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Acest produs instalat conform prezentelor instrucţiuni permite o montare conformă cu normele EN 12453 şi EN 13241-1.
Instrucţiunile prezentate în manualele de instalare şi utilizare ale acestui produs au drept obiectiv satisfacerea exigenţelor de siguranţă privind bunurile, 
persoanele şi normele specifice.
Noi, Somfy, declarăm că acest produs este conform cu exigenţele esenţiale şi alte dispoziţii pertinente ale Directivei 1999/5/CE. O declaraţie de conformitate 
este pusă la dispoziţie la adresa www.somfy.com/ce (ELIXO  500 230V RTS).
Produs utilizabil în Uniunea Europeană, în Elveţia şi în Norvegia.

GENERALITĂŢI

INSTRUCŢIUNI	DE	SIGURANŢĂ
Avertisment
Citiţi întotdeauna acest manual de instalare şi instrucţiunile de siguranţă anexate înainte de a începe instalarea acestui produs Somfy.
Acest manual descrie instalarea, punerea în funcţiune şi modul de utilizare a acestui produs. Urmaţi toate instrucţiunile din acest manual de utilizare, 
deoarece o instalare incorectă poate provoca răni grave.
Orice utilizare în afara domeniului de aplicaţie definit de Somfy nu este conformă şi, ca urmare, nu este acoperită de garanţie. Acest caz, ca şi orice utilizare 
neconformă instrucţiunilor date aici, exclude responsabilitatea Somfy pentru daune sau vătămări.
Acest produs Somfy trebuie să fie instalat de un instalator profesionist în motorizarea şi automatizarea locuinţei, căruia îi este destinat acest manual.
Pe de altă parte, instalatorul trebuie să se conformeze normelor şi legislaţiei în vigoare în ţara de instalare şi să-şi informeze clienţii cu privire la condiţiile de 
utilizare şi de întreţinere a produsului. Responsabilitatea instalării de automatizare şi a funcţionării sale "conform normelor" îi revine instalatorului.
Acest aparat nu este prevăzut pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) ale căror capacităţi fizice, senzoriale sau mentale sunt reduse, sau de către 
persoane lipsite de experienţa sau de cunoaşterea necesare, exceptând cazul în care au putut beneficia, prin intermediul unei persoane responsabile cu 
siguranţa lor, de o supraveghere sau de instrucţiuni prealabile referitoare la utilizarea aparatului.

Instrucţiuni	de	siguranţă	privind	instalarea
 Somfy nu îşi asumă nicio responsabilitate în materie de siguranţă şi bună funcţionare a motorizării în cazul în care sunt utilizate 
componente ale altor producători. 
Nu pot fi modificate componentele motorizării în cazul în care Somfy nu autorizează în mod special această modificare. 
Se informează utilizatorul despre buna funcţionare a sistemelor de comandă şi despre executarea deschiderii manuale în caz de 
urgenţă. 
O utilizare care nu este în conformitate cu instrucţiunile din prezentul manual sau o utilizare incorectă a produsului pot provoca leziuni 
persoanelor şi animalelor sau pagube materiale.

Loc de instalare
•  Înainte de a începe instalarea, asiguraţi-vă că amplasarea instalaţiei este în conformitate cu prevederile în vigoare. În special, poziţia stabilită pentru 

fixarea motorizării trebuie să permită să efectuaţi deblocarea manuală a porţii de acces într-un mod uşor şi sigur.
•  Verificaţi dacă plaja de temperatură marcată pe motorizare este adaptată la amplasarea instalaţiei.
•  Asiguraţi-vă că nu există zone periculoase (strivire, forfecare, înţepenire) între poarta de acces şi părţile fixe înconjurătoare datorate mişcării de deschidere 

a porţii de acces.
•  Nu instalaţi acest produs într-un mediu exploziv.
•  Păstraţi o zonă liberă de 500 mm în spatele porţii de acces atunci când aceasta este complet deschisă.

Instalare
•  Înainte de a începe instalarea, asiguraţi-vă că structura porţii de acces este conformă prescripţiilor normelor în vigoare şi în special:

•  Şina de culisare a porţii de acces trebuie să fie liniară, orizontală, iar roţile trebuie să poată suporta greutatea porţii de acces.
•  Poarta de acces trebuie să poată fi deplasată uşor manual pe întreaga sa cursă şi nu trebuie să se confirme nicio deviere laterală excesivă.
•  Ghidajul superior trebuie să permită jocul exact cu poarta de acces pentru a asigura o mişcare regulată şi silenţioasă.
•  Opritoare la sol trebuie să fie instalate atât la deschidere, cât şi la închidere.

•  Pe o poartă de acces cu bare, dacă barele sunt distanţate la mai mult de 40 mm unele de celelalte, instalaţi dispozitivul de siguranţă adecvat pentru a 
evita forfecarea.

•  Urmăriţi poarta de acces în timpul mişcării.
•  Deblocarea manuală poate antrena o mişcare necontrolată a canatului.
•  Nu lăsaţi dispozitivele de comandă fixe şi telecomenzile la îndemâna copiilor.
•  Orice întrerupător fără sistem de blocare trebuie instalat cu vedere directă la poarta de acces, dar la distanţă de părţile mobile. Acesta trebuie instalat la o 

înălţime minimă de 1,5 m şi nu trebuie să fie accesibil publicului.
•  Verificaţi dacă motorizarea nu poate fi utilizată cu o parte antrenată care încorporează o portiţă (exceptând cazul în care motorizarea nu poate funcţiona 

cu portiţa deschisă).

În	timpul	instalării	motorizării
•  Îndepărtaţi bijuteriile (brăţară, lanţ sau altele).
•  Pentru operaţiile de găurire şi de sudare, purtaţi ochelari speciali şi protecţii adecvate.
•  Utilizaţi sculele potrivite.
•  Nu vă racordaţi la reţeaua de electricitate sau la o baterie de rezervă înainte de a fi terminat instalarea.
•  Manevraţi cu precauţie sistemul de motorizare pentru a evita orice risc de rănire.
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Alimentare	electrică
•  Pentru a funcţiona, motorizarea trebuie să fie alimentată la 230 V 50 Hz. Linia electrică trebuie să fie :

•  rezervată exclusiv motorizării,
•  cu o secţiune minimă de 1,5 mm²,
•  echipată cu un întrerupător omnipolar omologat cu deschiderea contactelor de cel puţin 3,5 mm, dotat cu o protecţie (siguranţă sau disjunctor de 

calibrul 16 A) şi cu un dispozitiv diferenţial (30 mA),
•  instalată conform normelor de siguranţă electrică în vigoare,
•  echipată cu un paratrăsnet (conform normei NF C 61740, tensiune reziduală maximă 2 kV),

•  Verificaţi dacă instalarea la pământ este efectuată corect: conectaţi toate părţile metalice ale ansamblului şi toate componentele instalaţiei dotate cu bornă 
de legare la pământ. 

•  După instalare, asiguraţi-vă că mecanismul este reglat corect, că sistemul de protecţie şi orice dispozitiv de decuplare manuală funcţionează corect.

Dispozitive	de	siguranţă
•  Alegerea accesoriilor de siguranţă de la instalare trebuie să fie conformă cu normele aplicabile şi reglementărilor în vigoare din ţara de instalare. Utilizarea 

oricărui accesoriu de siguranţă nevalidat de Somfy se face exclusiv cu responsabilitatea unică a instalatorului.
•  Instalaţi toate dispozitivele de siguranţă (celule fotoelectrice, bare palpatoare etc.) necesare protejării zonei de pericole de strivire, de înţepenire, de tăiere, 

în conformitate cu directivele şi normale aplicabile.
•  Conform normei EN 12453, cu privire la siguranţa utilizării porţilor şi porţilor de acces motorizate, utilizarea unităţii TAHOMA pentru comanda unui sistem 

automat de uşă de garaj sau de poartă de acces fără vizibilitatea utilizatorului, necesită în mod obligatoriu instalarea unui dispozitiv de siguranţă de tip 
celulă fotoelectrică pe acest sistem automat.

• Dispozitive de siguranţă (celule): verificaţi buna funcţionare la maxim fiecare 6 luni.

Mentenanţă
•  Verificaţi regulat starea porţii de acces. Porţile de acces în stare proastă trebuie reparate, întărite, sau schimbate. Verificaţi strângerea corectă a şuruburilor 

şi a fixărilor diferitelor elemente ale motorizării.
•  Înainte de a interveni asupra instalaţiei, întrerupeţi alimentarea electrică.
•  Utilizaţi numai piese originale pentru orice întreţinere sau reparaţie. 

Adăugarea	unei	motorizări	pe	o	poartă	de	acces	existentă
Măsuraţi efortul cu un aparat de măsură conform cu exigenţele clauzei 5.1.1 din cadrul normei EN 12445. 

DESCRIEREA	PRODUSULUI
Domeniu	de	aplicare
Porţi de acces culisante până la 500 kg şi 100 de manevre zilnice.

Componenţa	kitului	standard
1 Motor Elixo 230 V x 1
2 Telecomandă Keygo RTS x 2
Kit de fixare la sol: 
3a Bulon de ancorare x 4
3b Piuliţă x 8
3c Şaibă x 8
3d Diblu x 4

4 Ansamblu mâner de deblocare manuală x 1
5 Cheie de blocare a mânerului x 2
6 Picioruş de capete de cursă x 2
7 Şablon de găurire x 1
8 Mâner de reglare a cuplului motor x 1
9 Cheie fixă x 1

2
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Descrierea	motorizării
1 Capac
2 Motor
3 Unitate de comandă şi condensator
4 Reductor
5 Grup de capăt de cursă
6 Pinion
7 Mecanism de deblocare manuală

E

E F

G

C
D

A

B

C

E
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D

FG

i

i

H

Gabaritul	general	al	motorului

263 163
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Vederea	generală	a	unei	instalări	tip

A Motor
B Cremalieră
C Antenă
D Lampă de semnalizare
E Set de celule fotoelectrice
F Contact cu cheie
G Margine cu profil din cauciuc
H Picioruş de capăt de cursă
i Opritoare la sol
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Instalarea	motorizării

Montarea	sistemului	de	fixare
Kitul de fixare a motorului furnizat este prevăzut pentru o bază din beton. 
Pentru orice alt tip de suport, utilizaţi elemente de fixare adaptate. 
[1].		  Poziţionaţi şablonul:

•  paralel cu poarta de acces,
•  orientând simbolul pinionului spre poarta de acces,
•  decalând-o cu 25 mm în raport cu poziţia verticală înaintea cremalierei 

(dacă cremaliera este prevăzută cu un capac, măsuraţi plecând de la 
poziţia verticală a cremalierei şi nu a capacului),

•  astfel încât să nu deranjeze trecerea şi să asigure deschiderea şi 
închiderea totală a porţii de acces.

[2].		  Marcaţi amplasarea elementelor de fixare la sol.
[3].		  Găuriţi până la o adâncime de 85 mm.
[4].		  Introduceţi diblurile.
[5].		 Înşurubaţi buloanele de ancorare pe:

•  partea filetată pentru o înălţime a cremalierei cuprinsă între 120 şi 
130 mm,

•  partea filetată + nefiletată pentru o înălţime a cremalierei cuprinsă între 
100 şi 110 mm.

•  85 mm pentru montarea la sol* pe o suprafaţă plană betonată.

14 mm

25 mm

INSTALARE 
 Motorizarea trebuie să fie decuplată în momentul instalării.

Asamblarea	mânerului	de	deblocare	manuală	

Pentru a facilita înfiletarea buloanelor de ancorare, utilizaţi 2 
piuliţe pentru a realiza „piuliţă contra piuliţă”.

h

25

≥ 
23

100 ≤ h ≤ 130 85

77

45 mm

35 mm

60 mm

100 mm<h<110 mm
120 mm<h<130 mm

[1].		 Introduceţi mânerul de deblocare în locaşul special al motorului.
[2].		 Înşurubaţi mânerul de deblocare.
[3].		Puneţi capacul pentru şurub.

Deblocarea	motorizării
[1].		Rotiţi cheia cu un sfert de tură spre stânga. 
[2].		Rotiţi mânerul de deblocare spre dreapta.

   
Nu împingeţi poarta cu putere. Urmăriţi poarta de-a lungul întregii curse în timpul manevrelor manuale. 

[6].		  Înfiletaţi câte o piuliţă şi o şaibă pe fiecare bulon de ancorare.

*  În cazul montării la sol, după fixarea motorului, montaţi o cremalieră cu găuri 
de fixare alungite pentru a permite reglarea jocului cremalieră-pinion.
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Fixarea	picioruşelor	de	capete	de	cursă
[1].		  Manevraţi manual poarta de acces pentru a o pune în poziţie deschisă.
[2].		  Poziţionaţi un picioruş pe cremalieră astfel încât să acţioneze contactul de capăt de 

cursă al motorului. 
[3].		  Prindeţi picioruşul pe cremalieră.
[4].		  Manevraţi manual poarta de acces pentru a o pune în poziţie închisă, apoi repetaţi 

etapele 2 şi 3 ale procedurii pentru a fixa al doilea picioruş pe cremalieră.

5 

M

1

GND

234

NL

DXSX

h

25

>2
3

h100 130

2 
m

m

50

NO OK
Fixarea	motorului
[1].		  Poziţionaţi motorul pe buloanele de ancorare, introduceţi-l şi apoi împingeţi-l spre 

poarta de acces.
[2].		  Asiguraţi-vă că pinionul este poziţionat corect sub cremalieră.
[3].		  Reglaţi înălţimea motorului şi/sau a cremalierei pentru a asigura un joc cremalieră-

pinion de aproximativ 2 mm. Acest reglaj este important pentru a evita o uzură 
prematură a pinionului şi a cremalierei; pinionul nu trebuie să suporte greutatea porţii 
de acces.

[4].		  Verificaţi dacă:
•  piuliţele de reglaj sunt toate în contact cu baza motorului,
•  motorul este la nivel,
•  poarta de acces culisează corect,
•  jocul cremalieră-pinion nu variază semnificativ pe toată cursa porţii de acces. 

[5].		  Înfiletaţi o şaibă şi apoi o piuliţă pe fiecare bulon de ancorare pentru a fixa motorul.

Racordarea la alimentare
Pentru racordarea motorului la alimentare, utilizaţi un cablu multipolar cu secţiunea 
minimă de 3x1,5 mm² şi de tipul prevăzut de norme.
Racordaţi neutrul (N) la borna 1 a motorului.
Racordaţi faza (L) la borna 2 a motorului.
Racordaţi firul de împământare la borna de împământare de la baza motorului.

 Firul de împământare trebuie să fie întotdeauna mai lung decât faza şi 
neutrul, astfel încât să fie ultimul deconectat în cazul în care este smuls.

Bornă	de	împământare
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PUNERE	RAPIDĂ	ÎN	FUNCŢIUNE

[1]

[2]

Recuplaţi	din	nou	motorizarea
[1].		  Rotiţi mânerul de deblocare spre stânga.
[2].		  Manevraţi manual poarta de acces până când dispozitivul de acţionare se blochează 

din nou. 
[3].		  Rotiţi cheia cu un sfert de tură spre dreapta.

Cablarea motorului

Motorizare	la	stânga	(A)	 Motorizare	la	dreapta	(B)
Fir Bornă Bornă

Conectare motor Negru 3 5
Maro 5 3

Conexiune	capăt	
de	cursă

Roşu 11 12
Maro 12 11
Negru 7 7

Puneţi	instalaţia	sub	tensiune	înainte	de	a	începe	punerea	în	funcţiune.

Memorarea	telecomenzilor
Pentru	a	memora	o	telecomandă: 
[1].		  Apăsaţi 2 s pe tasta PROG a unităţii de comandă. Indicatorul 

luminos roşu se aprinde „continuu”.
[2].		  Apăsaţi pe canalul telecomenzii care trebuie asociată 

motorizării într-un interval de 2 min. Indicatorul luminos roşu 
clipeşte, telecomanda este memorată.

Executarea acestei proceduri pentru un canal deja memorat 
provoacă ştergerea acestuia.
Pentru	a	adăuga	alte	telecomenzi: repetaţi aceeaşi procedură.
Pentru	a	adăuga	o	telecomandă	de	tip	Telis:  
[1].		  Apăsaţi 2 s pe tasta PROG a unităţii de comandă. Indicatorul 

luminos roşu se aprinde „continuu”.
[2].		  Apăsaţi pe tasta PROG din spate de la Telis într-un interval 

de 2 min. Indicatorul luminos roşu clipeşte, telecomanda este 
memorată.

Pentru	 a	 ieşi	 din	 modul	 de	 programare	 fără	 a	 înregistra	
telecomanda: apăsaţi scurt pe tasta PROG a unităţii de comandă.

2 s

[1] [2]

.......2 min........

2 s

[1] [2]

.......2 min........

A
B

Reglare	cuplu	motor

  Reglarea cuplului motor trebuie realizată după indicaţiile din normele de 
siguranţă în vigoare înainte ca motorizarea să fie operaţională.

[1].		  Întrerupeţi alimentarea electrică.
[2].		  Cu cheia fixă furnizată, blocaţi arborele motorului „A”. 
[3].		  Cu mânerul de reglare a cuplului, strângeţi piuliţa cu strângere automată „B” pentru a creşte 

cuplul sau slăbiţi-o pentru a reduce cuplul.

ÎN	ACEST	STADIU	AL	INSTALĂRII,	MOTORIZAREA	ESTE	PREGĂTITĂ	DE	FUNCŢIONARE.

A

B
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TEST	DE	FUNCŢIONARE

STOP

STOP

Funcţionare	la	deschidere	totală

Funcţionare	celule	fotoelectrice
Modul de funcţionare a celulelor fotoelectrice poate fi programat în momentul instalării în modul următor:
Mod	celule	fotoelectrice	active	la	numai	la	închidere: dacă un obstacol este detectat la închidere, poarta de acces se închide, apoi se redeschide.
Mod	celule	fotoelectrice	active	la	deschidere	şi	la	închidere: 
•  la deschidere: dacă este detectat un obstacol, poarta de acces se opreşte, apoi continuă să se deschidă atunci când obstacolul nu mai acoperă celulele.
•  la închidere: dacă este detectat un obstacol, poarta de acces se opreşte, apoi se redeschide atunci când obstacolul nu mai acoperă celulele.

Funcţionări	particulare
Consultaţi broşura utilizatorului.
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Pentru	a	fi	în	conformitate	cu	norma	EN	12453,	o	margine	palpatoare	activă	echipată	cu	un	sistem	electronic	care	îşi	asigură	autotestul	(Bircher	
Reglomat	ref.	ELE040/080A0J0/1/XXXX/2	+	ref.	ESA25-24ACDC)	trebuie	să	fie	instalată	pe	motorizare.	După	instalarea	marginii	palpatoare	acti-
vă,	este	obligatoriu	să	măsuraţi	efortul	cu	un	aparat	de	măsură	conform	cu	exigenţele	clauzei	5.1.1	din	norma	EN	12445.	

Borne Indicaţii	 blocuri	
terminale

Racordare Comentariu

1
2

N
L

Alimentare monofazată 230 V, 50-60 Hz Notă: Conexiune la împământare pe baza motorului

3
4
5

Motor 4: comun
3 şi 5: motor şi condensator

1
4

Ieşire lampă portocalie de 230 V autoclipitoare

7
8
9
10
11
12

COM
START
OPRIRE
PHOT
SWO
SWC

Comun pentru intrările de comandă (8-9-10-11-12)
Intrare punct de comandă care funcţionează secvenţial
Intrare punct de comandă exclusiv de închidere
Intrare celule fotoelectrice
Contact capăt de cursă la deschidere
Contact capăt de cursă la închidere

13
14

0V
24V

Ieşire de 24 V alternativ pentru alimentarea 
perifericelor

15
16

Ieşiri neutilizate Întrerupere 24 V, 1,2 A
Tensiune de Siguranţă Foarte Joasă (TSFJ)

17
18

Ame
Tresă

Antenă

19
20

COM
PED

Intrare punct de comandă de deschidere pentru pietoni

PLAN	DE	CABLARE	GENERAL		

5 

M

1234

NL

24V 0V

B
L

NC
P

H
O

T

NC

S
T

NO

18 7

NC

S
W

C

C
O

M

NC
S

W
O

8911121415 13 1016171920 
P

E
D

  Intrările 9 şi 10 trebuie să aibă punţi la borna 7 dacă ele nu sunt utilizate pentru a branşa un periferic de siguranţă.



R
O

Elixo 500 230V RTS

10 Copyright © 2012 Somfy SAS. All rights reserved

RACORDAREA	PERIFERICELOR
Lampă	portocalie	autoclipitoare	230	V Antenă

Celule fotoelectrice Celule	reflex
Pe celulă, puneţi dipswitch1 şi dipswitch2 pe PORNIT.

5 

M

1234

NL

24V 0V

18 1415 1316171920 
P

E
D

24V
ac/dc 0V C NO

1 2 3 51 2

24V
ac/dc 0V

24V

IIß R
C

0V

B
L

NC
P

H
O

T

C
O

M

NC

S
T

NO

18 7

NC

S
W

C
NC

S
W

O

8911121415 13 101617

TX RX

24V

IIß R
C

0V

B
L

NC
P

H
O

T

NC

S
T

NO

18 7

NC

S
W

C

C
O

M

NC
S

W
O
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PARAMETRIZARE

DIAGNOSTICARE

ŞTERGEREA	TUTUROR	TELECOMENZILOR

ON OFF

DIP 8

TCA

+

+
-

-
TW

DIP 7

DIP 6
DIP 5

DIP 4

DIP 3

DIP 2

DIP 1

Potenţiometre:	pentru	a	modifica	timpii	de	închidere	automată	şi	de	lucru	ai	motorului.

TCA:
Timp de închidere 
automată

între 0 şi 90 s Reglarea temporizării închiderii automate (Dacă DIP1 este pe 
PORNIT).

TW: 
Timp de lucru al 
motorului

Între 0 şi 120 s Timpul de lucru al motorului trebuie să fie uşor mai mare decât 
timpul de închidere real al porţii de acces.

DIP	switch:	pentru	a	alege	modul	de	funcţionare	a	motorului	şi	a	perifericelor	sale.

DIP1:
Închidere automată

PORNIT:  Activează închiderea 
automată

OPRIT:		Dezactivează	închiderea	
automată

Închiderea porţii de acces se efectuează automat după durata de 
temporizare programată (TCA).

DIP2: 
Funcţionarea celulelor 
fotoelectrice

PORNIT: Exclusiv la închidere La închidere, oprire apoi inversarea mişcării.
La deschidere, celule inactive.

OPRIT:		La	deschidere	şi	la	
închidere

La	închidere,	oprire	apoi	inversarea	mişcării	odată	ce	celulele	
nu	mai	sunt	acoperite.	 
La	deschidere,	oprire	apoi	reluarea	mişcării	odată	ce	celulele	
nu	mai	sunt	acoperite.	

DIP3: 
Blocare impulsuri

PORNIT: Numai la deschidere
OPRIT:	Niciunul

Impulsurile în timpul deschiderii nu au niciun efect.

DIP4: 
3 pas/4 pas

PORNIT: Activează logica 3 PAS 3 PAS = funcţionare în mod semiautomat (consultaţi „Manual de 
utilizare” pag. 2).

OPRIT:	Activează	logica	4	PAS 4	PAS	=	funcţionare	în	mod	secvenţial	 
(consultaţi	„Manual	de	utilizare”	pag.	2).

DIP 5 
DIP 6

DIP 5 şi 6 nu sunt utilizaţi şi nu produc niciun efect.

DIP 7 
Deschidere pentru 
pietoni

PORNIT: Activează deschiderea 
pentru pietoni
OPRIT:		Dezactivează	

deschiderea	pentru	
pietoni

O apăsare scurtă pe telecomandă antrenează deschiderea parţială 
a porţii de acces şi o apăsare lungă pe telecomandă antrenează 
deschiderea totală a porţii de acces.
Timp de deschidere fix: 7 s.

Apăsaţi mai mult de 7 s pe tasta PROG a unităţii de comandă a motorizării. Indicatorul luminos clipeşte pentru a indica că toate telecomenzile sunt şterse.

LED-urile de autodiagnosticare, situate pe bornierul unităţii de comandă permit să se 
controleze funcţionarea motorului şi a perifericelor sale.

DL2 START-se aprinde la comanda START
DL3 OPRIRE-se stinge la comanda OPRIRE
DL4 PHOT-se stinge dacă celulele fotoelectrice nu sunt aliniate sau sunt acoperite
DL5 SWO-se stinge la comanda de capăt de cursă de deschidere
DL6 SWO-se stinge la comanda de capăt de cursă de închidere
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CARACTERISTICI TEHNICE
CARACTERISTICI GENERALE
Alimentare de la reţeaua electrică 230 V - 50 Hz
Alimentare motor 230 V CA
Rotaţii motor 1400 rot/min
Putere absorbită 290 W
Curent max. absorbit 1,5 A (230 V) - 3 A (110 V)
Condensator 10 μF (230 V) - 40 μF (110 V)
Protecţie termică 110 °C
Clasă de izolaţie F
Raport de reducere 1/30
Turaţii la ieşire 48 rot/min
Pinion modul 4 mm (14 dinţi)
Lubrifiere Unsoare permanentă
Condiţii climatice de utilizare - 15 °C / + 60 °C - IP 24
Frecvenţă radio Somfy RTS 433,42 MHz
Număr de canale ce pot fi memorate 36
Siguranţe 250 V T 0,62 A şi T 1 A

CONEXIUNI
Alimentare accesorii 24 V (0,2 A max. absorbit)
Conexiune lampă portocalie 
autoclipitoare

230 V max. 15 W

Intrare antenă deplasată Da: compatibil antenă RTS (Ref. 2400472)

FUNCŢIONARE
Manevre manuale Decuplare mecanică cu mâner
Detectare de obstacole Ambreiaj cu fricţiune
Timp de închidere automată între 0 şi 90 s
Timp de deschidere pentru pietoni Exact 7 s
Pauză de inversare aproximativ 1 s
Timp de lucru între 0 şi 120 s
Viteză poartă de acces 8,5 m/min
Greutate maximă a porţii de acces 500 kg
Cuplu max. 20 Nm
Număr de cicluri/zi 100
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