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1.

Siguranţă

1.1

Utilizarea conformă cu destinaţia

Este permisă utilizarea exclusivă a sistemului de comandă RDC vision:
• pentru comandarea motoarelor în porţile rulante (puterea motorului de maxim 1000 W).
• corespunzător instrucţiunilor şi indicaţiilor de siguranţă din acest manual de montare
şi utilizare.
Orice altă întrebuinţare este neconformă cu destinaţia. Producătorul nu-şi asumă
răspunderea pentru pagube care au apărut prin întrebuinţarea neconformă cu destinaţia.
Sistemul de comandă al porţii rulante RDC vision (în cele ce urmează denumit doar
sistem de comandă) nu trebuie utilizat în combinaţie cu motoare la porţile cu grilaj rulant.

1.2

Simboluri utilizate
Indicaţia de siguranţă este utilizată împreună cu cuvintele semnal.
Cuvântul semnal caracterizează pericolul şi gravitatea vătămării sau pagubele
materiale care apar dacă nu se respectă instrucţiunile şi indicaţiile de siguranţă.
• Pericol marchează un pericol iminent direct,
Consecinţă: vătămări dintre cele mai grave / accidente mortale.
• Precauţie marchează o situaţie potenţial periculoasă,
Consecinţă: vătămare uşoară sau prejudicii materiale.
Pentru informaţii şi indicaţii folositoare.

1.3

Indicaţii de siguranţă generale

Persoanele care acţionează sistemul de comandă sau care execută lucrări la acesta
trebuie să citească manualul de montare şi utilizare, să îl înţeleagă şi să respecte
instrucţiunile conţinute şi indicaţiile de siguranţă.
Toate lucrările la sistemul de comandă, ca de ex. montarea, conectarea şi punerea în
funcţiune pot fi efectuate doar de o persoană cu pregătire la nivel de expert (electrician
specialist).
Păstraţi întotdeauna la îndemână manualul de montare şi utilizare.
Prescripţiile de prevenire ale accidentelor şi normele valabile în ţara de utilizare trebuie
respectate.
Aveţi în vedere şi respectaţi directiva "Reglementări tehnice pentru ateliere ASR A1.7"
a comisiei pentru ateliere (ASTA) (în Germania valabilă pentru administrator)
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În cazul unui sistem de acţionare cu închidere automată, este necesară respectarea
normei EN 12453:2000 şi montaţi dispozitivul de siguranţă (de ex. bariera fotoelectrică).
Utilizaţi numai piese de schimb, accesorii şi material de fixare originale ale producătorului.
În cazul motoarelor tubulare pentru utilizare la o poartă rulantă, poartă ridicătoare, poartă
secţională sau într-o aplicaţie asemănătoare, se va asigura în instalaţia locală de structură
un dispozitiv adecvat (dispozitiv de prindere extern, siguranţă anti-rulare) care să împiedice
fiabil o cădere a aripii, respectiv a porţii în cazul în care un mijloc de susţinere sau o frână
cedează. A se vedea în acest sens EN 12604.
Utilizarea în combinaţie cu un grilaj rulant este inadmisibilă.
Sistemul de acţionare trebuie utilizat numai într-un spaţiu uscat lipsit de pericol de explozie.
Respectaţi toate normele specifice ţării şi localităţii.
1.3.1 Pentru comanda de la distanţă
Comanda de la distanţă este permisă numai pentru aparate şi instalaţii la care o eroare de
funcţionare a emiţătorului sau a receptorului nu prezintă pericol pentru persoane, animale
sau bunuri, sau riscul este eliminat prin intermediul altor dispozitive de securitate.
Utilizatorul trebuie să fie informat că instalaţiile telecomandate ce prezintă un risc de
accidentare pot fi operate, numai dacă este permis, doar când se află în câmpul vizual.
Telecomanda trebuie utilizată numai când mişcarea porţii poate fi văzută şi dacă nu există
persoane sau bunuri în raza ei de acţiune.
Telecomanda trebuie depozitată de aşa natură încât să nu aibă loc o acţionare nedorită,
de ex. de către copii sau animale.
Instalaţia telecomandată nu este protejată la defecţiuni datorate altor instalaţii
telecomandate şi aparate (de ex.: instalaţii de emisie radio care utilizează în mod
corespunzător acelaşi domeniu de frecvenţă). Defecţiunile excesive pot fi anunţate la
oficiul de resort responsabil cu interferenţele radio (radiolocaţie).
Nu utilizaţi telecomanda în locuri periculoase din punct de vedere al emisiilor radio (de ex.:
aeroport, spital).
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1.4

Grupe ţintă şi calificări

Administratorul trebuie să asigure acţionarea sistemului de comandă fără modificarea
stării şi verificarea regulată de către un specialist a capacităţii de funcţionare
a dispozitivului de siguranţă.
Utilizatorul poate opera sistemul de comandă cu butonul de comandă sau cu un emiţător
portabil conform instrucţiunilor administratorului.
Electricienii specialişti, pot efectua lucrări la sistemul de comandă (de ex. montare,
racord, punere în funcţiune, verificare, întreţinere curentă sau demontare).
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Îndrumător scurt
(a se utiliza numai în combinaţie cu manualul original de montaj şi utilizare)
După caz,  corectaţi reglajul poziţiilor de
capăt corespunzător manualului de montaj al
producătorului motorului.
Acest îndrumător scurt nu înlocuieşte
manualul de montaj şi exploatare detaliat
Pentru informaţii suplimentare, a se vedea
(manualul întreg).
manualul întreg, capitolul:
El are rolul de ghid pentru o punere rapidă
3.2
"Racordarea sistemului de comandă"
în funcţiune.
4.2
"Controlarea sensului de funcţionare
al motorului"

2. V
 erificarea cablajului de la intrările
neutilizate, după caz

Se vor respecta obligatoriu toate măsurile
de siguranţă din manualul întreg!

14 16 18 20 22 24

26 28 30 32 34 36

13 15 17 19 21 23

25 27 29 31 33 35

Se vor respecta neapărat toate prescripţiile
şi normele în vigoare privind montajul şi
pentru exploatare.

1. Racord motor
2

3

L1

1

4

5

6

7

8

9

10 11 12

PE
N
~ 230 V
~ 230 V

1

Următoarele perechi de borne trebuie să
fie conectate între ele prin punţi din sârmă
sau prin contacte normal închise (NC)
corespunzătoare:
Bornele 29 şi 31 -> Bariera fotoelectrică
Bornele 20 şi 22 -> Siguranţa de protecţie
împotriva căderii
Bornele 22 şi 24 -> Comutatorul pentru
Deconectare de urgenţă
Bornele 17 şi 19 -> Butonul cu 3 funcţii, oprire

N
PE

2

3. Conexiune şinei electrice
de contacte de siguranţă.
(variantă
11 8,2 kΩ)

M
10
GND

32 34

6

DIP ON
12 V

12 V

16
5

9

TAUS

14 16 18 20 22 24

RADIO
SAFETY

1 2 3 4 5 6 7 8
26 28 30 32 34 36

Activaţi regimul de siguranţă şi vigilenţă,
în acest scop puneţi comutatorul DIP 8 în
poziţia "OFF".

8k2

3.1. Pe partea sistemului de comandă nu sunt
necesare setări. Sistemul de comandă testează
şi detectează automat la fiecare test propriu
(conectarea
tensiunii reţelei sau atingerea
29 31
poziţiei de capăt) care variantă este racordată.

Cu tastele din capacul carcasei activaţi sensul
respectiv. Dacă
25 27 poarta
29 31 se
33 mişcă
35
în sensul greşit:
- Detaşaţi sistemul de comandă de la reţea.
- Schimbaţi cablurile la bornele 6 şi 7.
STOP

7

24 V

24 V

13 15 de
17 funcţionare
19 21 23

8

7
GND

GND

Îndrumător scurt

RADIO
RADIO
SAFETY
SAFETY

(a se utiliza numai în combinaţie cu manualul original de montaj şi utilizare)
3.2. În scopuri de test, se poate conecta
rezistenţa de 8,2 kΩ aflată în pachetul de
livrare la bornele 32 şi 34 (a se vedea: 5.5
Valabil pentru punctele 3 & 4:
Monitorizare timp funcţionare motor la
pagina 25) Dacă LED-ul "SAFETY" se
Pentru regimul normal, este prescrisă
aprinde totuşi intermitent de 1x, există un
obligatoriu o şină de contacte de siguranţă.
6
defect al sistemului de comandă.
După terminarea punerii în funcţiune, verificaţi
Keyboar d
în toate cazurile funcţionarea şinei de contacte
16
DIP ON
de siguranţă.

024

STAUS
AUS

12345678

016
019
021
023

0 02
02 86 5
2

ON
OFF

ON

RADIO

7

MAX

START

Pentru informaţii suplimentare, a se vedea
manualul întreg, capitolul:
Şine de contacte de siguranţă:
8
Pagina 32, Pagina 8, Pagina 7
Asistenţa în cazul defecţiunilor:
9
Pagina 53

MAX

OFF

10

TORMINAL
SOMLOQ

3. Conexiune pentru şina optică de
contacte de siguranţă

4. Conexiunea barierei fotoelectrice
cu fascicul direct cu contactul de
11 releu fără potenţial (NC)
1.

32 34

26 28 30 32 34 36

X5

3.

2.

26 28 30 32 34 36

X5

26 28 30 32 34 36

X5

26 28 30 3

12

3.
Prelimitator
Borna
14 16 18 20(ye)
22 242.26
28 3028
32 34 36
28 23
30 32
3427
36 29 31 33 35 26 28 30 32 34 36
1312V
15 17
192621
25
CC
(br)       
Borna
30
X5
X5
Semnal (gn)          Borna 32
GND (wh)             Borna 34

6 28 30 32
34. 36
EXT

25 27 29 31 33 35
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25 27 29 3
24V

GND

GND

24V

26 28 30 32 34 36

GND

GND

24V

GND

GND

X5

25 27 29 31 33 35

A se vedea punctul 3.1. şi urm.
A se vedea punctul 3.2. şi urm.

24V

24V

GND

GND

14
4. Racordul barierei fotoelectrice cu 2 fire /
tip ramă
4.
13

GND

25 27 29 31 33 35

5 27 29 31 33 35

Reglaje:
Testare:

GND

GND

N

1.

GND

2

24V

24V

12 V

12 V

1

25 27 29 31 33 35

25 27 29 31 33 35
8k2

24V

25 27 29 31 33 35

Îndrumător scurt
(a se utiliza numai în combinaţie cu manualul original de montaj şi utilizare)
6. Memorizaţi emiţătorul manual.
Mod de lucru în impulsuri.
Succesiune impulsuri:
Deschis
Stop
Jos
Stop
…

5. Activarea monitorizării timpului de
funcţionare şi memorizarea timpilor
de funcţionare
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DIP ON

Apăsaţi butonul Radio aproximativ 0,5 s.
- LED-ul Radio şi LED-ul de stare Status se
aprind.
- Modul de memorizare activ.
    Apăsaţi tasta dorită a emiţătorului portabil.
- LED-ul Radio se stinge.
- Tasta emiţătorului portabil este memorizată
ca buton de impulsuri.

TAUS

RADIO
SAFETY

1 2 3 4 5 6 7 8
Comutatorul DIP 8 în poziţia "ON"

Cu tasta apăsată permanent (SUS (1) sau
JOS (3)) accesaţi poziţia de capăt respectivă
fără stop intermediar.

1

2

3

DIP ON

RADIO
SAFETY

STAUS

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

3

START
ON

RADIO

2

1
Dacă timpii de funcţionare nu sunt memorizaţi,
este posibil numai regimul de siguranţă şi
vigilenţă. În timpul mişcării, iluminarea se
aprinde intermitent rapid (2 Hz).
Dacă iluminarea se aprinde intermitent în
continuare după atingerea unei poziţii de
capăt, ciclul de memorizare nu este încheiat.
În acest caz, accesaţi poziţia de capăt opusă.

Alte regimuri de funcţionare posibile prin unde
radio:
Deschidere punctuală
Închidere punctuală
Stop
Deschiderea parţială
Cuplarea / decuplarea iluminatului
Hold to Run (în cazul unui defect
la SKL)

Ciclul de memorizare este încheiat dacă
iluminarea nu se mai aprinde intermitent după
atingerea unei poziţii de capăt.
Apoi sistemul de acţionare poate fi exploatat în
pe automenţinere. În poziţia Poartă ÎNCHISĂ,
condiţia necesară este aici ca şina contactelor
de siguranţă să fie funcţională.

Pentru informaţii suplimentare în acest sens,
a se vedea manualul întreg, capitolul:

Pentru informaţii suplimentare, a se vedea
manualul întreg, capitolul:
4.4

7.

 .4 Reglare timp de funcţionare
4
(monitorizare timp funcţionare) la
pagina 21
9

 . Receptorul de semnal la
8
pagina 42

Îndrumător scurt
(a se utiliza numai în combinaţie cu manualul original de montaj şi utilizare)
8. Verificarea dispozitivelor de siguranţă
În timpul deplasării către poziţia Poartă
ÎNCHISĂ, acţionaţi şina de contacte
de siguranţă sau bariera fotoelectrică.
Poarta trebuie să schimbe în toate cazurile
sensul de funcţionare spre poartă DESCHISĂ.
Această verificare trebuie să fie repetată pentru
toate dispozitivele de siguranţă racordate.
Opţiunea de deschidere numai parţială
sau completă după deplasarea spre un
obstacol poate fi configurată cu comutatoarele
DIP 3 + 4.
Pentru informaţii suplimentare, a se vedea
manualul întreg, capitolul:
6.15	5.2 Comportamentul sistemului
de acţionare după detectarea
obstacolului la pagina 24
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2.

Prezentare generală aparate
1
1.
2.
3.
4.
5.

3 4

2

Iluminare
Buton pentru deschidere
Buton de oprire
Buton pentru închidere
Plăcuţa de identificare tip

5

1

13

2

3
4

12
11

5
6

10
7
9

8

1. Lumina de avertizare / iluminare

8. Buton de impuls

2. Motor cu siguranţă la cădere

9. Buton dublu

3. Şina de contacte de siguranţă

10. Buton triplu

4. Prelimitator

11. Buzzer

5. Telecomandă

12. DoorScout

6. Barieră fotoelectrică

13. Antenă externă

7. Comutator pentru Deconectare de urgenţă
11

5

6

Keyboard

DIP ON

RADIO
RADIO
SAFETY
SAFETY
024

16

016
019
021
023

STAUS
STATUS

12345678

0 02
02 86 5
2

ON
START OFF

RADIO ON

OFF

7

MAX

8
9

MAX

TORMINAL
SOMLOQ

4

10
15
11

3
2

FUSE
FUSE
FUSE
FUSE

FUSE
FUSE

12

1

2

1

3.
4.
5.
6.
7.

4

5

6

7

N
L1 N

1.
2.

3

8

9

10 11 12

N

M

N

INT.

EXT.

Şina bornelor 1: Reţea + ieşiri de 230 V
Siguranţa 1 pentru motor: 4 A cu
declanşare întârziată
Siguranţa 2 pentru lumina de
avertizare externă şi pentru iluminarea
internă: 1 A cu declanşare întârziată
Diode luminiscente
Comutator DIP
Racord buton capac carcasă
Potenţiometru pentru timpul de
preavertizare (roşu)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

12

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

 otenţiometru pentru închidere
P
automată (negru)
Buton pornire
Buton Radio
Racord pentru TorMinal
Receptorul de semnal
Şina bornelor 2: Intrări de semnal
Şina bornelor 3: Intrări de siguranţă
Racord antenă externă

14
13

2.1

Pachetul de livrare

• Unitatea de comandă
• Instrucţiuni de utilizare şi montaj
•
•
•
•
•
•

1x rezistenţă de 8,2 kOhm
2x pasaje mari cabluri
6x pasaje cablu mici
2x siguranţă anti-smulgere pentru cablul de racord
4x punţi pentru intrări de siguranţă (premontate)
Bec de schimb (230 V, 15 W, E14)

La despachetare verificaţi integritatea şi eventualele deteriorări ale pachetului de livrare.
Dacă este cazul adresaţi-vă reprezentantului comercial/vânzătorului.
Evacuaţi ca deşeu ambalajul conform normelor locale în vigoare.

2.2

Date tehnice

Frecvenţă nominală
Domeniul de temperaturi
de utilizare

50 Hz
–20 –

+50 °C

Tipul de protecţie

IP 20*)

Consumul energetic în Standby

~4 W

Putere motor max.

~1000 W

Iluminare/lumina de avertizare

CA 230 V

Intern

max. 15 W, E14

Extern

max. 40 W

Masa

0,8 kg

Dimensiuni (H/B/T)

300/150/90 mm

Capacitate de memorare
a receptorului

112 comenzi

*) Doar pentru montaj în spaţiul interior

2.3

Depozitarea

Depozitarea sistemului de comandă:
• În spaţii închise şi uscare la o temperatură a spaţiului între –20 şi +50 °C şi
o umiditate a aerului de aprox. 35 % până la 60 %.
• Uscat, fără praf şi asigurat contra lovirii şi căderii.
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2.4

Declaraţie de încorporare

Declaraţie de conformitate
pentru montarea unei maşini incomplete conform directivei pentru maşini 2006/42/CE, anexa ll partea 1 A
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Straße 21 - 27
73230 Kirchheim/Teck
Germania
declară prin prezenta că sistemele de comandă pentru porţi rulante

RDC vision
au fost dezvoltate, construite şi fabricate în concordanţă cu
•

Directiva pentru maşini 2006/42/CE

•

Directiva privind aparatele de joasă tensiune 2014/35/UE

•

Directiva pentru compatibilitate electromagnetică 2014/30/UE

•

Directiva RoHS 2011/65/UE

Au fost selectate următoarele norme:
•

EN ISO 13849-1, PL "D" Cat. 2

Securitatea maşinilor - pieselor relevante pentru securitate ale sistemelor de
comandă – partea 1: Principii generale de configurare

•

EN 60335-1, dacă este aplicabilă

Securitatea aparatelor elect./sistemelor de acţionare pentru porţi

•

EN 61000-6-3

Compatibilitate electromagnetică (CEM) – emisie electromagnetică perturbatoare

•

EN 61000-6-2

Compatibilitate electromagnetică (CEM) – stabilitate la perturbaţii electromagnetice

Următoarele cerinţe din anexa 1 a directivei privind echipamentele tehnice 2006/42/CE sunt respectate:
1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.5.1, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.14, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3,
1.7.1, 1.7.3, 1.7.4
Documentaţiile tehnice speciale au fost create conform anexei VII partea B şi sunt transmise electronic autorităţilor
la cerere.

Maşina incompletă este destinată pentru montarea într-o instalaţie a porţii, pentru a forma o maşină completă în
sensul directivei pentru maşini 2006/42/CE. Instalaţia porţii poate fi pusă în funcţiune, dacă s-a stabilit, că întreaga
instalaţie corespunde directivelor CE numite mai sus.
Semnatarul este împuternicit pentru combinarea documentaţiilor tehnice.

i.V.
Jochen Lude
Responsabil document

Kirchheim, 20.04.2016
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3.

Montarea

3.1

Montarea carcasei
90

220

1

Ø 6 mm

4x
3
2

4
Diametru recomandat şuruburi: 6 mm. Cele 4 şuruburi şi diblurile pentru fixarea
peretelui nu sunt parte a pachetului de livrare.

Montaţi carcasa pe o bază plană, perpendicular pe aceasta şi cu ghidajele de cabluri
orientate în jos.
Montaţi carcasa neîntârziat pentru astfel încât capacul să se închidă etanş.
Carcasa trebuie fixată în şuruburi numai în punctele de fixare, nu efectuaţi perforări în
peretele posterior al carcasei.
Eliminaţi eventuala umiditate pătrunsă în carcasă cu o suflantă.
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3.2

Racordarea sistemului de comandă
Pericol de electrocutare
• Înainte de lucrările de efectuat la sistemul de comandă deconectaţi tensiunea de
reţea de la sistemul de comandă, verificaţi scoaterea de sub tensiune şi asiguraţi
contra reconectării.

Racordul sistemului de comandă la alimentarea cu energie electrică poate fi efectuată doar
de electricieni specialişti (în sensul BGV A3, § 2 paragraful 3).
Racordaţi întotdeauna sistemul de comandă doar dacă acesta este scos de sub tensiune.
Racordaţi sistemul de comandă cu dispozitivul de deconectare de la reţea pe toate liniile.
Respectaţi normele în vigoare actuale VDE şi EN (EN 12453:2000), precum şi condiţiile
tehnice de racordare ale furnizorilor de energie electrică regionali.
Înainte de racordare verificaţi dacă domeniul de tensiune la reţea admis al sistemului de
comandă corespunde tensiunii de reţea locale.
Montaţi sistemul de comandă şi dispozitivele de comandă externe în zona uşii astfel încât
poarta să poată fi examinată în timpul operării. Aceste nu trebuie să se găsească în zona
de deplasare a porţii.
Elementele constructive electronice de pe placă pot fi deteriorate din cauza electricităţii
statice. Înainte de atingerea plăcii, atingeţi un obiect metalic, împământat pentru a vă
descărca de sarcina electrică statică.
Sistemul de comandă poate fi acţionat doar în regimul automat doar în combinaţie
cu dispozitive de siguranţă (cerinţă minimă: "şină de contacte de siguranţă").
Fără dispozitivele de siguranţă, operarea este admisă doar în regimul de siguranţă
şi vigilenţă!

2

3

1

4

5

Decupaţi capacul ghidajului de cabluri doar atât cât să rămână etanşă după introducerea
cablurilor.
Fixaţi cablul cu siguranţa anti-smulgere (pachetul de livrare).
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Secţiunea nominală admisă pentru cablul de racord
• la bornele 1 până la 12: 1,5 mm² – 4,0 mm²
• la bornele 13 până la 36: 0,2 mm² – 1,5 mm²

L1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

PE
N
~ 230 V
~ 230 V

1

N
PE

2

M
1.
2.

Racord reţea CA 230 V ±10 %
Racord motor (putere maximă motor 1000 W)

14 16 18 20 22 24

26 28 30 32 34 36

13 15 17 19 21 23

25 27 29 31 33 35

3.
•
•
•
•

Montaţi punţile cu fir (în pachetul de livrare) dacă nu sunt conectate
următoarele elemente:
Bariera fotoelectrică: între bornele 29 şi 31
Siguranţa de protecţie împotriva căderii: între bornele 20 şi 22
Comutatorul Deconectare de urgenţă: între bornele 22 şi 24
Butonul cu 3 funcţii: între bornele 17 şi 19 (buton de oprire)
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3.3

Suspendare capac carcasă

3

2

1

• Conectaţi cablul (1) şi suspendaţi capacul carcasei în poziţia de întreţinere
curentă (3).

Cablul de legătură (1) se va amplasa printr-un cioc de la fişă şi o gaură
corespunzătoare pe placa electronică cu cheia de siguranţă pentru polaritate!
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4.

Punerea în funcţiune

Lucrările la sistemul de comandă pot fi efectuate doar de electricieni specialişti (în sensul
BGV A3, § 2 paragraful 3, valabil doar în Germania).
Pericol de electrocutare
• Nu atingeţi componentele aflate sub tensiune (capete de cablu, contacte etc)
dacă sistemul de comandă este conectat la reţeaua de curent.
• Poziţionaţi comutatorul DIP exclusiv în starea deconectată de la tensiune
a sistemului de comandă.
Pericol provocat de dispozitivul de siguranţă lipsă
Sistemul de comandă poate fi acţionat doar în regimul automat doar în combinaţie
cu dispozitive de siguranţă (cerinţă minimă: "şină de contacte de siguranţă").
Fără dispozitiv de siguranţă, operarea este admisă doar în regimul de siguranţă şi
vigilenţă!
Documentaţi efectuarea primei puneri în funcţiune!
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DIP ON
RADIO
SAFETEY

STATUS

1 2 3 4 5 6 7 8

• Înainte de iniţierea punerii în funcţiune poziţionaţi toţi comutatorii DIP pe "OFF"
(setare de fabrică).

4.1

Activare regim de siguranţă şi vigilenţă / regim Hold to Run

În regimul de siguranţă şi vigilenţă, respectiv prin radio în regimul Hold to Run, sistemul de
acţionare este în funcţiune atâta timp cât este apăsată o tastă de comandă. La eliberarea
tastei sistemul de acţionare se opreşte imediat. În regimul de siguranţă şi vigilenţă,
sistemul de comandă reacţionează la tastele externe "Deschidere" şi "Închidere".
Activare regim de siguranţă şi vigilenţă: Comutatorul DIP "8 OFF".
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4.2

Controlarea sensului de funcţionare al motorului
1

1.
2.

2

3

Activare regim de siguranţă şi vigilenţă (comutator DIP 8: "OFF").
Apăsaţi butonul de deschidere (1) sau tasta de închidere (3). Poarta trebuie să
funcţioneze corespunzător comenzii.

ÖÖ Dacă poarta funcţionează în sensul opus:
• detaşaţi sistemul de comandă de la reţea,
• schimbaţi cablurile la bornele 6 şi 7.

4.3

Reglarea întrerupătorului de sfârşit de cursă
Pentru informaţii despre întrerupătoarele de sfârşit de cursă şi reglajul
dumneavoastră a se vedea manualul de utilizare al motorului.
1.
2.
3.
4.

Apăsaţi tasta de deschidere (1) şi închidere (3) până când poarta ajunge în
poziţia sa finală.
Dacă este cazul reglaţi întrerupătorul de sfârşit de cursă la motor.
Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru cealaltă direcţie.
Activare regim "om mort” (comutator DIP 8: "ON").

20

4.4

Reglare timp de funcţionare (monitorizare timp funcţionare)

Cu comutatorul DIP 8 pe "OFF" este activat regimul de siguranţă şi vigilenţă, respectiv
prin radio regimul Hold to Run şi în acelaşi timp este dezactivată monitorizarea timpului
de funcţionare. Timpii de funcţionare deja memoraţi sunt şterşi şi trebuie rememoraţi.
Dacă timpii de funcţionare pentru "Deschidere" şi "Închidere" nu sunt complet memoraţi,
în ambele sensuri este posibil doar regimul de siguranţă şi vigilenţă, iar iluminatul se
aprinde intermitent pentru aprox. 20 de secunde la oprirea intermediară sau după
atingerea unei poziţii finale.
1.
2.

Treceţi comutatorul DIP 8 pe "ON".
Deschideţi şi închideţi poarta fără oprire intermediară până la poziţiile finale.

ÖÖ Dacă iluminarea se aprinde intermitent după atingerea poziţiei finale, repetaţi
deplasarea porţii fără oprire intermediară în "Deschidere", resp. "Închidere" până
când iluminarea nu se mai aprinde intermitent după atingerea poziţiei finale.
ÖÖ Acum timpii de funcţionate în ambele direcţii sunt memorate.
3. Treceţi comutatorul DIP 8 pe "ON". Astfel timpii de funcţionare sunt permanent
monitorizaţi, iar sistemul de comandă opreşte sistemul de acţionare dacă
acestea sunt depăşite.
DIP ON memoriei receptorului radio
Ştergerea

RADIO
SAFETY

1 2 3 4 5 6 7 8

STAUS

4.5

ON

3

START
ON

RADIO

2

1

Din motive de securitate, ştergeţi complet memoria receptorului radio:
• Înainte de prima memorare a emiţătoarelor portabile şi
• Dacă se pierde un emiţător portabil.
1.

Apăsaţi tasta Radio (2) şi menţineţi-o apăsată timp de 20 secunde.

ÖÖ LED-ul Radio (3) se aprinde iniţial, după 5 secunde începe să se aprindă
intermitent periodic 1x se aprinde din nou după 10 secunde, se stinge după 20 de
secunde şi semnalează astfel ştergerea memoriei.
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4.6

Memorarea tastei emiţătorului portabil pentru modul de lucru în
impulsuri
1.

Menţineţi apăsat butonul Radio (2) timp de 0,5 secunde.

ÖÖ LED-ul Radio (3) se aprinde, începe modul de învăţare.
2. Apăsaţi tasta dorită (1) a emiţătorului portabil.
ÖÖ LED-ul Radio (3) se stinge. Tasta emiţătorului portabil este memorată ca buton
de impulsuri. Succesiunea comenzilor este: deschidere – oprire – închidere –
oprire – etc.
Dacă în interval de 10 secunde după începerea modului de memorizare nu este
emis nici un semnal radio, modul de memorizare este întrerupt;
LED-ul Radio (3) se stinge.

4.7

Închidere capac carcasă

După terminarea punerii în funcţiune închideţi capacul carcasei şi aplicaţi capacul lămpilor.

3

2

“clic”
1
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5.

Comutator DIP
16

DIP ON
RADIO
SAFETEY

STATUS

1 2 3 4 5 6 7 8

Poziţionaţi comutatorul DIP exclusiv în starea deconectată de la tensiune
a sistemului de comandă.
Pentru acţionarea comutatorului DIP nu utilizaţi un obiect din metal!
Dacă s-a trecut de pe o şină de contacte de siguranţă optică pe o şină de contacte
de siguranţă electrică 8k2 sau invers:
1. Puneţi comutatorul DIP 8 pe "OFF" şi lăsaţi-l câteva secunde în această poziţie.
2. Puneţi comutatorul DIP 8 din nou pe "ON".
3. Memorizaţi din nou timpul de funcţionare
(a se vedea capitolul 4.4 Reglare timp de funcţionare / monitorizare timp funcţionare)
Toţi comutatorii DIP sunt reglaţi din fabricaţie pe "OFF".
Setarea comutatorului DIP este citită de sistemul de comandă
• după conectarea sistemului de comandă,
• la autotest, după ce poarta şi-a atins poziţiile finale,
• în fiecare stare intermediară dacă poarta nu este în funcţiune.

5.1

Comportamentul luminii de avertizare pe parcursul mişcării porţii

Mod

Reglaje

MOD

DIP 1

OFF

Lumina de avertizare se aprinde intermitent în timpul deplasării porţii.

ON

Lumina de avertizare cuplată continuu în timpul deplasării porţii.

DIP 2

OFF

Nici o funcţie

ON

Nici o funcţie
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5.2

Comportamentul sistemului de acţionare după detectarea obstacolului
Comportarea sistemului de acţionare la utilizarea unui comutator de sfârşit
de cursă preliminar:
A se vedea capitolul 6.4 Racordarea prelimitatoarelor la pagina 28

Dacă închiderea automată este activată:
Dacă bariera fotoelectrică sau şina de contacte de siguranţă detectează un obstacol,
sistemul de acţionare efectuează o revenire şi deschide poarta până la poziţia finală
"DESCHIS".

Şina de contacte de siguranţă: Dacă este detectat a doua oară un obstacol,
sistemul de acţionare efectuează revenirea timp de 2 secunde, poarta funcţionează
timp de 2 secunde în sensul "DESCHIS" şi se opreşte.
Bariera fotoelectrică: Dacă obstacolul este detectat a doua oară, sistemul
de acţionare efectuează revenirea completă până în poziţia de capăt de cursă
"DESCHIS".

Dacă închiderea automată este dezactivată:
Mod

Reglaje

DIP 3

OFF

DIP 4

OFF

DIP 3

OFF

DIP 4

ON

DIP 3

ON

DIP 4

OFF

1

2

3

Sens de funcţionare
actual / poziţie

Reacţie la panoul de
contacte de siguranţă

Reacţie la bariera fotoelectrică

DESCHIS

Nicio reacţie

Nicio reacţie

ÎNCHIS

Poarta este complet
deschisă

Sistemul de acţionează se
inversează 2 secunde

DESCHIS

Nicio reacţie

Nicio reacţie

ÎNCHIS

Poarta este complet
deschisă

Sistemul de acţionează se
inversează 2 secunde

DESCHIS

Nicio reacţie

Nicio reacţie

ÎNCHIS

Sistemul de acţionează
se inversează 2 secunde

Poarta este complet deschisă

Poziţie intermediară

Nicio reacţie

Poarta este complet deschisă *)

*) Nu din poziţia deschidere parţială
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DIP 3

ON
4

DIP 4

5.3

ON

DESCHIS

Nicio reacţie

Nicio reacţie

ÎNCHIS

Sistemul de acţionează se
inversează 2 secunde

Poarta este complet deschisă

Poziţie intermediară

Nicio reacţie

Poarta este complet deschisă *)

Poziţia finală superioară
la închiderea automată

Nicio reacţie

Poarta se închide la 5 secunde
după parcurgerea barierei
fotoelectrice

Închidere automată după deschiderea prin intrarea impulsului
Alternativ faţă de 7.3 Reglarea închiderii automate la pagina 35

DIP 5

5.4
DIP 6

DIP 7

5.5
DIP 8

OFF

Închidere automată dezactivată.

ON

Închidere automată activată după deschiderea prin intrarea impulsului.
Valoare standard 20 de secunde, poate fi modificată cu TorMinal.

Funcţia Deschidere parţială
OFF

Funcţia deschidere parţială dezactivată.

ON

Funcţia deschidere parţială activată.

OFF

Nici o funcţie

ON

Nici o funcţie

Monitorizare timp funcţionare motor
OFF

Monitorizare timp funcţionare motor dezactivată. Regim de siguranţă şi vigilenţă

ON

Monitorizare timp funcţionare motor activată.
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6.

Racordurile

6.1

Conectare lumină de avertizare şi sistem de iluminare
1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

1

10 11 12

PE N

2

INT.
EXT.

1. Iluminare internă
2. Lumină de avertizare externă
Lumina de avertizare externă este alimentată cu tensiune din sistemul de comandă
(CA 230 V, max. 40 W). Se aprinde intermitent două moduri:
• lent (la fiecare 2 secunde) în timpul mişcării porţii şi în timpul timpului de
preavertizare
• rapid (la fiecare jumătate de secundă) în timpul mişcării porţii în regimul de siguranţă
şi vigilenţă, respectiv prin unde radio în regimul Hold to Run.
Lumina de avertizare poate fi reglată în timpul mişcării porţii cu comutatorul DIP 1:
• pe "OFF": Lumina de avertizare se aprinde intermitent.
• pe "ON": Lumina de avertizare se aprinde permanent.
Sistemul de iluminare intern (CA 230 V, max. 15 W) se comportă precum lumina de
avertizare externă şi se aprinde intermitent în acelaşi ritm.

Pentru o listă a diferitelor coduri intermitente, v. cap. 5.3 "Butoane şi diode
luminiscente".
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6.2

Racordaţi butoanele cu 2 şi 3 funcţii
Atenţie
• Pentru racord utilizaţi numai contactele butonului lipsite de potenţial. Tensiunile
externe pot deteriora sau distruge sistemul de acţionare.
14 16 18 20 22 24

13 15 17 19 21 23
STOP

1
STOP

2
3
1. Buton pentru deschidere
2. Buton de oprire
3. Buton pentru închidere
Montaţi punţi între bornele 17 şi 19 dacă:
• este conectat un buton cu 2 funcţii sau
• butonul de oprire la butonul cu 3 funcţii nu este conectat.
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6.3

Racordarea butoanelor de impulsuri
14 16 18 20 22 24

13 15 17 19 21 23

Atenţie
• Pentru racord utilizaţi numai contactele butonului lipsite de potenţial. Tensiunile
externe pot deteriora sau distruge sistemul de acţionare.
Succesiunea comenzilor: deschidere - oprire - închidere - oprire – etc.
Prima comandă după conectarea sistemului de comandă (Power "ON") este
Deschidere.

6.4

Racordarea prelimitatoarelor

26 28 30 32 34 36
25 27 29 31 33 35

Comutatorul preliminar de sfârşit de cursă este montat la capătul de jos al cadrului porţii,
la max. 5 cm de la podea. La depăşirea întrerupătorului de sfârşit de cursă preliminar,
la activarea unei şine de contacte de siguranţă nu se realizează revenirea şi nici oprirea.
Această reacţie poate fi modificată cu un Torminal (parametru: 19).
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6.5

Racordarea buzzerului
Această funcţie este utilizabilă numai în combinaţie cu un contact de comutare
instalat pe partea porţii (de ex. prelimitator)!

RD

14 16 18 20 22 24
13 15 17 19 21 23

BK

26 28 30 32 34 36
25 27 29 31 33 35

Buzzerul funcţionează ca o instalaţie de alarmă. Dacă se încearcă mişcarea cu forţa
a blindajului porţii, se emite un sunet de alarmă puternic.
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Racordarea barierei fotoelectrice
4.

X5

26 28 30 32 34 36

25 27 29 31 33 35
GND

24V

GND

24V

GND

GND

24V

24V

3.
4.

25 27 29 31 33 35

25 27 29 31 33 35

25 27 29 31 33 35

1.
2.

X5

26 28 30 32 34 36

GND

X5

GND

X5

3.

2.

26 28 30 32 34 36

GND

1.

26 28 30 32 34 36

24V

6.6

Bariera fotoelectrică cu fascicul direct
Bariera fotoelectrică cu fascicul direct la utilizarea unei şine de contacte de siguranţă  
cu acţionare prin radio (DoorScout)
Bariera fotoelectrică cu reflexie
Bariera fotoelectrică cu 2 fire / bariera fotoelectrică tip ramă *

O barieră fotoelectrică supraveghează trecerea uşii. Imediat ce este întreruptă (de ex. de
o maşină sau o persoană) sistemul de comandă opreşte sistemul de acţionare sau
modifică sensul de mişcare; reglarea comutatoarelor DIP 3 şi 4 precum şi reglajul închiderii
automate pentru stabilirea comportării sistemului de comandă, a se vedea capitolul 5.16
Comportamentul sistemului de acţionare după detectarea obstacolului la pagina 30.
* Particularitate la bariera fotoelectrică tip ramă: La o barieră fotoelectrică tip ramă,
sistemul de acţionare reţine poziţia barierei fotoelectrice tip ramă la memorizare. În regim
normal, zona de sub bariera fotoelectrică nu este luată în considerare, cu alte cuvinte
sistemul de acţionare nu este oprit dacă al traversează bariera fotoelectrică. De aceea,
bariera fotoelectrică trebuie să fie montată cât mai jos posibil.
Funcţia barierei fotoelectrice este testată de sistemul de comandă după ce poarta a atins
o poziţie finală.
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6.7

Conectare comutator Deconectare de urgenţă
Atenţie
Montaţi comutatorul Deconectare de urgenţă, astfel încât să poată fi uşor detectat şi
uşor accesibil.
• Pentru racord utilizaţi numai contactele butonului lipsite de potenţial. Tensiunile
externe pot deteriora sau distruge sistemul de acţionare.

14 16 18 20 22 24

13 15 17 19 21 23

La acţionare comutatorul Deconectare de urgenţă opreşte sistemul de acţionare şi
întrerupe toate funcţiile sistemului de comandă (inclusiv regimul de funcţionare "om mort”).
Introduceţi puntea între bornele 22 şi 24, în cazul în care nu este conectat niciun
comutator pentru Deconectare de urgenţă.

6.8

Conectare siguranţă la cădere
14 16 18 20 22 24

13 15 17 19 21 23

Siguranţa la cădere este montată în poartă şi poate fi conectată la sistemul de comandă.
Astfel sistemul de comandă determină când aceasta reacţionează şi blochează toate
funcţiile sistemului de comandă.
Introduceţi puntea între bornele 20 şi 22 în cazul în care nu este conectată nicio
siguranţă la cădere.
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6.9

Conectare şine de contacte de siguranţă
Dacă s-a trecut de pe o şină de contacte de siguranţă optică pe o şină de contacte
de siguranţă electrică, a se vedea Pagina 23
Utilizarea DoorScout este posibilă abia cu un RDC vision de la versiunea
software 1.7!

2.

1.
2.
3.

+ 24 V (bn)
gn
bu
GND (wh)
26 28 30 32 34 36

3.
25 27 29 31 33 35

25 27 29 31 33 35

test (rd)

25 27 29 31 33 35

GND

26 28 30 32 34 36

26 28 30 32 34 36

1.

12 V

12 V

8k2

Şină de contacte de siguranţă electrice 8K2
Şina optică de contacte de siguranţă
Şină de contacte de siguranţă pe bază de semnale radio (DoorScout)
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Atenţie
• Pentru racord utilizaţi numai contactele butonului lipsite de potenţial. Tensiunile
externe pot deteriora sau distruge sistemul de acţionare.

6.10 Conectarea altor dispozitive de comandă
Alte dispozitive de comandă, de ex. buton de acţionare prin tragere sau buton cu cheie pot
fi conectate la sistemul de comandă. Pentru montare a se vedea manualul aparatelor de
comandă respective.

1

TORMINAL
SOMLOQ

6.11 TorMinal

2

La racordul (1) poate fi conectat un TorMinal (2).
Un TorMinal este un aparat pentru selectarea şi ajustarea valorilor stabilite din fabrică ale
sistemului de comandă. TorMinal poate fi utilizat doar de către personal specializat, având
cunoştinţe temeinice în domeniu.
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7.

Funcţii

7.1

Comportarea sistemului de acţionare la utilizarea unui comutator de
sfârşit de cursă preliminar

A se vedea capitolul 6.4 Racordarea prelimitatoarelor la pagina 28.

7.2

Reglarea timpului de preavertizare (potenţiometru roşu)

yboard
ON

START

OFF

MAX

OFF

MAX

ON

RADIO

Cu potenţiometrul 1 poate fi reglat în caz de nevoie timpul de preavertizare. Pe parcursul
duratei de preavertizare se aprind intermitent sistemul de iluminare interior şi lumina de
avertizare externă. La opritorul din stânga această funcţie este dezactivată.
Cu poarta "DESCHISĂ" timpul de preavertizare este dezactivat în starea de livrare.
Această reacţie poate fi modificată cu un TorMinal (parametru: 19). Dacă este activată
închiderea automată, înainte de o deplasare în poziţia poartă "Închisă" este respectat din
motive de siguranţă un timp de preavertizare de 3 secunde. Timp de preavertizare maxim
(rotiţi potenţiometrul 1 în sensul acelor de ceasornic) este de aprox. 30 de secunde.
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7.3

Reglarea închiderii automate

Dacă este activată închiderea automată, poarta complet deschisă se închide (poziţia finală
"DESCHIS" atinsă) după expirarea duratei de menţinere în stare deschisă şi a timpului de
preavertizare automat.

Important!
• Închiderea automată poate fi activată doar atunci când este conectată o barieră
fotoelectrică (siguranţă 2).
• Închiderea automată începe întotdeauna din poziţia finală "DESCHISĂ".
• Dacă este prezentă o comandă de durată "DESCHIS" (contactul de DESCHIS
închis), poarta deschisă complet rămâne în poziţia finală "DESCHIS". Abia când
este finalizată comanda începe închiderea automată. Această caracteristică
este utilizată în combinaţie cu un comutator cu ceas extern pentru a ţine poarta
deschisă pentru o durată determinată. După expirarea acestui timp, închiderea
automată poate porni din nou şi uşa se închide.
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7.3.1 Reglarea închiderii automate (potenţiometru negru)

yboard
ON

OFF

MAX

OFF

MAX

START
ON

RADIO

Închiderea automată este activată atunci când potenţiometrul 2 este conectat (sensul
de rotaţie în sensul acelor de ceasornic). Potenţiometrul este deconectat din fabricaţie
(opritorul din stânga). Prin rotirea în sensul acelor de ceasornic este reglat şi timpul de
menţinere în poziţie deschisă. Timpul de menţinere în poziţie deschisă maxim este de
aprox. 120 de secunde).
Pe parcursul durate de menţinere în poziţie deschisă LED-ul de stare (Status) se aprinde
intermitent 1x periodic.
7.3.2 Închidere automată cu buton cu impuls
Alternativ faţă de punctul precedent 6.3.1: Reglarea închiderii automate
(potenţiometru negru)
Închiderea automată este activată, dacă
• comutatorul DIP 5 se află pe "ON"
• poarta este deschisă cu butonul de impuls.
Timpul de menţinere în poziţie deschisă este constant şi este de 20 de secunde. Aceasta
poate fi modificată cu un TorMinal, parametru: 13.
7.3.3 Scurtarea timpului de aşteptare înainte de închiderea automată
Această funcţie scurtează timpul de menţinere în poziţie deschisă la 5 secunde atunci
când este activată închiderea automată, dacă este parcursă bariera fotoelectrică cu uşa
deschisă. În acest sens trebuie poziţionate comutatoarele DIP 3 şi 4 pe "ON".
Un timp de menţinere în poziţie deschisă scurt este de dorit în diverse cazuri, de ex.
la deplasarea nocturnă a autovehiculului în garajul subteran al unei locuinţe.
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7.3.4 Reacţia comenzii radio şi altor dispozitive de comandă la închiderea
automată
Dacă este activată închiderea automat, poarta este complet deschisă cu fiecare comandă
cu excepţia deschiderii parţiale.
O oprire intermediară este posibilă numai cu tastele integrate în carcasă pentru butonul
definit "Închis", "Oprire" şi "Deschis".
Pe parcursul închiderii automate poarta nu poate fi închisă prin comandă.
Cu butonul de Oprire de pe capacul carcasei sau cu fiecare comandă de oprire definită
poate fi întreruptă închiderea automată.

7.4

Regimul Hold to Run prin unde radio

Este posibil şi ca sistemul de acţionare să fie controlat în regim Hold to Run prin unde radio.
Dacă şină de contacte de siguranţă este defectă, poarta poate fi acţionată şi prin
acţionarea permanentă (regim Hold to Run) prin unde radio. Temporizarea reacţiei
este aici mai mare de 10 secunde. Acest regim de funcţionare este adecvat numai
ca regim de funcţionare de urgenţă şi nu ca soluţie permanentă şi numai cu vedere
către poartă.

Butoane şi diode luminiscente (LED)

RADIO
SAFETY

Keyboard
5
DIP ON
4 2345678
ON
3 DSL
START
STAUS

7.5

ON

RADIO

2
1

6
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LED sens de funcţionare "Închis"
LED sens funcţionare "Deschis"
LED Status (stare)
LED Radio
LED Safety
Buton pornire
Buton Radio
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7.5.1 LED afişaj sens funcţionare
Afişaj (galben)

Descriere

LED-ul sens funcţionare Închis (1)
se aprinde intermitent
LED-ul sens funcţionare Deschis (2)
se aprinde intermitent

Poarta este închisă.
Poarta este deschisă.

7.5.2 Transmiterea în exterior a numărului de cicluri prin intermediul LED-urilor
LED-urile pot afişa numărul de cicluri absolvite.
Pentru o descriere 10.1 Transmiterea în exterior a numărului de cicluri prin
intermediul LED‑urilor la pagina 50.

LED sens funcţionare DESCHIS

Poziţia zecilor de mii

LED sens de funcţionare ÎNCHIS Poziţia miilor
LED Status (stare)

Poziţia sutelor

LED Radio

Poziţia zecilor

LED Safety

Poziţia unităţilor
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7.5.3 LED Status (stare)
Afişaj (verde)

Regim de
funcţionare

Regim normal: Tensiune de reţea prezentă şi
autotest fără erori.

Se aprinde
Nu se aprinde

Tensiunea de reţea inexistentă sau siguranţa F1
Regim normal defectă *).

Se aprinde
intermitent 1x
periodic
Se aprinde
intermitent 1x
periodic

Cauză

Timpul de menţinere în stare deschisă tocmai
expiră.
Funcţia (de ex. deschidere) selectată în timpul
Memorizare procesului de memorizare, a se vedea capitolul 8.2
semnal radio Memorizarea tastelor emiţătorului portabil pentru
deschidere-oprire-închidere la pagina 43.

*) Pericol de electrocutare
• Tensiunea de reţea poate fi totuşi prezentă la bornele 3 şi 4 ale şinei bornelor 1.

7.5.4 LED Safety
Afişaj (roşu)
Se aprinde
Se aprinde
intermitent 1x
periodic
Se aprinde
intermitent 2x
periodic

Prio

2

Descriere
Siguranţa la cădere s-a declanşat şi / sau comutatorul
Deconectare de urgenţă este acţionat (blocat).
Oprire – tastă acţionată continuu
Şina de contacte de siguranţă (siguranţă 1) acţionată.

1

Bariera fotoelectrică (siguranţă 2) întreruptă.

3

Dacă sunt prezente mai multe erori simultan sunt afişate preferenţial cele cu
prioritate mai mare.
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7.5.5 LED Radio şi buton Radio
Afişajul LED-ului Radio depinde de semnalul radio şi de regimul de funcţionare radio.
Regimul de funcţionare respectiv este activat prin apăsarea de durată diferită a butonului
Radio.
Buton
Radio

Afişaj LED /
Radio (roşu)

Descriere / regim de funcţionare
prin unde radio

Neapăsat

Nu se aprinde

Modul memorizare sau ştergere
nu este activ. Nu este recepţionat
niciun semnal radio

Se aprinde

Recepţionarea unui emiţător
memorat

Se aprinde

Regim de funcţionare 1:
Memorizare activă

Apăsat
0,5 s
Apăsat 5 s

Se aprinde
intermitent 1x
periodic
Apăsat 10 s Se aprinde
Apăsat 20 s Nu se aprinde

Regim de funcţionare 2: Pregătit
pentru ştergerea unei taste
a emiţătorului portabil
Regim de funcţionare 3: Pregătit
pentru ştergerea tuturor tastelor
ale emiţătorului portabil
Regim de funcţionare 4: Ştergerea
întregii memorii a receptorului de
semnal
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7.5.6 Buton pornire
Cu butonul Start, în modul de lucru în impulsuri sunt activate semnalele pentru deschidere
şi închidere.
Succesiunea comenzilor: deschidere - oprire - închidere - oprire etc.

Prima comandă după conectarea sistemului de comandă (Power ON) este
Deschidere.
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8.

Receptorul de semnal

Fiecare tastă a unui emiţător portabil are un cod memorat pentru semnalele radio (setare
din fabrică). Prin memorarea unei taste pe receptorul de semnal, codul dumneavoastră
pentru semnale este transferat acolo şi asociat cu o comandă.
Din motive de securitate, ştergeţi complet memoria receptorului radio:
Înainte de prima memorare a emiţătoarelor portabile şi
• Dacă se pierde un emiţător portabil.
• În cazul întreruperii alimentării electrice, comenzile memorizate rămân în memorie.
DIP ON

RADIO
SAFETY

STAUS

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

4
3

START
ON

RADIO

2

1

8.1

Ştergerea memoriei receptorului radio
1.

Apăsaţi tasta Radio (2) şi menţineţi-o apăsată timp de 20 secunde.

ÖÖ LED-ul Radio (3) se aprinde mai întâi, începe să se aprindă intermitent după
5 secunde 1x periodic, se aprinde din nou după 10 secunde, se stinge după
20 de secunde.
ÖÖ Întreaga memorie a receptorului de semnal este ştearsă.
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8.2

Memorizarea tastelor emiţătorului portabil pentru deschidere-oprireînchidere
1.

Menţineţi apăsat butonul Radio (2) timp de 0,5 s.

ÖÖ LED-ul Radio (3) şi LED-ul de stare Status (4) se aprind.
Este iniţiat modul memorizare.
2. Selectarea funcţiei care trebuie executată în viitor la acţionarea acestei taste
a emiţătorului portabil.
În acest sens acţionaţi scurt tasta dorită în capacul carcasei.
ÖÖ LED-ul de stare (4) se aprinde intermitent periodic 1x.
3. Apăsaţi tasta dorită (1) a emiţătorului portabil.
ÖÖ LED-ul Radio (3) se stinge.
ÖÖ Funcţia este atribuită tastei apăsate.
4. Repetaţi paşii 1 până la 4 pentru alte taste ale emiţătorului portabil şi alte funcţii.
Dacă în interval de 10 secunde după începerea modului de memorizare nu este
emis nici un semnal radio, modul de memorizare este întrerupt; LED-ul Radio (3)
se stinge.

8.3

Memorarea tastei emiţătorului portabil pentru modul de lucru în
impulsuri
1.

Menţineţi apăsat butonul Radio (2) timp de 0,5 s.

ÖÖ LED-ul Radio (3) şi LED-ul de stare Status (4) se aprind. Este iniţiat modul
memorizare.
2. Apăsaţi tasta dorită a emiţătorului portabil.
ÖÖ LED-ul Radio (3) se stinge.
ÖÖ Tasta emiţătorului portabil este memorată ca buton de impulsuri.
Dacă în interval de 10 secunde după începerea modului de memorizare nu este
emis nici un semnal radio, modul de memorizare este întrerupt; LED-ul Radio (3)
se stinge.
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8.4

Ştergerea tastei individuale a emiţătorului portabil
1.

Apăsaţi butonul Radio (2) timp de 5 secunde.

ÖÖ LED-ul de stare (3) se aprinde intermitent periodic 1x.
2. Apăsaţi tasta de şters a emiţătorului portabil.
ÖÖ LED-ul Radio (3) se stinge.
ÖÖ Tasta este ştearsă din memoria receptorului de semnal şi nu mai posedă o funcţie.

8.5

Ştergerea tuturor tastelor ale emiţătorului portabil
1.

Apăsaţi butonul Radio (2) timp de 10 secunde.

ÖÖ LED-ul Radio (3) se stinge.
2. Apăsaţi tasta dorită a emiţătorului portabil.
ÖÖ LED-ul Radio (3) se stinge.
ÖÖ Toate tastele sunt şterse din memoria receptorului de semnal şi nu mai posedă
o funcţie.
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8.6

Reglarea deschiderii parţiale

În anumite cazuri de ex. la parcarea unei biciclete este de dorit să se deschidă doar parţial
poarta închisă. În acest scop se poate seta funcţia "deschidere parţială".
1.
2.
3.

Închideţi poarta.
Treceţi comutatorul DIP 6 pe "ON".
Menţineţi apăsat butonul Radio (2) timp de 0,5 s.

ÖÖ LED-ul Radio (3) se stinge.
4. Selectaţi funcţia "deschidere".
ÖÖ LED-ul de stare Status (4) se aprinde intermitent periodic 1x.
5. Reselectaţi funcţia "deschidere".
ÖÖ LED-ul de stare Status (4) se aprinde.
6. Apăsaţi tasta dorită a emiţătorului portabil.
ÖÖ LED-ul Radio (3) se stinge.
7. Cu aceeaşi tastă a emiţătorului portabil deschideţi poarta până în poziţia dorită,
opriţi-o şi închideţi-o.
ÖÖ Tasta apăsată este memorizată pentru funcţia "Deschidere parţială".
8. Cu DIP6 = OFF poate fi şters de fiecare dată un timp al deschiderii parţiale deja
memorizat. În continuarea se memorizează cu DIP6 = ON o nouă deschidere
parţială.
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8.7

Cuplarea / decuplarea iluminatului prin unde radio
1.

Menţineţi apăsat butonul radio (2) timp de 0,5 s.

ÖÖ LED-ul Radio (3) şi LED-ul de stare Status (4) se aprind.
Este iniţiat modul memorizare.
2. Apăsaţi tasta Start (9) aprox. 0,5 s.
ÖÖ LED-ul de stare Status (4) se aprinde intermitent.
3. Apăsaţi tasta dorită a emiţătorului portabil.
ÖÖ LED-ul Radio (3) se stinge.
ÖÖ Tasta emiţătorului portabil pentru conectarea şi deconectarea iluminatului
memorizată.
Această funcţionalitate nu este disponibilă atunci când:
• Timpii de funcţionare ai motorului nu sunt memorizaţi.
• Pe parcursul unei mişcări a porţii.
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9.

Funcţionare / operare

Administratorul explică utilizatorilor funcţiile de operare după punerea în funcţiune.
Atenţie
Sistemul mecanic şi marginile de închidere ale porţii pot prezenta pericole de strivire
şi forfecare.
• Păstraţi distanţa faţă de marginile de închidere în timp ce uşa se deschide sau
închide.
• Supravegheaţi copiii şi aveţi grijă să nu se joace cu sistemul de comandă.
• Nu introduceţi mâna într-o poartă în mişcare sau în elementele ei mobile.
• Menţineţi copii, persoanele cu handicap sau animalele departe de poartă.
• Deplasaţi-vă dincolo de poartă abia după ce aceasta a fost complet deschisă.
• Nu opriţi niciodată poarta manual fără să existe o situaţie de urgenţă.

9.1

Operarea cu butonul în capacul carcasei

1

2

3

1. Buton pentru deschidere
2. Buton de oprire
3. Buton pentru închidere
Cu fiecare activare a unui buton cu motorul în funcţiune este imediat oprită mişcarea porţii
(funcţia de panică).
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9.2

Operare cu buton extern cu 3 funcţii

1. Buton pentru deschidere
2. Buton de oprire
3. Buton pentru închidere
Cu fiecare activare a unui buton cu motorul în funcţiune este imediat oprită mişcarea porţii
(funcţia de panică).

9.3

Operare cu butonul extern de impuls

• Apăsaţi butonul şi eliberaţi.
Succesiunea comenzilor: deschidere – oprire – închidere – oprire – etc. Prima apăsare
a tastei după conectarea sistemului de comandă produce comanda "deschidere".
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9.4

Operarea cu emiţătorul portabil
Atenţie
Emiţătorul portabil trebuie utilizat numai când mişcarea porţii poate fi văzută şi dacă
nu există persoane sau bunuri în raza ei de acţiune.
• Telecomanda trebuie depozitată de aşa natură încât să nu aibă loc o acţionare
nedorită, de ex. de către copii sau animale.
• Nu utilizaţi telecomanda în locuri periculoase din punct de vedere al emisiilor radio,
de ex.: aeroport, spital.

• Utilizaţi tastele emiţătorului după alocare.

9.5

Operarea cu alte dispozitive de comandă

Pentru utilizarea altor dispozitive de comandă posibil conectate, a se vedea manualul
dispozitivelor de comandă respective.

49

10. Întreţinerea şi îngrijirea
Lucrările la sistemul de comandă pot fi efectuate doar de electricieni specialişti (în sensul
BGV A3, § 2 paragraful 3, valabil doar în Germania).
Pericol de electrocutare
• Nu atingeţi componentele aflate sub tensiune (capete de cablu, contacte etc)
dacă sistemul de comandă este conectat la reţeaua de curent.
• Carcasa unităţii de comandă nu trebuie niciodată curăţat cu un furtun cu apă sau
cu un dispozitiv de curăţare sub presiune.
• Nu utilizaţi soluţii bazice sau acizi pentru curăţare.
• Verificaţi regulat erorile de izolare ale cablurilor de curent electric sau zonele în
care acestea s-au deteriorat. Înlocuiţi imediat cablurile deteriorate sau defecte
după deconectarea imediată a tensiunii de reţea.
• Verificaţi dacă în carcasa sistemului de comandă există insecte şi umiditate,
în caz de necesitate uscaţi-o, respectiv curăţaţi-o.
• Verificaţi poziţia corectă a capacului sistemului de comandă şi dacă este cazul
remediaţi-o.

10.1 Transmiterea în exterior a numărului de cicluri prin intermediul
LED‑urilor
Numărul de cicluri pe care sistemul de comandă le-a absolvit deja pot fi exportate prin
intermediul LED-urilor spre sistemul de comandă. Pentru a porni afişarea, ţineţi apăsate
tastele "START" şi "RADIO" şi conectaţi în acest timp sistemul de comandă cu reţeaua
electrică. Apoi sistemul de comandă porneşte cu afişarea numărului de cicluri prin
intermediul LED-urilor.
LED sens funcţionare DESCHIS

Poziţia zecilor de mii

LED sens de funcţionare ÎNCHIS Poziţia miilor
LED Status (stare)

Poziţia sutelor

LED Radio

Poziţia zecilor

Poziţia unităţilor

Poziţia unităţilor

Exemplu:
LED sens de funcţionare DESCHIS

Se aprinde intermitent 3 x

3

LED sens de funcţionare ÎNCHIS

Se aprinde intermitent 7 x

7

LED Status (stare)

Se aprinde intermitent 4 x

4

LED Radio

Se aprinde intermitent 6 x

6

LED Safety

Se aprinde intermitent 3 x

3
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Sistemul de
acţionare a
= funcţionat
37.463 cicluri

10.2 Verificarea regulată
Verificaţi regulat funcţionarea corectă a dispozitivelor de siguranţă, însă cel puţin o dată la
6 luni şi documentaţi efectuarea verificării (a se vedea EN 12453:2000).
Verificaţi dispozitivele de siguranţă sensibile la presiune (de ex. şina de contacte de
siguranţă) la fiecare 4 săptămâni cu privire la funcţionarea sa corectă, a se vedea
EN 60335-2-95. Trebuie verificată cu un obstacol care să fie de cel puţin 50 mm înălţime.

10.3 Schimbarea becului

2
1

“clic”

3

Specificarea becului pentru iluminatul intern:
• CA 230 V, max. 15 W,
• Fasung E14, lungime max. 50 mm, diametru max. 28 mm (bec de cuptor).
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11. Demontarea
Demontarea sistemului de comandă poate fi efectuate doar de electricieni specialişti
(în sensul BGV A3, § 2 paragraful 3, valabil doar în Germania).
Pericol de electrocutare
• Înainte de începerea demontării deconectaţi tensiunea de reţea de la sistemul de
comandă, verificaţi scoaterea de sub tensiune şi asiguraţi contra reconectării.
Procedura de lucru este aceeaşi cu cea din paragraful "3 Montajul", însă în ordine
inversă.
Evacuaţi ca deşeu sistemul de comandă şi cablul. Componentele electronice şi
bateriile se încadrează la reziduuri speciale.
Administraţia oraşului sau a comunităţii oferă informaţii suplimentare despre
evacuarea reziduurilor speciale.
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12. Asistenţă în caz de avarii
Lucrările la sistemul de comandă pot fi efectuate doar de electricieni specialişti (în sensul
BGV A3, § 2 paragraful 3, valabil doar în Germania).
Pericol de electrocutare
• Nu atingeţi componentele aflate sub tensiune (capete de cablu, contacte etc)
dacă sistemul de comandă este conectat la reţeaua de curent.
Indicaţii pentru identificarea defecţiunilor
Dacă următorul tabel nu ia în considerare defecţiunea, urmaţi următoarele instrucţiuni:
• Decuplaţi elementele conectate (de ex. bariera fotoelectrică) şi introduceţi o punte,
a se vedea capitolul 3.2 Racordarea sistemului de comandă la pagina 16.
• Poziţionaţi toate comutatoarele pe "OFF" (setare din fabrică).
• Decuplaţi ambele potenţiometre (opritor stânga).
• Dacă reglajele au fost modificate cu TorMinal, efectuaţi un "Reset" cu TorMinal, a se
vedea manualul separat "TorMinal".
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Avaria

Cauza posibilă

Remediere

Sistemul de acţionare / Lipseşte alimentarea electrică.
sistemul de comandă
LED-ul de stare Status  nu se aprinde.
nu funcţionează.

Poarta nu poate fi
deschisă sau închisă
cu emiţătorul portabil.
Sau este posibil
parţial doar regimul
"om mort”.

Dispozitivul de siguranţă sau punte nu sunt
conectate, în funcţie de dotare

• Conectaţi comutatorul principal.
• Verificaţi siguranţa alimentării.
• Unitatea de comandă este defectă,
schimbaţi-o.
• Racordaţi dispozitivele de securitate
necesare.
• Introduceţi punţile.

Sistemul de comandă efectuează un
autotest, LED-ul de stare Status stins.

• Aşteptaţi autotestul, durată de aprox.
4 secunde.

Bariera fotoelectrică întreruptă, defectă sau
nu este detectată corect. LED-ul Safety se
aprinde intermitent periodic de 2x.

• Verificaţi bariera fotoelectrică de ex.
alimentarea electrică.

• Îndepărtaţi obstacolul.

• Îndepărtaţi obstacolul.
Şina de contacte de siguranţă electrică
acţionată, defectă sau nu este detectată
• Verificaţi şina electrică de contacte de
corect. LED-ul Safety se aprinde intermitent
siguranţă.
periodic de 1x.
* în scopuri de testare înlocuiţi dispozitivul
Dacă s-a trecut de pe o şină de contacte de de siguranţă cu o rezistenţă 8k2.
siguranţă optică pe o şină de contacte de
În continuare efectuaţi Power On Reset sau
siguranţă electrică 8k2 sau invers.
accesaţi una din poziţiile finale (autotest)
• Puneţi comutatorul DIP 8 pe "OFF" şi
lăsaţi-l câteva secunde în această poziţie.
• Puneţi comutatorul DIP 8 din nou pe "ON".
• Memorizaţi din nou timpul de funcţionare
(a se vedea capitolul 4.4 Reglare timp
de funcţionare / monitorizare timp
funcţionare).
Şina de contacte de siguranţă optică
acţionată, defectă sau nu este detectată
corect.
LED-ul Safety se aprinde intermitent
periodic de 1x.

• Îndepărtaţi obstacolul.

Semnalul permanent se află la o intrare
a butonului.

• Racordaţi corect sau înlocuiţi butonul.

Deconectare de urgenţă activă. LED-ul de
securitate se aprinde permanent.

• Dezasiguraţi butoanele OPRIRE DE
URGENŢĂ
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• Verificaţi şina optică de contacte de
siguranţă.
* în scopuri de testare înlocuiţi dispozitivul
de siguranţă cu o rezistenţă 8k2.
În continuare efectuaţi Power On Reset
sau deplasaţi într-una din poziţiile finale
(autotest)

• Temporizator pe intrarea butonului.

Avaria

Cauza posibilă

Remediere

Poarta nu poate fi
deschisă sau închisă
cu emiţătorul portabil.

Telecomanda nu este memorizată.

• Memorizare emiţător portabil, a se vedea
capitolul 7. Funcţii la pagina 34.

Bateria telecomenzii s-a consumat.

• Schimbaţi bateria, a se vedea manualul
de utilizare al emiţătorului portabil.

Butonul nu este corect conectat sau defect,
astfel există un semnal permanent.

• Conectaţi corect sau înlocuiţi
butonul, a se vedea capitolul 6.2
Racordaţi butoanele cu 2 şi 3 funcţii
la pagina 27sau 6.4 Racordarea
prelimitatoarelor la pagina 28

Poarta se poate
deschide sau închide
numai cât timp:
• Este apăsat un
buton (regim
de siguranţă şi
vigilenţă).

Este declanşat un dispozitiv de protecţie, de • Verificaţi bariera fotoelectrică de ex.
ex. o barieră fotoelectrică întreruptă.
alimentarea electrică.
LED-ul Safety se aprinde intermitent
• Îndepărtaţi obstacolul.
periodic de 2x.
Regim de siguranţă şi vigilenţă activ
Comutator DIP 8 "OFF".

• Este apăsată o tastă
a emiţătorului radio
portabil (regim Hold
Şina de contacte de siguranţă electrică
to Run).
acţionată, defectă sau nu este detectată
corect.
LED-ul Safety se aprinde intermitent
periodic de 1x.

Lumina de avertizare
racordată nu se
aprinde.

Sistemul de iluminare
internă nu se aprinde.

• Dezactivare regim de siguranţă şi
vigilenţă:
Treceţi comutatorul DIP 8 pe "ON".
• Indicaţie: În regimul de siguranţă şi
vigilenţă sunt valabile alte prescripţii de
siguranţă decât la regimul automat.
• Îndepărtaţi obstacolul.
• Verificaţi şina electrică de contacte de
siguranţă.

Şina de contacte de siguranţă optică
acţionată, defectă sau nu este detectată
corect.
LED-ul Safety se aprinde intermitent
periodic de 1x.

• Verificaţi şina optică de contacte de
siguranţă.

Siguranţa este defectă.

• Înlocuiţi siguranţa.

Becul defect.

• Înlocuiţi becul.

Siguranţa este defectă.

• Înlocuiţi siguranţa.

Becul defect.

• Înlocuiţi becul.
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• Îndepărtaţi obstacolul.

Avaria

Cauza posibilă

Remediere

Închiderea automată
nu funcţionează.

Regim de funcţionare "Om mort" activ.

• Dezactivare regim de siguranţă şi
vigilenţă:
Treceţi comutatorul DIP 8 pe "ON".

Comandă permanentă "DESCHIS".

• Comutator extern cu ceas conectat
à nicio eroare, a se vedea capitolul
7.3 Reglarea închiderii automate la
pagina 35

Bariera fotoelectrică întreruptă, defectă sau
nu este detectată corect. LED-ul Safety se
aprinde intermitent periodic de 2x.
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• Îndepărtaţi obstacolul.
• Verificaţi firele şi funcţionarea barierei
fotoelectrice.

12.1 Semnificaţia codului intermitent
Anumite regimuri de funcţionare sau defecţiuni sunt afişate cu ajutorul codurilor
intermitente sau al LED-urilor şi iluminării.
Sistemul de comandă nu trebuie să fie aşadar deschis pentru a putea crea o diagnoză.
12.1.1 Legendă
Simbol

Semnificaţie pentru LED sau iluminare
OPRIT
PORNIT

__

Aprindere intermitentă 1 x, pauză...

...

__

...

Aprindere intermitentă 2 x, pauză...

etc. ...

12.1.2 Descriere
Afişaj

Funcţie / mesaj de
răspuns

Regim de funcţionare / eroare
- Alimentarea cu energie lipseşte
- Siguranţa F2 lipseşte sau este defectă
- Altă eroare hardware

LED-ul de stare
Status "verde"

LED SUS "galben"

- Test hardware propriu OK
__

...

- Cursă automată de închidere activă
- Mod de memorizare pentru deschidere
punctuală, închidere sau deschidere
parţială

__

...

- Mod punere în funcţiune activ
(DIP 8 ON)
În regimul normal (DIP 8 OFF):
- Timpii de funcţionare ai motorului nu
sunt memorizaţi

Se aprinde intermitent
cât timp sensul de rulaj
respectiv este activ
__

LED JOS "galben"

Mod de punere în funcţiune (DIP 8 OFF):
- Regim normal (DIP 8 = ON)
- Timpii de funcţionare ai motorului nu
sunt memorizaţi

...

Se aprinde intermitent
cât timp sensul de rulaj
respectiv este activ
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__

...

Se aprinde intermitent
până când eroarea este
înlăturată

__

...

Se aprinde intermitent
până când eroarea este
înlăturată
__

- Bariera fotoelectrică inexistentă
- Bariera fotoelectrică defectă
- Bariera fotoelectrică a detectat un
obstacol
- Configuraţia barierei fotoelectrice
modificată
DIP 8 OFF:
- Regimul de siguranţă şi vigilenţă activ

...

Se aprinde intermitent
până când eroarea este
înlăturată
LED Safety "roşu" şi
iluminare integrată
__

- Dispozitivul de siguranţă nu este
detectat
- Verificarea dispozitivelor de siguranţă
nu este încă încheiată
- Dispozitiv de siguranţă (SKL)
obstacol detectat
- Configuraţia dispozitivului de siguranţă
modificată

...

Se aprinde intermitent
până când eroarea este
înlăturată

DIP 8 ON
- Timpii de funcţionare ai motorului nu
sunt memorizaţi
- Prelimitatorul trebuie să fie verificat /
reglat (nu este reglat prin iluminarea
integrată)
- Siguranţă anti-rulare acţionată
- Deconectare de urgenţă activă
- Oprire de urgenţă în sensul de
deplasare DESCHIS activă
- Eroare de timp de rulare motor
- Intrare STOP activă

Aprins până când
eroarea este înlăturată
(numai pentru LED,
nu pentru iluminarea
integrată)
Eroare hardware
- Test RAM
- Test ROM
- Test EPROM
- Test relee

__
...
Se aprinde intermitent
până la următorul
Power Reset
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13. Şinele bornelor

FU
F

13.1 Şina bornelor 1: Racordul la reţea, motorul şi ieşiri de 230 V

1

2

3

4

5

6 7

8

N

10 11 12

N

M

L1 N

9

N

INT.

EXT.

Componentă

MOD

Reţea

L1 (bn) CA 230 V

1

N (bu)

2

Motor

Iluminare internă

Lumină de
avertizare

Bornă

PE

(gn/ye) pentru reţea

3

PE

pentru motor

4

N (bu)

5

Deschidere ieşire releu

6

Închidere ieşire releu

7

N (bu)

8

Releu ieşire lumină
CA 230 V, max. 15 W

9

PE

10

N

11

Releu ieşire lumină
CA 230 V, max. 40 W

12
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13.2 Şina bornelor 2: Intrări de semnal

T.

14 16 18 20 22 24 26 2
13 15 17 19 21 23 25 2

Componentă

MOD

Bornă

Siguranţă la cădere *)

Contact normal închis

Comutatorul
Deconectare de
urgenţă *)

Contact normal închis

Buton de impuls **)

Contact normal deschis

20
22
22
24
13
15

Buton cu 3 funcţii
(buton cu 2 funcţii)

Releu (fără potenţial)

COM

17

STOP *)

19

DESCHIS **)

21

ÎNCHIS **)

23

COM

16

Contact normal deschis

14

Contact normal închis

18

*) Cu contact normal închis fără potenţial
**) Cu contact normal deschis fără potenţial
Lungime maximă cablu la accesoriile de la şina bornelor 2: 30 m
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13.3 Şina bornelor 3: Intrări de siguranţă

0 22 24 26 28 30 32 34 36
9 21 23 25 27 29 31 33 35
Componentă

MOD

Bornă

Prelimitator

CC 12V

26; 30

Şina optică
de contacte
de siguranţă
(FRABA,
Witt, ...)
Modulul
Tranceiver
pentru
DoorScout

Contact semnal NO (ye)

28

CC 12 V (bn), max. 60 mA *)

30

Semnalul (gn)

32 **)

GND (wh)

34 **)

CC 12 V, max. 60 mA
Semnalul (gn)

32**)

GND (bu)

34**)

GND (wh)

36

CC 24 V (RD), max. 80 mA*)
Şină de contacte + (bn)
de siguranţă
GND (wh sau bu)
electrice 8k2

27
32 **)
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34 **)

Barieră
fotoelectrică cu
contact normal
închis

Receptor

Emiţător
Barieră
fotoelectrică cu
2 fire

CC 24 V, max. 80 mA *)

25

COM

29 *)

NC

31 *)

GND

33

CC 24 V, max. 80 mA *)

27

GND

35

Polaritatea oarecare

29 **)
31 **)

*)

Putere absorbită max. valabilă pentru întregul sistem de comandă:
la 12 V: 60 mA, la 24 V: 80 mA

**)

EN ISO 13849-1:2008 cat. 2, PLd

Lungime maximă cablu la accesoriile de la şina bornelor 3: 30 m
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Garanţie
Garanţia corespunde prevederilor legale. Persoana de contact pentru servicii de garanţie este
reprezentantul comercial calificat.
Solicitarea de servicii de garanţie poate fi exprimată numai în ţara în care a fost achiziţionat sistemul
de comandă.
Bateriile, siguranţele şi corpurile de iluminat nu sunt incluse în garanţie.

Date de contact
Dacă aveţi nevoie de un serviciu pentru clienţi, piese de schimb sau accesorii, vă rugăm să contactaţi
reprezentantul comercial calificat, întreprinderea de montaj sau direct
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Str. 21–27
D-73230 Kirchheim/Teck
www.sommer.eu
info@sommer.eu

Feedback referitor la acest manual de montaj şi utilizare
Am încercat să realizăm un manual de montaj şi utilizare cât mai clar cu putinţă. Dacă puteţi să ne
oferiţi idei pentru îmbunătăţirea acestuia sau dacă lipsesc indicaţii din manualul de montaj şi utilizare,
vă rugăm să ne transmiteţi propunerile dumneavoastră:
  +49 (0) 7021 8001-403
  doku@sommer.eu

Service
În caz de service adresaţi-vă la Service-Hotline sau vizitaţi pagina noastră de internet:
+49 (0 )900 1800-150
(0,14 Euro/minut din reţeaua fixă germană, preţurile pentru apeluri de pe telefoane mobile pot
prezenta diferenţe)
http://www.sommer.eu/de/kundendienst.html

Drepturile de autor şi de protecţie
Drepturile de autor ale acestui manual de montaj şi de exploatare rămân la producător. Nicio parte
a acestui manual de montaj şi de exploatare nu poate fi reprodusă sub nicio formă şi nu poate fi
prelucrată, multiplicată sau distribuită utilizând sisteme electronice fără aprobarea scrisă a firmei
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH.
Încălcările care contravin indicaţiilor de mai sus implică obligativitatea unor despăgubiri.
Toate mărcile amintite în aceste instrucţiuni sunt proprietatea producătorilor respectivi şi recunoscute
ca atare.

