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1. Măsuri generale de siguranță

Vă rugăm să urmați aceste instrucțiuni. Nerespectarea informațiilor date în
acest manual poate duce la vătămări corporale sau deteriorarea echipamentului.

Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare.

Acest manual de instalare este destinat numai personalului calificat.
Instalarea, conexiunile electrice și reglajele trebuie efectuate de personal calificat, în 
conformitate cu Bune Metode de Lucru și cu respectarea reglementărilor în vigoare. Citiți cu 
atenție instrucțiunile înainte de a instala produsul.
Instalarea proastă ar putea fi periculoasă.
Acest manual și cele pentru orice accesorii pot fi descărcate de pe www.entrematic.com.

Materialele de ambalare (plastic, polistiren etc.) nu trebuie aruncate în mediul înconjurător sau 
lăsate la îndemâna copiilor, deoarece reprezintă o potenţială sursă de pericol.

Înainte de a instala produsul, asigurați-vă că este în stare perfectă.
Nu instalați produsul în zone și atmosfere explozive: prezența gazelor sau fumului inflamabil 
reprezintă un pericol grav pentru siguranță.
Înainte de a instala dispozitivul de motorizare, efectuați toate modificările structurale necesare pentru a crea 
un spațiu de siguranță și pentru a proteja sau izola toate zonele de strivire, forfecare, prindere și general 
periculoase.
Asigurați-vă că structura existentă este la standard în ceea ce privește rezistența și stabilitatea. Producătorul 
dispozitivului de motorizare nu este responsabil pentru nerespectarea metodelor bune de lucru la construirea 
cadrelor care urmează să fie motorizate sau pentru orice deformare în timpul utilizării.
Dispozitivele de siguranță (fotocelule, margini de siguranță, opriri de urgență etc.) trebuie instalate 
ținând cont de: legile și directivele aplicabile, metodele bune de lucru, spațiile de instalare, logica de 
funcționare a sistemului și forțele dezvoltate de ușa sau poarta motorizată.
Dispozitivele de siguranță trebuie să protejeze împotriva strivirii, tăierii, blocării și zonelor de pericol general 
ale ușii sau porții motorizate.
Afișați semnele impuse de lege pentru identificarea zonelor periculoase.
Fiecare instalație trebuie să poarte o indicație vizibilă a datelor de identificare a ușii sau porții motorizate. 
Atunci când este necesar, conectați ușa sau poarta motorizată la un sistem eficient de împământare care 
respectă standardele de siguranță actuale.

În timpul operațiunilor de instalare, întreținere și reparare, întrerupeți alimentarea cu energie înainte de 
a deschide capacul pentru a accesa părțile electrice.

Carcasa de protecție a automatizării trebuie îndepărtată numai de personal calificat.
Piesele electronice trebuie manipulate folosind brațe conductoare antistatice împământate. 
Producătorul motorizării își declină orice responsabilitate dacă sunt montate piese componente care nu 

sunt compatibile cu funcționarea sigură și corectă.
Utilizați numai piese de schimb originale pentru repararea sau înlocuirea produselor.
Instalatorul trebuie să furnizeze toate informațiile referitoare la funcționarea automată, manuală și de 
urgență a ușii sau porții motorizate și trebuie să furnizeze utilizatorului instrucțiunile de utilizare. 
Instalatorul trebuie să se asigure că intervalul de temperatură indicat în specificațiile tehnice este 
compatibil cu locul în care va fi utilizată poarta.
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Măsuri generale de siguranță pentru utilizator

Aceste precauții sunt o parte integrantă și esențială a produsului și 
trebuie furnizate utilizatorului.

Citiți-le cu atenție, deoarece conțin informații importante despre instalarea, 
utilizarea și întreținerea în siguranță.
Aceste instrucțiuni trebuie păstrate și transmise tuturor posibililor viitori 
utilizatori ai sistemului.
Acest produs trebuie utilizat numai în scopul specific pentru care a fost 
proiectat.
Orice altă utilizare trebuie considerată necorespunzătoare și, prin urmare, periculoasă. 
Producătorul nu poate fi făcut responsabil pentru nicio daune cauzate de o utilizare 
necorespunzătoare, incorectă sau nerezonabilă.
Evitați operarea în apropierea balamalelor sau a pieselor mecanice în 
mișcare. Nu intrați în raza de acțiune a ușii sau porții motorizate în timp ce 
aceasta este în mișcare.
Nu obstrucționați mișcarea ușii sau porții motorizate, deoarece aceasta poate 
provoca o situație periculoasă.
Ușa sau poarta motorizată poate fi folosită de copiii cu vârsta de peste 8 ani și 
de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de 
experiență sau cunoștințe, cu condiția ca aceștia să fie supravegheați 
corespunzător sau să fie instruiți în utilizarea în siguranță a dispozitivul și 
pericolele relative.
Copiii trebuie supravegheati pentru a se asigura ca nu se joaca cu 
aparatul, nici nu se joaca/raman in sfera de actiune a usii sau portii 
motorizate.
Păstrați telecomenzile și/sau orice alte dispozitive de comandă la 
îndemâna copiilor, pentru a evita orice activare accidentală a ușii sau 
porții motorizate.
În cazul unei defecțiuni sau a unei defecțiuni a produsului, opriți întrerupătorul de 
alimentare. Nu încercați să reparați sau să interveniți direct și contactați numai 
personal calificat.
Nerespectarea celor de mai sus poate cauza o situație periculoasă. Orice 
reparație sau intervenție tehnică trebuie efectuată de personal calificat.

Lucrările de curățare și întreținere nu trebuie efectuate de copii decât dacă 
aceștia sunt supravegheați.
Pentru a se asigura că sistemul funcționează eficient și corect, trebuie 
respectate indicațiile producătorului și doar personalul calificat trebuie 
să efectueze întreținerea de rutină a ușii sau porții motorizate. În 
special, se recomandă verificări periodice pentru a verifica dacă 
dispozitivele de siguranță funcționează corect.
Toate lucrările de instalare, întreținere și reparații trebuie să fie documentate și
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puse la dispoziția utilizatorului.
Blocați și eliberați canapele ușii numai când motorul este oprit. Nu 
intrați în raza de operare a aripii.

Pentru a elimina corect echipamentele electrice și electronice, utilizatorii 
trebuie să ducă produsul la „centre de reciclare” speciale puse la dispoziție 

de autoritățile municipale.

2. Declarația de încorporare a utilajelor parțial 
finalizate
(Directiva 2006/42/CE, Anexa II-B)
Producătorul Entrematic Group AB, cu sediul în Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona, Suedia, 
declară că automatizarea Ditec ION4-ION6 pentru porți batante:
- este conceput pentru a fi instalat pe o poarta manuala pentru a forma o masina in conformitate cu Directiva 

2006/42/CE. Producătorul porții motorizate trebuie să declare conformitatea cu Directiva 2006/42/CE (anexa 
II-A) înainte de punerea inițială a mașinii;

- respectă cerințele esențiale de siguranță aplicabile indicate în anexa I, capitolul 1 din Directiva 
2006/42/CE;

- respectă Directiva RED 2014/53/UE;
- functiile de siguranta sunt conforme cu Categoria 2, PLc conform EN ISO 13849-1;
- documentația tehnică este conformă cu Anexa VII-B a Directivei 2006/42/CE;
- documentația tehnică este gestionată de Biroul Tehnic al Entrematic Italia (cu sediul în Largo 

U. Boccioni 1 – 21040 Origgio (VA) – ITALIA) și este disponibilă la cerere, trimițând un e-mail la 
ditec@entrematic.com ;

- o copie a documentației tehnice va fi transmisă autorităților naționale competente, în urma unei cereri 
justificate corespunzător.

Landskrona, 26-02-2018 Matteo Fino
(Preşedinte)

2.1 Directiva Mașini
În conformitate cu Directiva Mașini (2006/42/CE), instalatorul care motorizează o ușă sau poartă are 
aceleași obligații ca și producătorul de mașini și ca atare trebuie:
- intocmeste fisa tehnica care trebuie sa contina documentele indicate in Anexa V la Directiva 
Masini;

(Fișa tehnică trebuie păstrată și pusă la dispoziția autorităților naționale competente cel puțin 
zece ani de la data fabricării ușii sau porții motorizate);

- întocmește Declarația de conformitate CE în conformitate cu Anexa II-A la Directiva Mașini și o 
predă clientului;

- aplicați marcajul CE pe ușa sau poarta motorizată, în conformitate cu punctul 1.7.3 din Anexa I 
la Directiva Mașini;

- asigura conformitatea usii sau portii motorizate cu reglementarile de siguranta, prin instalarea dispozitivelor de 
siguranta necesare;
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3. Specificații tehnice
ION4 ION4J ION6 ION6J

Cursa maxima
Greutatea maximă a porții
Viteza poarta
Împingere

Alimentare electrică

Absorbție de putere
Siguranță

Putere
Intermitență

12m
400Kg 600Kg

0,1÷0,3 m/s
200N nominal, 600N pornire 300N nominal, 800N pornire

230 V~ 50/60Hz 120 V~ 50/60Hz 230 V~ 50/60Hz 120 V~ 50/60Hz
0,45A 0,9A 0,6A 1,2A
T1A F2A F1,6A F3,15A

100 W 130 W
80 de cicluri/zi, 30 de cicluri continue

De la 50.000 la 150.000 de cicluri, în funcție de condițiile indicate în tabel (vezi diagramele 
cu durata de viață a produsului)

Durata de viata

Presiune acustică LpA ≤ 70dB(A)
Grad de protecție IP 44

Temperatura de utilizare
- 20°C + 55°C (- 35°C + 55°C cu NIO activ)

Mărimea produsului 300 x 260 x 195
Panou de control LCU48
Ieșire motor 24V 10A max
Alimentare la accesorii 24V 0,3A max
Frecventa radio 433,92 MHz
Coduri radio stocabile 100 / 200 vedi RO → MU → 20/10

Indicele factorilor de condiționare
150.000
140.000
130.000
120.000
110.000
100.000

90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

0

ION4 ION6
> 150 kg 10 -
> 200 kg 20 10

Greutatea aripii porții
> 300 kg 30 20
> 400 kg - 30

> 4m 20 10
Latimea aripii portii

> 8m - 20
Diametrul roții <100 mm 10
Mediu salin 10
Margine de siguranță instalată 10
R1/R2 > implicit 10
VA/VC > implicit
OC/CB < implicit 10 Indeixnodficoenditg iornainvogsfaitcàtors

150.000
140.000
130.000
120.000
110.000
100.000

90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

0

Exemplu de calcul al duratei de viață pentru ION4

Greutatea aripii portii>150Kg

Latimea aripii portii> 4,5m

Praf
Margini de siguranță instalat

VA/VC > implicit

Indicele de stres total

Durata de viață estimată - 80.000 de cicluri 

Cicluri zilnice estimate 22 (pentru 10 ani)

10
10
10
10
10
50

Indeinxdoifcceodndi igtiroanvinogsiftaàctors
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4. Instalare standard

2

4
6

5

3
4

A4

1
4

Rif. Descriere Cablu
1 Telecomandă /

Lumină intermitentă 2 x 1 mm²2
Antenă (integrată în lumina intermitentă) coaxial 58 Ω
Comutator cu cheie 4 x 0,5 mm²3
Tastatură fără fir combinată digitală /

4 Fotocelule 4 x 0,5 mm²
5 Actuator ION cu panou de control 3G x 1,5 mm²
6 Marginea de siguranță 2 x 0,5 mm²

Conectați sursa de alimentare la un comutator omnipolar omologat, cu o distanță de deschidere a contactului de cel 
puțin 3 mm (nu este furnizat).
Conexiunea la rețea trebuie să urmeze o cale independentă, separată de conexiunile la dispozitivele 
de control și siguranță.

A
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5. Dimensiuni
260 195

40 155

6. Componente principale

9
11

8

12

1210

Rif.
8
9

10
11
12
13

Descriere
Motor

Panou de control

Eliberarea cheii

Pinion

Intrare cablu

Borna de alimentare și siguranță
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7. Instalare
Caracteristicile de funcționare și performanță date pot fi garantate numai prin utilizarea accesoriilor și 
dispozitivelor de siguranță DITEC.
Dacă nu se specifică altfel, toate măsurătorile sunt exprimate în mm.

7.1 Verificări preliminare

Verificați stabilitatea aripii (deraiere și căderi laterale) și a roților de alunecare și ca ghidajele 
superioare să nu provoace frecare.
Ghidajul de alunecare trebuie să fie fixat în siguranță de sol pe toată lungimea în interiorul ușii și nu 
trebuie să aibă nereguli care ar putea împiedica mișcarea aripii.
Trebuie montate opritoarele de deschidere și de închidere.

Dacă poarta are fante, asigurați-vă că acestea sunt acoperite pentru a preveni punctele de forfecare sau instalați margini active de 

siguranță pe stâlpi.

Dispozitivul de siguranță trebuie instalat la capătul aripii pentru a reduce forța de coliziune.

NB:
• Asigurați-vă că poarta nu poate ieși din ghidajele glisante și nu poate cădea.
• Asigurați-vă că sistemul de protecție și orice eliberare manuală funcționează corect.

7.2 Poziția plăcii de bază

Realizați o bază de beton cu legăturile de ancorare și placa de bază încorporate, care trebuie să fie plană și 
curată și de dimensiunea indicată în figură.

i NB: dacă soclul din beton a fost deja realizat, placa de bază poate fi fixată cu dibluri M8 (nu 
sunt furnizate).

M12
tip scăzut

DESCHIDERE

X+20 [*] Ø80 90°

[*] CROSSCRI
[*] CROSSCRN2

X=40
220
260

40
min
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7.3 Instalarea motorreductorului

X

-5 +20

A B

100

- Eliberați motorreductorul [1] (vezi INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE). Slăbiți șurubul frontal [2] și scoateți carcasa 
apăsând pe părțile laterale ale acesteia [3-4].

- Asezati motorreductorul pe placa de baza.
- Reglați motorreductorul pe orizontală glisând-o de-a lungul fantelor bazei motorreductorului și pe verticală cu patru 

șuruburi de nivelare [A].
NB: în timpul reglajului vertical, mențineți motorreductorul ușor ridicat de placa de bază, astfel 
încât cremaliera să poată fi fixată și să fie posibile ajustări ulterioare.

- După reglare, fixați motorreductorul cu șuruburi [B].

AVERTISMENT: Motoreductorul trebuie ridicat corespunzător de la sol pentru a evita inundarea. 
Strângeți șuruburile [B] folosind un cuplu de strângere de 20-25 Nm.
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7.4 Instalare rack

- Eliberați motorreductorul (vezi INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE) și deschideți poarta.
- Așezați cremaliera pe pinion și glisând poarta fixați-o manual pe toată lungimea. NB: Pentru a ușura 
alinierea corectă a tijelor, utilizați o bucată de deșeuri de suport și așezați-o sub punctul de joncțiune, 
așa cum se arată în detaliul figurei.
- Odată fixat, reglați vertical motorreductorul pentru a da un joc de aproximativ 2 până la 3 mm între pinion și 
cremalieră.
- Fixați motorreductorul cu șuruburile [B] folosind un cuplu de strângere de 20-25 Nm.
- Ungeți ușor cremaliera și pinionul după asamblare. Verificați 

manual dacă poarta alunecă uniform și fără frecare.
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7.5 Operare cu encoder virtual
Motoarele cu angrenaje ION4-ION6 nu necesită întrerupătoare de limită deoarece au un encoder 
virtual. Trebuie instalate opritoare mecanice de deschidere și închidere.
Poarta încetinește automat când se apropie de opririle finale.
ATENTIE: cand poarta ajunge la limita de deschidere sau inchidere, se inverseaza scurt pentru a facilita 
eliberarea manuala a motorductorului.

7.6 Instalarea accesoriilor opționale

7.6.1 Întrerupătoare de limită magnetice

Setul de întrerupătoare de limită este folosit pentru a opri poarta înainte de a ajunge la opritoarele mecanice de 

deschidere și închidere.

Cu un întrerupător de limită instalat, încetinirea se efectuează la putere reglată pentru a depăși 
posibila frecare.

i

Pentru instalarea setului întrerupător de limită, consultați NES100FCM manual.

Pentru a poziționa întrerupătoarele de limită, puteți utiliza meniul → (vizibil prin activarea opțiunii suplimentare
configuratii
Afișajul arată starea întrerupătoarelor de limită:
• : limitator de deschidere configurat si activat;
• : întrerupător de limită de închidere configurat și activat;
• (ambele părți ale afișajului sunt active): întrerupătorul de limită de deschidere nu este configurat și activat;

• (nicio parte a afișajului activă): întrerupătorul de limită de închidere nu este configurat și activat;
• (partea centrală a afișajului activă): fără întrerupător de limită activat;

→ ).

Cu comutatoarele de limită configurate ca STOP (FA = SX; FC = SX) funcția anti-încălcare este activată. Când 
automatizarea sa oprit deschis sau închis, dacă poarta se dă înapoi eliberând întrerupătorul de limită, aceasta este 
readusă în poziție evitând deschiderile din forțele externe [economisirea energiei trebuie dezactivată ES = OFF].

7.6.2 Kit baterie
Pentru instalarea setului de baterii, consultați SBU-IONSBU-BBU20-BBU65 (IP2254) manual.

i
Setul de baterii garantează funcționarea în cazul unei întreruperi de 
curent. Pentru controlul avansat al funcționării cu baterie, consultați 
meniul EM.

7.6.3 Mâner de eliberare de la distanță

Pentru instalarea mânerului de eliberare de la distanță, consultați IONSBM și ASR2 manual.

i
Setul poate fi folosit pentru a elibera de la distanță motorreductorul. Un 

microîntrerupător garantează siguranță.

Când mânerul este eliberat, panoul de control efectuează o resetare
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8. Conexiuni electrice

B

B

A

A

Înainte de a conecta sursa de alimentare, asigurați-vă că datele plăcuței corespund cu cele ale 
rețelei de alimentare.

Un întrerupător omnipolar cu o distanță de deschidere a contactului de cel puțin 3 mm trebuie să fie montat 
pe rețeaua de alimentare.
Verificați dacă în amonte de sistemul electric există un întrerupător de circuit rezidual adecvat și o întrerupere 
a supracurentului.
Pentru alimentare se foloseste un cablu electric de tip H05RN-F 3G1.5. Conectați-l la bornele L (maro), N 
(albastru), (galben/verde) din interiorul automatizării.
NOTĂ: secțiunea maximă admisă a firului este AWG14 (2 mm2).
Pentru a respecta cerințele esențiale ale standardelor în vigoare, reînchideți capacul odată ce 
firele au fost conectate la bornă.
În secțiunea de automatizare externă, conexiunile la rețeaua de alimentare și orice alte fire de 
joasă tensiune (230V) trebuie efectuate pe un canal independent separat de conexiunile la 
dispozitivele de comandă și siguranță (SELV = Safety Extra Low Voltage).
Canalul trebuie să pătrundă în automatizare prin găurile de pe placa de bază cu câțiva 
centimetri.
Asigurați-vă că nu există margini ascuțite care ar putea deteriora cablul de alimentare.
Asigurați-vă că firele de alimentare de la rețea (230V) și firele accesorii (24V) sunt separate. Cablurile 
trebuie să fie dublu izolate. Desfaceți-le în linie cu bornele de conectare aferente și folosiți elemente de 
fixare pentru cablu (vezi ref. A) sau curele (nefurnizate de noi) pentru a le ține pe loc.

13
RO

IP
22

88
EN



9. Card LCU48

AlPSuntAueenrstasuszpiote iubescne

24V~

SSW MicRroeslewAi
stech dmesteICbruitescwciotch

LSW
FLiinmeict

osrwsiANNEESS1010F0CFCMM
tch

14
RO

ZE
N

PR
S

6Z
EN

RS

SC
H

P ELD
UAG

A-
D IN

IN B
ON /

 AERS
DLA

RD
X

AU
X

An
nt

te
en

nn
AA

JR
5

1
30

C SSl
io

cs
ui

rn
eg

zs
za

fe
în

 A
Ar

f

re
et

sy
ts

ol
ad

pi
 s

ig
ur

an
ta

M
ul

tu
m

es
cc

dh
ei

vu
IC

se
ur

a

+ U 24
sV

ci
ta

ou
 V

-
2t

4a
 p

un
e

C O M

PA
Ap

re
tir

At
lu

or
pA

epn
iA

nr
gz

ia
le

SPtA
es

pa
sa

 d
e

de
--p

sA
te

sp
as

a 
de

F 
s

Ll
AA

m
hp

în
oulig

in
 a

bs
en

ta
hn

tt
e

M
+

M
-

JR
1

Ki
 b SB

U
SB

tU
bă

ţA
tt

et
er

rin
 a

bs
en

ta
y

tr
us

a

ES
C

IN
TR

O
D

U
CE

JO
S

SU
S

24
V

M M
oo

tto
or

re

Tr
TA

rs
Af

no
sr

fm sa
uAmt

eo
rr

e
FuF

us
sib

ei
le

IP
22

88
EN

LN

BĂŢ

+ LP - 30 5 20 0 1 6 8



10. Utilizarea meniurilor

i NB: apăsarea tastelor poate fi rapidă (mai puțin de 2 s) sau prelungită (mai mult de 2 s). Dacă 
nu se specifică altfel, se intenționează o presiune rapidă.
Pentru a confirma setarea unui parametru, este necesară apăsarea prelungită.

10.1 Pornirea și oprirea afișajului

Procedura de pornire a afișajului este următoarea:

• apăsaţi tasta ENTER

• începe verificarea funcţionării afişajului

• este afișat meniul de prim nivel

Procedura de oprire a afișajului este următoarea:

• apăsaţi tasta ESC

NB: nu există o ieșire automată din meniul de configurare rapidă WZ. Pentru toate celelalte meniuri, 
afișajul se oprește automat după 60 de secunde de inactivitate.

10.2 Tastele de navigare

• Apăsarea simultană a tastelor ↑ și ENTER produce o comandă de deschidere.

• Apăsarea simultană a tastelor ↓ și ENTER produce o comandă de închidere.

• Apăsarea simultană a tastelor ↑ și ↓ produce o comandă POWER RESET (întreruperea 
alimentării și automat la repornire).i

• Țineți apăsată tasta SUS ↑ sau JOS ↓ pentru a începe derularea rapidă a meniului.
Pentru a seta un parametru, selectați valoarea dorită și apăsați ENTER timp de 2 secunde pentru a salva. 

Exemplu: setarea a 30 de secunde pentru parametrul TC

x 2 s

• În unele meniuri, unitatea de măsură a parametrilor poate fi vizualizată prin apăsarea tastei ENTER 
odată ce valoarea a fost afișată.
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10.3 Harta meniului

Direcția de deschidere
RT= corect
LF= stânga

Ajustarea împingerii este activată

obstacole și închidere
actual

Contactați comanda 1-5
Operațiune

Închidere automată
activarea

Închidere automată
activarea

Starea automatizării
la pornire O*

reglarea timpului
recunoașterea bstaculelor

Inchidere automata-
timp de ing

Siguranță inversă
Operațiune Ora de pornire

ajustare
Activarea anti-
sistem de congelare NIOGreutatea porții Reglarea timpului de 

accelerare la deschidere

Lungimea porții Ac*tivarea de „operator
funcția prezentă”.

Reglarea timpului de 
accelerare la închidere

Deschidere
viteză Contactați comanda 1-5

Operațiune

Mișcarea inițială
viteză

Viteza de inchidere
Funcționare de siguranță

oprire/închidere com-
mand

Reglarea timpului de decelerare 
în timpul deschiderii

Selectarea dispozitivului 
conectat la bornele 1-6 Reglarea timpului de decelerare 

în timpul închideriiReceptor radio
Operațiune

Selectarea dispozitivului 
conectat la bornele 1-8 Distanța de decelerare la 

deschiderePlaca AUX1
Operațiune

Receptor radio
Operațiune

Distanța de decelerare la 
închiderePornire la maxim

puterea mameiSetarea mesajelor 
radiocodate

Ajustarea abordării
viteza in timpul deschideriiSetarea secvenței pas 

cu pas prin com-
comanda 1-5Telecomandă

depozitare Ajustarea abordării
viteza în timpul închiderii

Durata STOP în 
secvență pas cu pas
prin comanda 1-5

Confirmați configurația-
ție

Limită de detectare a obstacolelor în 

timpul deschiderii

Limită de detectare a obstacolelor în 

timpul închiderii

Direcția de deschidere
RT= corect
LF= stânga

Inchidere automata-
timp de ing

Timp de deblocare electrică
Reglarea măsurării 
deschiderii parțialeRezidential 0

Închidere automată
timp după parțial
deschidere

Funcția de ieșire
+ LP-Rezidential 1

Deschidere
vitezăCondominiu 0

Telecomandă
depozitareResetează general

setări
Viteza de inchidere

Ajustarea împingerii este activată

obstacole și deschidere
actual

Activarea avansată
meniul parametrilor

Vizualizarea numărului de 
telecomenzi stocate
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Selectarea dispozitivului 
conectat la bornele 1-6 
și 1-8

Numărul maxim de
telecomenzi care pot fi 
stocate în memoria 
integrată

Resetarea alarmei

Vizualizarea curentului motorului

alizareNavigare prin meniu prin 
tastatura telecomenzii

Modul de afișare

Vizualizarea temperaturilor 
maxime și minime
turi înregistrate Pa*compensare de deschidere

comanda terminalului 1-20
Sel*funcția CH1 a 
telecomenzii memorate Testul comutatorului de limită. 

Vizualizează numai FA/FC (NU/NU 
dacă nu sunt configurate) Ora de pornire a luminii de 

curtoazieSelectarea funcției CH2 a 
telecomenzii memorate

Actualizarea firmware-ului
Ora de pornire pt
lumina de curtoazie 
comandată independent

Selectarea funcției CH3 a 
telecomenzii memorate Numărul total de

operațiuni

Deschidere parțială fixă
Selectarea funcției CH4 a 
telecomenzii memorate Număr parțial de

operațiuni
Durata dezagajării după 
intervenția pe margine

Ștergerea unei telecomenzi Orele de alimentare
Durata decuplării la oprire 
în timpul deschiderii

Memorie totala
ştergere

Orele de alimentare
prin baterie

Durata decuplării la oprire 
în timpul închiderii

Setarea deschiderii memoriei 
prin telecomandă

M*alarmă de întreținere
setare Selectarea tipului de 

obstacol

Vizualizarea modului de 
alarmă de întreținereSetarea mesajelor 

radiocodate Corectarea estimării cursei

Resetarea contorului de operațiuni 
parțiale Selectarea operațiunii

modul pentru dispozitivul 
conectat la bornele 1-6

Alimentare cu energie prin 

panouri solareFirmware-ul panoului de control

versiune
Temperatura de intervenție 
NIO și rampe automate

Economie de energie

Stocarea configurației Activare protecție la 
temperatură înaltăSemnal pentru baterii

aproape plat

Reglare automată a rampei-
mentÎncărcarea configurației

Vo*Prag de nivel pentru a 
indica când bateriile sunt 
aproape descărcate Vizualizarea temperaturii 

interioare a panouluiÎncărcarea ultimului set de 
configurații

* Modul baterie Setarea timpului de pre-clipire la 
deschidere

Setarea parolei Ajustarea abordării
viteza în timpul închideriiAlegerea deschiderii

modul comutator limită

Inserarea parolei Reînnoiți timpul de închidere 

automată după eliberarea 

dispozitivului de siguranțăSelectarea închiderii
modul comutator limită

Ștergerea setărilor utilizatorului Selectarea dispozitivului 
conectat la bornele 1-6

Setarea vitezei de învățare

Contor de alarme Selectarea dispozitivului 
conectat la bornele 1-8

Jurnal de alarme Configurarea intrării 1-9
*Parametri configurabili 

suplimentari disponibili cu
AT → AA activat.
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11. Pornirea produsului
Pentru configurarea rapidă a produsului, utilizați meniul WIZARD (WZ) sau meniul AT de nivel al doilea 
(Configurații automate) [Vezi par. 15.2].

Pentru configurare detaliată, personalizată, utilizați meniurile principale BC, BA, RO, SF, CC, EM, AP.

11.1 Meniul expert de configurare WZ
Pentru a accesa meniul expertului de configurare 
WZ:Țineți apăsat butonul ENTER timp de 2 secunde.
Când OK nu mai clipește, este afișat DM, primul parametru de meniu.

timp de 2 sec.

Pentru a seta un parametru:

1. Apăsați ENTER pentru a accesa elementele de configurare.
2. Derulați în SUS/JOS opțiunile posibile.
3. Pentru confirmare, apăsați butonul ENTER timp de 2 secunde. Valoarea selectată clipește și când s-a 

terminat, apare următorul parametru.

timp de 2 sec.

Afişa Descriere
DM - Selectarea direcției de deschidere (privind automatizarea din partea examinată)
• RT: se deschide spre dreapta
• LF: Se deschide spre stânga

(Mod implicit)

C5 - Funcționarea comenzii asociată contactului 30-5
• 1-5: pas cu pas (implicit)
• 1-3: Deschidere

AC - Activarea închiderii automate
• ON: activat
• OF: dezactivat

(Mod implicit)

TC - Setarea timpului de închidere automată [secunde]
[NB: vizibil numai dacă ați selectat AC = ON în pasul anterior]
• de la 0” la 59” cu intervale de 1 secundă.
• - de la 1' (implicit) la 2' cu intervale de 10 secunde.
GW - Selectarea greutății porții.
Valoarea selectată setează parametrii R1 și R2 pentru a regla curentul maxim de tracțiune al 
motorului.
• LG: până la 200 kg → (R1=R2=30%)
• MG: între 200 kg și 300 kg pentru ION4 și ION4J, între 200 kg și 400 kg pentru ION6 și 
ION6J → (R1=R2=50%) (implicit)
• HG: între 300 kg și 400 kg pentru ION4 și ION4J; între 400 kg și 600 kg pentru ION6 și 
ION6J → (R1=R2=70%)
GL - Selectarea lungimii portii
Valoarea selectată setează parametrii OB și CB pentru reglarea spațiului de decelerare
• 02: între 0 și 2 m → (OB=CB=50cm)
• 04: între 2 și 4 m → (OB=CB=60cm)
• 06: între 4 și 6 m → (OB=CB=70cm)
• > 6: peste 6 m → (OB=CB=80cm)

(Mod implicit)

VA - Selectarea vitezei de deschidere
• LO: 15 cm/s
• ME: 20 cm/s
• HI: 25 cm/s

(Mod implicit)
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VC - Selectarea vitezei de închidere
• LO: 15 cm/s
• ME: 20 cm/s (Mod implicit)

• HI: 25 cm/s
D6 - Selectarea dispozitivului conectat la bornele 1-6
• Nu, nici unul
• PH: fotocelule
Pentru alte opțiuni, consultați meniul specific.

(Mod implicit)

D8 - Selectarea dispozitivului conectat la bornele 1-8
• Nu, nici unul
• PH: fotocelule
Pentru alte opțiuni, consultați meniul specific.

(Mod implicit)

RM - Funcționare receptor radio
• 1-3: Pas cu pas
• 1-5: deschidere (Mod implicit)

EP - Setarea mesajelor zonei codificate
Dacă este activată posibilitatea de a primi mesaje codificate, panoul de control va fi compatibil
cu telecomenzi de tip „ENCRYPTED”.
• ON: activat
• OF: dezactivat (Mod implicit)

SR - Stocare telecomandă
Când apăsați ENTER, SR începe să clipească și puteți asocia butoanele dorite. O singura data
Se afișează OK, SR începe să clipească din nou și puteți asocia butonul următor. Pentru a ieși, 
apăsați ESC sau ENTER timp de 2 secunde și treceți la articolul următor.
NB: dacă NU clipește pe afișaj, este posibil ca telecomanda să fie deja stocată.

CO - Salvarea parametrilor
Aici puteți salva parametrii care au fost setați anterior.
• YS: pentru a salva și a efectua o RESETARE card
• NU: pentru a ieși fără a salva și a reveni la un ecran gol (numai partea centrală) 
NB: elementul CO și submeniurile YS/NO clipesc constant.

Pentru a salva configurația:
În parametrul CO selectați YS (da) și apăsați butonul ENTER timp de 2 secunde.
Când configurația a fost salvată, o resetare a puterii este efectuată automat pe card.

timp de 2 sec.

Pentru a ieși fără a salva modificările:
În parametrul CO selectați NU și apăsați butonul ENTER timp de 2 secunde.

timp de 2 sec.

Sau: din orice parametru principal, apăsați butonul ESC timp de 2 secunde. 

Exemplu

timp de 2 sec.

NOTE
• Valorile setate sunt stocate pe card numai dacă sunt salvate folosind parametrul CO.
• Parametrul CO și opțiunile YS/NO clipesc constant.
• Când un element de configurare este confirmat, acesta trece automat la următorul parametru.
• Puteți derula prin parametrii meniului folosind butoanele SUS/JOS.
• Nu există nicio funcție de timeout automată pentru a ieși.
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12. Comenzi

i Vă recomandăm să citiți paragraful 15 pentru toate detaliile despre posibilele ajustări.

ATENTIE: borna 30 (pozitiv comun pentru comenzi) are aceleasi functii ca si borna 1, deci comenzile 
vizualizate pe display sunt indicate cu 1-5, 1-3 etc.
Totuși, este diferit de borna 1 din cauza curentului maxim care poate fi distribuit
și este activ și când panoul de control este în standby → .

Comanda Funcţie Desr
→ , închiderea contactului ac-

c ipţie
La selectare
activează o operaţie secvenţială de deschidere sau închidere: deschidere-oprire 

închidere-deschidere.

AVERTISMENT PAS CU PAS: dacă închiderea automată este activată, durata
oprirea poate fi definită selectând → .
Secvența „deschidere-oprire-închidere-deschidere” poate fi schimbată în 
„deschidere-oprire-închidere-oprire-deschidere” selectând → .

→

30 5 NU

La selectarea → → , închiderea contactului activează o operațiune 
de deschidere.DESCHIDERE

La selectare
o operatiune de inchidere.

→ → , se activează închiderea contactului
1 6 NU ÎNCHIDERE

La selectare
opreste si previne orice miscare.
NB: pentru a seta diferite funcții de contact de siguranță, 
consultați setările parametrilor.

→ → , deschiderea contactului de siguranță

1 6 NC OPRIRE DE SIGURANȚĂ →

Deschiderea mișcării de 
siguranță (redeschidere) în 
timpul selectării → →

contactul declanșează o inversare a g 
operației de închidere.

, deschiderea contactului pre-
aerisește orice operațiune când automatizarea este inactivă.

La selectarea → → , deschiderea contactului previne închiderea 
doar când automatizarea este inactivă.

ÎNCHIDERE
1 8 NC SIGURANȚĂ

DISPOZITIV

ÎNCHIDERE/
DESCHIDERE

Deschiderea 
mentului.

E ntact se oprește și previne orice mișcaresafety co
1 6

8
NC

SIGURANȚĂ

DISPOZITIV

NB: funcționarea corespunde cu cea a contactului 1-6 cu
→

→
.

Închiderea Once 
the automa
opera opusă

act de contact

ion se oprește, t

ție la

activează o operație de deschidere parțială. 
controlul deschiderii parțiale efectuează 
unul efectuat înainte de oprire.

PARȚIAL
DESCHIDERE

1 20 NU t
A

Selectarea
permite închiderea 
automată dacă Selectați → →
determină oprirea mișcării. NB: 
lumina intermitent clipește.

→ → , închiderea permanentă a contactului
→ .

, deschiderea contactului de siguranță
AUTOMAT

ÎNCHIDERE SAU
STOP

1 20 NC

AVERTISMENT: faceți un jumper pentru toate contactele NC dacă nu sunt utilizate sau dezactivați-le prin meniul aferent. 
Terminalele cu același număr sunt egale.
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12.1 Bord de siguranță autocontrolat SOFA1-SOFA2 sau GOPAVRS

Comanda Funcţie Descriere
Introduceți dispozitivul SOFA1-SOFA2 sau GOPAVRS în slotul pentru 
plăcile plug-in AUX1 sau AUX2.
Dacă testul eșuează, pe afișaj apare un mesaj de alarmă.

CANAPELEA1-Canapeaua2

GOPAV TEST DE SIGURANȚĂ

1 6 La selectare
contactul dispozitivului de siguranță la bornele 1-6 de pe panoul de 
comandă (în serie cu contactul de ieșire al fotocelulei, dacă este 
instalat).

→ → , conectați ieșirea

NC OPRIRE DE SIGURANȚĂ

1 8 La selectare
contactul dispozitivului de siguranță la bornele 1-8 de pe panoul de 
comandă (în serie cu contactul de ieșire al fotocelulei, dacă este 
instalat).

→ → , conectați ieșirea
ÎNCHIDERE

DISPOZITIV DE SIGURANTA
NC

1 6
8

La selectare
contactul dispozitivului de siguranță la bornele 1-6-8 de pe panoul 
de comandă (în serie cu contactul de ieșire al fotocelulei, dacă este 
instalat).
Dacă → ,

→ → , conectați ieșirea
ÎNCHIDERE/
DESCHIDERE

DISPOZITIV DE SIGURANTA

NC

și nu poate fi sau .

13. Ieșiri și accesorii
Valoarea

accesoriiIeșire Descriere

- + Alimentare la accesorii
Ieșire pentru alimentarea accesoriilor externe.
NB: absorbția maximă de 0,3A corespunde sumei tuturor bornelor 1.24V / 0,3A

0 1

Dacă se utilizează receptorul radio ZENPRS (868,35 MHz), conectați firul de 
antenă furnizat (90 mm).GOL148REA

Lumină intermitentă

Setările de pre-clipire pot fi selectate din meniul de nivel al treileaFLM
+ LP- FL24

24V / 25W

→
Pentru a modifica modul de operare al ieșirii LP, consultați selecția

→

și/sau → .

.

Panoul de control are un slot pentru carduri de comandă și siguranță.

CANAPELEA1-Canapeaua2

GOPAVRS
LAB9
BIXR2

BIXPR2
LAN7S

Acțiunea cardului de control poate fi definită prin selectare
Când utilizați plăci radio cu slot-in, scoateți modulul RDX. Afișajul va afișa

AVERTISMENT: placa de conectare trebuie introdusă și scoasă cu sursa 
de alimentare deconectată.

→ .

.
AUX
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Valoarea
accesoriiIeșire Descriere

Panoul de control este prevăzut cu o carcasă pentru module de tip 
receptor radio 6ZENRS (433,92 MHz).
Poate fi înlocuit cu un modul de tip receptor radio ZENPRS (868,35 MHz).

Când utilizați plăci radio cu slot-in, scoateți modulul RDX. Afișajul va afișa

AVERTISMENT: modulele trebuie introduse și scoase cu sursa de 
alimentare deconectată.

RDX 6ZENRS
ZENPRS

.

COM - Aceasta permite salvarea configurațiilor de funcționare folosind 
funcția → .
Configurațiile salvate pot fi rechemate folosind funcția → .

COM
BIXM R2 COM - Modulul de stocare permite stocarea telecomenzilor. Dacă panoul 

de control este înlocuit, modulul de stocare utilizat poate fi introdus în 
noul panou de control.
ATENȚIE: modulul de stocare trebuie introdus și scos cu sursa de 
alimentare deconectată și cu atenție la direcția de poziționare.

BAT - Funcționare cu baterie.
Bateriile sunt menținute încărcate când sursa de alimentare este pornită. Dacă sursa 
de alimentare este oprită, panoul este alimentat de baterii până când alimentarea 
este restabilită sau până când tensiunea bateriei scade sub pragul de siguranță. 
Panoul de control se oprește în ultimul caz. AVERTISMENT: bateriile trebuie 
întotdeauna conectate la panoul de control pentru încărcare. Verificați periodic 
eficiența bateriilor.
NB: temperatura de funcționare a bateriilor reîncărcabile este de la
+ 5°C până la +40°C.

Pentru controlul avansat al funcționării cu baterie, consultați meniul

BĂŢ
SBU

.

14. Setare jumper
Săritor Descriere OFF PE

JR1 Selectarea modului de afișare. Modul de afișare.
Pot fi afișate doar valorile și 
parametrii prezenți.

Modul de întreținere.
Numai valorile și parametrii 
prezenți pot fi afișate și 
modificate.
Modul de întreținere activat 
este indicat de pornirea 
permanentă a punctului din 
dreapta de pe afișaj.

Săritor Descriere 1 30 1 30

JR5 Selectarea sursei de alimentare - placa 
auxiliara.

AUX1 alimentat de la 0-1.
(Mod implicit)

AUX1 alimentat de la 0-30.
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15. Ajustări

i NB: în funcție de tipul de automatizare și panou de control, este posibil ca unele meniuri să nu fie 
disponibile.

15.1 Meniu principal

Afişa Descriere

WZ - Vrăjitor
Meniu de configurare rapidă

AT - Configurații automate.
Meniul vă permite să gestionați configurațiile automate ale panoului de control.

BC - Configurații de bază.
Meniul vă permite să afișați și să modificați setările principale ale panoului de control.

BA - Ajustări de bază.
Meniul vă permite să afișați și să modificați ajustările principale ale panoului de control. 
NB: unele setări necesită cel puțin trei operații înainte de a fi setate corect.
RO - Operatiuni Radio.
Meniul este utilizat pentru gestionarea funcțiilor radio ale centralei (gestionare alarmă, activare 
diagnosticare, actualizare FW).
SF - Funcții speciale.
Meniul vă permite să setați parola și să gestionați funcțiile speciale din control
panou.

CC - Contor de cicluri.
Meniul vă permite să afișați numărul de operații efectuate de automatizare și
gestioneaza interventiile de intretinere.
EM - Managementul Energiei.
Meniul vă permite să afișați și să modificați setările și ajustările de economisire a energiei
(Modul verde și gestionarea bateriei).
AP - Parametri avansati.
Meniul vă permite să afișați și să modificați setările și ajustările avansate ale
panou de control (mod comutator limită, selecția dispozitivelor conectate la terminale, ajustări 
ale duratei decuplării, ajustări ale luminii intermitente etc.).
NB: unele setări necesită cel puțin trei operații înainte de a fi setate corect.

Din meniul principal puteți accesa meniul de al doilea nivel după cum urmează:

• folosește și tastele pentru a selecta funcția dorită

• presa a confirma

După confirmarea selecției, accesați meniul de al doilea nivel.

Pentru fiecare funcție a meniului principal, există și configurații suplimentare care 
pot fi vizualizate prin activarea funcției (vezi paragraful următor).

i NB: pentru a verifica dacă parametrii au fost efectiv modificați, părăsiți parametrul 
relativ și apoi accesați-l din nou.
Modificările vor intra în vigoare de la următoarea operațiune.
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15.2 Meniu de al doilea nivel - AT (Configurații automate)

Afişa Descriere Selecții
disponibil

DM - Mod de direcțieRT - se 

deschide la dreapta LF - se 

deschide la stânga

H0 - Setare predefinită, utilizare rezidențială 0
Această selecție încarcă valori predefinite pentru anumiți parametri 
standard: AC - activarea închiderii automate: 1-2
C5 - operare pas cu pas/comandă de deschidere 
RM - operare telecomandă
AM - Funcționarea plăcii plug-in AUX
SS - Selectarea stării automatizării la pornire

: Pas cu pas
: Pas cu pas
: Pas cu pas
: deschis

H1 - Setare predefinită, utilizare rezidențială 1
Această selecție încarcă valori predefinite pentru anumiți parametri 
standard: AC - activarea închiderii automate: activată
TC - setarea timpului de închidere automată
C5 - operare pas cu pas/comandă de deschidere 
RM - operare telecomandă
AM - Funcționarea plăcii plug-in AUX
SS - Selectarea stării automatizării la pornire

: 1 minut
: Pas cu pas
: Pas cu pas
: Pas cu pas
: închis

C0 - Setare predefinită, utilizare în condominiu 0
Această selecție încarcă valori predefinite pentru anumiți parametri 
standard: AC - Activarea închiderii automate: activată
TC - setarea timpului de închidere automată
C5 - operare pas cu pas/comandă de deschidere 
RM - operare telecomandă
AM - Funcționarea plăcii plug-in AUX
SS - Selectarea stării automatizării la pornire

: 1 minut
: Deschidere

: Deschidere

: Deschidere

: închis

RD - Resetarea setărilor generale (SETTINGS RESET)

→ → →

2” 2”
AA - Activarea parametrilor suplimentari configurabili pentru fiecare funcție 
a meniului principal.

→

2”
După activare, puteți derula prin meniurile de nivel al treilea. Meniurile 
de al treilea nivel sunt activate timp de 30 de minute.
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15.3 Meniul de al doilea nivel - BC (Configurații de bază)

Afişa Descriere Selecții
disponibil

AC - Activarea închiderii automateON 
- Activat
1-2 - În funcție de intrarea 1-2

SS - Selectarea stării automatizării la pornire
OP - Deschis

CL - Închis
Indică modul în care centrala consideră automatizarea în momentul 
pornirii sau după o comandă POWER RESET.
SO - Activarea functionarii contactului de siguranta 
inversareON - Activat
OF - Dezactivat

Când este activat (ON) cu automatizarea inactivă, dacă contactul 1-8 este deschis, toate 
operațiunile sunt împiedicate.
Când este dezactivat (OF) cu automatizarea inactivă, dacă contactul 1-8 este deschis, 
operațiunile de deschidere sunt permise.

NI - Activarea sistemului electronic antiîngheț NIO
ON - Activat
OF - Dezactivat

Când este activat (ON), menține eficiența motorului chiar și la temperaturi 
ambientale scăzute.
NB: pentru o funcționare corectă, panoul de comandă trebuie expus la aceeași 
temperatură ambientală ca și motoarele.
Temperatura de intervenție pentru NIO poate fi setată prin selectare → .
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15.3.1 Parametri suplimentari de nivel BC care pot fi 
configurați (disponibili cu → activat)

Afişa Descriere Selecții
disponibil

HR - Activarea funcției „operator prezent”.ON - 
Activat
OF - Dezactivat
NB: Setați → doar dacă → și → .

AVERTIZARE:
• Dacă funcția OPERATOR PREZENT este activată, asigurați-vă că nimeni nu se află în 

apropierea automatizării atunci când este dată o comandă de deschidere sau de 

închidere.

• Dispozitivul de acţionare pentru funcţia PREZENT OPERATOR 
trebuie plasat în vizibilitatea piesei ghidate, dar departe de părţile 
mobile.
De asemenea, trebuie să fie instalat la o înălțime minimă de 1,5 m și să nu fie la 
îndemâna publicului.

C5 - Funcționarea comenzii asociată contactului 30-51-5 - 
Pas cu pas
1-3 - Deschidere

64 - Funcționarea comenzii de oprire/închidere de siguranță.
1-4 - Închidere
1-6 - Oprire de siguranță

RM - Funcționare receptor radio
1-5 - Pas cu pas
1-3 - Deschidere

AM - Funcționarea plăcii de control plug-in AUX1
1-5 - Pas cu pas
1-3 - Deschidere

MP - Pornire la putere maximă
ON - În timpul pornirii crește împingerea pe obstacole la maxim OFF - 
În timpul pornirii, împingerea pe obstacole este cea reglată
de - .

PP - Setarea secvenței pas cu pas de la comanda 1-5.ON - 
Deschidere-Oprire-Închidere-Oprire-Deschidere OF - 
Deschidere-Oprire-Închidere-Deschidere

S5 - Durata STOP în secvență pas cu pas de la comandă
1-5.
ON - Permanent
OF - Temporar
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15.4 Meniu de al doilea nivel - BA (Ajustare de bază)

Afişa Descriere Selecții
disponibil

TC - Setarea timpului de închidere automată [s]
Este setat cu diferite intervale de sensibilitate.
• de la 0” la 59” cu intervale de 1 secundă
• de la 1' la 2' cu intervale de 10 secunde

1'00”

RP - Ajustarea măsurării deschiderii parțiale [%]
Reglează procentul de funcționare în raport cu deschiderea totală a 
automatizării.
10 - Minimum
99 - Maximum

30

TP - Setarea timpului de închidere automată după deschidere parțială 
[s]Este setat cu diferite intervale de sensibilitate.
• de la 0” la 59” cu intervale de 1 secundă
• de la 1' la 2' cu intervale de 10 secunde

30

VA - Viteza de deschidere [cm/s]

20

VC - Viteza de închidere [cm/s]

20

R1 - Reglarea forței pe obstacole și a curentului motorului în timpul 
deschiderii. [%]
Panoul de control este prevăzut cu un dispozitiv de siguranță care, atunci când 
detectează un obstacol:
- opreste miscarea si, daca se afla in afara zonei de detectare a 
obstacolelor, efectueaza o decuplare.
Zona de detectare a obstacolelor în timpul deschiderii este determinată de
tipul de limitator instalat. Dacă nu există întrerupător de limită, acesta 
se determină în funcție de selecția → .
00 - Impingerea minima 
99 - Impingerea maxima 50
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Afişa Descriere Selecții
disponibil

R2 - Reglarea forței pe obstacole și a curentului motorului în timpul 
închiderii. [%]
Panoul de control este prevăzut cu un dispozitiv de siguranță care, atunci când detectează 
un obstacol:
- inverseaza miscarea in timpul operatiilor de inchidere in afara limitei
zona de detectare a obstacolelor;
- opreste miscarea in timpul operatiilor de inchidere in zona limita de 
detectare a obstacolelor.
Zona de detectare a obstacolelor în timpul închiderii este determinată de tipul de 
întrerupător de limită instalat. Dacă nu există întrerupător de limită, acesta se 
determină în funcție de selecția → .
00 - Impingerea minima 
99 - Impingerea maxima

50

15.4.1 Parametri suplimentari de nivel BA care pot fi 
configurați (disponibili cu → activat)

Afişa Descriere Selecții
disponibil

DT - Reglarea timpului de recunoaștere a obstacolelor [s/100]10 - 
Minimum
60 - Maxim
NB: parametrul este reglat în sutimi de secundă. 40

ST - Ajustarea orei de pornire [s]
0,5 - Minimum
3.0 - Maxim 2.0
TA - Reglarea timpului de accelerare în timpul deschiderii [s]0,5 - 
Minimum
9,9 - Maxim

2.0
TQ - Reglarea timpului de accelerare în timpul închiderii [s]0,5 - 
Minimum
9,9 - Maxim 2.0

VM - Viteza de mișcare inițială [cm/s]
00 - Minimum
15 - Maximum 05
TD - Reglarea timpului de decelerare în timpul deschiderii [%]
Reglează panta rampei de decelerare în timpul deschiderii. 10 - 
Minimum
99 - Maximum 75
TU - Reglarea timpului de decelerare în timpul închiderii [%]
Reglează panta rampei de decelerare în timpul deschiderii. 10 - 
Minimum
99 - Maximum 75
OB - Reglarea distanței de decelerare în timpul deschiderii. [cm]
Indică distanța de la sfârșitul cursei de deschidere pentru începutul 
rampei de decelerare.
05 - Minimum
99 - Maximum

60
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Afişa Descriere Selecții
disponibil

OB - Reglarea distanței de decelerare în timpul închiderii. [cm]
Indică distanța de la sfârșitul cursei de închidere pentru începutul 
rampei de decelerare.
05 - Minimum
99 - Maximum

60

PO - Reglarea vitezei de apropiere în timpul deschiderii [cm/s]
Indică viteza de la sfârșitul rampei de decelerare până la sfârșitul 
cursei de deschidere
03 - Minimum
10 - Maximum
NB: creșteți treptat viteza de apropiere dacă există o serie de 
vibrații rapide (câlcâie) în porțile grele instalate cu o ușoară 
înclinare.

05

PC - Reglarea vitezei de apropiere în timpul închiderii [cm/s]Indică 
viteza de la sfârșitul rampei de decelerare până la sfârșitul cursei 
de închidere.
03 - Minimum
10 - Maximum

05

OO - Limită de detectare a obstacolelor în timpul deschiderii [cm]
Indică distanța de la opritorul de deschidere la care decuplarea este 
dezactivată.
NB: nu este activ dacă → → sau dacă → → . 40

OC -   Limită de detectare a obstacolelor în timpul închiderii [cm]
Indică distanța de la opritorul de închidere la care inversarea este 
dezactivată.
NB: nu este activ dacă → → și dacă → → . 40

LR - Timp de deblocare electrică [s]
Dacă este activat, acesta indică timpul de activare a blocării electrice la începutul 
fiecărei operațiuni de deschidere cu automatizarea închisă. 1.5
FF - Funcția de ieșire +LP-00 - 
lumina de curtoazie01 - broasca 
electrica
02 - blocare electrica + cursa de deblocare03 - 
Lumină intermitentă ON-OFF
04 - Lumină intermitentă ON-OFF pentru LED fără oscilator05 - fi
lumină fixă   (la 230 V AC sau LED cu oscilator intern)
06 - indicator luminos proporțional pentru poarta deschisă (cu semnal de funcționare a bateriei)
07 - fiIndicator luminos fix pentru poarta deschisa (automatizarea nu este inchisa)
08 - automatizare închisă (pentru electromagneți de siguranță)09 
- automatizare deschisă
10 - mișcare automată (poate fi folosit și pentru electromagneții care trebuie alimentați pe 
tot parcursul operațiunii)
11 - deschidere de automatizare
12 - inchidere automata13 - 
alarma de intretinere
14 - semnal pentru baterii aproape descărcate
PE - ieșire întotdeauna activă

i NB: efectuați reglajele treptat și numai după efectuarea a cel puțin trei operații complete 
pentru a permite setarea corectă a panoului de comandă și a detecta orice frecare în timpul 
operațiunilor.
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15.5 Meniul de al doilea nivel - RO (Operațiuni radio)

Afişa Descriere
SR - Stocare telecomandă
Puteți accesa direct meniul de stocare a telecomenzii chiar și cu afișajul oprit, dar numai cu 
opțiunea Mod vizualizare afișare setată la 00 sau 03:
- pentru transmiterea unei telecomenzi care nu este prezentă în memorie;
- pentru transmiterea unui canal nememorat al unei telecomenzi deja prezente în memorie.

→ . . . x2, x3...

→ → → →

→

AVERTISMENT: dacă pe display apare 
memorat.

clipește, este posibil ca telecomanda să fie deja

TX - Vizualizarea contorului care arată telecomenzile stocate

→ → → 16 reAmdiotceocmpeAtnrdolis[e(esXeAmppiloe])

MU - Indicarea numărului maxim de telecomenzi care pot fi stocate în 
memoria integrată

Selecții
disponibil

Puteți stoca maximum 100 sau 200 de coduri de telecomandă.

→ opoprure → →

2” 2”

20 - 200 de telecomenzi care pot fi stocate 10 
- 100 de telecomenzi care pot fi stocate

AVERTISMENT: selectarea
salvat cu
tion reîncărcat cu

→ (200 de telecomenzi), configurațiile
→ comanda se va pierde. Acest lucru este valabil și pentru ultima configurație

. În plus, noile configurații nu pot fi salvate și .

și
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Afişa Descriere Selecții
disponibil

RK - Navigare prin meniu folosind tastatura telecomenzii
ON - Activat
OF - Dezactivat
Cu afișajul oprit, introduceți rapid secvența de taste
1 de la telecomanda stocată pe care doriți să o utilizați. 

Asigurați-vă că toate cheile CH sunt stocate.
AVERTISMENT: în timpul navigării cu tastatura telecomenzii TOATE 
telecomenzile stocate sunt inactive.

3 3 2 4

1 (Introduce)

2 (∆)

3 (Esc)
4

Pentru a ușura vizualizarea și reglarea (evitând necesitatea apăsării continue 
a telecomenzii), apăsați tasta SUS ↑ sau JOS ↓ o dată pentru a începe 
derularea lent prin parametri.
Această mișcare de defilare este mai rapidă dacă tasta SUS ↑ sau JOS ↓ este apăsată de două ori. 
Pentru a opri defilarea, apăsați ENTER.
Pentru a confirma alegerea parametrului, apăsați din nou ENTER.
Pentru a testa orice setare nouă, opriți afișajul și emiteți o comandă de deschidere 
folosind tasta 3 .
Navigarea folosind o tastatură cu telecomandă este dezactivată automat după 4 minute 
de inactivitate sau prin setare → .

15.5.1 Parametri suplimentari de nivel RO care pot fi 
configurați (disponibili cu → activat)

Afişa Descriere Selecții
disponibil

C1, C2, C3, C4 - Selectarea funcției CH1, CH2, CH3, CH4 a telecomenzii memorate.

NU - Nicio setare selectată 1-3 - 
Comanda de deschidere 1-4 - 
Comanda de închidere 1-5 - Comanda 
pas cu pas P3 - Comanda de 
deschidere parțială
LG - Comanda pentru aprinderea/stingerea luminii de curtoazie 

1-9 - Comanda STOP

Dacă chiar și o singură (orice) cheie CH a telecomenzii este stocată, este implementată 
comanda de deschidere sau pas cu pas.
NB: opțiunile (deschidere) și (pas cu pas) sunt disponibile ca alternative și depind 
de selecție → .
Dacă sunt stocate 2-4 taste CH ale unei singure telecomenzi, funcțiile potrivite din 
fabrică cu tastele CH sunt următoarele:
• CH1 = deschidere/comandă pas cu pas
• CH2 = comanda deschidere partiala;
• CH3 =comandă pornire/oprire lumini de curtoazie

• CH4 = comanda STOP.
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Afişa Descriere Selecții
disponibil

ER - Ștergerea unei singure telecomenzi

→ →

2”
EA - Ștergerea totală a memoriei

→ → →

2” 2”
RE - Setarea deschiderii memoriei de la telecomandăOF - 
Dezactivat
ON - Activat Când este activat (ON), programarea la distanță este activată.
Pentru a stoca telecomenzi noi fără a utiliza panoul de control, consultați 
instrucțiunile telecomenzii.
NB: asigurați-vă că nu memorați accidental telecomenzile nedorite.

EP -Setarea mesajelor zonei codificate
Dacă este activată posibilitatea de a primi mesaje codificate, panoul de 
control va fi compatibil cu telecomenzi de tip „CRIPTATE”.

15.6 Meniu de al doilea nivel - SF (Funcții speciale)

Afişa Descriere
CU - Vizualizarea versiunii de firmware pe panoul de control

→ → → Versiunea 1.1 [(esxaeippleio) ]

SV - Salvarea configurației utilizatorului pe modulul de stocare al panoului de control. Selecții
disponibil

→ → → → →

([eXsAempiloe]) 2”
Prin selectare
rații în pozițiile de memorie 
prezente pe panoul de control.

→ → puteți salva până la 2 configurații personalizate
si numai cu modulul de stocare

AVERTISMENT: dacă

salvat pe
→ → este selectat, nu se poate configura nicio configurație de utilizator

și .

ATENȚIE: dacă afișajul se afișează, este 
posibil să nu fie instalat.

clipește, modulul de memorie

RC - Încărcare configurație

→ → → → →

([eXsAemplioe]) 2”

Este posibil să încărcați configurațiile utilizator stocate anterior pe 
modulul de memorie al panoului de control.

și
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Afişa Descriere
RL - Încărcarea ultimului set de configurare

→ →

2”
Panoul de control salvează automat ultimul set de configurare și îl păstrează memorat în 
modulul de stocare.
În cazul unei defecțiuni sau a înlocuirii panoului de control, ultima configurație a automatizării poate 
fi restabilită prin introducerea modulului de stocare și încărcarea ultimului set de configurare.

15.6.1 Parametri suplimentari de nivel SF care pot fi 
configurați (disponibili cu → activat)

Afişa Descriere
SP - Setarea parolei

→ → → → →

([eXsAemplieo)] 2”
NB: aceasta poate fi selectată numai atunci când parola nu este setată.
Setarea parolei împiedică personalul neautorizat să acceseze selecțiile și ajustările.

Puteți șterge parola setată selectând secvența JR1=ON, JR1=OFF, JR1=ON.
IP - Introducerea parolei

→ → → → →

([eXsAemplieo)] 2”
NB: aceasta poate fi selectată numai când parola este setată.
Când parola nu este introdusă, puteți accesa modul de afișare indiferent de selecția făcută 
cu JR1.
Când parola este introdusă, puteți accesa în modul de întreținere.
EU - Ștergerea configurațiilor utilizatorului și a ultimei setări de configurare din modulul de stocare

→ → →

2” 2”

AL - Contor de alarme
Folosit pentru a vizualiza, în secvență, contoarele alarmelor care au fost declanșate cel puțin o dată 
(cod de alarmă + numărul de ori declanșate).
Cu
înregistrate.

și , puteți parcurge toate contoarele și puteți vedea toate alarmele

AH - Jurnal de alarme

Folosit pentru a vizualiza, în secvență, alarmele care au fost declanșate 
(maximum 20).
Cu
Afișajul arată numărul și codul alarmei, alternate.
Cel mai mare număr corespunde celei mai recente alarme, iar cel mai mic număr (0) 
corespunde celei mai vechi alarme.

și , puteți parcurge întregul jurnal de alarme.
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Afişa Descriere
AR - Resetare alarmă
Resetează toate alarmele din memorie (contoare și jurnal).

→
2”

NB: la finalizarea instalării, vi se recomandă să ștergeți alarmele pentru a facilita verificările 
viitoare.
IM r- Motor cu vizualizarea chiriei

T
- da
- mn

T
b

- Afişa
odihnindu-se

imum va

m
f

in/max temperaturi înregistratesau 2 
secunde valorile sunt resetate cu 
punctul din dreapta activi l

T
O
Daca el

- FA = NU (ambele puncte active)
- FC = NU (nici un punct activ)

F
n
t

- Limitați swi
FA / FC a
limit swi

t
r

testul ch

e afișat când comutatoarele de limită respective sunt configurate și active. ches-urile sunt 
active, dar nu sunt configurate:

te iubesc

t

SUS -
Un televizor

Războiul ferm

mănâncă
e
c

Actualizați

ard bootloader pentru a actualiza firmware-ul.c i

→
2”

15.7 al doilea nivel meniu - CC (Contor de cicluri)

Afişa Descriere
CV - Afişa of contor total de operațiuni

→ → → → 182 mopAenroAvtiroen[ses(eeXma.mpipol]e)

CP - Afişa of contor de operații parțiale

→ → → → 716 mopAenroAvtrioen[ses(eXmApmiop]le)

CH - Afișare of contor de ore de alimentare

2155hooruersdodaca tupnz

laptler) ia [esempio]
AuieornsAum yppelnto

→ → → →
(ienxabm

BH - Vizualizarea contorului pentru orele de alimentare prin baterie

215 opre rdAitfiunngzhioonuAr

mvaattpelrei)a [esempio]
s einAlabaterie→ → → →

(ienXbm
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15.7.1 Parametri suplimentari de nivel CC care pot fi 
configurați (disponibili cu → activat)

Afişa Descriere Selecții
disponibil

CA - Setarea alarmei de întreținere
(setare din fabrică - alarma dezactivată: 0.0 00. 00).

Puteți seta numărul necesar de operații (referitor la contorul de operațiuni parțiale) pentru 
semnalizarea alarmei de întreținere.
Când este atins numărul setat de operații, pe ecran apare mesajul de alarmă
afişa .

Exemplu:
Setarea alarmei de întreținere după 700 de operații (00) (07) (00)

→ → → → → → → → →

2”

OA - Selectarea modului de afișare a alarmei de 
întreținere00 - Vizualizare pe afișaj (mesaj de alarmă )

01 - Vizualizare pe lumină intermitentă (cu automatizarea inactivă, 4 clipiri sunt
realizat și apoi repetat în fiecare oră) și pe afișaj (mesaj de alarmă).

02 - Vizualizare la indicatorul luminos „poartă deschisă” (cu automatizarea închisă,
Se fac 4 clipiri si apoi se repeta in fiecare ora) si pe display (mesaj de 
alarma).

ZP - Resetarea contorului de operațiuni parțiale

→

2”
Pentru o funcționare corectă, vă recomandăm să resetați contorul de operațiuni parțiale:
- dupa lucrari de intretinere;
- dupa setarea intervalului de alarma de intretinere.

15.8 Meniul de al doilea nivel - EM (Gestionarea energiei)

Afişa Descriere Selecții
disponibil

PV - Alimentare cu panouri solare (panourile nu sunt furnizate)
ON - Activat
OF - Dezactivat

ES - Economie de energie (deconectarea accesoriilor conectate la bornele 0-1 
când automatizarea este în standby)
ON - Activat (punctul roșu din dreapta afișajului clipește la fiecare 5 s. Ieșire
+ LP- este gestionat doar pentru lumina de curtoazie). 

OF - Dezactivat

Modul de deconectare a sursei de alimentare este activat după 15 s cu poarta închisă 
sau când poarta este inactivă și închiderea automată nu este activată.
Automatizarea își reia funcționarea normală atunci când se primește o comandă 
pe placa radio (6ZENRS-ZENPRS) sau în urma unui contact 30-5, 30-20.
ATENȚIE: dacă utilizați accesorii care trebuie să rămână alimentate chiar dacă 
Economisirea energiei este activată (ex. LAN4 sau GOPAV), setați jumperul JR5 referitor 
la slotul utilizat pe sursa de alimentare 0-30.
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Afişa Descriere Selecții
disponibil

LB - Indicație că bateriile sunt aproape descărcate
00 - Vizualizare pe afișaj (mesaj de alarmă )
01 - Vizualizare la lumina intermitenta (cu automatizarea inactiv se fac 2 
clipiri si apoi se repeta la fiecare ora) si pe display (mesaj de alarma )
02 - Vizualizare pe indicator luminos „poartă deschisă” (cu automatizarea 
închisă se fac 2 clipiri și apoi se repetă la fiecare oră) și pe afișaj
(mesaj de alarma )

15.8.1 Parametri suplimentari de nivel EM care pot fi 
configurați (disponibili cu → activat)

Afişa Descriere Selecții
disponibil

LL - Pragul de tensiune pentru a indica faptul că bateriile sunt aproape
plat (V)
17 - Minimum
24 - Maximum
NB: este setat cu un interval de sensibilitate de 0,5 V afișat când se 
aprinde punctul zecimal din dreapta.

22

BT - Modul baterie

00 - Anti-panica (efectueaza operatia de deschidere in urma unei intreruperi de alimentare)
ure. Automatizarea se deschide, dar nu acceptă alte comenzi până când 
alimentarea de la rețea a fost restabilită).

01 - Funcționare continuă - ultima operațiune efectuată înaintea panoului de control
oprirea va fi o deschidere.

02 - Funcționare continuă - ultima operațiune efectuată înaintea panoului de control
oprirea va fi o închidere.

15.9 Meniu de al doilea nivel - AP (Parametri avansati)
Afişa Descriere Sel

av
e
A

cțiuni
ilabil

FA - Selectarea modului comutatorului de limita de deschidere

Nu, nici unul
SX - Limitator de oprire (dupa activare poarta isi opreste miscarea) PX - 
Limitator de proximitate (dupa activare, poarta continua pana la

oprirea finală și orice obstacol este considerată oprire)

FC - Selectarea modului comutatorului de limita de inchidere

Nu, nici unul
SX - Întrerupător de limită de oprire (după activare, poarta își oprește mișcarea) PX 
- Întrerupător de limită de proximitate (după activare, poarta continuă până la 
capăt și orice obstacol este considerat oprire)
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Afişa Descriere Selecții
disponibil

D6 - Selectarea dispozitivului conectat la bornele 1-6
Nu, nici unul
PH - Fotocelule
P41 - Fotocelule cu test de siguranță
SE - Marginea de siguranță (dacă contactul 1-6 se deschide, există o decuplare a

10 cm după oprire)
S41 - Bord de siguranță cu test de siguranță (dacă contactul 1-6 se deschide, după oprire

are loc o dezangajare a unei durate în funcţie de selecţie
→ )

D8 - Selectarea dispozitivului conectat la bornele 1-8Nu, 
nici unul
PH - Fotocelule
P41 - Fotocelule cu test de siguranță SE - 

Margine de siguranță

S41 - Bord de siguranță cu test de siguranță

R9 - Activarea închiderii automate după comanda 1-9 (STOP).
ON - Activat
OF - Dezactivat
Când este activată (ON), după o comandă 1-9, automatizarea continuă
închidere automată (dacă este activată), după timpul stabilit.

68 - Selectarea dispozitivului conectat simultan la bornele 1-6 și 1-8

Nu, nici unul
SE - Margine de siguranță

S41 - Bord de siguranță cu test de siguranță

Dacă este diferit de NU, deschiderea simultană a intrărilor 1-6 și 1-8 
determină:
- oprirea mișcării și inversarea în timpul unei operațiuni de închidere

- oprirea miscarii si decuplare de o durata in functie de selectie → in 
timpul unei operatii de deschidere
DS - Setarea modului de vizualizare a afișajului
00 - Nicio vizualizare
01 - Comenzi și dispozitive de siguranță cu test radio

Afișare numărătoarea inversă până la închiderea 

automată. 02 - Stare automatizare

03 - Comenzi și dispozitive de siguranță

NB: setarea
primite, pentru verificări ale intervalului.

vă permite să vedeți când este o transmisie radio

i
NB: efectuați reglajele treptat și numai după efectuarea a cel puțin trei operații complete 
pentru a permite setarea corectă a panoului de comandă și a detecta orice frecare în timpul 
operațiunilor.
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15.9.1 Parametri suplimentari la nivel AP care pot fi 
configurați (disponibili cu → activat)

Afişa Descriere Selecții
disponibil

20 - Comanda deschidere parțială a terminalului 
1-20P3 - Comanda deschidere parțială 1-2 - Activare 
închidere automată 1-9 - Intrare oprire

LU - Setarea timpului (e) de aprindere a luminii de 
curtoaziePentru a activa parametrul, setați selecția → 
lumină".
Este setat cu diferite intervale de sensibilitate.

ca „curoazie

NU - Dezactivat
- de la 01” la 59” cu intervale de 1 secundă
- de la 1' la 2' cu intervale de 10 secunde
- de la 2' la 3' cu intervale de 1 minut
ON - Activat permanent (dezactivat prin telecomandă)

NB: lumina de curtoazie se aprinde la începutul fiecărei operațiuni.

LG - Timp de pornire pentru luminile de curtoazie comandate independent [i]

Pentru a activa parametrul, setați lumina de 
selecție".
Este setat cu diferite intervale de sensibilitate. 
NU - Dezactivat
- de la 01” la 59” cu intervale de 1 secundă
- de la 1' la 2' cu intervale de 10 secunde
- de la 2' la 3' cu intervale de 1 minut ON - 
Pornit si oprit cu telecomanda

→ ca „curoazie

NB: aprinderea luminii nu depinde de inceperea unei operatii, dar 
poate fi comandata separat folosind cheia speciala cu telecomanda.

PT - Deschidere parțială fixă
ON - Activat
OF - Dezactivat
Dacă este pornit, o comandă de deschidere parțială dată în poziția de deschidere parțială 
este ignorată.
Cu contactul 1-20 închis (de exemplu cu temporizatorul sau selectorul 
manual), poarta se va deschide parțial. Dacă este apoi deschis complet 
(comanda 1-3) și reînchis (chiar și cu închidere automată), se va opri în poziția 
de deschidere parțială.

DE - Setare de decuplare dacă o margine este declanșată [cm]
Reglează distanța de decuplare atunci când o margine (activă sau pasivă) este 
declanșată în timpul deschiderii sau închiderii.
00 - Dezactivat
20 - Maximum

10

DO - Setarea decuplării la oprire în timpul deschiderii [mm]
Reglează distanța de decuplare pe opritorul mecanic de deschidere.

00 - Dezactivat
15 - Maximum
NB: nu este activ dacă

07
→
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Afişa Descriere Selecții
disponibil

DC - Setarea decuplării la oprire în timpul închiderii [mm]
Reglează distanța de decuplare pe opritorul mecanic de deschidere.

00 - Dezactivat
99 - Maximum
NB: nu este activ dacă

07
→

OT - Selectarea tipului de identificare a obstacolului
00 - Supracurent sau poarta oprită 01 
- Supracurent
02 - Ușa oprită
NB: identificarea obstacolului pentru „uşă oprită” este mai rapidă, dar mai 
sensibilă.

CR - Corecția estimării cursei [%]NU 
UTILIZAȚI (doar în scopuri de diagnosticare)

SM - Selectarea modului de operare al dispozitivului conectat la bornele 1-6
00 - În timpul funcționării, deschiderea contactului de siguranță oprește mișcarea 
(cu decuplare dacă → / ) .
01 - În timpul funcționării, deschiderea contactului de siguranță oprește mișcarea 
(cu decuplare dacă → / ) . Când contactul se închide din nou, operațiunea este 
reluată.
02 - În timpul funcționării, deschiderea contactului de siguranță oprește mișcarea 
(cu decuplare dacă → / ) . Când contactul se închide din nou, se efectuează o 
operațiune de deschidere.
03 - În timpul operației de închidere, deschiderea contactului de siguranță inversează mișcarea. În 
timpul operațiunii de deschidere, dispozitivul de siguranță este ignorat.
04 - În timpul operației de deschidere, deschiderea contactului de siguranță oprește 
mișcarea (cu decuplare dacă → / ) . Când contactul se închide din nou, operația de 
deschidere este reluată. În timpul operației de închidere, dispozitivul de siguranță este 
ignorat.
05 - În timpul operației de închidere, deschiderea contactului de siguranță oprește 
și inversează mișcarea. În timpul operației de deschidere, deschiderea contactului 
de siguranță oprește mișcarea (cu decuplare dacă → / ) .
06 - În timpul unei manevre, deschiderea contactului de siguranță oprește mișcarea. Când 
contactul se închide din nou, închiderea automată este dezactivată.

TN - Setarea temperaturii de intervenție pentru sistemul electronic 
antigel NIO și rampele automate HS [°C]
Această valoare nu se referă la temperatura ambiantă, ci la 
temperatura panoului de control intern.

20

TH - Activare protecție la temperaturi ridicate.
Dacă este pornit, timpul de reînchidere automată este prelungit atunci când 
este atinsă temperatura maximă a tabloului. Dacă condiția persistă, toate 
comenzile sunt dezactivate.

HS - Reglare automată a rampei
ON - Activat
OF - Dezactivat
Când este activat (ON), la temperaturi ambientale scăzute timpul de 
pornire până la valoarea maximă și timpul de accelerare și valoarea 
minimă.
NB: pentru o funcționare corectă, panoul de comandă trebuie expus la aceeași 
temperatură ambientală ca și motoarele.
Temperatura de intervenție poate fi setată cu selecția

crește
se reduce la

→ .
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Afişa Descriere Selecții
disponibil

TB - Afișare permanentă a temperaturii panoului de control intern [°C]

WO - Setarea timpului de pre-clipire la deschidere [s]
Reglarea timpului de aprindere a luminii intermitente, în raport cu 
începerea operațiunii de deschidere dintr-o comandă voluntară.

00 - Minimum
05 - Maxim

00

WC - Setarea timpului de pre-clipire la închidere [s]
Reglarea timpului de aprindere a luminii intermitente, în raport cu 
începerea operațiunii de închidere de la o comandă voluntară.

00 - Minimum
05 - Maxim

00''

TS - Setarea reînnoirii timpului de închidere automată după eliberarea dispozitivului 
de siguranță PH [%]
00 - Minimum
99 - Maximum

99

VR - Setarea vitezei de învățare [cm/s]

8

16. Semnale vizualizate pe display
i NB: în funcție de tipul de automatizare și panou de control, este posibil ca anumite vizualizări să nu fie 

disponibile.

16.1 Afișarea stării automatizăriii
NB: modul de afișare a stării automatizării este vizibil numai cu modul de vizualizare Display setat la 02.

Afişa Descriere

Automatizare închisă

Automatizare închisă Eliberați ușa deschisă

Automatizare deschisă

Automatizare deschisă Eliberați ușa deschisă

40
RO

AP

IP
22

88
EN



Automatizarea sa oprit in pozitie intermediara

Automatizarea oprită în poziție intermediară Eliberați ușa deschisă

Închidere automată

Automatizare care încetinește în timpul închiderii.

Deschidere automată

Automatizare care încetinește în timpul deschiderii.

Afişa Descriere

Automatizare închisă

Automatizare închisă Eliberați ușa deschisă

Automatizare deschisă

Automatizare deschisă Eliberați ușa deschisă

Automatizarea sa oprit in pozitie intermediara

Automatizarea oprită în poziție intermediară Eliberați ușa deschisă

Închidere automată

Automatizare care încetinește în timpul închiderii.

Deschidere automată

Automatizare care încetinește în timpul deschiderii.
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16.2 Afișarea dispozitivelor și comenzilor de siguranță

i NB: modul de afișare a dispozitivului de siguranță și a comenzii este vizibil numai cu modul de afișare 
afișat setat la 01 sau 03.

Afişa Descriere Afişa Descriere
1-2 - Comanda activare inchidere 
automata

68 - Selectarea dispozitivului simultan-
conectat în mod corespunzător la bornele 1-6 și 1-8

1-3 - Comanda de deschidere 1-6 - Dispozitiv de siguranță cu deschidere și

oprire de închidere

1-4 - Comanda de închidere S1. - Detectarea opririi în timpul închiderii

1-5 - Comandă pas cu pas 1-8 - Siguranță cu inversare de închidere

P3 - Comandă de deschidere parțială. 1-9 - Comanda STOP

4P - Comanda de inchidere cu operator 3P - Comanda de deschidere cu operator
prezent prezent

RX - Recepție radio (a oricărei memorii) S2. - Detectarea opririi in timpul deschiderii
cheie crescută a unui transmițător prezent în 
memorie)
NX - Recepție radio (a oricăror non-me- OO.- Zona de detectare a obstacolelor atinsă

cheie orised)

NB: cu selecția
, este de asemenea vizualizat atunci când o com-

comanda este primită de la un 

transmițător nestocat.

în timpul deschiderii

→ →
OC. Zona de detectare a obstacolelor a fost atinsă

în timpul închiderii

EX - Recepție radio rolling-code din RV - Activarea/dezactivarea radioului încorporat

secvenţă receptor prin RDX

EP - Recepția radio nu este conformă MQ - Învățarea operațiunii mecanice
configurația parametrilor → se oprește în curs

CX - Comandă primită de la placa AUX1 HT - Încălzirea motoarelor (funcția NIO)
în curs

FC. - Întrerupător limită de închidere HS - Pornire Sharp NIO

FA. - Întrerupător limită de deschidere JR1 - Variația stării jumperului JR1

SW - Eliberați ușa deschisă.
Când ușa de eliberare este închisă, con-

AV - Funcția anti-încălcare.

panoul de control efectuează un RESET (alarma

Este posibil să ignorați resetarea ținând 
apăsate tastele ESC și JOS timp de 3 secunde 
până când SW nu mai clipește.

).

Dacă RESET-ul este dezactivat, asigurați-vă 
că nu mutați poarta manual.

NB: Dacă reveniți la meniu, resetarea este 
reactivată.
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16.3 Vizualizarea alarmelor și defecțiunilor

i AVERTISMENT: vizualizarea alarmelor și a defecțiunilor este posibilă cu orice selecție de vizualizare. 
Semnalizarea mesajelor de alarmă are prioritate față de toate celelalte afișaje.

Tip de
alarma

Afişa Descriere Operațiune

M3 - Automatizare blocată Verificați piesele mecanice.

M4 - Scurtcircuit motor Verificați conexiunea motorului.

M8 - Cursă prea lungă Verificați suportul / cureaua lanțului

M8 - Cursa prea scurta Verificați manual dacă poarta se mișcă 
liber.

MB - Absența motorului în timpul unei opera- Verificați conexiunea motorului. ție.

MD - Functionare neregulata a intrerupatorului de limita de 

deschidere

Verificați conectarea întrerupătorului de limita de 

deschidere.

Dacă limitatorul este configurat, dar nu poate fi 
găsit, fiecare oprire (din punctul de pornire al 
decelerației OB) este văzută ca un obstacol și 
indicată cu MD.

ME - Funcționare neregulată a comutatorului de limită 

de închidere

Dacă întrerupătorul de limită este configurat, dar nu poate fi

Verificați conectarea întrerupătorului de limită de 

închidere.

găsit, fiecare oprire (de la punctul de pornire 
al decelerației CB) este văzută ca un obstacol și 
indicată cu ME.
MI - Detectarea celui de-al cincilea obstacol consecutiv. Verificați prezența obstacolelor permanente 

de-a lungul cursei automatizării.

ML - Întrerupătoare de limită inversate Verificați poziționarea și conectarea întrerupătoarelor de 

limită. Verificați, de asemenea, con-

legatura.

OD - Obstacol în timpul deschiderii Verificați prezența obstacolelor de-a lungul 
cursei automatizării.

OE - Obstacol în timpul închiderii Verificați prezența obstacolelor de-a lungul 
cursei automatizării.

OF - Automatizare blocată la deschidere Verificați piesele mecanice și asigurați-vă
nu există obstacole de-a lungul cursei 
automatizării.

OG - Automatizare blocată la închidere Verificați piesele mecanice și asigurați-vă
nu există obstacole de-a lungul cursei 
automatizării.

S6 - Setarea incorectă a testului dispozitivului de siguranță Verificați configurația parametrilor
, ,

→ ,
.

Dacă și nu poate fi sau
.
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Tip de
alarma

Afişa Descriere Operațiune

V0 - Solicitare interventie de intretinere Continuați cu întreținerea programată
intervenţie.

I5 - Fără tensiune 0-1 (regulator de tensiune 
defect sau scurtcircuit la accesorii)

Verificați să nu existe un scurtcircuit la 
conexiunea 0-1.
Dacă problema persistă, înlocuiți panoul de 
control.

I6 - Tensiune excesivă 0-1 (tensiune defectuoasă Înlocuiți panoul de control.
regulator)

I7 - Eroare de parametru intern - valoare out- Resetați.

limite laterale Dacă problema persistă, înlocuiți panoul de 
control.

I8 - Eroare de secvență de program Resetați.

Dacă problema persistă, înlocuiți panoul de 
control.

IA - Eroare de parametru intern (EEPROM/ Resetați.

FLASH) Dacă problema persistă, înlocuiți panoul de 
control.

IB - Eroare de parametru intern (RAM) Resetați.

Dacă problema persistă, înlocuiți panoul de 
control.

IC - Eroare de expirare a operațiunii (>5 min sau
> 7 min în modul de învățare)

Verificați manual dacă poarta se mișcă 
liber.
Dacă problema persistă, înlocuiți con-
panoul de control.

IE - Defecțiune circuit de alimentare Resetați.

Dacă problema persistă, înlocuiți controlul
panou.

IM - Alarmă MOSFET - motor în scurtcircuit sau 
mereu pornit

Resetați.

Dacă problema persistă, înlocuiți panoul de 
control.
Verificați setările / funcționarea oricăror comutatoare de 

limită.

IO - Circuitul de alimentare a motorului întrerupt (mo- Resetați.

tor MOSFET deschis sau întotdeauna OFF) Dacă problema persistă, înlocuiți panoul de 
control.

IR - Eroare releu motor Resetați.

Dacă problema persistă, înlocuiți panoul de 
control.

IS - Eroare la testul circuitului de citire a curentului motorului Resetați.

Dacă problema persistă, înlocuiți controlul
panou.

IU - Eroare la testul circuitului de citire a tensiunii 

motorului

Resetați.

Dacă problema persistă, înlocuiți controlul
panou.

TH - Intervenția temperaturii ridicate Nu efectuați nicio operațiune.
dispozitiv de siguranta Dacă problema persistă, contactați Serviciul 

Tehnic.
VH - Automatizare blocată din cauza nivelului ridicat Nu efectuați nicio operațiune.
temperatura Dacă problema persistă, contactați Serviciul 

Tehnic.
XX - Resetare firmware comandată prin apăsarea simultană a butonului

+ chei.
WD - Resetarea firmware-ului nu este comandată
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Tip de
alarma

Afişa Descriere Operațiune

R0 - Inserarea unui modul de stocare care 
contine peste 100 de telecomenzi stocate

Pentru a salva configurațiile sistemului pe modulul 
de stocare, ștergeți orice telecomandă stocată

Avertisment: the

realizat automat.
→ → setare este controlează și aduce totalul la mai puțin de

100. Setați → → .

R3 - Modulul de stocare nu a fost detectat Introduceți un modul de stocare.

R4 - Modulul de stocare nu este compatibil cu Introduceți un modul de stocare compatibil.

panoul de control

R5 - Nicio comunicare în serie cu Înlocuiți modulul de stocare.
modul de stocare

R6 - Inserarea unui modul de stocare specific
pentru testare

P0 - Fără tensiune de rețea Verificați dacă panoul de control este alimentat corect

în mod corect.

Verificați siguranța liniei. Verificați 
alimentarea de la rețea.

P1 - Tensiunea microcomutatorului prea scăzută Verificați dacă panoul de control este alimentat corect

în mod corect.

B0 - Bateria aproape descărcată Verificați tensiunea bateriei.

Înlocuiți bateria.

A0 - Eșecul testului senzorului de siguranță pe con- Verificați dacă dispozitivul SOFA1-A2 funcționează corect

tact 6 în mod corect.

Dacă placa SOF suplimentară nu este introdusă-
ed, verificați că testul de siguranță este dezactivat.

A1 - Test senzor de siguranță simultan activat Verificați cablarea și funcționarea corectă a
contactele 6 și 8 au eșuat senzorul de siguranță.

A3 - Eșecul testului senzorului de siguranță pe contactul 

8

Verificați dacă dispozitivul SOFA1-A2 funcționează corect

în mod corect.

Dacă placa SOF suplimentară nu este introdusă-
ed, verificați că testul de siguranță este dezactivat.

A7 - Conectarea incorectă a contactului 9 la Verificați dacă bornele 1 și 9 sunt corecte
terminalul 41 conectat.

A9 - Suprasarcină la ieșire +LP- Verificați dispozitivul conectat la ieșirea +LP-
functionand corespunzator.

45
RO

IP
22

88
EN

Ba
te

rie
al

ar
m

a
Al

im
en

ta
re

 e
le

ct
ric

ă

al
ar

m
a

Al
ar

m
a 

ac
ce

so
rii

Al
ar

m
a 

op
er

aț
iu

ni
 ra

di
o



17. Depanare
Problemă Cauza posibila Alarma

semnalizare

Operațiune

Panoul de control
nu se aprinde

Fără sursă de alimentare. Verificați cablul de alimentare și cablajul 
aferent

The
nu se deschide sau se 

inchide.

automatizare Fara putere. Verificați cablul de alimentare.

Accesorii scurtcircuitate Deconectați toate accesoriile de la terminale
nale 0-1 (trebuie prezentă o tensiune de 
24V=) și reconectați-le pe rând. 
Contactați Serviciul Tehnic

Siguranță de linie arsă. Înlocuiți siguranța.

Contactele de siguranță sunt deschise. Verificați dacă contactele de siguranță sunt 
închise corect (NC).

Contactele de siguranță nu sunt 
conectate corect sau marginea de 
siguranță autocontrolată nu 
funcționează corect.

Verificați conexiunile la bornele 6-8 de pe 
panoul de comandă și conexiunile la marginea 
de siguranță autocontrolată.

Fotocelule activate. Verificați dacă fotocelulele sunt curate și
functioneaza corect.

Închiderea automată nu 
funcționează.

Emite orice comandă. Dacă problema 
persistă, contactați Serviciul Tehnic

Defecțiune motor Verificați conexiunea motorului, dacă 
problema persistă, contactați Serviciul Tehnic.

Defecțiune mecanică Verificați cremaliera și lanțul de 
transmisie și/sau piesele mecanice.

Eliberați microîntrerupătorul deschis Verificați dacă trapa este închisă corect
iar microîntrerupătorul face contact.

Contactați Serviciul TehnicPanou de control defect

Ambele întrerupătoare de limită sunt active. Verificați conexiunea întrerupătoarelor de 
limită.

Siguranța externă
dispozitivele nu sunt 
activate.

Conexiuni incorecte între 
fotocelule și panoul de 
control.

Verifică asta
Conectați contactele de siguranță NC împreună în 

serie și îndepărtați orice jumperi de pe placa de 

borne a panoului de control.

/ este afisat

Verificați setarea →
→ .

și

The
se deschide / se închide pentru 

scurt timp

se opreste.

automatizare Există o prezență de frecare. Verificați manual dacă automatizarea se 
mișcă liber și verificați reglarea /

Contactați Serviciul Tehnic
și apoi
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Problemă Cauza posibila Alarma
semnalizare

Operațiune

Telecomanda
are rază limitată

Transmisia radio este împiedicată 
de structuri metalice şi

Instalați antena în exterior.

și nu funcționează 
cu auto-
mation in miscare.

pereti din beton armat. Înlocuiți bateriile emițătorului.

Telecomanda
nu funcționează

Niciun modul de stocare sau modul 
de stocare incorect.

Opriți automatizarea și conectați 
modulul de stocare corect.
Verificați memorarea corectă a 
emițătoarelor pe radioul încorporat. Dacă 
există o defecțiune la receptorul radio care 
este încorporat în panoul de control, 
codurile telecomenzii pot fi citite prin 
scoaterea modulului de stocare.

Lumina intermitentă
nu funcționează

Firele luminii intermitente 
sunt detașate sau au 
scurtcircuitat.

Verificați conexiunile.
Dacă problema persistă, contactați 
Serviciul Tehnic.
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