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Unitate de comand ăelectronic ăpentruădispozitiveleădeăac ionareăSPIDERă6060,ăSPIDERă6065,ă

SPIDER 6100. 

Manualădeăinstruc iuniăpentru instalare 

Acest manual este doar pentru uzul personalului tehnic calificat pentru a efectua instalarea. 

Nici o informa ieă dină cadrulă acestuiă manuală nuă poateă fiă considerat ă deă vreună interesă pentruă

utilizatorul final! 

Acest manual are anexate articolele SPIDERă6060,ăSPIDERă6065ăşiăSPIDERă6100 şi nu trebuie 

utilizat pentru alte produse. 

Notificareăimportant : 

Unitateaă descris ă înă acestămanuală esteă desemnat ă pentruă aă controlaă ună dispozitivă deă ac ionare 

electromecanic pentru automatizarea uşilor sec ionaleă şiă aă celoră basculante cu arc sau 

contragreutate.ăOriceăalt ăutilizareăesteăimproprieăşi în consecin ăinterzis ăprinălegileăactuale. 

Esteă deă datoriaă noastr ă s ă v ă reamintimă c ă efectua i opera ii pe maşini clasificate în categoria 

“Por i şi uşi automate” şi în consecin ăsuntăconsiderateă“periculoase”.ăEsteădeădatoriaănoastr ăs ă

le facem “sigure” înăm suraăînăcareăacest lucru este posibil! 

Doar personal calificat, cu experien ă poateă efectuaă instalareaă şi service-ul necesare. Este  

responsabilitateaă instalatoruluiă s ă asigureă c ă echipamentulă esteă corectă şiă profesională instalată înă

conformitate cu toateăregelement rileărelevanteăşiăstandardeleăaplicabileădină araădeăinstalare.  

-EEC 89/392 (DirectivaăMaşin rii) 

- PrEnă12453ă(Siguran aăînăutilizareaăuşilorămotorizateă- cerin eăşiăclasific ri) 

- PrENă12445ă(Siguran aăînăutilizareaăuşilorămotorizateă- metode de testare) 

 



ProduseleăNiceă suntăproiectateă astfelă încâtă s ă întruneasc ă toateă standardeleă europeneăactualeă şiă

esteă esen ială caă instalatorulă de asemenea s ă instalezeă echipamentulă înă conformitateă cuă toateă

cerin eleăeuropeneăşiălocale. 

Personalul neautorizat sau cel care nu cunoaşte standardele aplicabile categoriei “Por i şi uşi 

automate”: 

Trebuieăs ănu efectueze în nici un caz instala ii sau sisteme. 

Personalulăcareăinstaleaz ăsauăofer ăserviceăechipamentului f r ărespectareaătuturorăstandardeloră

aplicabile: 

Va fi considerat responsabil pentru orice daune pe care le cauzeaza sistemului! 
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Introducere 

Cardulă electronică deă comand ă esteă potrivită pentruă controlulă uşiloră sec ionale,ă aă celoră

basculanteăcuăarcăşiăcontragreutate,ăoperateădeădispozitiveleădeăac ionareăelectromecaniceă

deă24VăNICEăSPIDERă6060ăşiă6080ăcu motoare de 24Vcd. 

Cardulădeă comand ăpoateăoferiămodurileădeăoperareă "apas ăpentruă func ionare",ă "semi-

automat" şiă"automat" pentruăacesteăunit i. 

Cândă uşaă opereaz ,ă mişcareaă poateă fiă întrerupt ă prină activareaă intr riloră deă siguran ă

(oprireăşiăceluleăfotoelectrice). 

Pozi iileă deă deschidereă şiă închidereă suntă setateă cuă limitatoareă iară frâna pe parcursul 

închideriiăvaăreduceăvitezaăşiăzgomotulălaăfineleăprocedurii. 

Radioreceptorul 433.92 Mhz incorporat în unitateaă deă comand  este potrivit pentru 

emi torii Flo1, Flo2, Flo4ăşiăVeryăVE;ăcodulăesteămemoratăcuătehnicaădeăauto-ajustare. 

Caăoăalternativ ălaăradioăincorporatăunitateaăvaăacceptaăoriceădomeniuăalăradioreceptoruluiă

Nice plug-in. (instaleaz ălaăcuplare). 

Unitatea aă fostă desemnat ă pentru a garanta un maxim de fiabilitate,ă siguran ă şiă

flexibilitate de utilizare. 

 

1.1. Descriere 

IMPORTANT! Înainteădeăaăîncepeăinstalareaăunit iiăciti iă toateăinstruc iunileăcuă

aten ie! 

Diagram ăReferin eărapide 

Vezi Fig. 1 de la pagina 11 

 

1. Tast  de programare 

2. Tast  PAS-CU-PAS (PP) 

3. Întrerup torădip* pentru selectarea modurilorădeăfunc ionare 

4. Selectarea vitezelor de încetinire 

5.ăConectorădeăajustareăaăaăfor eiămaximeădeădeschidere 

6. Led OK 

7.ăConectorădeăajustareăaăfor eiămaximeădeăînchidere 

8. Bord terminal pentru conectareaăintr rilorăşiăieşirilorădispozitivului 



9.ăLEDădeăsemnalizareăaăst riiădeăintrare 

10.ăBorn ăpentruăanten ădac ăradioulăalternativăesteăutilizatăpeăfişaă11 

11.ăFiş ăpentruăradioreceptorăalternativ 

12.ăLumin ăautomat â 

13.ăLEDădeăsemnalizareăaăst rii limitatorului 

14. Racord pentru limitatori 

15. Bord terminal pentru conectarea motorului 

16. Racord pentru transformatorul de putere 

17.ă Siguran ă fuzibil ă rapid ă deă tensiuneă joas ă (6060ă ţ5A) (6065=1A) (6100 

=1A) 

Veziădesen:ăparteăinvizibil ,ăacoperit ădeăcarcas  

 

2) Instruc iuni de instalare: 

Aminti i-v ă c ă exist ă standardeă specificeă ce trebuie strict urmate în ceea ce priveşte siguran a 

instala iilor electrice şi a por ilor şi uşilor automate! 

Peă lâng ă toate aceste standarde şiă cerin eă legaleă ceă trebuie respectate, lua iă laă cunoştin ă

urm toareleăpuncteăpentruăaăasiguraămaximaăsiguran ăşiăfiabilitateăaăinstala ieiădvs. 

 - Înainteă deă instalareă verifica iă mediulă înconjur tor.ă Evalua iă cuă aten ieă oriceă pericolă careă ară

puteaă ap reaă dină dauneă fiziceă (vehicole în trecere, crengi ce cad, etc.), posibile contacte cu 

corpuriăstr ineă(insecte,ăfrunze...),ăpericolădeăinunda iiăsauăoriceăalteăevenimenteăexcep ionale. 

- Asigura i-v ăc ă tensiuneaăprincipal ă este aceeaşiă caă ceaădat ăpeăplacaă etalon şiă ceaădină acestă

manual. 

- Verifica iă dac ă exist ă protec iiă electriceă adecvateă împotrivaă scurtcircuiteloră şiă p mântareă

adecvat ălaăalimentareaăprincipal . 

- Asigura i-v ăc ăSPIDERăesteăsubătensiuneăprincipal ă(pericolădeăelectrocut ri,ădeăincendii...) 

- Ave iă grij ă deăunitateaădeă comand ,ăuneleăpieseăpotă fiă avariateădac ă suntă supuseămanipul riiă

neatenteăsauăumidit iiăînalteăetc. 



- asigura i-v ă c ă ave iă toateă materialeleă necesareă şiă c ă acesteaă suntă adecvateă acestuiă tipă deă

utilizare. 

2.1. Instalare 

Citi i instruc iunile cel pu inăodat . 

Înainteădeăîncepereaăefectiv ,ăanaliza i cu aten ie toate riscurile legate de dispozitivul 

automat pe care îl ve i instala. Verifica iădac ăuşaăceăurmeaz ăaăfiăautomatizat ăesteăînă

stare stabil ă (bineă ancorat ) şiă dac ă dispozitivele mecanice sunt în stare de 

func ionare,ărespecta iămarginileădeăsiguran ăşiădistan ele minime. Evalua i cu aten ie 

special ă dispozitivele de siguran ă ceă urmeaz ă aă fiă instalateă şi locul în care vor fi 

instalate, instala i întotdeauna un dispozitiv de oprire de urgen , cu alte cuvinte, un 

dispozitiv de categorie 0 stop (oprire) (întrerupere obligatorie a curentului la 

dispozitivele de ac ionare SPIDER) dac ăacestălucruăseăcereăînă araădeăinstalare. 

Odat ăceăa i analizat cu aten ie riscurile implicate, instala iădispozitivulădeăac ionareă

SPIDERăşiăcomandaărelativ ă(selector cu tast  sauăpanouădeăcomand )ăşi dispozitivele 

de siguran ă(oprireădeăurgen ,ăceluleăfotoelectrice,ămarginiăsensibileăşi semnalizare 

luminoas  intermitent ). 

La instalarea SPIDER, urma i cu scrupulozitate toate instruc iunile oferite în 

manualul de intruc iuni anexat la motoreductor. În cazul în care unele puncte nu sunt 

foarte clare, nu instala iăunitateaăf r ăaăfiăclarificatătoateănel muririleăprinăconsultareaă

BIROULUI nostru TEHNIC. 

 

2.2) Diagrama cablurilor: 

Odat ă ceă motoreductorul,ă dispozitiveleă deă controlă şiă siguran ă auă fostă instalateă

conecta iăunitateaădup ăcumăurmeaz : 

Vezi Fig. 2 de la pagina 12 

(OFF OFF) (oprit oprit) 

Func ionareăapas ăpentruăfunc ionare 

(ON OFF) (pornit oprit) 

Func ionare semi-automat  

(OFF ON) (oprit pornit) 

Func ionareăautomat  



(ON ON) (pornit pornit) 

Programareăpauz  

Pentruăsiguran aăoperatoruluiăşiăevitareaădaunelorălaăcomponenteăînătimpulăcabl rii: 

deconecta iăunitateaădeălaăcurentăînătimpulălucrului. 

 

Dac ă intr rile contactelor NC (închis în mod normal) nu sunt utilizate ar trebui 

conectate; înă cazulă înă careă exist ă maiă multă deă unaă acestea ar trebui conectate în 

SERIE;ă dac ă intr rileă contacteloră NOă (deschisă în mod normal) nu sunt utilizate 

acesteaă ară trebuiă s ă fieă l sate libere.ă Intr rileă trebuieă s ă fieă deă tipă mecanică f r ă

tensiune;ăNUăUTILIZA I intr ri de tipul Colector deschis (“PNP”, “NPN” etc.) 

Aminti i-v ă c ă exist ă standarde specifice, stricte care trebuie întrunite în ceea ce 

priveşte siguran a sistemelor electrice precum şi a por ilor şi uşilor automate. 

2.3) Descirerea conexiunilor: 

1-2: semnalizareă luminoas  intermitent ă ţă ieşire pentru semnalizareă luminoas  

intermitent ă24 Vcd LUCY 24C;ăputereămaxim ăbec 25 W 

3-4: 24Vcd= ieşireă 24Vcdă [curent direct] pentru accesorii de alimentare Celule 

fotoelectrice, radio, etc. ( max. 200mA 

5-6: stop= intrareăcuăfunc iaăSTOPă(oprire)ă(Urgen ,ăoprireăsauăsiguran ăextrem ) 

5-7:ă Celul ă fotoelectric = intrare pentru dispozitiveleă deă siguran ă (celuleă

fotoelectrice, margini pneumatice) 

5-8: Pas-cu-Pas= intrareă comand ă func ionareă ciclic ă (DESCHIDERE-OPRIRE-

ÎNCHIDERE-OPRIRE), la fel ca pe tastatura PAS-CU-PAS 

9-10: Antena= Intrareăpentruăantenaăradioreceptoruluiăincorporat ă 

 

Exist ăunăconectorăpeăcardăpentruăconectareaăRADIORECEPTORILOR Nice. 

 

Numai personal cu experien ăşi calificat poate efectua instalarea şi deci între inerea, în 

conformitate cu standardeleă şiă directiveleă europene şi urmând indica iile cele mai bune 

dictate de “Abilitate şi experien ”.ăCelă ceă efectueaz ă aceste interven ii este considerat 

responsabil pentru orice pagube cauzate. 

 



2.4) Note despre conexiuni: 

Majoritateaăconexiunilorăsuntăfoarteăsimple;ămulteădintreăeleăsuntăconexiuniădirecteăc treă

un singur utilizator sau contact dar altele sunt un pic mai complexe: 

- Ieşireaă pentruă conectarea luminii intermitente LUCY la bornele 1 şi 2, pol pozitiv 

respectivă negativ,ă areă oă tensiuneă fix ă deciă esteă necesar ă utilizareaă uneiă semnaliz riă

luminoase intermitenteăcuăunăcardăelectricăceăgenereaz ăintermiten a. 

- Ieşirea pentru conectarea accesoriilor la bornele 3 şi 4 are curent direct (3=negativ -, 

4=pozitivă+);ăave i grij ălaăpolaritateăcândăconecta i accesoriile. 

 Aten ie: Furnizarea de curent direct la celulele fotoelectrice Nice nu permite operare 

sincronizat ă(o alimentare cu curent alternativ este necesar ). 

- Standardeleăînăvigoareăprev dăc  circuiteleăelectriceădeătensiuneăfoarteăjoas ătrebuieăs ă

fie întotdeaunaălegateălaăp mântare. Borna 3 (0 vol i)ădeăpeăunitateăesteădeăasemeneaă

legat ălaăp mântareăprinăstructuraămetalic ăaămotoreductorului. 

2.5) Instalarea antenei (radio incorporat): 

Oă anten ă de tip ABF sau ABFKITă trebuieă utilizat ă dac ă receptorulă vaă operaă bine:ă

intervalulădeăfunc ionareăesteălimitatălaăcâ ivaămetriăf r ăanten .ăInstala iăantenaăcâtădeă

susăpute i;ădac  exist ăstructuriămetaliceăsau deăbetonăarmat,ăinstala iăantenaădeasupraă

acestora.ă Conecta iă cablulă laă bornaă 10ă şiă p mântareaă laă bornaă 9.ă Dac ă antenaă esteă

instalat ăîntr-unălocăneconectatălaăp mântă(structuriădeăzid rie),ăbornaăcabluluiăpoateăfiă

legat ălaăp mântareăpentruăaăfurnizaăoăgam  maiălarg ădeăac iune.ăDac ăantenaăABFă

sauă ABFKITă nuă potă fiă instalate,ă pute iă ob ineă rezultateă destulă deă buneă utilizândă

lungimeaăcabluluiăfurnizatăcuăreceptorulădreptăanten ,ăîntinzându-lăşiăconectându-l la 

borna 10.  

 

 

 

 



3) Testarea: 

Sistemul trebuie verificat şi testat odat ăceăconexiunile au fost finalizate. 

Recomand mă aă seă lucraă ini ial cu toate func iileă dezactivateă (întrerup toare dip* închise). 

Verifica i ca celeădou  conectoare de ajustare ceă regleaz ă for aămaxim ă(5-7 din Fig. 1) s ă fieă

setateălaăjum tate. 

A) Verifica iăcaăsuportulălan uluiăs ăfieălaăjum tate astfelăîncâtămişcareaăs ănuăaib ăproblemeă

nici la deschidere nici la închidere. 

Asigura i-v ădeăfaptulăc ătoateăstandardeleălegateădeăcategoriaăuşilor şi a por ilor automate au 

fost respectate! 

B) Alimenta i unitatea şi verifica i ca tensiunea dintre bornele 3-4 s ăfieădeă24 V cd. Imediat 

ce unitateaă esteă alimentat ă indicatorulă lumineaz ă (9 vezi Fig. 1), peă intr rileă active, ar 

trebuiăs ăseăaprind ăşiăLedul OK ar trebuiăs ăluminezeăintermitent.ăCaăregul ăledurileădeă

peă intr rileădispozitivelorădeăsiguran ăOPRIREăşiăCELUL ăFOTOELECTRIC ăs ă fieă

aprinse în timp ce ledul de pe intrarea comenzii PAS-CU-PAS esteă stins.ăDac ănuăeste 

cazul, întrerupe iăimediatăalimentareaăşiăverifica iăconexiunileăcuăaten ie. 

C) Verifica iădac ăLED-urileăintr rilorăcuăcontacteădeătipăNCăsuntăporniteă(toateădispozitiveleă

de siguran ăactive)ăşi dac  LED-urileăintr rilorăcuăcontacteădeătipăNOăsuntăopriteă(niciăoă

comand ă prezent );ă dac ă nuă seă înt mpl ă aşa verifica i conexiunile şi eficacitatea 

diverselor dispozitive. 

D) Verifica i ca toate dispozitivele de siguran ădeăpeăunitateăs ăfunc ioneze corect 

(oprire de urgen ,ăcelule fotoelectrice, margini pneumatice, etc.); deăfiecareădat ă

când se declanşeaz , LED-urile OPRIRE şi CELUL ăFOTOELECTRIC ăar trebui 

s ăseăopreasc . 

- Aceastaă esteă unaă dintreă celeămaiă importanteă verific riă şi trebuieă efectuat ă cuămult ă

grij .ă De fapt siguran a “activ ” a uşiiă automate depindeă deă operareaă corect ă aă

dispozitivelor de siguran .ăSemnalizareaă luminoas  intermitent ă esteăună instrumentă

excelentădeăsemnalizareăaăst riiădeăpericolăşi dispozitivele de limitare a cuplului sunt 



un ajutor excelent în minimizarea pericolului, dar doară oă instalareă corect ă aă

dispozitivelor de siguran ă poate faceăposibil ă blocareaă automatismului înainte de a 

putea produce orice pagube. 

D) Acum efectua iăună testăcuăuşaădeconectat ădeă laămotor,ă f când-oăs ăseădeschid ăşiă s ăseă

închid ă şiă ap sa iă butonul PAS-CU-PASă pentruă aă verificaă dac ă pieseleămecaniceă opereaz ă

corect.ă (Uş ăDESCHIS ă esteă primaă procedur ă dup ă reluareaă aliment riiă cuă curent).ă Cândă

ciclulăesteăgataăag a iăuşaăînapoiăpeălan . 

Vezi Fig. 3 de la pagina 14 

E)ă Acumă esteă momentulă s ă pozi iona i elementele de glisare pentru limitatori. Ap sa iă şiă

ine iăap satăbutonulăPAS-CU-PAS şiăverifica iădac ăuşaăseămişc ăînădirec iaădeădeschidere.ă

Dac ă uşaă esteă blocat ,ă învârti iă dispozitivulă deă ajustareă înă sensulă aceloră deă ceasornică cuă oă

şurubelni ă (veziă Fig.ă 4)ă pentruă aăm riă for aă deă deschidereămaxim .ă ine iă butonulă ap sată

pân ă cândă uşa este la aprox. 1 cm de punctulă deă deschidere;ă acumămonta iă elementulă deă

culisareălâng ămarginea carcasei. 

F) Acum pute i încerca o mişcareă complet ă aă dispozitivelor de ac ionare. Ap sa iă şiă ine iă

ap satăbutonulăPas-cu-Pasăpân ăcândăuşaăseăopreşteăautomatălaăfinalulăcursei.ăAp sa iăbutonulă

Pas-cu-Pasăînc ăodat ăpân ăcând uşaăseăopreşteălaăfinalulăcurseiăînăcealalt ădirec ie.ăăSuger m 

a se efectua câteva proceduri de deschidere şi închidere pentru a vedeaădac ăexist ădefecteădeă

reglareăaălimitatorilorămotoreductoruluiăsauădac ăexist ăpuncteădeăfrecare. 

G) Acum esteă momentulă s ă testa i declanşarea dispozitivelor de siguran ă conectate la 

intrarea CELUL  FOTOELECTRIC : acestea nu au efect în procedura de deschidere în 

timp ceălaăînchidereăfacăuşaăs ăseăopreasc ăşiădeăasemeneaăcauzeaz ăinversareaămişc riiăcândă

esteăînămodădeăfunc ionareăautomatăşiăsemiautomat. Dispozitivele conectate la intrarea Oprire 

opereaz ăatâtăînăprocedura deădeschidereăcâtăşiăînăceaădeăînchidere,ăoprindămişcarea. 

H)ăAcumă selecta iămodulă deă func ionareă (veziă Fig.ă 2)ă cuă întrerup toriiă dip*, trecând de la 

comandaăapas ăpentruăfunc ionareălaăsemi-automatăsauăautomatădup ăcumăcereăclientul. 

 



3.1.ăAjust ri/reglaje: 

Dup ăverificareaă sistemuluiă celeă câtevaă reglajeă necesareă pentruă aă garantaă oă func ionare 

corect ăaăsistemului şiăoăoperareăcorect ăşiăsigur ăpotăfiăefectuateăacum. 

Standardeleărecenteăeuropene,ăprENă12453:ăsiguran aăînăutilizareaăuşilorămotorizateă - cerin eăşiă

clasific ri;ă şiă prENă 12445:ă siguran aă înă utilizareaă uşiloră motorizateă - metode de testare; 

(neaprobată complet),ă necesit ă utilizareaă m suriloră deă limitareă aă for eloră dină mişcareaă uşiloră

automateăegaleăcuăunămaximădeă1400Nădreptăfor aădeăimpact;ăoăfor ămaxim ărezidual ăstatic ădeă

150N ce trebuie s ăseăanulezeăînăintervalădeă5ăsecundeădeălaăimpact. 

Exist ăunăsistemăpeăunitateăceăcontroleaz ăconstantăfor aădezvoltat ădeămotor.ăDac ădep şeşteăună

anumit nivel, reglabil cu dispozitivele de ajustare, un dispozitivă deă siguran ă opreşteă şiă

inverseaz ă mişcareaă imediat.ă Exist ă dou ă reglajeă diferiteă ceă trebuieă efectuateă deoareceă for aă

necesar ăpentruădeschidereăpoateăfiădiferit ădeăceaănecesar ăpentruăînchidere,ăînăspecialădac ăuşaă

nuăesteăbineăechilibrat . 

Acum regla i cu dispozitivele de ajustare (Fig. 4) pentru a ajunge la valorile specificate de 

standardeleămen ionateămaiăsus. 

Înă generală vorbind,ă reglajulă trebuieă s ă asigureă proceduraă f r ă declanşareaă dispozitiveloră deă

siguran ă datorit ă frec riiă mecaniceă normaleă dar,ă înă acelaşiă timp,ă proceduraă ară trebuiă s ă seă

opreasc ălaăceaămaiămic ăpresiuneăexercitat ădinădirec iaăopus . 

Vezi Desen pagina 14 

Unitatea efectueaz ăoăprocedur ădeă frânareăpeăparcursulăproceduriiădeă închidereăceămicşoreaz ă

vitezaăşiăreduceăzgomotulăînăfazaăfinal ădeămişcare. 

Punctulă înăcareă începeă încetinireaă esteă calculată automată înăconcordan ăcuă lungimeaăproceduriiă

precedente; patruăsecundeăînainteădeăfinalizareaăprev zut  a procedurii unitatea reduce tensiune 

furnizat ălaămotorăşi,ăînăconsecin ,ăviteza. 

Dou ăniveluriădiferiteădeăîncetinireăpotăfiăselectateăprinăintermediuluiăjumperuluiădinăFig. 5 (50% 

sauă75%ădinăvitez ).ăNivelul de încetinire pe care l-a iăselectatădevine activ imediatădarădup ăcumă



eă calculatădinăproceduraăprecedent ,ă câteva proceduri sunt necesare pentru stabilirea punctului 

actual de încetinire. 

Vezi Fig. 5 de la pagina 15 

3.2. Modurile de func ionare: 

Unitatea areă dou ă întrerup toareă dip* ce sunt utilizate pentru activarea diverselor moduri de 

func ionareă şiă pentruă aă faceă sistemulă adecvată cerin eloră utilizatoruluiă şiă maiă sigură pentruă

utilizator.  

Unitatea are trei moduri distincteă deă func ionare,ă apas ă pentruă fuc ionare,ă semi-automată şiă

automat plus programarea pauzei. 

ATEN IE!:ăuneleădintreămodurileădeăfunc ioanreăsuntălegateădeăaspecteleădeăsiguran :ăevalua iă

cuăaten ieăefecteleăuneiăfunc ion riăşiăvede iăcareăfunc ieăofer ăcelămaiămareănivelădeăsiguran . 

La efectuarea service-uluiă laă ună sistem,ă înainteădeă aămodificaă oă func ieă programabil ,ă evalua iă

motivul pentru care au fostăf cuteăuneleăalegeriălaăinstalareăşiăapoiăverifica iădac ăsiguran aăvaăfiă

influen at ădeănouaăprogramare. 

FUNC IONAREA MODULUI APAS ăPENTRUăFUNC IONARE 

Cândăesteăînămodulădeăfunc ionareămanuală(întrerup torădipă1ţOFF (oprit) 2=OFFă(oprit))ăpute iă

avea deschidereăşiăînchidereăprinăap sareaăbutonuluiăPAS-CU-PAS. 

Aceast ămişcareăvaăcontinuaădoarăatâtaăvremeăcâtăbutonulăesteăap satăşiăseăvaăopriăimediatădup ă

eliberare. 

Dac ăSTOPă(oprire)ăseădeclanşeaz ,ămişcareaăseăvaăopriăimediatăfieăc ăuşaăesteăînădeschidere fie 

c ăesteăînăînchidere.ăOdat ăceăoămişcareăaăfostăoprit ăbutonulăpas-cu-pasătrebuieăap satădinănouă

pentruăaăîncepeăoăalt ămişcare. 

Dac ă seă declanşeaz ă CELUL ă FOTOELECTRIC ă nuă areă niciă ună efectă asupra procedurii de 

deschidere în timp ce la închidere cauzeaz ăoprireaămişc rii.ăÎnăfunc ionareaămotoreductorului,ăînă

procedurileă deă deschidereă şiă închidereă motorulă vaă rulaă timpă deă maximumă 60ă deă secundeă dină



motiveădeăsiguran .ăDac ămişcareaăesteăoprit ădinăoriceămotiveămotoreductorulăseăvaădeconectaă

când timpul de lucru prezent a expirat. 

MODULăDEăFUNC IONAREăSEMI-AUTOMAT 

La operarea modului semi-automat (întrerup torădip* 1=ON (pornit) 2= OFF (oprit)) un puls de 

comand ă deă peă intrareaă Pas-cu-Pasă permiteămişcareaă alternativ ă deă deschidereă şiă deă închidereă

conformăsecven eiăDESCHIS-OPRIT-ÎNCHIS-OPRIT.ăOăcomand ăOPRIRE va opri întotdeauna 

imediatămişcarea,ăfieăc ăuşaăseădeschideăfieăc ăseăînchide.ăOdat ăceămişcareaăs-a oprit un nou puls 

deăcomand ătrebuieădatăpentruăaăini iaăoăalt ămişcare.ăOăcomand ăCELUL ăFOTOELECTRIC ă

nuă areă efectă laă deschidereă înă timpă ceă laă închidereă cauzeaz ă oprireaă mişc riiă şiă inverseaz ă

mişcarea. 

Înă func iaă semi-automată procedurileă deă deschidereă şiă închidereă ină maximă 60ă deă secundeă deă

asemenea. 

FUNC IAăAUTOMAT  

Dac ăaăfostăalesămodulădeăfunc ionareăautomată(întrerup torădip* 1=OFF (oprit) 2=ON (pornit)), 

oă procedur ă deă deschidereă esteă urmat ă deă oă pauz ă (m rimea intervalului de timp este 

programabil )ăiarăapoiădeăoăprocedur ădeăînchidere. 

Dac ,ă peă parcursulă pauzei,ăCELULAăFOTOELECTRIC ă seă declanşeaz ,ă temporizatorulă vaă fiă

resetată cuă oă nou ă pauz ;ă operareaă moduluiă OPRITă peă parcursulă pauzeiă vaă anulaă func iaă deă

închidereă şiăvaă l saăunitateaă înă stareaăOPRIT.ă în func iaăautomat ăprocedurileădeădeschidereă şiă

închidere vor ineăde asemenea maxim 60 de secunde. 

PAUZA DE PROGRAMARE 

Dac ămodulă deă func ionareă automată esteă selectat,ă oă procedur ă deă deschidereă esteă urmat ă deă oă

"pauz "ăurmat ăautomatădeăoăprocedur ădeăînchidere.ăDac ăpauzaănuăesteăprogramat ăvaăduraă30ă

de secunde. 

Pentru programarea pauzei, peăparcursulăc reiaăuşaăst ădeschis ,ăproceda iădup ăcumăurmeaz : 

1) Ap sa i ambeleăîntrerup toareădip* 



2)ăAp sa iătastaădeăprogramareăşiă ine i-o ap sat. 

3) Num ra iăintermiten eleădeălumin ăautomat ă(intervaleădeă1ăsecund ) 

4) Elibera i tasta când atinge intervalulădeătimpăpeăcareăîlădori i. 

5)ăRepune iăîntrerup toareleădip* înăpozi iaădeăfunc ionareăautomat . 

Vezi Fig. 6 de la pagina 15 

4) Radio auto-ajustabil: 

Unitatea include un radioreceptor de 433.92 Mhz adecvat pentru emi toriiă ăFlo1,ăFlo2,ăFlo4ăşiă

Very VE. Deoarece sistemul are un sistem de auto-ajustare incorporat este foarte simplu a 

memora codul emi torului. 

Pentru aămemoraăcodulăproceda iădup ăcumăurmeaz : 

1)ăDac ăutiliza iăunăemi torăFloăselecta iăcodulăprinăintermediul celor 10 microîntrerup toare. 

Pentruăalteătipuriădeătelecomenziăvaătrebuiăs ăselecta iăcodulăconformăinstruc iunilorăspecifice. 

2)ăAp sa iăşiă ine iăap satăbutonulădeăprogramareădeăpeăunitateă(Fig. 6) 

3) Ap sa iăbutonulădoritădeăpeăemi toră(Fig.ă7) 

4)ăAştepta iăpân ăcândăseăaprinde luminaăautomat ădeăpeămotoreductoră(camă2ăsecunde). 

5) Elibera i ambele taste. 

Codulăesteăacumăstocatăşiăîlăpute iăverificaăimediat. 

Unitateaă recunoaşteă doară ună cod.ă Dac ă memora iă altulă primulă vaă fiă anulat.ă Deci,ă dac ă suntă

utiliza iămaiămul iăemi toriăselecta iăacelaşiăcodăprinămicroîntrerup toare. 

Vezi Fig. 7 de la pagina 16 

 

 



4.1.ăAd ugareaăunuiăradioăalternativ: 

Exist ăunăconectorăsuplimentar peăcardăpentruăconectareaăradioreceptorilorăNiceădreptăalternativ ă

la radioul deja inclus pe card. Recomand mă aă aşteptaă pân ă laă finalizareaă instal riiă înainte de 

conectareaăoric ruiăcardăRADIOăalternativăşiădoarădup ăverificareaăoper riiăsistemului. 

Pentruăaăconectaăradioulăalternativăurma iăinstruc iunileăcuăgrij : 

1)ăÎntrerupe iăcurentulădeălaămotoreductorăprinăscoatereaăcabluluiădinăpriz . 

2)ăDesface iăcapaculătransparentădeăpeăcarcasaăextern . 

3)ăÎndep rta iăprotec iaădeăplasticădeădeasupraădispozitivelorădeăajustare. 

4) Scoate i borna conexiunii antenei externe (Fig.ă8)ăşiăconecta iăcablulăanteneiălaăaceasta, având 

grij ălaăpolaritate. 

5)ăUtiliza iă oă foarfec ă pentruă aă t iaă jumperulă deă dedesubtulă conectoruluiă anteneiă dup ă cumă seă

arat ăînăFig. 8. 

6) Introduce iăradioul alternativ în conector. 

7) Pune iăbornaăanteneiăînapoiăînăconectorădup ăcumăseăindic ăînăFig. 8. 

8)ăPrograma iăradioulădup ăcumăseădescrieăînăinstruc iunileăRadioreceptoruluiăalternativ. 

Vezi Fig. 8 de la pagina 16. 

Veziădesen:ăpies ăinvizibil ,ăacoperit ădeăcarcas . 

5) Între inere: 

Pentruăcardulăelectronicănuăesteănecesar ăoăîntre inere special . Verifica i cel pu inădeădou ăoriăpeă

an func ionareaăcorect ăşiăajustareaădispozitivuluiăceăcontroleaz ăpresiuneaămaxim ăaămotoruluiă

şi,ădac ăeănecesar,ăregla iădispozitiveleădeăajustareă(vezi cap. 3.1). 

Verifica iă dac ă dispozitiveleă deă siguran ă lucreaz ă eficientă (celuleleă fotoelectrice,ă marginile 

pneumatice, etc.) şi asigura i-v ăc ăluminaăintermitent ăfunc ioneaz ăcorect de asemenea. 



6)ăINFORMA IIăASUPRAăM SURILORăDEăPROTEC IEăAăMEDIULUI: 

Acestăprodusăesteăf cutădinădiverseătipuriădeămaterialeăreciclabile. 

Interesa i-v ădeămetodeleădeăreciclareăsauădebarasareăaleăprodusului,ăceăsuntăînăconformitateăcuă

legile actuale locale.  

 

DATE TEHNICE: 

Curent:     230Vca±20%, 50 Hz 

Putere maxim ăaăluminiiăintermitente: 25W la 24 Vcd (ieşirea are o tensiune fix ) 

Curent maxim accesorii, 24V:  200mA 

Timp maxim de lucru:    60 de secunde 

Pauz :      programabil ăde la 1 la 120 de secunde 

Timp deăiluminareăautomat :   60 de secunde 

Temperatura de operare:   -20 ºC ÷ 70 ºC 

 

DATE TEHNICE ALE RECEPTORULUI INCORPORAT: 

Frecven aădeărecep ie:    433.92 Mhz 

Sensibilitate:     maiămareădeă1µăpentruăunăsemnalăcorectărecep ionat 

Decodificare:     digital ă(4096ăcombina ii) potrivit pentru   

      emi toriiăFLO1,ăFLO2,ăFLO4. 

Nice srl îşiărezerv ădreptulădeăa-şi modifica produsele oricîndăf r ăpreaviz. 

 

 



NOTE FINALE: 

Acest manual este destinat numai pentru uzul personalului tehnic calificat a efectua instalarea. 

- Nici o informa ieădinăcadrulăacestuiămanualănuăpoateăfiăconsiderat ădeăvreunăinteresă

pentru utilizatorul final! 

- Nici o setareă sauă ajustareă dină cadrulă acestuiămanuală nuă poateă fiă efectuat ă deă c treă

utilizatorul final. 

3 Odat ă ceă instala ia este gata informa i utilizatorul final în scris în detaliu asupra 

modului de utilizare a por ii automate, asupra riscurilor reziduale şi asupra modului în 

careăs ăutilizezeădispozitivulădeădeblocareămanual ăînăcazulăuneiăpeneădeăcurent. 

3 Informa i proprietarul instala ieiă asupraă necesit ii unei între ineri regulate şi 

corecte,ăînăspecialăcuăprivireălaăverificareaăregulat ăaădispozitivelor de siguran ăşi de 

limitare a cuplului. 

3 Persoana careă instaleaz ă dispozitivulă deă automatizareă trebuieă întotdeaunaă s ă

eliberezeăunăraportădeătestareăşiăs ăîlăataşezeălaădocumenta iaătehnic . 

3. Instalatorul trebuieă s ă scrieă oă declara ieă deă conformitateă înă concordan ă cuă EECă

european ă 93/68ă (şiă amendamenteă ulterioare)ă şiă s ă înmânezeă oă copieă proprietaruluiă

sistemului. 

 

dip* (pachet dual în linie) 

 

Nr. total de cuvinte: 3754 


