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Entrematic LCU30H
Manual de instalare pentru panoul de control al 
automatizarilor cu unul sau doua motoare 24V
(traducerea instructiunilor originale)
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Cheie
Acest simbol indică instrucțiuni sau note referitoare la siguranță, cărora trebuie acordată o 
atenție deosebită.

i Acest simbol indică informații utile pentru funcționarea corectă a produsului.

Setări din fabrică
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1. Măsuri generale de siguranță

Nerespectarea informațiilor furnizate în acest manual poate duce la personal
rănirea 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 în conformitate cu 
Metodele Bune de Lucru și în conformitate cu standardele prezente.
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.
Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a instala produsul. Instalarea incorectă poate 
cauza pericol.

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.

Dispozitivele de siguranță (fotocelule, margini de siguranță, opriri de urgență etc.) 
trebuie instalate ținând cont de legile și directivele aplicabile, bunele metode de 

lucru, localurile de instalare, logica de funcționare a sistemului și forțele dezvoltate de 
automatizare.
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 instalația electrică există un întrerupător de curent rezidual 
adecvat și o întrerupere adecvată pentru supracurent în conformitate cu Metodele Bune 
de Lucru și cu legile în vigoare.

La cerere, conectați automatizarea 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.
Piesele electronice trebuie manipulate folosind brațe conductoare antistatice împământate. Producătorul 
dispozitivului de motorizare își declină orice responsabilitate în cazul în care sunt montate părți componente 
care nu sunt compatibile cu funcționarea sigură și corectă.
Utilizați numai piese de schimb originale atunci când reparați sau înlocuiți produsele.
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1.1 Funcții de siguranță

Panoul de control Entrematic LCU30H are următoarele funcții de siguranță:
- recunoasterea obstacolelor cu limitare de forta;

Timpul maxim de răspuns al funcțiilor de siguranță este de 0,5 s. Timpul de reacție la o funcție de siguranță defectuoasă 
este de 0,5 s.
Funcțiile de siguranță respectă standardele și nivelul de performanță indicat mai jos:

EN ISO 13849-1:2015 Categoria 2 PL=c EN 
ISO 13849-2:2012

Funcția de siguranță nu poate fi ocolită nici temporar, nici automat. Excluderea erorilor nu a fost 
aplicată.

2. Declarație de conformitate CE
Entrematic Group AB declară că panoul de control Entrematic LCU30H respectă cerințele 
fundamentale și alte cerințe relevante prevăzute de următoarele directive CE:

Directiva EMC 2014/30/UE; Directiva 
de joasă tensiune 2014/35/UE. 
Directiva RED 2014/53/UE.

Landskrona, 01-07-2016 Matteo Fino
(Președinte și CEO)

3. Specificații tehnice
LCU30H LCU30HJ

Alimentare electrică 230 V~ 50/60 Hz 120 V~ 50/60 Hz
Absorbție de putere 0,6 A 1,2 A
Siguranță 1,6 A 3,15 A

Ieșire motor 24 V 6 A max (X 2)

Alimentarea accesoriilor 0-1 24 V 0,5 A vârf / 0,3 A continuu
Temperatura ambientala - 20 °C - +55 °C
Coduri radio stocabile 100 / 200 vezi RO → MU → 20/10 (paragraful 11.6)
Frecventa radio 433,92 MHz

Gradul de protectie al recipientului IP55

Mărimea produsului 187 x 261 x 102

Cicluri de operare Consultați caracteristicile servomotorului utilizat.

i NB: caracteristicile de funcționare și performanță date pot fi garantate numai prin utilizarea 
accesoriilor și dispozitivelor de siguranță DITEC Entrematic.

3.1 Aplicații
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4. Instalare și conexiuni electrice
• Perforați punctele relevante în partea de jos a cutiei (Fig. 4.1).
• Fixați panoul de control permanent. Vă recomandăm să utilizați șuruburi cu cap rotund 
(cap max Ø 10 mm) cu cruce (distanța dintre centrul găurii este indicată în Fig. 4.2).
• Introduceți presetupele și tuburile ondulate din partea inferioară a recipientului.
• Înainte de a conecta sursa de alimentare, asigurați-vă că datele plăcuței corespund cu cele ale rețelei 

de alimentare.
• Pe rețeaua de alimentare trebuie să fie montat un întrerupător omnipolar cu o distanță de deschidere a 

contactelor de cel puțin 3 mm.
• Verificaţi dacă în amonte de sistemul electric există un întrerupător de circuit rezidual adecvat şi o întrerupere 

a supracurentului.
• Pentru alimentarea electrică, utilizați un cablu electric de tip H05RN-F 3G1.5. Conectați-l la bornele L (maro), N 

(albastru), (galben/verde) din interiorul automatizării (Fig. 4.3, pagina 8).
NB: secțiunea maximă permisă a firului este AWG14 (2mm2).
• Pentru a respecta cerintele esentiale ale Standardelor in vigoare, reinchideti capacul dupa ce 

firele au fost conectate la borna.

Conexiunile la rețeaua de alimentare și la eventualele fire de joasă tensiune (230V) în secțiunea 
din afara tabloului de comandă trebuie să se facă pe un canal independent separat de 
conexiunile la dispozitivele de comandă și siguranță (SELV = Safety Extra Low Voltage). Tuburile 
ondulate trebuie să intre în panoul de comandă cu câțiva centimetri prin orificiile de pe cutia 
de bază.

i

• Asiguraţi-vă că nu există muchii ascuţite care ar putea deteriora cablurile.
• Asigurați-vă că firele de alimentare (230V) și firele accesoriilor (24V) sunt separate.
• Cablurile trebuie să aibă izolație dublă, să fie înveliți lângă bornele de conectare aferente și să fie 

ținute în poziție cu legături [A] (nu sunt furnizate).
• Dacă este necesar, montați balamalele cu cleme pe partea inferioară a cutiei și pe capac (partea stângă sau dreaptă, 

după preferință) (Fig. 4.4, pagina 8).
După efectuarea ajustărilor și setărilor, fixați capacul în poziție cu șuruburile furnizate (Fig. 4.5, 
pagina 8).

Fig. 4.1 Fig. 4.2
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Fig. 4.3

A

Fig. 4.4 Fig. 4.5
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4.1 Întreținere
Panoul de control nu necesită nicio întreținere specială.
Faceți verificări regulate pentru a vă asigura că sigiliile de pe cutie și conexiunile electrice sunt în stare 
bună.

4.2 Instalare standard

5
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Ref. Descriere Cablu
1 Transmiţător /

Lumină intermitentă 2 x 1 mm²2
Antenă (integrată în lumina intermitent) coaxial 50 Ω
Comutator cu cheie 4 x 0,5 mm²3
Tastatură fără fir combinată digitală /
Actuator 2 x 1,5 mm²4
Servomotor cu întrerupător de limită 3 x 1,5 mm²

5 Fotocelule 4 x 0,5 mm²
6 Panou de control 3G x 1,5 mm²

Conectați sursa de alimentare la un întrerupător omnipolar omologat de tip (nu este furnizat), cu o distanță de 
deschidere a contactului de cel puțin 3 mm.
Conexiunea la rețea trebuie să se facă printr-un canal independent, separat de 
conexiunile la dispozitivele de comandă și siguranță.

A
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4.3 Schema de instalare standard
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5. Programare

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.

5.1 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: afișajul se oprește automat după 60 de secunde de inactivitate.

5.2 Taste 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 repornirea automatizării).

• Țineți apăsată tasta SUS ↑ sau JOS ↓ pentru a începe derularea rapidă a meniului.

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

Exemplu: setarea a 10 secunde pentru parametrul OB.
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5.3 Harta meniului

Automatizare
selecţie

Automat
oră de închidere

Încuietoare electrică

timpul de eliberareSelectarea
numărul de aripi de poartă

Deschidere parțială
reglarea măsurătorilor

Timpul de funcționare -

motor 1Rezidential 0

Închidere automată
timp după parțial
deschidere

Timpul de funcționare -

motorul 2Rezidential 1

Deschidere
viteză Funcția de ieșire -LK+Condominiu 0

Viteza de inchidere
Resetează general
setări Funcția de ieșire +LP-

Reglarea împingerii
pe obstacole și
curent - motor 1

Activarea avansată
meniul parametrilor

Reglarea împingerii
pe obstacole și
curent - motor 2

Telecomandă
depozitare

Închidere automată
activarea Vizualizarea numărului de 

telecomenzi stocateTimp de întârziere a motorului

Starea automatizării
la pornire

Recunoașterea obstacolelor

reglarea timpului
* Numărul maxim de

telecomenzi care pot fi 
stocate în memoria 
integrată

Siguranță inversă
Operațiune Navigare prin meniu prin 

tastatura telecomenziiOra de pornire
ajustare

Activarea lui
sistem anti-îngheț NIO

Selectarea funcției CH1 a 
telecomenzii memorate
*

Reglarea timpului de 
accelerare la deschidere

Ac*tivarea de „operator
funcția prezentă”. Reglarea timpului de 

accelerare la închidere

Selectarea funcției CH2 a 
telecomenzii memorate

Contactați comanda 1-5
Operațiune Mișcarea inițială

viteză

Selectarea funcției CH3 a 
telecomenzii memorate

Operatiunea de
oprire/închidere de siguranță

comanda
Selectarea funcției CH4 a 
telecomenzii memorateReglarea timpului de 

decelerare

Receptor radio
Operațiune

Timp de decelerare activat
deschidere

Ștergerea unui
telecomandă

Memorie totala
stergerePlaca AUX1

Operațiune

Distanța de decelerare la 
închidere

Setarea memoriei
deschidere prin telecomandă

Control
Ajustarea abordării
viteza in timpul deschideriiPornire la

putere maxima
Setarea mesajelor 
radiocodateAjustarea abordării

viteza în timpul închideriiSetarea secvenței pas 
cu pas prin comandă
1-5

Limită de detectare a obstacolelor în 

timpul deschiderii

Firmware-ul panoului de control

versiune

Durata STOP în 
secvență pas cu pas
prin comanda 1-5 Limită de detectare a obstacolelor în 

timpul închiderii

Configurare
depozitare

Verifica pe
opritoare mecanice Timpul de întârziere al motorului 

2 în timpul deschiderii

Configurare
Se încarcă
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Încărcarea ultimului

set de configurare
Modul baterie Ajustarea abordării

viteza în timpul închiderii

Reînnoiți timpul de închidere 

automată după eliberarea 

dispozitivului de siguranță

Parola
setare
* Alegerea deschiderii

modul comutator limită

Viteza de invatare
setareParola

inserare

Selectarea închiderii
modul comutator limită

Selectarea dispozitivului 
conectat la bornele 1-6Ștergerea

setarile utilizatorului

Selectarea dispozitivului
conectat la bornele 1-8

Contor de alarme

Configurare a
intrare 1-9

Jurnal de alarme Selectarea dispozitivului
conectat la terminale
1-6 și 1-8

Modul de afișare
Resetarea alarmei

deschidere parțială com-
comanda terminalului 1-20Curentul motorului

vizualizare

Cou*rtesy aprindere a luminii
timp

Ora de pornire pt
lumina de curtoazie 
comandată independent

Numărul total de
operațiuni Deschidere parțială fixă

Număr parțial de
operațiuni

Durata dezagajării după 
intervenția pe margine

Orele de alimentare Durata decuplării la oprire 
în timpul deschiderii

Orele de alimentare
prin baterie

Durata decuplării la oprire 
în timpul închiderii

Ma*alarma de intentie
setare

Selectarea tipului de 
obstacol

Vizualizarea
modul alarmă de întreținere

Corectarea estimării cursei

Selectarea operațiunii
modul pentru dispozitivul 
conectat la bornele 1-6

Resetarea contorului de operațiuni 
parțiale

Intervenția NIO
temperatura si rampe 
automate

Alimentare cu energie prin 

panouri solare

Rampă automată
ajustareSemnal pentru baterii

aproape plat

Prag de tensiune pt
indicând când
bateriile sunt aproape descărcate

* Vizualizarea temperaturii 
interioare a panoului *Parametrii configurabili 

suplimentari disponibili cu 
AT → AA sunt activați.

Setarea timpului de pre-clipire la 
deschidere
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6. Secvențe de pornire rapidă

6.1 Selectarea tipului de automatizare

Exemplu de selectare a automatizării Obbi A 

stabilit

x2 s

Exemplu de selectare a automatizării PWR25 A 

stabilit

x2 s

NB: dacă nu este selectată nicio automatizare 
(alarma poate accesa valorile parametrului

activ) folosind
direct.

cheile, tu

6.2 Configurarea numărului de aripi de poartă
Exemplu de configurare pentru o singură aripă de poartă A stabilit

6.3 Activarea configurațiilor
Mod pas cu pas fără închidere automată (utilizare rezidențială)

Mod pas cu pas cu închidere automată 1 min (utilizare rezidențială) [setări standard]

Mod de deschidere cu închidere automată 1 min (utilizare în condominiu)

6.4 Adăugarea telecomenzilor

x1, x2,...
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6.5 Configurarea întrerupătoarelor de limită

Exemplul 1 - Oprirea aripii ușii împotriva opritoarelor finale mecanice (setare standard) A stabilit

Exemplul 2 - Aripa ușii se oprește împotriva întrerupătoarelor de limită A 

stabilit

Cu aceste setări, dacă este detectat un obstacol în timpul deschiderii, canagul ușii se oprește și efectuează o 
operație de decuplare, în timp ce în timpul unei operațiuni de închidere, aripa ușii se redeschide.

Exemplul 3 - Aripa ușii se oprește împotriva opritoarelor mecanice și inversează mișcarea dacă există un obstacol
este detectat
A stabilit

Cu aceste setări, aripa porții se oprește împotriva opritorului său mecanic de închidere și a comutatorului de 
limită de deschidere.
Dacă este detectat un obstacol în timpul deschiderii și înainte de activarea întrerupătorului de limita de oprire, 
aripa porții se oprește cu o operație de decuplare.
Dacă se detectează un obstacol în timpul închiderii și înainte de activarea comutatorului de limită de proximitate, aripa 
porții se redeschide; odată ce întrerupătorul de limită de proximitate a fost activat, aripa porții se oprește împotriva 
obstacolului.

6.6 Configurarea dispozitivelor de siguranță
Exemplul 1 - Configurarea fotocelulelor conectate la bornele 1-8 și 1-6
[setări standard]
A stabilit

Exemplul 2 - Configurarea muchiei de siguranță cu testul de siguranță conectat simultan la 
bornele 1-6 și 1-8
A stabilit
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7. Exemple de aplicații
7.1 Automatizări cu două porți batante

Când panoul de comandă Entrematic LCU30H este utilizat în aplicații pentru 
automatizări cu două aripi de poartă batante suprapuse, se pot realiza următoarele 
conexiuni:

3635 34 3332 313635 34 3332 31

24V 24V

MM toolaorre22 MMoottminereu11

24V 24V
2 1

MMoottoorre22 MMoolalarer 11

2 1

Fig. 7.1 Fig. 7.2

(Fig. 7.1) Instalare cu opritoare mecanice pentru 
deschidere și închidere și fără utilizarea 
întrerupătoarelor electrice de limită.

(Fig. 7.2) Instalare cu opritor mecanic pentru 
închidere și cu utilizarea întrerupătoarelor 
electrice de limită (oprire în timpul deschiderii și 
proximitate în timpul închiderii).

7.2 Automatizări cu o canapă de poartă batanta

Când panoul de comandă Entrematic LCU30H este utilizat în aplicații pentru 
automatizări cu o canapea de poartă batanta, se pot realiza următoarele conexiuni:

3332 31
3332 31

24V=

MMoottoorre11 24V=
1

luottoorre 1

1

Fig. 7.3 Fig. 7.4

(Fig. 7.3) Instalare cu opritoare mecanice pentru 
deschidere și închidere și fără utilizarea 
întrerupătoarelor electrice de limită.

(Fig. 7.4) Instalare cu opritor mecanic pentru 
închidere și cu utilizarea întrerupătoarelor 
electrice de limită (oprire în timpul deschiderii și 
proximitate în timpul închiderii).
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8. Comenzi

i Vă recomandăm să citiți paragraful 11   pentru toate detaliile despre posibilele ajustări.

Comanda Funcţie Descriere
La selectare
activeaza o operatie secventiala de deschidere sau inchidere: deschidere-
oprire-inchidere-deschidere.
AVERTISMENT: dacă închiderea automată este activată, durata 
opririi poate fi definită selectând → .
Secvența „deschidere-oprire-închidere-deschidere” poate fi schimbată în 
„deschidere-oprire-închidere-oprire-deschidere” selectând → .

→ → , închiderea contactului

PAS CU PAS

1 5 NU

La selectare
activează o operație de deschidere.

→ → , închiderea contactului ac-
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 contactului de siguranță declanșează o inversare a 
mișcării (redeschidere) în timpul operației de închidere.
La selectarea → → , deschiderea contactului împiedică orice 
operare când automatizarea este inactivă.
La selectarea → → , deschiderea contactului previne închiderea 
doar când automatizarea este inactivă.

ÎNCHIDERE
SIGURANȚĂ
DISPOZITIV

1 8 NC

ÎNCHIDERE/
DESCHIDERE

SIGURANȚĂ

DISPOZITIV

Deschiderea contactului de siguranță oprește și împiedică orice mișcare.

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

1 6
8

NC →
.

Închiderea contactului activează o operațiune de deschidere 
parțială. Odată oprirea automatizării, comanda deschiderii parțiale 
efectuează operația opusă celei efectuate înainte de oprire.

PARȚIAL
DESCHIDERE

1 20 NU

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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8.1 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 .

9. 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.
Indicatorul luminos poarta deschisa (1-13) nu este calculat in 0,3 A 
indicat mai sus, valoarea maxima luata in considerare este de 3 W.

- +

24V / 0,3A
0 1

Dacă se utilizează receptorul radio GOL868R4 (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 
treilea → și/sau → .
Pentru a modifica modul de funcționare al ieșirii LP, consultați 
selecția → .

+ LP- LAMPĂ
24V / 25W

Încuietoare electrică

Se activează când începe funcționarea cu automatizarea 
închisă.
Pentru a modifica modul de operare al ieșirii LK, consultați 
selecția → .

- LK+
12V~ / 15W

CANAPELEA1-Canapeaua2

GOPAVRS
LAN4S
LAB9

BIXLR12
BIXLR22

GOL868R4
BIXLR42
LAN7S

Panoul de control are două sloturi pentru plăci de comandă și 
de siguranță.
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 receptor radio de tip ZENPRS 
(868,35 MHz).
Modul de operare este selectat prin
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

.

10. 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.
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11. Ajustări

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

11.1 Meniul principal

Afişa Descriere

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 a gestiona funcțiile radio ale centralei (gestionare alarmă, activare 
diagnosticare, actualizare FW).
SF - Funcții speciale.
Meniul vă permite să setați parola și să gestionați funcțiile speciale din panoul de control.

CC - Contor de cicluri.
Meniul vă permite să afișați numărul de operațiuni efectuate de automatizare și să gestionați 
intervențiile de întreținere.
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 panoului de 
comandă (mod comutator limită, selecția dispozitivelor conectate la terminale, ajustări ale 
duratei de decuplare, 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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11.2 Meniu de al doilea nivel - AT (Configurații automate)

Afişa Descriere Selecții
disponibil

AS - Selectare automatizare
Această selecție presetează tipul de motor și un subset de parametri 
legați de mecanismul cinematic al automatizării pentru o instalație 
standard.
A se vedea „Selectarea tipului de automatizare”, punctul 11.2.1. 
Fiecare parametru poate fi modificat atunci când este necesar.

NW - Selectarea numărului de aripi de poartă
În cazul automatizărilor cu o singură aripă de poartă, conectați motorul 1.

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

: 1-2
: 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
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

: activat
: 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
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

: activat
: 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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11.2.1 Selectarea setărilor implicite ale tipului 
de automatizare

→ si specifice

LA FEL DE Model R1-R2 VA -
VC

VR PO-PC TA TQ VM
Tip de

automatizare
Împingere

pe
obsta-

cles si
actual

Învăţare
viteză

Ap-
abordare

viteză

Accelera-

eraţie
timp

pe parcursul

deschidere

Accelera-

eraţie
timp

pe parcursul

închidere

Rampă

lansare
viteză

Viteză
pe parcursul

deschidere

și
închidere

OBBI3BH 50 24 18 07 2 3 03

ARCBH 70 14 10 06 2 3 03

FACIL3H 50 12 10 05 2 3 03

LUXO3BH-4BH 40 16 12 06 1 2 10

PWR25H 50 18 10 05 2 3 03

PWR35H 50 20 12 06 2 3 03

PWR40H 40 22 15 06 1 2 10

11.3 Meniu de al doilea nivel - BC (Configurații de bază)

Afişa Descriere Selecții
disponibil

AC - Activarea închiderii automate 
ON - 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 funcționării contactului de siguranță pentru 
inversare ON - 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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11.3.1 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 → .
C5 - Operarea comenzii asociată contactului 1-5 1-5 - 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 - 
La pornire, împingerea pe obstacole este cea reglată cu - .

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 comanda 1-5.

ON - Permanent
OF - Temporar
VS - Verificarea opritoarelor mecanice
Când este activată (ON), de fiecare dată când este conectată sursa de 
alimentare automata verifică automat opritoarele mecanice și/sau 
întrerupătoarele de limita de oprire în timpul deschiderii și închiderii la 
viteza setată cu reglajul → .
În timpul operațiunii de învățare, afișajul afișează mesajul că 
operațiunea de închidere implică câte o aripă de poartă ( ) .

și
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11.4 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.
Deschiderea parțială se realizează pe aripa poarta 
1. 10 - Minim
99 - Maximum

50

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 [V]

A se vedea punctul 11.2.1

VC - Viteza de închidere [V]

A se vedea punctul 11.2.1

R1 - Reglarea forței pe obstacole și curent - motor 1 [%] Panoul de control 
este prevăzut cu un dispozitiv de siguranță care, atunci când detectează un 
obstacol:
- oprește mișcarea de deschidere și, dacă se află în afara zonei limită 
de detectare a obstacolelor, efectuează o operațiune de decuplare a 
cărei durată poate fi setată cu → ;
- inversează mișcarea în timpul operațiunilor de închidere în afara zonei 
limită pentru depistarea obstacolelor;
- opreste miscarea in timpul operatiilor de inchidere in zona limita de 
detectare a obstacolelor.
Zona limită pentru detectarea obstacolelor în timpul deschiderii și închiderii 
este determinată de tipul de întrerupător de limită instalat. Dacă nu există 
întrerupător de limită, acesta este determinat pe baza selecțiilor → și → .

00 - Impingerea minima 
99 - Impingerea maxima

A se vedea punctul 11.2.1
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Afişa Descriere Selecții
disponibil

R2 - Reglarea forței pe obstacole și curent - motor 2 [%] Panoul de control 
este prevăzut cu un dispozitiv de siguranță care, atunci când detectează un 
obstacol:
- oprește mișcarea de deschidere și, dacă se află în afara zonei limită 
de detectare a obstacolelor, efectuează o operațiune de decuplare a 
cărei durată poate fi setată cu → ;
- inversează mișcarea în timpul operațiunilor de închidere în afara zonei 
limită pentru depistarea obstacolelor;
- opreste miscarea in timpul operatiilor de inchidere in zona limita de 
detectare a obstacolelor.
Zona limită pentru detectarea obstacolelor în timpul deschiderii și închiderii 
este determinată de tipul de întrerupător de limită instalat. Dacă nu există 
întrerupător de limită, acesta este determinat pe baza selecțiilor → și → .

00 - Impingerea minima 
99 - Impingerea maxima

A se vedea punctul 11.2.1

TR - Timp de întârziere a motorului [s]

Timp de întârziere pentru închiderea aripii portii 1 în raport cu aripa portii 2. 00-30 

s 10

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.

11.4.1 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.

20
ST - Reglarea timpului 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

A se vedea punctul 11.2.1

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

A se vedea punctul 11.2.1

VM - Viteza de mișcare inițială [V] 
00 - Minimum
15 - Maximum
(A se vedea paragraful 11.2.1)
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Afişa Descriere Selecții
disponibil

TD - Reglarea timpului de decelerare [%] 
Reglează panta rampei de decelerare 10 - 
Minimă
99 - Maximum 50
OB - Setarea timpului de decelerare în timpul deschiderii [s] Indică 
timpul dintre începutul rampei de decelerare și sfârșitul cursei de 
deschidere
00 - Minimum
30 - Maxim

10

CB - Setarea timpului de decelerare în timpul închiderii [s] Indică 
timpul dintre începutul rampei de decelerare și sfârșitul cursei de 
deschidere
00 - Minimum
30 - Maxim

10

PO - Reglarea vitezei de apropiere în timpul deschiderii [V] 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.

A se vedea punctul 11.2.1

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

A se vedea punctul 11.2.1

OO - Limită de detectare a obstacolelor în timpul deschiderii [%] 
Indică procentul din distanța parcursă în timpul

→ sau după detectarea întrerupătorului de limita de deschidere
→ pe care dezactivarea este dezactivată.

NB: nu este activ dacă → → sau dacă → →

→
99

.

OC -   Limită de detectare a obstacolelor în timpul închiderii [%] 
Indică procentul din distanța parcursă în timpul

→ sau după detectarea întrerupătorului de limită de închidere
→ → pe care inversarea este dezactivată. NB: nu este 

activ dacă → → și dacă → →
99

.

TO - Setarea timpului de întârziere a deschiderii motorului 2 [s] 
Reglarea, în secunde, a timpului de întârziere pentru pornirea în 
funcțiune a motorului 2, în raport cu motorul 1. 03

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
M1 - Timp de funcționare - motor 1 [s]
Reglarea, în secunde, a timpului total de funcționare pentru motorul 1.

i ATENȚIE: este setat cu un interval de sensibilitate de 0,5 s, afișat 
când se aprinde punctul zecimal din dreapta.

Exemplu:

NB: setarea de

= 7 secunde /

este activ doar cu

= 7,5 secunde

→ →

10
.

24

BA

IP
22

51
EN



Afişa Descriere Selecții
disponibil

M2 - Timp de funcționare - motor 2 [s]
Reglarea, în secunde, a timpului total de funcționare pentru motorul 1.

i ATENȚIE: este setat cu un interval de sensibilitate de 0,5 s, afișat 
când se aprinde punctul zecimal din dreapta.

10
Exemplu:

NB: setarea de

= 7 secunde /

este activ doar cu

= 7,5 secunde

→ → .
EO - Funcția de ieșire -LK+ 00 -
lumina de curtoazie 01 -broasca 
electrica
02 -blocare electrica + cursa de deblocare 03 -
Lumină intermitentă ON-OFF
04 -Lumină intermitentă ON-OFF pentru LED fără oscilator 
05 - filumină fixă   cu oscilator intern
06 -indicator luminos proporțional pentru poarta deschisă (cu semnal de funcționare a bateriei) 07 - fi
Indicator 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 automata 13 -
alarma de intretinere
14 -semnal pentru baterii aproape descărcate 
PE -ieșire întotdeauna activă

FF - Funcția de ieșire +LP-00 -
lumina de curtoazie 01 -broasca 
electrica
02 -blocare electrica + cursa de deblocare 03 -
Lumină intermitentă ON-OFF
04 -Lumină intermitentă ON-OFF pentru LED fără oscilator 
05 - filumină fixă   cu oscilator intern
06 -indicator luminos proporțional pentru poarta deschisă (cu semnal de funcționare a bateriei) 07 - fi
Indicator 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 automata 13 -
alarma de intretinere
14 -semnal pentru baterii aproape descărcate 
PE -ieșire întotdeauna activă

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.

i
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11.5 Meniul 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
Puteți stoca maximum 100 sau 200 de coduri de telecomandă.

Selecții
disponibil

→ 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
1de 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 32 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 tasta3.
Navigarea folosind o tastatură cu telecomandă este dezactivată automat după 4 minute 
de inactivitate sau prin setare → .

11.5.1 Parametri suplimentari de nivel BO 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 telecomandă OF - 
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”.

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

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

→ → → RelleeAAsese1.1.(1ex[Aemp eselm)pio]

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

→ → → → →

[e(sexeAmpplei)o] 2”
Prin selectare
urații în pozițiile de memorie 
prezente pe panoul de control.

→ → puteți salva până la 2 configurații personalizate
și 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

→ → → → →

[e(sexeAmppleio) ] 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.

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

Afişa Descriere
SP - Setarea parolei

→ → → → →

[e(esXeAmpple)io] 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

→ → → → →

[e(seexampplei)o] 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 și , puteți parcurge toate contoarele și puteți vedea toate alarmele
înregistrate.

AH - Jurnal de alarme

Folosit pentru a vizualiza, în secvență, alarmele care au fost declanșate 
(maximum 20).
Cu și
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.

, 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 - Vizualizare curent motor 
Selectarea
Selectarea

, afișajul va afișa curentul absorbit de motorul 1.
, afișajul va afișa curentul absorbit de motorul 2.

11.7 Meniu de al doilea nivel - CC (Contor de cicluri)

Afişa Descriere
CV - Afișarea contorului total de operațiuni

→ → → → 182ompAenraotviorens[e(seexammppiole])

CP - Afișarea contorului de operațiuni parțiale

→ → → → 716ompAenraotviorens[e(seeXma.mpipol]e)

CH - Afișarea contorului de ore de alimentare

215oopreeradtinfgunhzoiuornsAvmA

laptler)ia [esempio]
in absentaebnttoery

→ → → →
(ienxabm

BH - Vizualizarea contorului pentru orele de alimentare prin baterie

215 oprerdAitfiunngzhioonuArmartty

e(rein absentaxa[emspelme)pio]
sevinAla→ → → →

bînlabte
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11.7.1 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 se atinge numărul setat de operații, pe afișaj apare mesajul de alarmă

.

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

→ → → → → → → → →

2”

OA - Selectarea modului de afișare a alarmei de 
întreținere 00 - 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.

11.8 Meniul de al doilea nivel - EM (Managementul Energiei)

Afişa Descriere Selecții
disponibil

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

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 )
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11.8.1 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 descărcate 
(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.

11.9 Meniu de al doilea nivel - AP (Parametri avansati)
Afişa Descriere Selecții

disponibil
FA - Selectarea modului comutatorului de limita de deschidere 

Nu, nici unul

SX - Limitator de oprire (dupa activare, aripa portii isi opreste miscarea) PX - 
Limitator de proximitate (dupa activare, aripa portii continua ca

până la oprirea finală și orice obstacol este considerat oprire) RA - 
Comutator limită de decelerare (după activare, aripa porții încetinește

în jos mișcarea sa)

FC - Selectarea modului comutatorului de limita de inchidere 

Nu, nici unul

SX - Limitator de oprire (dupa activare, aripa portii isi opreste miscarea) PX - 
Limitator de proximitate (dupa activare, aripa portii continua pana la 
oprirea finala si orice obstacol este considerat oprire)
RA - Limitator de decelerare (dupa activare, aripa portii isi 
incetineste miscarea)
D6 - Selectarea dispozitivului conectat la bornele 1-6 
Nu, nici unul
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 există

o decuplare de o durată în funcţie de selecţie → ) PH - Fotocelule

P41 - Fotocelule cu test de siguranță

D8 - Selectarea dispozitivului conectat la bornele 1-8 Nu, 
nici unul
SE - Marginea de siguranță

S41 - Bord de siguranță cu test de 
siguranță PH - Fotocelule
P41 - Fotocelule cu test de siguranță
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Afişa Descriere Selecții
disponibil

R9 - Activarea închiderii automate după comanda 1-9 prin radio 
(STOP).
ON - Activat
OF - Dezactivat
Când este activată (ON), după o comandă 1-9 prin radio, 
automatizarea efectuează închiderea automată (dacă este activată), 
după timpul setat.

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

Nu, nici unul
SE - Marginea 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 (vezi paragraful 9.2)

Afișare numărătoare inversă până la închiderea 
automată 02 - Stare automatizare (vezi paragraful 12.1)
03 - Comenzi și dispozitive de siguranță (vezi paragraful 12.2)

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.

11.9.1 Parametri suplimentari la nivel AP care pot fi 
configurați (disponibili cu → activat)

Afişa Descriere Selecții
disponibil

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

LU - Setarea timpului (e) de aprindere a luminii de curtoazie
Pentru a activa acest parametru, setați cel puțin una dintre 
selecții sau → ca lumină de curtoazie.
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 - 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 acest parametru, setați cel puțin una dintre 
selecții sau → ca lumină de curtoazie.
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

→

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 - Durata decuplării dacă este declanșată o margine [s] Reglează 
durata decuplării atunci când o margine (activă sau pasivă) este 
declanșată în timpul deschiderii sau închiderii.
In cazul portilor cu doua aripi actioneaza asupra ambelor aripi. 
00 - Dezactivat

1.0

DO - Durata decuplării la oprire în timpul deschiderii [s/100] Reglează 
durata decuplării pe opritorul mecanic de deschidere. 00 - Dezactivat

99 - Maximum
NB: nu este activ dacă →
DC - Durata decuplării la oprire în timpul închiderii [s/100] Reglează 
durata decuplării pe opritorul mecanic de deschidere. 00 - Dezactivat

99 - Maximum
NB: nu este activ dacă →
OT - Selectarea tipului de obstacol 00 - 
Supracurent sau poarta oprită 01 - 
Supracurent
02 - Ușa oprită
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Afişa Descriere Selecții
disponibil

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

mișcare (cu decuplare dacă → / ) .
01 - În timpul funcționării, deschiderea contactului de siguranță oprește

mișcare (cu decuplare dacă → / ) . Când contactul se închide din 
nou, operațiunea este reluată. 02 - În timpul funcționării, 

deschiderea contactului de siguranță oprește
mișcare (cu decuplare dacă → / ) .
Când contactul se închide din nou, se efectuează o operațiune de deschidere. 

03 - In timpul operatiei de inchidere deschiderea contactului de siguranta
inversează mișcarea. În timpul operațiunii de deschidere, dispozitivul de 
siguranță este ignorat.

04 - In timpul operatiei de deschidere, deschiderea contactului de siguranta
oprește mișcarea (cu decuplare dacă → / ) . Când contactul se 
închide din nou, se reia operația de deschidere întreruptă. În 
timpul operației de închidere, dispozitivul de siguranță este 
ignorat.

05 - In timpul operatiei de inchidere, deschiderea contactului de siguranta
oprește și inversează mișcarea. În timpul operației de deschidere, 
deschiderea contactului de siguranță oprește mișcarea (cu 
decuplare dacă → / ) .

TN - Setarea temperaturii de intervenție pentru sistemul electronic 
antiîngheț NIO și rampele automate HS [°C]
Această valoare nu se referă la temperatura ambiantă, ci la 
temperatura panoului de control intern. 20
HS - Reglare automată a rampei 
ON - Activat
OF - Dezactivat

Când este activat (ON), la temperaturi ambientale scăzute, ora de pornire
până la valoarea maximă și timpul de accelerație și valoarea 
minimă.

crește
se reduce la

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 → .
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''
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Afişa Descriere Selecții
disponibil

TS - Setarea reînnoirii timpului de închidere automată după eliberarea dispozitivului de 

siguranță [%]

00 - Minimum
99 - Maximum 99
VR - Setarea vitezei de învățare [V]

A se vedea punctul 11.2.1

12. 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.

12.1 Afișarea stării automatizării

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

Afişa Descriere Afişa Descriere
Automatizare închisă Deschidere automată

Automatizare deschisă Închidere automată, din deschidere parțială

Automatizarea sa oprit in pozitie 
intermediara

Automatizare în deschidere parțială

Închidere automată Automatizare parțial deschisă

12.2 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

1-6 - Dispozitiv de siguranță cu opritor de 

deschidere și închidere
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Afişa Descriere Afişa Descriere
1-3 - Comanda de deschidere S1. - Detectarea opririi în timpul închiderii - 

motor 1

1-4 - Comanda de închidere S.1. - Detectarea opririi în timpul închiderii
-motor 2

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

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

3P - Comandă de deschidere cu operator 
prezent

68 - Comanda deschidere parțială

4P - Comandă de închidere cu operator 
prezent

S2. - Detectarea opririi in timpul deschiderii
-motor 1

RX - Recepție radio (a oricărei chei 
memorate a unui transmițător prezent în 
memorie)

S.2. - Detectarea opririi in timpul deschiderii
-motor 2

NX - Recepție radio (a oricărei chei 
nememorate)
NB: cu selecția
este de asemenea vizualizat atunci când o comandă este 

primită de la un transmițător nestocat.

OO. - Atingerea limitei de detectare a 

obstacolelor în timpul deschiderii - motor 1

→ → , ea OO - Atingerea limitei de detectare a 

obstacolelor în timpul deschiderii - motor 2

EX - Recepție radio rolling-code în afara 
secvenței

OC. - Atingerea limitei de detectare a 

obstacolelor în timpul închiderii - motor 1

EP - Recepția radio nu respectă 
configurația parametrilor →

OC -   Atingerea limitei de detectare a 

obstacolelor în timpul închiderii - motor 2

CX - Comandă primită de la placa AUX1 RV - Activarea/dezactivarea receptorului radio 

încorporat prin RDX

FC. - Întrerupător limită de închidere - motor 1 MQ - Funcționarea de învățare a 
opritoarelor mecanice în curs

FC - Întrerupător limită de închidere - motor 2 HT - Încălzirea motoarelor (funcția NIO) în 
curs

FA. - Întrerupător de limită de deschidere - motor 1 JR1 - Variația stării jumperului JR1

FA - întrerupător de limită de deschidere - motor 2 1C - Operațiune de închidere (o aripă de poartă o 

dată)
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12.3 Vizualizarea alarmelor și a 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

M0 - Tipul de automatizare nu este selectat Selectați un tip de automatizare din
meniul

→

M4 - Scurtcircuit - motor 1 Verificați conexiunea motorului 1.

M5 - Scurtcircuit - motor 2 Verificați conexiunea motorului 1.

MB - Absența motorului 1 în timpul unei 
operațiuni

Verificați conexiunea motorului 1.

MC - Absența motorului 2 în timpul unei funcționări 

(dacă a fost setată funcționarea cu 2 motoare)

Verificați conexiunea motorului 2.

MD - Functionare neregulata a motorului 1 
limitator de deschidere

Verificați conexiunea întrerupătorului de limită de 

deschidere a motorului 1.

ME - Funcționare neregulată a comutatorului de limită de 

închidere motor 1

Verificați conexiunea întrerupătorului de limită de 
închidere motor 1.

MF - Funcționare neregulată a întrerupătorului de limita de 

deschidere a motorului 2

Verificați conexiunea întrerupătorului de limita de 

deschidere a motorului 2.

MG - Functionare neregulata a intrerupatorului de limita de 

inchidere motor 2

Verificați conexiunea întrerupătorului de limită de 

închidere a motorului 2.

MH - Suprapunerea aripii ușii nu este corectă Verificați dacă motorul care este primul care 
face deschiderea (M1) este conectat așa cum se 
arată în fig. 1.

MI - Detectarea celui de-al treilea obstacol consecutiv Verificați prezența obstacolelor permanente 
de-a lungul cursei automatizării.

OD - Obstacol în timpul deschiderii - aripa poarta 1 Verificați prezența obstacolelor de-a lungul 
cursei automatizării.

OE - Obstacol în timpul închiderii - aripa poarta 1 Verificați prezența obstacolelor de-a lungul 
cursei automatizării.

OF - Obstacol în timpul deschiderii - aripa poarta 2 Verificați prezența obstacolelor de-a lungul 
cursei automatizării.

OG - Obstacol în timpul închiderii - aripa poarta 2 Verificați prezența obstacolelor de-a lungul 
cursei automatizării.

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

→ ,
.

Dacă
sau

și nu poate fi
.

V0 - Solicitare interventie de intretinere Continuați cu intervenția de întreținere 
programată.
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Tip de
alarma

Afişa Descriere Operațiune

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 (regulator de 
tensiune defect)

Înlocuiți panoul de control.

I7 - Eroare parametru intern - valoare în afara 
limitelor

Resetați.

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/
FLASH)

Resetați.

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 aripa porții se mișcă 
liber.
Dacă problema persistă, înlocuiți panoul de 
control.

IE - Defecțiune circuit de alimentare Resetați.

Dacă problema persistă, înlocuiți panoul de 
control.

IM - Alarmă MOSFET - motor 1 în 
scurtcircuit sau mereu pornit

Resetați.

Dacă problema persistă, înlocuiți panoul de 
control.

IN - Alarmă MOSFET - motor 2 în scurtcircuit 
sau mereu pornit

Resetați.

Dacă problema persistă, înlocuiți panoul de 
control.

IO - Circuit de alimentare întrerupt - motor 1 
(MOSFET motor deschis sau întotdeauna OPRIT)

Resetați.

Dacă problema persistă, înlocuiți panoul de 
control.

IP - Circuit de alimentare întrerupt - motor 2 
(MOSFET motor deschis sau întotdeauna OPRIT)

Resetați.

Dacă problema persistă, înlocuiți panoul de 
control.

IS - Eroare la testul circuitului de citire curent - 
motor 1

Resetați.

Dacă problema persistă, înlocuiți panoul de 
control.

IT - Eroare la testul circuitului de citire curent - 
motor 2

Resetați.

Dacă problema persistă, înlocuiți panoul de 
control.

IU - Eroare la testul circuitului de citire a tensiunii - 
motor 1

Resetați.

Dacă problema persistă, înlocuiți panoul de 
control.

IV - Eroare la testul circuitului de citire a tensiunii - 
motor 2

Resetați.

Dacă problema persistă, înlocuiți panoul de 
control.

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 - Introducerea unui modul de stocare 
care conține peste 100 de telecomenzi 
stocate Atenție: setarea → → se face 
automat.

Pentru a salva configurațiile sistemului pe 
modulul de stocare, ștergeți toate 
telecomenzile stocate și aduceți 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 
panoul de control

Introduceți un modul de stocare compatibil.

R5 - Nu există comunicare în serie cu 
modulul de stocare

Înlocuiți modulul de stocare.

R6 - Inserarea unui modul de stocare specific 
pentru testare

P0 - Fără tensiune de rețea Verificați ca panoul de control să fie alimentat 
corect.
Verificați siguranța de linie. Verificați 
alimentarea de la rețea.

P1 - Tensiunea microcomutatorului prea scăzută Verificați ca panoul de control să fie alimentat 
corect.

B0 - Bateria aproape descărcată Verificați tensiunea bateriei.

Înlocuiți bateria.

A0 - Eșecul testului senzorului de siguranță pe contactul 

6

Verificați dacă dispozitivul SOFA1-A2 funcționează 
corect.
Dacă placa SOF suplimentară nu este introdusă, 

verificați dacă testul de siguranță este dezactivat.

A1 - Testul simultan al senzorului de siguranță pe 
contactele 6 și 8 a eșuat

Verificați cablarea și funcționarea corectă a 
senzorului de siguranță.

A3 - Eșecul testului senzorului de siguranță pe contactul 

8

Verificați dacă dispozitivul SOFA1-A2 funcționează 
corect.
Dacă placa SOF suplimentară nu este introdusă, 

verificați dacă testul de siguranță este dezactivat.

A7 - Conectarea incorectă a contactului 9 la 
borna 41

Verificați dacă bornele 1 și 9 sunt conectate 
corect.

A9 - Suprasarcină la ieșire +LP- Verificați că dispozitivul conectat la ieșirea +LP- 
funcționează corect.

AG - Alarma pentru scurtcircuit la iesirea -LK+ Verificați că dispozitivul conectat la ieșirea -LK+ 
funcționează corect.

40

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

IP
22

51
EN



13. Depanare
Problemă Cauza posibila semn de alarma

nalling
Operațiune

Panoul de control
nu se aprinde

Fără alimentare. Verificați cablul de alimentare și 
cablarea aferentă

Suprasarcină la ieșirea 0-1 Deconectați orice sarcină conectată la 
borna 1

The
nu se deschide sau se 
inchide.

automatizare Fara putere. Verificați cablul de alimentare.

Accesorii scurtcircuitate Deconectați toate accesoriile de la 
bornele 0-1 (trebuie să fie 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 
funcționează 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.

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

Verifică → și →
setare

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

Telecomanda
are rază limitată
și nu funcționează 
cu auto-
mation in miscare.

Transmisia radio este 
împiedicată de structuri metalice 
și pereți din beton armat.

Instalați antena în exterior.

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.
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