificaţi armătura porţii.• 

da Întrerupătorul de capăt este • 
reglat greşit.

Reglaţi întrerupătorul de capăt.• 

Ordinea de închidere 
nu corespunde.

Sistemele de acţionare sunt • 
racordate greşit.

Racordaţi sistemele de acţionare în conformitate • 
cu instrucţiunile la unitatea de comandă.

Sistemul de acţionare 
nu memorizează 
valorile de putere.

Comutatorul DIP 8 în poziţia OFF.• Treceţi comutatorul DIP 8 pe ON.• 

Întrerupătorul de capăt este setat • 
greşit, sistemul de acţionare se 
opreşte şi se deplasează înapoi, 
decuplare a puterii.

Reglaţi întrerupătorul de capăt.• 

Poarta nu se opreşte 
la întâlnirea unui 
obstacol.

Poarta este în cursa de • 
memorizare a poziţiilor.

După cursa de memorizare a poziţiilor • 
reacţionează decuplarea de putere.

Toleranţa de putere este setată • 
prea mare.

Reduceţi toleranţa de putere, vezi „Reglarea • 
toleranţei de putere“.

Sistemul de acţionare 
atinge stâlpul.

Măsuraţi din nou cotele 
A/B.

nu Cota A sau B nu corespunde.• Adaptaţi fixarea sistemului de acţionare pe • 
stâlpi/coloane.

da Întrerupătorul de capăt modificat.• Reglaţi întrerupătorul de capăt.• 

Poarta funcţionează 
neregulat.

Cotele A/B inegale.• Modificaţi cota dacă este posibil.• 

Uşa de acces nu 
se deschide cu 
telecomanda.

Butonul telecomenzii nu este • 
memorizat.

Memorizaţi butonul, vezi • 
„Memorizarea telecomenzilor“.

Sistemul de acţionare 
nu porneşte.

LED-ul „SH" se aprinde 
intermitent rapid.

da Jumper-ul a fost conectat pe • 
altă poziţie cu valori de putere 
memorizate.

Conectaţi jumper-ul din nou în poziţia anterioară.• 
Efectuaţi readucerea la zero a unităţii • 
de comandă.
Conectaţi jumper-ul în poziţia dorită.• 
Efectuaţi curse de memorizare a poziţiilor.• 
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Plan de conexiuni
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Planul de cablare
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