
Nice 

SO2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pentru uși de garaj 

RO - Instrucțiuni și avertizări pentru instalare și utilizare 



2 – ROMÂNĂ  

  
Instrucțiuni originale și complete 

 

 

 
 

1 AVERTIZĂRI ȘI MĂSURI GENERALE DE SIGURANȚĂ ...... 2 
1.1 Avertizări  generale ............................................................... 2 
1.2 Avertizări  pentru instalare .................................................... 3 

2 DESCRIEREA PRODUSULUI ȘI SCOPUL UTILIZĂRII 3 
2.1 Lista pieselor care compun produsul ...................................... 3 

3 INSTALARE ........................................................................... 4 
3.1 Verificări premergătoare instalării .............................................. 4 
3.2 Limite de utilizare ale produsului .......................................... 4 

3.2.1 Durata de viață a produsului ............................................ 4 
3.3 Identificarea dimensiunilor maximale .................................... 5 
3.4 Recepția produsului ............................................................. 5 
3.5 Lucrări premergătoare instalării ............................................ 6 
3.6 Instalarea motoreductorului .................................................. 7 
3.7 Deblocarea și blocarea manuală a motoreductorului ............ 8 

4 CONEXIUNI ELECTRICE ....................................................... 8 
4.1 Verificări preliminare ................................................................. 8 
4.2 Schema și descrierea conexiunilor........................................ 9 

4.2.1 Schema conexiunilor ....................................................... 9 
4.2.2 Descrierea conexiunilor ................................................... 9 

4.3 Adresarea dispozitivelor conectate cu sistemul BlueBUS 10 
4.3.1  Senzor foto FT210B ....................................................... 11 

5 VERIFICĂRI FINAL E ÎNAINTE DE PORNIRE ..................... 11 
5.1 Conectarea alimentării ............................................................ 11 
5.2 Învățarea dispozitivelor ....................................................... 11 
5.3 Învățarea cotelor de deschidere și de închidere a ușii ........ 11 
5.4 Verificarea mișcării ușii ....................................................... 13 
5.5 Conectarea altor dispozitive ................................................ 13 

6 TESTARE ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE ............................... 13 
6.1 Testare ............................................................................... 14 
6.2 Punere în funcțiune ............................................................ 14 

7 PROGRAMARE .................................................................... 15 
7.1 Utilizarea butoanelor de programare .................................. 15 
7.2 Programare primul nivel (ON-OFF) ......................................... 16 

7.2.1 Procedura de programare a primului nivel ....................... 16 
7.3 Programare al doilea nivel (parametri reglabili) ....................... 17 

7.3.1 Procedura de programare a celui de-al doilea nivel ........ 17 
7.4 Programarea  direcției ........................................................ 19 
7.5 Resetarea poziției encoder ................................................. 19 
7.6 Funcții speciale ................................................................... 19 

7.6.1 Funcția "Deschide întotdeauna" ..................................... 19 
7.6.2 Funcția “Mișcare în orice situație” .................................. 19 
7.6.3 Funcția “Aviz mentenanță” ............................................. 19 

7.7 Verificarea numărului de manevre efectuate ....................... 20 
7.8 Aducerea la zero a contorului de manevre .......................... 20 
7.9 Ștergerea memoriei ............................................................ 20 

8 CE SĂ FACEM ÎN CAZ DE... (ghid pentru rezolvarea 
problemelor) ........................................................................ 21 
8.1 Rezolvarea problemelor...................................................... 21 
8.2 Lista istoricului de anomalii .................................................. 22 
8.3 Semnalări prin lampa de semnalizare ................................. 22 
8.4 Semnalizări pe centrală ....................................................... 23 

9 DETALII SUPLIMENTARE (Accesorii) ................................ 25 
9.1 Modificarea configurării  intrării STOP ................................. 25 
9.2 Conectarea unui receptor radio de tip SM ............................ 25 
9.3 Conectarea și instalarea bateriei de rezervă ........................ 26 
9.4 Conectarea programatorului Oview .................................... 27 
9.5 Conectarea sistemului cu energie solară Solemyo ............... 28 

10 MENTENANȚA PRODUSULUI ............................................ 29 
11 ELIMINAREA PRODUSULUI ............................................... 29 
12 CARACTERISTICI TEHNICE ............................................... 30 
13 CONFORMITATE ................................................................. 31 

INSTRUCȚIUNI ȘI AVERTIZĂRI DESTINATE 
UTILIZATORULUI .................................................................. 33 

 
1.1 AVERTIZĂRI GENERALI 

 Înainte de a instala aparatul, citiți cu atenție 
aceste instrucțiuni și urmați-le deoarece o 
instalare incorectă poate cauza daune grave 
persoanelor și aparatului. Se recomandă să le 
păstrați cu grijă. 

 În conformitate cu prevederile celei mai recente 
legislații europene, realizarea unei automatizări 
trebuie să respecte Normele armonizate prevăzute 
de Directiva  Echipamente Mobile Nerutiere în 
vigoare, care permite declararea așa-zisa 
conformitate a automatizării. Luând în considerare 
toate cele de mai sus, toate operațiile de conectare 
la rețeaua electrică, de testare, de punere în 
funcțiune și mentenanță a produsului, trebuie să fie 
efectuate exclusiv   de un tehnician calificat și 
competent.. 

 În scopul evitării oricărui pericol datorat de 
rearmarea accidentală a dispozitivului de protecție 
termică, acest echipament nu trebuie să fie 
alimentat de un dispozitiv de manevră extern, 
precum un temporizator, sau conectat la un circuit 
care este în mod normal pornit sau oprit. 

ATENȚIE! Respectați următoarele avertizări: 
– Înainte de începerea instalării, consultați 

”Caracteristicile tehnice ale produsului”, în mod special 
dacă produsul acesta este potrivit să automatizeze 
poarta Dvs. Dacă nu este potrivit, NU instalați acest 
produs. 

– Produsul nu poate fi utilizat decât după efectuarea 
punerii în funcțiune așa cum este specificat în capitolul 
”Testare și punere în funcțiune”. 

– Înainte de a începe instalarea produsului, verificați ca 
toate materialele de utilizat sunt în stare optimă și 
corespunzătoare utilizării. 

– Produsul nu este destinat să fie utilizat de persoane 
(inclusiv copii) ale căror capacități fizice, senzoriale 
sau mentale sunt reduse, sau nu au experiența sau 
cunoștințele necesare. 

– Copiii nu trebuie să se joace cu echipamentul.  
– Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivele de 

comandă ale produsului. Nu păstrați telecomenzile la 
îndemâna copiilor. 

– În rețeaua de alimentare a instalației, conectați un 
dispozitiv de întrerupere a curentului (care nu este în 
dotarea produsului) cu spațiu de deschidere a 
contactelor care să permit deconectarea completă în 
condițiile impuse de categoria de supratensiune III.. 
În timpul instalării, manipulați cu grijă produsul, 
evitând striviri, loviri, căderi sau contactul cu lichide 
de orice tip. Nu puneți produsul în apropierea 
surselor de căldură și nu îl expuneți la flacără 
deschisă. Toate aceste acțiuni pot deteriora produsul 
și pot cauza funcționări defectuoase sau situații de 
pericol. Dacă se întâmplă acest lucru, întrerupeți 
imediat instalarea și adresați-vă Serviciului de 
Asistență. 

- Producătorul nu își asumă răspunderea pentru 
daunele patrimoniale, materiale sau persoanelor care 
decurg din nerespectarea instrucțiunilor de montaj. În 
aceste cazuri este exclusă garanția pentru defecțiuni 
materiale. 

-  Nivelul de presiune acustică A măsurată este mai 
mic de 70 dB(A. 

ROMÂNĂ  AVERTIZĂRI ȘI MĂSURI GENERALE DE 
SIGURANȚĂ 

 

SUMAR 



ROMÂNĂ – 3  

–  Curățarea și întreținerea care este în sarcina 
utilizatorului nu trebuie să fie făcută de copii 
nesupravegheați. 
Înainte de a interveni asupra instalației (întreținere, 
curățenie), deconectați întotdeauna produsul de la 
rețeaua de alimentare și de la eventualii acumulatori 
de rezervă. 
Verificați în mod frecvent instalația, în special 
controlați cablurile, arcurile și suporturile pentru a 
identifica posibilele decalibrări și semne de uzură sau 
daune. Nu utilizați echipamentul dacă este necesară 
o reparație sau un reglaj deoarece o defecțiune la 
instalație sau o calibrare incorectă a automatizării pot 
provoca rănire. 
Materialul cu care este ambalat produsul trebuie 
eliminat cu respectarea deplină a normativei locale. 

– Produsul nu trebuie instalat în mediu exterior. 
– Supravegheați ușile în mișcare și asigurați-vă că 

persoanele stau la distanță până când ușa nu este 
complet deschisă sau închisă. 

– Fiți atenți când se acționează dispozitivul de eliberare 
manuală (manevră manuală) deoarece o ușă deschisă 
poate să cadă dintr-odată  din cauza arcurilor slăbite sau 
rupte, sau dacă este decalibrată. 

– Verificați lunar ca motorul care pune mișcare ușa să  
inverseze mișcarea atunci când ușa atinge un obiect 
înalt de 50 mm situat pe pardoseală. Dacă este necesar, 
reglați și verificați din nou, deoarece o reglare incorectă 
poate reprezenta un pericol (pentru motoare de mișcare 
care incorporează un sistem de protecție împotriva 
prinderii care depinde de contactul cu marginea inferioară 
a ușii). 

– Motor cu cablu de alimentare fix: cablul de alimentare nu 
poate fi înlocuit. Dacă cablul este defect, aparatul 
trebuie casat. 

– Motor cu cablu de alimentare care poate fi extras cu 
conector dedicat: dacă cablul de alimentare este defect, 
acesta trebuie să fie înlocuit de constructor sau de 
serviciul său de asistență tehnică sau oricum de o 
persoană cu calificare similară, pentru a preveni orice 
risc. 

 
1.2 RECOMANDĂRI PENTRU INSTALARE 

– Înainte de a instala motorul care pune în mișcare ușa, 
verificați ca aceasta să fie în stare mecanică bună, că este 
corect calibrată și că se deschide și se închide în mod 
corespunzător. 

– Înainte de a instala motorul care pune în mișcare ușa, 
îndepărtați toate curelele sau lanțurile în plus și dezactivați 
orice aparatură, precum dispozitivele de blocaj, 

– Verificați să nu existe puncte de prindere și strivire către 
părțile fixe, când partea Dvs. ghidată se află în poziția de 
Deschidere și Închidere maximă; eventual protejați 
acele părți. 

– Instalați organul de manevră pentru eliberarea manuală 
(manevră manuală) la o înălțime mai mică de 1,8 m. 
NOTĂ: dacă se poate îndepărta, organul de manevră ar 
trebui să fie păstrat în apropierea ușii. 

– Asigurați-vă că elementele de comandă sunt păstrate 
departe de organele în mișcare, permițând oricum o 
vedere directă a lor. În cazul în care nu este utilizat un 
selector, elementele de comandă sunt instalate la o 
înălțime minimă de 1,5m și nu trebuie să fie  accesibile. 

– Aplicați în mod permanent etichetele de avertizare 
împotriva prinderii într-un punct foarte vizibil sau în 
apropierea de eventuale dispozitive de comandă fixe. 

– Aplicați în mod permanent eticheta referitoare la 
eliberarea manuală (manevră manuală) în apropierea 
organului de manevră. 

– După instalare, asigurați-vă că motorul care pune în 
mișcare ușa previne sau blochează mișcarea de 
deschidere când ușa este încărcată cu o masă de 20 kg, 
fixată pe centrul marginii inferioare a ușii (pentru 
motoarele de punere în mișcare care pot fi utilizate cu uși 
care au deschideri cu lățime mai mare de 50 mm 
diametru). 

– După instalare, asigurați-vă că mecanismul este  
reglat  co respunzător,  că motorul  inversează 
mișcarea când ușa loveș te un obiect  de 50mm 
de înălțime situat pe sol (pentru motoarele de punere în 
mișcare care incorporează un sistem de protecție 
împotriva prinderii care depinde de contactul cu 
marginea inferioară a ușii). După instalare, asigurați-vă 
ca părțile ușii să nu ia din spațiul străzilor sau 
trotuoarelor publice. 

 

 
SO2000 este un activator electromecanic pentru automatizarea 
de uși secționale până la 20mp. Datorită axului de ieșire a cablului 
permite o conectare ușoară cu axul suportului de arc a majorității 
secționalelor din comerț. 
Centrala inclusă în produs, pe lângă alimentarea motorului cu 
curent continuu, permite o reglare optimă a cuplului și a vitezei 
motoreductorului, o determinare exactă a cotelor, plecarea și 
închiderea graduale, identificarea obstacolului. De asemenea 
aceasta este dotată cu un led de semnalizare mentenanță care 
permite înregistrarea manevrelor pe care motoreductorul le 
efectuează pe toată durata sa de viață. 
Deblocarea, acționabilă de la împământare, extrage motorul de 
pe corpul reductor. 

 Orice altă utilizare diferită față de cea descrisă 
trebuie considerată necorespunzătoare și 
interzisă! 

 

2.1 LISTA PĂRȚILOR CARE COMPUN 
PRODUSUL 

“Figura 1” arată părțile principale care compun Soon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Capac 
B Centrala electronică de comandă și control 
C Corpul motoreductorului 
D Sistem de deblocare/blocare 
E Locașul axului de transmisie 
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3.1 VERIFICĂRI PREMERGĂTOARE INSTALĂRII 

 Instalarea trebuie efectuată de personal calificat 
cu respectarea legilor, normelor și 
regulamentelor și a prevederilor din prezentele 
instrucțiuni. 

Înainte de începerea instalării produsului este necesară: 
- verificarea integrității produsului livrat 
- verificarea ca toate materialele care sunt utilizate să fie in 
stare optimă și adecvată pentru utilizarea prevăzută 

– verificați ca structura ușii de garaj să fie corespunzătoare 
pentru a fi automatizată 

– verificați ca caracteristicile ușii de garaj să fie în limitele de 
utilizare indicate în paragraful “Limite de utilizare ale 
produsului“ 

– verificați ca pe toată cursa ușii de garaj, atât la închidere, cât și 
la deschidere, să nu fie puncte cu frecare mai mare 

– verificați ca zona de fixare a motoreductorului să permită 
deblocarea și o manevră manuală ușoară li sigură 

– verificați ca punctele de fixare ale diferitelor dispozitive să se 
afle în zone protejate de loviri și suprafețele să fie suficient de 
solide 

– evitați ca părțile automatizării să poată fi inundate în apă sau 
în alte substanțe lichide 

– nu puneți produsul lângă flăcări sau surse de căldură; în 
atmosfere potențial explozive, foarte acide sau saline; acest 
lucru poate defecta produsul și poate fi cauza funcționării 
defectuoase sau a situațiilor de pericol 

– conectați centrala  la o  linie de  alimentare electrică dotată cu 
împământare de siguranță 

– pe linia electrică de alimentare, trebuie să montați un dispozitiv 
care să asigure deconectarea completă a automatizării de la 
rețea. Dispozitivul de deconectare trebuie să aibă contacte cu 
distanța de deschidere astfel încât să permită deconectarea 
completă, în condiții prevăzute de categoria de supratensiune III, 
conform regulilor de instalare. În caz de necesitate, acest 
dispozitiv garantează o deconectare rapidă și sigură a 
alimentării; deci trebuie să fie poziționat la vedere pe 
automatizare. Dacă în schimb este situat într-o poziție care nu 
e vizibilă, trebuie să aveți un sistem care blochează o eventuală 
reconectare accidentală sau neautorizată  a alimentării, în scopul 
de a evita orice pericol. Dispozitivul de deconectare nu este 
furnizat împreună cu produsul. 

 
3.2 LIMITE DE UTILIZARE ALE PRODUSULUI 
Datele referitoare la performanțele produsului sunt prezentate ăn 
capitolul “CARACTERISTICI TEHNICE” și sunt singurele valori 
care permit evaluarea corectă a conformității pentru utilizare. 
Verificați limitele de utilizare ale SO2000 și a accesoriilor care 
doresc a se instala, evaluând corespondența caracteristicilor lor 
pentru a satisface cerințele de mediu și limitările menționate în 
continuare: 
– Dimensiunile ușii de garaj trebuie să fie mai mici de mp 
– Axul de mișcare trebuie să fie compatibil cu axul de ieșire a 

SO2000 și cu respectivele chei puse la dispoziție în ambalaj 
– Suportul de fixare pe perete trebuie să fie suficient de lung. 

Tabelul 1 

Măsurile din “Tabelul 1” sunt indicative și sunt necesare doar 
pentru o estimare a maximului. Corespondența reală a lui 
SO2000 pentru a automatiza o anumită ușă de garaj depind de 
gradul de echilibrare al foii, de frecările ghidajelor și de alte 
fenomene, chiar și ocazionale, precum presiunea vântului sau 
prezența gheții care ar putea împiedica mișcarea ușii. 
Pentru o verificare reală este absolut indispensabil să măsurați forța 
necesară pentru a mișca foaia de ușă pe toată cursa sa și 
controlați ca aceasta să nu depășească “cuplul nominal” indicat 
în capitolul “CARACTERISTICI TEHNICE”; de asemenea pentru 
a stabili numărul de cicluri/oră și cicluri consecutive trebuie să 
luați în considerare informațiile prezentate în “Tabelul 2”. 

Tabelul 2 
 

SO2000 - LIMITE ÎN RAPORT CU FORȚA NECESARĂ PENTRU 
MIȘCAREA UȘII 

Forță pentru mișcarea ușii 
(N) 

Cicluri/ora maxime 
Cicluri consecutive maxime 

Până la 120 
20 
35 

120 ÷ 180 
18 
33 

180 ÷ 220 
15 
30 

 Pentru a evita supraîncălzirea centralei prevedeți 
un limitator de manevre care se bazează pe 
efortul motorului și pe durata ciclurilor, 
intervenind atunci când se depășește limita 
maximă. 

 

3.2.1 Durabilitatea produsului 
Durabilitatea este viața economică medie a produsului. Valoarea 
durabilității este strâns influențată de indicele de încărcare a 
manevrelor: adică suma tuturor factorilor care contribuie la uzura 
produsului. 
Pentru a efectua estimarea durabilității automatizării Dvs. 
procedați după cum urmează: 
1. însumați valorile elementelor din "Tabelul 3” referitoare la  

condițiile prezente în instalație 
2. în graficul prezent în “Figura 2”, de la valoarea stabilită 

anterior trasați o linie verticală până la intersecția curbei; 
din acest punct trasați o linie orizontală până la intersecția 
liniei “cicluri de manevre”. Valoarea determinată este 
durabilitatea estimată a produsului Dvs. 

Valorile de durabilitate indicate în grafic, se obțin doar prin 
respectarea riguroasă a planului de mentenanță, consultați 
capitolul “MENTENANȚA PRODUSULUI“. Estimarea durabilității 
se va efectua pe baza calculelor de proiectare și a rezultatelor 
testărilor pe prototipuri. Deci, fiind o  estimare, nu reprezintă nicio 
garanție explicită asupra duratei efective a produsului. 

 
Exemplu de calcul al durabilității: automatizare a unei uși de 
garaj cu greutatea egală cu 130 Kg 
În "Tabelul 3” se pot identifica “indicii de încărcare” pentru acest 
tip de instalație: 30% (“Greutatea ușii de garaj”), 20% (“Forța 
pentru mișcarea ușii de garaj”) și 10% (“Temperatura de mediu mai 
mare de 40°C sau mai mică de 0°C sau umiditate mai mare de 
80%”). 
Acești indici trebuie însumați între ei pentru a obține indicele de 
încărcare total, care în acest caz este de 60%. Cu valoarea găsită 
(60%), verificați în Grafic, pe axa orizontală (“indicele de 
încărcare”), valoarea corespunzătoare a “ciclurilor de manevre” 
pe care produsul nostru va putea să îl efectueze în durata sa de 
viață = 18.000 cicluri circa. 

 INSTALARE 

SO2000 - LIMITE DE UTILIZARE ÎN RAPORT CU TIPOLOGIA UȘII 

Tipologia ușii Limite de utilizare (m) 

Ușă de garaj Înălțime max 5 Lățime max 4 
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Tabelul 3 
 

DURABILITATEA PRODUSULUI 
 Indice de încărcare 

 

Greutatea ușii 

< 100 kg 
100 - 180 kg 
180 - 230 kg 
> 230 kg 

20% 
30% 
40% 
60% 

Forța pentru mișcarea 
ușii 

< 160 kg 
160 - 240 kg 
240 - 290 kg 

10% 
20% 
40% 

Temperatura mediului mai mare de 40°C 
sau mai mică de 0°C sau umiditate mai 
mare de 80% 

 
10% 

Prezența de pulberi, nisip sau  sare 15% 
Întrerupere manevră de Foto 10% 
Întrerupere manevră de Alt 20% 
Viteză mai mare de “L4 rapid” 15% 

3.3 

IDENTIFICAREA DIMENSIUNILOR 
DE GABARIT 

Dimensiunile de gabarit și eticheta (A) care permite identificarea 
produsului sunt prezentate în “Figura 3”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 RECEPȚIA PRODUSULUI 
În continuare sunt prezentate și enumerate toate componentele 
prezente în ambalajul produsului. 

 

 
A Motoreductor 
B Revenire 
C n°3 șuruburi autofiletante negre 
D Șuruburi M8x130 
E Piuliță M8 autoblocantă 
F Șaibă D8 
G Suport de fixare 
H Manual de instrucțiuni 
I n°2 cheițe 
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3.5 LUCRĂRI PREMERGĂTOARE INSTALĂRII 
Figura arată un exemplu de instalație de automatizare, realizat cu componente Nice. 

 

A Motoreductor 
B Fotocelule 
C Selector cu cheie 
D Fotocelule pe stâlp 
E Lampă de semnalizare cu antenă incorporată 
F Telecomandă 
G Margine primară 

 
Componentele menționate mai sus sunt poziționate conform unei 
scheme tipice și uzuale. Utilizând drept exemplu de referință 
schema din “Figura 5”, stabiliți poziția aproximativă în care va fi 
instalată fiecare componentă prevăzută în instalație. 

Tabelul 4 

Nota 1 Dacă cablul de alimentare depășește 30 m de 
lungime, trebuie să utilizați un cablu cu secțiunea mai 
mare (3 x 2,5 mm2) și este necesară instalarea unei 
împământări de siguranță în apropierea automatizării. 

Nota 2 Dacă cablul BlueBus depășește 30 m de lungime, până la 
un  maxim de 50 m, trebuie să utilizați un cablu cu 
secțiunea mai mare (2 x 1 mm2). 

Nota 3 Aceste două cabluri pot fi înlocuite cu un singur cablu de 
4 x 0,5 mm2. 

 Înainte de a efectua instalarea, pregătiți cablurile 
electrice necesare instalației Dvs., consultând 
“Figura 5” și cele prezentate în capitolul 
“CARACTERISTICI TEHNICE“. 

 

 Cablurile utilizate trebuie să fie corespunzătoare 
tipului de mediu în care are loc instalarea. 

 

 În timpul montării tuburilor pentru trecerea 
cablurilor electrice și intrarea cablurilor în 
locașul din centrală, luați în considerare că din 
cauza posibilelor acumulări de apă prezente în 
puțurile de derivație, tuburile de legătură pot crea 
fenomene de condensare în interiorul centralei 
care pot deteriora circuitele electrice. 

 

CARACTERISTICI TEHNICE ALE CABLURILOR ELECTRICE 

Nr. 
Identificare 

Caracteristicile cablului 

 
1 

Cablu ALIMENTARE MOTOREDUCTOR 
1 cablu 3 x 1,5 mm2 
Lungime maximă 30 m [nota 1] 

 
2 

Cablu LAMPĂ SEMNALIZARE 
1 cablu 2 x 1 mm2 
Lungime maximă 20 m 

 
3 

Cablu ANTENĂ 
1 cablu ecranat tip RG58 
Lungime maximă 20 m; recomandată < 5 m 

 
4 

Cablu FOTOCELULE 
1 cablu 2 x 0,5 mm2 
Lungime maximă 30 m [nota 2] 

 
5 

Cablu SELECTOR CU CHEIE 
2 cabluri 2 x 0,5 mm2 [nota 3] 
Lungime maximă 50 m 

 
6 

Cablu MARGINE PRIMARĂ 
1 cablu 2 x 0,5 mm2 
Lungime maximă 20 m 

 

4 A 

1 
E 

6 2 3 

 
C 

F D 

D 4 

5 
B 

B 

G 
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3.6 INSTALAREA MOTOREDUCTORULUI 

 O instalare greșită poate cauza răni grave 
persoanelor care efectuează lucrarea și 
persoanelor care vor utiliza instalația. 

Înainte de a începe asamblarea automatizării, 
efectuați verificările preliminare descrise în 
paragrafele “Verificări premergătoare instalării“ și 
“Limitele de utilizare ale produsului“. 

 

 Instalarea automatizării trebuie efectuată EXCLUS 
CU UȘA DE GARAJ ÎNCHISĂ. 

Pentru instalarea SO2000: 
1. introduceți axul de ieșire (A) în axul de transmisie (B) al ușii 

împerechindu-le cu ajutorul cheiței (C) din dotare 

3. Fixați pe  perete suportul (E) utilizând dibluri (nu sunt 
furnizate) corespunzătoare materialului peretelui 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. se poate instala SO2000 în poziție orizontală utilizând 

piedica (F), din dotare, care trebuie fixată cu trei șuruburi 
în  poziția prezentată, acordând atenție ieșirilor cablurilor de 
deblocare (G). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. fixați la motoreductor (D) suportul (E) utilizând șuruburile, 
piulița și șaiba din dotare 

 
 
 
 

A 
 
 

 
B 

 
 
 

C 

 
 
 
 
 

E 

 
D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
 
 

G 

 
D 

 
 
 
 
 

E 
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3.7 DEBLOCAREA ȘI BLOCAREA MANUALĂ A 
MOTOREDUCTORULUI 

Motoreductorul este dotat cu un sistem de deblocare mecanică 
care permite deschiderea și închiderea manuală a ușii. 
Aceste operațiuni manuale trebuie să fie efectuate în cazurile în 
care lipsește energia electrică, sunt anomalii de funcționare sau în 
fazele de instalare. 
Pentru efectuarea deblocării: 
1. trageți de sferă (A) 
2. în acest moment, ușa poate fi mișcată manual în poziția 

dorită. 

2. Introduceți toate cablurile de conectare către diversele 
dispozitive, lăsând 20÷30 cm mai lungi față de necesar. 
Consultați “Tabelul 4” pentru tipul de cabluri și “Figura 5” 
pentru conexiuni. 

3. Cu o bridă adunați și strângeți toate cablurile care intră în 
motoreductor, poziționați brida puțin mai jos de gaura de 
intrare a cablurilor 

4. conectați cablul de alimentare (B) pe borna 
corespunzătoare după cum se arată în figură, deci cu încă 
o bridă  blocați cablul la prima verigă a clemei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. efectuează conexiunile altor cabluri urmând cele indicate 

în “Figurile 13” și "14". Pentru o mai mare comoditate 
bornele se pot extrage. 

6. O dată terminate conexiunile blocați cablurile în verigile 
corespunzătoare. Partea în plus a cablului antenei trebuie 
fixată cu celelalte cabluri. 

 

Pentru efectuarea blocajului trageți de sferă (B). 

 
4.1 VERIFICĂRI PREMERGĂTOARE 

Toate conexiunile electrice trebuie efectuate fără 
alimentare electrică de la rețea și cu bateria de 
rezervă deconectată  (dacă este prezentă în 
automatizare). 

 Operațiunile de conectate trebuie efectuate 
exclusiv de personal calificat. 

Pentru efectuarea conexiunilor electrice: 
1. îndepărtați șuruburile și apoi scoateți capacul de protecție 

(A) ridicându-l 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

A 

12 

B 

13 

 CONEXIUNI ELECTRICE 

11 

A 
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4.2 SCHEMA ȘI DESCRIEREA CONEXIUNILOR 

 
4.2.1 Schema conexiunilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.2 Descrierea conexiunilor          Tabelul 5 
CONEXIUNI ELECTRICE 

Borne Descriere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLASH 

Această ieșire este programabilă (consultați capitolul "PROGRAMARE") pentru a conecta unul dintre 
următoarele dispozitive: Lampă de semnalizare, Ieșire “semnalizare ușă deschisă”, Ventuză [nota 
1], Electroblocaj [nota 1], Electroyală [nota 1]. 

Dacă programați ca “lampă de semnalizare” pe ieșirea “FLASH” se poate conecta o lampă de 
semnalizare de tip “LUCYB” sau similare cu un singur bec de 12V maxim 21W tip auto. În timpul manevrei 
luminează intermitent cu periodicitate 0,5s aprinsă și 0,5s stinsă. 
Dacă programați ca “lampă de semnalizare ușă deschisă” pe ieșirea “FLASH” se poate conecta un bec de 
24V max 5W pentru semnalizarea de ușă deschisă. Poate fi programată și pentru alte funcții (consultați capitolul 
"PROGRAMARE"). 
Dacă programați ca “ventuză” pe ieșirea “FLASH se poate conecta o ventuză de 24V max 10W (versiunile doar 
cu electromagnet, fără dispozitive electronice). Când ușa este închisă ventuza este activată, blocând ușa. În 
timpul manevrei de deschidere sau de închidere este dezactivată. 
Dacă programați ca “electroblocaj” pe ieșirea “FLASH” se poate conecta un electroblocaj cu încuietoare 24V 
max 10W (versiunile doar cu electromagnet, fără dispozitive  electronice). 
În timpul manevrei de deschidere electroblocajul este activat și rămâne activpentru eliberarea ușii și 
efectuarea manevrei. 
În manevra de închidere, asigurați-vă că electroblocajul se agață din nou mecanic. 

 
Dacă programați ca “electroyală” pe ieșirea “FLASH” se poate conecta o electroyală cu încuietoare 24V max 
10W (versiunile doar cu electromagnet, fără dispozitive  electronice). 
În timpul manevrei de deschidere electroyala este activată pentru o scurtă perioadă pentru a elibera ușa  și 
pentru a efectua manevra. În manevra de închidere asigurați-vă că electroyala se agață din nou mecanic. 

Nota 1 Pot fi conectate doar dispozitive care conțin doar electromagnet. 

14 
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CONEXIUNI ELECTRICE 

Borne Descriere 

 
BLUEBUS 

Pe această bornă, se pot conecta dispozitivele compatibile. Toate sunt conectate în paralel doar prin doi 
conductori prin care trece atât alimentarea, cât și semnalele de comunicare. 
Alte informații despre BlueBUS sunt prezente în paragraful “Adresarea dispozitivelor conectate cu 
sistemul BlueBUS”. 

 
STOP 

Intrare pentru dispozitive care blochează sau eventual oprește manevra în curs. Cu reglajele corespunzătoare 
pe intrare se pot conecta contacte de tip “Normal Închis”, tip “Normal Deschis” sau dispozitive cu rezistență 
constantă sau de tip optic. 
Alte informații despre STOP sunt prezente în paragraful “Modificarea configurației intrării STOP”. 

Sbs Intrare pentru dispozitivele care comandă mișcarea în modul Pas-cu-Pas; se pot conecta contacte de tip 
“Normal  Deschis”. 

OPEN Intrare pentru dispozitivele care comandă doar mișcarea de deschidere; se pot conecta contacte de tip 
“Normal  Deschis”.. 

CLOSE Intrare pentru dispozitivele care comandă doar mișcarea de închidere; se pot conecta contacte de tip 
“Normal  Deschis”. 

ANTENĂ Intrare de conectare a antenei pentru receptorul radio; antena este incorporată pe lampa de semnalizare, în mod 
alternativ se poate utiliza o antenă externă. 

 
 
 
 
 

 
4.3 ADRESAREA DISPOZITIVELOR 

CONECTATE CU SISTEMUL 
BLUEBUS 

Sistema “BlueBUS” permite, prin adresarea cu punțile 
corespunzătoare, recunoașterea fotocelulelor din partea 
centralei și desemnarea funcției corecte de identificare. 
Operația de adresare este efectuată atât pe TX cât și pe RX 
(punând punțile în același mod) verificând să nu fie alte perechi 
de fotocelule cu aceeași adresă. 
Într-o automatizare pentru uși basculante automatizate, se pot 
instala fotocelule ca în figura de mai jos. 

 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

   

 La terminarea procedurii de instalare, sau în urma 
îndepărtării fotocelulelor sau a altor dispozitive, 

 trebuie să efectuați procedura de învățare 
(consultați paragraful “Învățarea dispozitivelor“). 

Tabelul 6 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

ADRESAEEA FOTOCELULELOR 

Fotocelula Poziția punților 

FOTO 
Fotocelula externă h = 50 cu intervenție la 
închidere (oprește și inversează mișcarea) 

 

 

FOTO II 
Fotocelula externă h = 100 cu intervenție la 
închidere (oprește și inversează mișcarea) 

 

FOTO 1 
Fotocelula internă h = 50 cu intervenție 
atât la închidere (oprește și inversează 
mișcarea) 

 

 

FOTO 1 II 
Fotocelula internă h = 100 cu intervenție 
atât la închidere (oprește și inversează 
mișcarea) 

 

 

FOTO 2 
Fotocelula externă cu intervenție la 
deschidere 

 

FOTO 2 II 
Fotocelula internă cu intervenție la 
deschidere 

 

FOTO 3 
Fotocelula unică care acoperă întreaga 
automatizare 

 

 

FA1 
Fotocelula pentru comanda de deschidere 
(tăiați puntea A de pe spatele  plăcilor TX și 
RX) 

 

 

FA2 
Fotocelula pentru comanda de deschidere 
(tăiați puntea A de pe spatele  plăcilor TX și 
RX) 
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4.3.1 Fotocelulă FT210B 
Fotocelula FT210B unește într-un singur dispozitiv un sistem de 
limitare a forței (tip C conform normei EN12453) și un detector de 
prezență care identifică obstacolele prezente pe axa optică între 
telecomanda TX și receptorul RX (tip D conform normei 
EN12453). În fotocelula FT210B semnalele stării marginii 
sensibile sunt trimise prin raza fotocelulei integrând cele 2 
sisteme într-un singur dispozitiv. Partea care transmite situată pe 
partea mobilă este alimentată cu baterie eliminând astfel sistemele 
antiestetice de conectare; circuitele speciale reduc consumul 
bateriei pentru a garanta o durată până la 15 ani (consultați 
detaliile estimării din instrucțiunile produsului). 
Un singur dispozitiv FT210B conectat la o margine sensibilă 
(exemplu TCB65) permite atingerea nivelului de siguranță a 
“marginii primare” impuse de norma EN12453 pentru orice “tip de 
utilizare” și “tip de activare”. 

 
Fotocelula FT210B conectată la margini sensibile “rezistive” (8,2 
kΩ), este sigură la defecțiune unică (categoria 3 conform EN 
13849-1). Dispune de un circuit special anti-coliziune care evită 
interferențe cu alți detectori chiar dacă nu sunt sincronizați și 
permite adăugarea altor fotocelule; de exemplu, în caz de tranzit 
de vehicule grele unde în mod normal se pune o a doua 
fotocelulă la 1m de sol. 

 Pentru mai multe informații despre modalitățile 
de conectare și adresar4e, consultați manualul 
de instrucțiuni a FT210B. 

5.2 ÎNVĂȚAREA DISPOZITIVELOR 
După ce ați conectat alimentarea, trebuie ca centrala să recunoască 
dispozitivele conectate pe intrările "BlueBUS" și "STOP". Înainte 
de această fază led-urile "L1" și "L2" luminează intermitent 
pentru a indica că trebuie să efectuați învățarea dispozitivelor. 

 Faza de învățare trebuie efectuată chiar dacă la 
centrală nu este conectat niciun dispozitiv. 

Pentru a face acest lucru: 
1. Apăsați și țineți apăsate simultan tastele ▲și  
2. lăsați tastele când led-urile “L1” și “L2” încep să lumineze 

intermitent rapid (după circa 3 secunde) 
3. așteptați câteva secunde ca centrala să completeze faza 

de învățare a dispozitivelor 
4. la terminarea acestei faze led-ul “Stop” trebuie să se 

aprindă și led-urile “L1” și “L2” trebuie să se stingă (ar 
putea începe sî lumineze intermitent led-urile “L3” și “L4”). 

 

 
 

Înainte de a începe faza de verificare și pornire a automatizării 
este recomandat să puneți ușa la mijlocul cursei aproximativ 
astfel încât să fie liberă să se miște atât în deschidere, cât și ân 
închidere. 

 
5.1 CONECTAREA ALIMENTĂRII 

   

 Conectarea alimentării   trebuie să fie efectuată de 
personal expert, calificat, cu toate cerințele îndeplinite și 
cu respectarea deplină a legilor, normelor și regulamentelor. 

Imediat ce produsul este sub tensiune este recomandat să faceți 
câteva verificări simple: 
1. verificați ca led-ul BlueBUS să lumineze intermitent regulat 

la frecvența unui flash pe secundă. 
2. verificați să lumineze intermitent și led-urile de pe 

fotocelule (atât pe TX cât și pe RX); nu este semnificativ  
tipul di flash, depinde de alți factori. 

3. verificați ca lampa de semnalizare conectată la ieșirea 
FLASH să fie stinsă. 

4. verificați ca lumina de curtoazie să fie stinsă. 
 

Dacă toate acestea nu au loc, opriți imediat alimentarea centralei 
și controlați cu mai mare atenție conexiunile electrice. 
Alte informații utile pentru căutarea și diagnoza defectelor sunt 
prezente în paragraful “Rezolvarea problemelor”. 

 
 
 

Faza de învățare a dispozitivelor conectate poate fi refăcută în 
orice moment, chiar și după instalare, de exemplu dacă este 
necesară adăugarea unui dispozitiv. 

 
5.3 ÎNVĂȚAREA COTELOR DE 

DESCHIDERE ȘI ÎNCHIDEREA UȘII DE 
GARAJ 

După învățarea dispozitivelor este necesar ca centrala să 
recunoască cotele de deschidere și închidere ale ușii; pe lângă 
câteva cote opționale. 
În total sunt 6 cote: 
Prima din această fază led-urile “L3” și “L4” luminează 
intermitent (“Figura 17”) pentru a indica că trebuie să efectuați 
stabilirea cotelor. 

 VERIFICĂRI FINALE ȘI PORNIRE 

16 
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L1 

L2 

 

17 
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În continuare sunt descrise procedurile pentru memorarea 
cotelor. 
Sunt disponibile două proceduri: 
– COMPLETĂ: permite utilizatorului să seteze manual mai multe 

cote (FCA , RA, RI, AP...) 
– REDUSĂ: permite să seteze doar FCA și FCC (celelalte 

cote vor fi calculate automat de centrală). În caz de necesitate, va 
fi posibilă modificarea lor ulterior prin procedura completă. 

Tabelul 7 
 

POZIȚII DE PROGRAMARE 

Poziție Led Descriere 

 
A1 

 
L1 

Cota de deschidere maximă care se dorește. 
Când ușa ajunge în această poziție se 
oprește. 

 

RA1 

 

L2 

Cotă de începere încetinire în timpul manevrei 
de deschidere. Când ușa ajunge în această 
poziție, motorul decelerează ajungând la viteza 
minimă. 

 

 
RINT 

 

 
L4 

Cotă de încetinire intermediară în manevra de 
închidere. Programând acest punct ușa începe 
să decelereze 50cm înainte, astfel încât să 
treacă poziția RINT cu viteză minimă. O dată 
trecută cota RINT, motorul revine la viteza 
programată. 

 
AP 

 
L5 

Cota de deschidere parțială. Este cota în care ușa 
se oprește după ce ați dat o comandă de 
deschidere parțială. 

 

RA0 

 

L7 

Cotă de începere încetinire în timpul manevrei 
de închidere. Când ușa ajunge în această 
poziție, motorul decelerează la viteza minimă. 

A0 L8 Cota de închidere maximă. Când ușa ajunge 
în această poziție se oprește. 

 Mișcarea automatizării este permisă doar între 
valorile 5% și 95% ale intervalului nominal. În cazul 
în care poziția automatizării se află în afara acestui 
interval, centrala ar semnala o eroare de extra-cursă 
(consultați capitolul semnalări centrală): este 
necesar de aceea să rotiți manual axa motorului sau 
să dați orice comandă de mișcare pentru a readuce 
automatizarea într-o poziție validă. În caz contrar nu 
va fi posibil să mișcați în niciun fel automatizarea. 

 
PROCEDURA COMPLETĂ 

1. Apăsați tastele ▪ și ▼ timp de 3 secunde pentru a intra 
în memorarea cotelor 

Programarea cotei A1, led-ul “L1” luminează intermitent: 
2. cu tastele ▲ și ▼ mutați ușa de garaj în poziția de 

deschidere maximă 
3. apăsați tasta ▪ timp de 2 secunde pentru a confirma cota 

“A1”. Led-ul “L1” rămâne aprins 
Programarea cotei RA1, led-ul “L2” luminează intermitent: 
4. dacă nu se dorește programarea cotei de încetinire 

deschidere, apăsați de 2 ori rapid tasta ▪ pentru a trece la 
următoarea programare, led-ul “L2” rămâne stins. În caz 
contrar continuați cu secvența 

5. cu tastele ▲ și ▼ mutați ușa de garaj în poziția de 
încetinire deschidere 

6. apăsați tasta ▪ timp de 2 secunde pentru a confirma  cota 
“RA1”. Led-ul “L2” rămâne aprins 

Programarea cotei RINT, led-ul “L4” luminează intermitent: 
7. dacă nu se dorește programarea cotei de încetinire 

intermediară, apăsați de 2 ori rapid tasta ▪ pentru a trece 
la următoarea programare, led-ul “L4” rămâne stins. În caz 
contrar continuați cu secvența 

8. cu tastele ▲ și ▼ mutați ușa de garaj în poziția de 
încetinire intermediară 

9. apăsați tasta ▪ timp de 2 secunde pentru a confirma cota 
“RINT”. Led-ul “L4” rămâne aprins 

Programarea cotei RAP, led-ul “L5” luminează intermitent: 
10. dacă nu se dorește programarea cotei de deschidere 

parțială, apăsați de 2 ori rapid tasta ▪ pentru a trece la 
următoarea programare, led-ul “L5” rămâne stins. În caz 
contrar continuați cu secvența 

11. cu tastele ▲ și ▼ mutați ușa de garaj în poziția de 
deschidere parțială 

12. apăsați tasta ▪ timp de 2 secunde pentru a confirma cota 
“RAP”. Led-ul “L5” rămâne aprins 

Programarea cotei RA0, led-ul “L7” luminează intermitent: 
13. dacă nu se dorește programarea cotei de încetinire 

închidere, apăsați de 2 ori rapid tasta ▪ pentru a trece la 
următoarea programare, led-ul “L7” rămâne stins. În caz 
contrar continuați cu secvența 

14. cu tastele ▲ și ▼ mutați ușa de garaj în poziția de 
încetinire închidere 

15. apăsați tasta ▪ timp de 2 secunde pentru a confirma cota 
“RA0”. Led-ul “L7” rămâne aprins 

Programarea cotei A0, led-ul “L8” luminează intermitent: 
16. cu tastele ▲ și ▼ mutați ușa de garaj în poziția de 

închidere maximă 
17. apăsați tasta ▪ timp de 2 secunde pentru a confirma cota 

“A0”. Led-ul “L8” rămâne aprins 
18. eliberând tasta ▪ se sting toate led-urile 
19. lumina de curtoazie va începe să lumineze intermitent o dată pe 

secundă (1Hz) pentru a semnala necesitatea de a efectua 
procedura OBLIGATORIE de "Căutare Automată Forțe". 
În timpul procedurii "Căutare Automate Forțe ", verificați 
prezența de eventuale defecte de montaj/reglare sau alte 
anomalii ca de exemplu puncte cu mai multă frecare 

20. dați o comandă de mișcare (exemplu: prin intrarea “Sbs”, 
“OPEN”) pentru a porni "Căutare Automată Forțe "; se 
vor executa 3 cicluri complete. În cazul de întrerupere a 
procedurii indicate mai sus aceasta se poate reporni 
selectând comenzile “Sbs”, “Open”, “Close”. 

 
PROCEDURĂ REDUSĂ 

1. Apăsați tastele ▪ și ▼ timp de 3 secunde pentru a intra 
în memorarea cotelor 

Programarea cotei A1, led-ul “L1” luminează intermitent: 
2. cu tastele ▲ și ▼ mutați ușa de garaj în poziția de 

deschidere maximă 
3. apăsați tasta ▪ timp de 5 secunde pentru a confirma cota 

“A1”. Led-ul “L1” rămâne aprins 
Programarea cotei A0, led-ul “L8” luminează intermitent: 
4. cu tastele ▲ și ▼ mutați ușa de garaj în poziția de 

închidere maximă 
5. apăsați tasta ▪ timp de 2 secunde pentru a confirma cota 

“A0”. Led-ul “L8” rămâne aprins
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6. lumina de curtoazie va începe să lumineze intermitent o dată pe 
secundă (1Hz) pentru a semnala necesitatea de a efectua 
procedura OBLIGATORIE de "Căutare Automată 
Forțe". În timpul procedurii "Căutare Automate Forțe ", 
verificați prezența de eventuale defecte de montaj/reglare 
sau alte anomalii ca de exemplu puncte cu mai multă 
frecare 

7. dați o comandă de mișcare (exemplu: prin intrarea “Sbs”, 
“OPEN”) pentru a porni "Căutare Automată Forțe "; se 
vor executa 3 cicluri complete. În cazul de întrerupere a 
procedurii indicate mai sus aceasta se poate reporni 
selectând comenzile “Sbs”, “Open”, “Close”. 

 
În timpul acestor manevre, centrala memorează forța necesară în 
mișcările de deschidere și închidere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faza de învățare a pozițiilor poate fi refăcută în orice moment 
chiar și după instalare; este suficient să o repetați de la început. 
Dacă în schimb este necesară modificarea unei singure cote, 
repetați doar Procedura redusă. 

 Este important ca procedura “Căutare Automată 
Forțe” să nu fie întreruptă, ex. de o comandă de 
STOP. În caz de variație a următorilor parametri: 
cote, viteză de deschidere/închidere motor și sens 
de rotație motor, procedura de “Căutare Automată 
Forțe” va fi propusă din nou în mod automat de 
centrală. Procedura va trebui să se termine corect 
și în autonomie, sau fără nicio întrerupere: aceasta 
va rămâne neterminată chiar și după o pană de 
curent. 

 

5.4 VERIFICAREA MIȘCĂRII UȘII DE GARAJ 
După învățarea lungimii ușii este recomandabil să efectuați niște 
manevre pentru a verifica mișcarea corectă a ușii. 

Pentru a face acest lucru: 
1. apăsați tasta ▲ pentru a comanda o manevră de 

“Deschide”; verificați ca deschiderea ușii să aibă loc corect 
fără variații de viteză; doar când ușa va atinge cota “RA1” 
va trebui să ajungă la viteza minimă până la oprirea sa la  
cota “A1” de deschidere maximă 

2. apăsați tasta ▼ pentru a comanda o manevră de “Închide”; 
verificați ca închiderea ușii să aibă loc corect fără variații 
de viteză; doar când ușa va atinge cota “ “RA0” va trebui 
să ajungă la viteza minimă până la oprirea sa la  cota “A0” 
de închidere maximă 

3. în timpul manevrei verificați ca lampa de semnalizare să 
efectueze flash-uri cu perioade de 0,5s aprins și 0,5s stins 

4. efectuați diverse manevre de deschidere și închidere cu 
scopul de a evidenția eventualele defecte de montaj și 
reglare sau alte anomalii ca de exemplu puncte cu frecare 
mai mare 

5. verificați ca fixarea motoreductorului să fie solidă, stabilă și 
rezistentă corespunzător chiar și în timpul accelerărilor 
bruște sau decelerărilor mișcării ușii de garaj. 

 
5.5 CONECTĂRILE ALTOR DISPOZITIVE 
Dacă există necesitatea alimentării de dispozitive externe, de 
exemplu un cititor de proximitate pentru cartele cu transponder 
sau lumină de iluminare a selectorului cu cheie, se poate lua 
alimentare după cum se indică în figura. 
Tensiunea de alimentare este de 24Vc -30% ÷ +50% cu curent 
maxim disponibil de 100mA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acestea sunt fazele cele mai importante în realizarea automatizării, 
în scopul de a garanta siguranța maximă a instalației. Testarea 
poate fi utilizată pentru a verifica periodic dispozitivele care compun 
automatizarea. 

 Fazele testării și ale punerii în funcțiune ale 
automatizării trebuie efectuate de personal calificat și 
specializat care va avea responsabilitatea de a stabili 
testele necesare care să verifice soluțiile adoptate față 
de riscurile prezente și să verifice respectarea 
prevederilor legale, normative și a regulamentelor: în 
special, a tuturor cerințelor normei EN 12445 care 
stabilește metodele de testare pentru verificarea 
automatizărilor pentru uși de garaj. 

Dispozitivele suplimentare trebuie supuse la o testare specifică, atât 
în ceea ce privește funcționalitatea, cât și în ceea ce privește 
interacțiunea corectă cu centrala. Consultați deci manualele de 
instrucțiuni a fiecărui dispozitiv în parte. 
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6.1 TESTARE 
Pentru efectuarea testării: 

1. Verificați să fi fost respectat cu stricteți tot ceea ce este 
prevăzut la capitolul “AVERTIZĂRI ȘI MĂSURI 
GENERALE DE SIGURANȚĂ”.  

2. deblocați motoreductorul după cum se indică în paragraful 
“Deblocarea și blocarea manuală a motoreductorului” 

3. verificați să fie posibilă mișcarea manuală a ușii în 
deschidere și închidere cu o forță nu mai mare de 225N 
(circa 23 kg) 

4. blocați motoreductorul 
5. utilizând  dispozitivele de comandă (selector, 

telecomandă radio, etc.), efectuați testele de deschidere, 
închidere și oprire a porții, asigurându-vă că mișcarea 
porților corespunde cu cele prevăzute. Este recomandat să 
executați diverse teste în scopul evaluării mișcării foilor 
de poartă și să identificați eventualele defecte de montaj, 
reglare, precum și prezența de puncte de frecare 

6. Pentru verificarea funcționării fotocelulelor și în special a 
lipsei de interferențe cu alte dispozitive, treceți un cilindru 
cu diametrul de 5cm și lungime de 30 cm pe axa optică mai 
întâi pe lângă “TX”, apoi  pe lângă ”RX” și în final pe centru 
între cele două și verificați ca în toate cazurile, dispozitivul 
să intervină trecând din starea de activ în cea de alarmă și 
viceversa; în concluzie să producă în centrală acțiunea 
prevăzută; de exemplu: în manevra de închidere produce 
inversarea  mișcării. 

7. verificați, pe rând, funcționarea corectă a tuturor 
dispozitivelor de siguranță prezente în instalație 
(fotocelule, margini sensibile etc.). În caz de intervenție a 
unui dispozitiv led-ul “Bluebus” prezent pe centrală, emite 
două flash-uri mai rapide în semn de confirmare ca 
dispozitivul a fost recunoscut 

8. dacă situațiile periculoase provocate de mișcarea porților 
au fost evitate prin limitarea forței de impact conform 
prevederilor normei EN 12445 și eventual, dacă controlul 
“forței motor” este utilizat drept auxiliar la sistem pentru 
reducere forței de impact, încercați și găsiți reglajul care să 
dea cele mai bune rezultate. 

 
5.1 PUNERE ÎN FUNCȚIUNE 

 Punerea în funcțiune poate să aibă loc doar după ce ați 
executat cu rezultat pozitiv toate fazele de testare. 

___________________________________________________ 

Înainte de a pune în funcțiune automatizarea informați în 
mod corespunzător proprietarul asupra pericolelor și 
riscurilor reziduale încă prezente. 

. 
 

 Este interzisă punerea în funcțiune parțială sau în 
situații “provizorii”. 
Pentru efectuarea punerii în funcțiune: 
 

1. Realizați dosarul tehnic al automatizării care va trebui să 
conțină următoarele documente: un desen complet al 
automatizării, schema conexiunilor electrice efectuate, 
analiza riscurilor prezente și respectivele soluții adoptate, 
declarația de conformitate a producătorului pentru toate 
dispozitivele utilizate și declarația de conformitate 
completată de instalator. 

2. aplicați în mod permanent în apropierea porții o etichetă 
sau o plăcuță cu indicarea operațiunilor pentru deblocare 
și manevra manuală "Figura 21" 

 

 
3. aplicați  în mod permanent pe ușă o etichetă sau o plăcuță cu 

această imagine (înălțime minimă 60 mm) "Figura 22" 
 

 
4. Aplicați pe poartă o plăcuță care conține cel puțin 

următoarele date: tipul de automatizare, numele și adresa 
constructorului (responsabil de “punerea în funcțiune”), 
număr matricol, an de producție și marca “CE” 

5. Completați și predați proprietarului automatizării declarația 
de conformitate  

6. Completați și predați proprietarului automatizării “Manualul 
pentru utilizarea automatizării” 

7. Completați și predați proprietarului automatizării “Planul de 
mentenanță” care cuprinde prevederile despre întreținere 
a tuturor dispozitivelor automatizării. 
 

 

Pentru întreaga documentație menționată, Nice 
prin propriul serviciu de asistență tehnică, pune la 
dispoziție: manuale de instrucțiuni, ghiduri și 
formulare pre-completate. 

21 

22 
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 Pe centrală sunt prezente  3  taste:  [Open▲], [Stop/Set]  și 
[Close▼] (“Figura 23”) care pot fi utilizate atât pentru a 
comanda centrala, în timpul fazelor de testare, cât și pentru 
programarea funcțiilor disponibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcțiile programabile disponibile sunt dispuse pe două nivele 
și statusul lor de funcționare este semnalizat de cele opt led-uri 
“L1 ... L8” prezente pe centrală (led aprins = funcție activă; led 
stins = funcție inactivă). 
 

 
7.1 UTILIZAȚI TASTELE DE PROGRAMARE 
[Open▲] Tasta permite comandarea deschiderii ușii; sau 
mutarea în sus a punctului de programare. 

 
[Stop/Set] Tastă pentru oprirea unei manevre 
Dacă este apăsată mai mult de 3 secunde permite intrarea  
în faza de programare. 

 
 

[Close▼] Tasta permite comandarea închiderii ușii; sau 
mutarea în jos a punctului de programare. 

 
 

 
În timpul manevrei, independent de deschidere sau 
închidere, toate tastele execută funcția de STOP oprind cursa 
motorului. 

 PROGRAMARE 
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7.1 PROGRAMAREA PRIMULUI NIVEL (ON-OFF) 
Toate funcțiile primului nivel sunt programate din fabrică pe “OFF” și pot fi modificate în orice moment. Pentru a verifica diversele 
funcții consultați “Tabelul 8”. 
 
7.1.1 Procedura de programare a primului nivel 

 Procedura de programare prezintă un timp maxim de 10 secunde  între apăsarea unei taste și cealaltă. O dată trecut 
acest timp, procedura se termină în mod automat, memorând modificările efectuate până în acel moment. 

Pentru a efectua programarea primului nivel: 
1. Apăsați și țineți apăsată tasta ▪ până când  led-ul “L1” începe să lumineze intermitent 
2. eliberați tasta ▪ când led-ul “L1” începe să lumineze intermitent 
3. apăsați tasta ▲ sau ▼ pentru a muta led luminos intermitent pe led-ul care reprezintă funcția de modificat 
4. apăsați tasta ▪  pentru a modifica statusul funcției: 

– flash scurt = OFF 
– flash lung = ON 

5. așteptați 10 secunde (timp maxim) pentru a ieși din programare. 

 Pentru programarea altor funcții pe “ON” sau “OFF”, în timpul efectuării procedurii, trebuie să repetați punctele 
2 și 3 în timpul fazei. 

 

 
Tabelul 8 

FUNCȚII PRIMUL NIVEL (ON-OFF) 

Led Funcție Descriere 

 

L1 

 
Închidere 
automată 

Funcție ACTIVĂ: după o manevră de deschidere, are loc o pauză (egală cu Timpul de pauză programat)  
o dată efectuată, centrale pornește în mod automat o manevră de închidere. Valoarea din fabrică a Timpului 
de pauză este egal cu 30 sec. 
Funcție INACTIVĂ: funcționarea este de tip “semi-automat”. 

 
 
 

 
L2 

 
Închide după foto 

Funcție ACTIVĂ: Comportamentul se schimbă dacă este activă sau nu funcția de “Închidere Automată”. 
Cu “Închidere Automată” inactivă: Ușa de garaj atinge întotdeauna poziția de deschidere totală (chiar dacă 
dezactivarea Foto are loc înainte). La dezactivarea de Foto se produce închiderea automată cu o pauză de 
5s. 
Cu “Închidere Automată” activă: manevra de deschidere se oprește imediat după dezactivarea fotocelulelor și 
se produce închiderea automată cu o pauză de 5s. 
Funcția de “Închide După Foto” este întotdeauna dezactivată în manevrele întrerupte cu o comandă de Stop. 
Funcție INACTIVĂ: timpul de pauză va fi cel programat sau nu va fi închisă automat dacă funcția nu este 
activă. 

 

L3 

 

Închide 
întotdeauna 

Funcție ACTIVĂ: în cazul unei pene de curent electric, chiar și pentru puțin timp, dacă la revenirea curentului,
centrala identifică poarta deschisă, automat pornește o manevră de închidere, precedată de 3 sec. de pre-
semnalizare. 
Funcție INACTIVĂ: la revenirea energiei electrice poarta rămâne unde este. 

 
 
L4 

 
 
Stand by 

Funcție ACTIVĂ: după 1 minut de la terminarea manevrei, centrala oprește ieșirea “Bluebus” (dispozitive 
conectate) și toate led-urile, exclusiv led-ul Bluebus care va lumina intermitent mai lent. Când  centrala 
primește o comandă, reia funcționarea normală. 
Funcție INACTIVĂ: nu va fi o reducere a consumurilor. Este utilă în special în funcționarea cu baterie de 
rezervă. 

 
L5 

 
Inversare lungă 

Funcție ACTIVĂ: după intervenția STOP sau a limitatorului de forță inversarea are loc până la cota de 
deschidere sau închidere maximă 
Funcție INACTIVĂ: inversiunea este scurtă (15cm circa). 

 
L6 

 
Pre-semnalizare 

Funcție ACTIVĂ: este posibil să atingem o pauză de 3 secunde între aprinderea lămpii de semnalizare și 
începerea manevrei, pentru a semnala anticipat o situație de pericol. 
Funcție INACTIVĂ: semnalizarea lămpii coincide cu începerea manevrei. 

 

L7 

 

Sensibilitate 

Funcție ACTIVĂ: permite creșterea semnificativă a sensibilității motorului în detectarea obstacolelor. Dacă 
este utilizată ca ajutor pentru detectarea forței de impact, reglați și parametrii “Viteză” și “Forță motor” în meniul 
de al doilea nivel. 
Funcție INACTIVĂ: sensibilitatea motorului în detectarea obstacolelor rămâne neschimbată. 

 
L8 

 
Tip Ușă 

Funcție ACTIVĂ: permite selectarea tipologiei ușii de garaj de deplasat între Ușoară și Grea. Dacă este activ, 
centrala este optimizată pentru mișcarea de uși  Grele. 
Funcție INACTIVĂ: centrala este optimizată pentru mișcarea de uși de dimensiuni mai mici. 

În timpul funcționării normale, adică când nu este în curs nicio manevră, led-urile “L1 ... L8" sunt aprinse sau 
stinse în baza stadiului funcțiilor care reprezintă, de exemplu “L1” este aprins dacă este activă “Închiderea 
automată”.  În timpul  manevrei, “L1 ... L8" luminează intermitent,  indicând forța necesară pentru a mișca ușa 
în acel moment. Dacă “L1” luminează intermitent, forța necesară este joasă și tot așa  până la luminarea 
intermitentă a lui “L8” care indică forța maximă. Este de notat că nu există nicio relație între nivelul de forță 
indicat de led-urile în timpul mișcării (care este o valoare absolută) și nivelul indicat de led în timpul programării 
forței (care este o valoare relativă). Consultați “L5” și “L6” în “Tabelul 9”. 
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7.3 PROGRAMAREA CELUI DE-AL DOILEA NIVEL (PARAMETRI REGLABILI) 
Toți parametrii celui de-al doilea nivel sunt programați din fabrică distinct cu “CULOAREA GRI” în “Tabelul 9” și pot fi modificați în 
orice moment. Parametrii sunt reglabili pe o scară de valori de la 1 la 8. Pentru a verifica  valoarea corespunzătoare fiecărui led 
consultați “Tabelul 9”. 

 
7.3.1 Procedura de programare al celui de-al doilea nivel 

 Procedura de programare prezintă un timp maxim de 10 secunde  între apăsarea unei taste și cealaltă. O dată trecut 
acest timp, procedura se termină în mod automat, memorând modificările efectuate până în acel moment. 
Pentru a efectua programarea celui de-al doilea nivel: 

1. Apăsați și țineți apăsată tasta ▪până când led-ul “L1” începe să lumineze intermitent 

2. eliberați tasta ▪când led-ul “L1” începe să lumineze intermitent 
3. apăsați tasta▲ sau ▼ pentru a muta led luminos intermitent pe led-ul care reprezintă “led-ul de intrare” a 

parametrului de modificat 
4. apăsați și țineți apăsată ▪. În continuare cu tasta ▪ apăsată: 

– așteptați circa 3 secunde, până când se aprinde led-ul care reprezintă nivelul actual al parametrului de modificat 
– apăsați tasta ▲ sau▼ pentru a muta led-ul care reprezintă valoarea parametrului 

5. eliberați tasta ▪ 
6. așteptați 10 secunde (timp maxim) pentru a ieși din programare. 
7. . 

 Pentru programarea mai multor parametri, în timpul efectuării procedurii, trebuie repetate operațiile de la 
punctul 2 la punctul 4 în timpul aceleiași faze. 

 
Tabelul 9 

FUNCȚIILE CELUI DE-AL DOILEA NIVEL (PARAMETRI REGLABILI) 

Led de 
intrare Parametru Led (nivel) Valoare setată Descriere 

 
 
 
 
L1* 

 
 
 
 
Timp de Pauză 

L1 10 secunde  
 

Reglează timpul de pauză, adică timpul 
înainte de închiderea automată. Are 
efect doar dacă Închiderea Automată 
este activă. 

L2 20 secunde 
L3 40 secunde 
L4 60 secunde 
L5 80 secunde 
L6 120 secunde 
L7 160 secunde 
L8 200 secunde 

 
 
 
 

L2** 

 
 
 
 
Funcție Pas-
cu-Pas 

L1 Deschide – stop – închide – stop  
 
 
Reglează secvența de comenzi 
asociate la intrarea “SbS”, sau la 
prima comandă radio. 

 

L2 Deschide – stop – închide – deschide 
L3 Deschide – închide – deschide – închide 
L4 Rezidențial 
L5 Rezidențial 2 (mai mult de 2 s duce la "Stop") 
L6 Pas-cu-Pas 2 (mai mult de 2 s duce la "Deschide

parțial") 
L7 Prezență persoană 

L8 
Deschidere în mod "semi-automat", închidere 
cu "prezență persoană" 

 
 
 
 
L3* 

 
 
 
 
Viteză motor 

L1 Viteza 1 (30% - lentă)  
 
 

Reglează viteza motoarelor în timpul 
cursei normale. 

L2 Viteza 2 (44%) 
L3 Viteza 3 (58%) 
L4 Viteză 4 (72%) 
L5 Viteza 5 (86%) 
L6 Viteza 6 (100% - rapid) 
L7 Deschide V4, închide V2 
L8 Deschide V6, închide V4 
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FUNCȚIILE CELUI DE-AL DOILEA NIVEL (PARAMETRI REGLABILI) 

Led de 
intrare Parametru Led (nivel) Valoare setată Descriere 

 
 
 
 
L4** 

 
 
 
 
Ieșire FLASH 

L1 Led Ușă Deschisă  
 
 

Selectați dispozitivul conectat la ieșirea 
FLASH. 

L2 Activă dacă ușa este închisă 
L3 Activă dacă ușa este deschisă 
L4 Lampă de semnalizare 
L5 Electro-blocaj 
L6 Electro-yală 
L7 Ventuză 
L8 Led Mentenanță 

 
 
 
 
L5* 

 
 
 

Forță motor la 
deschidere 

L1 Forța 1 (joasă)  
 
 
Reglează sistemul de control al forței 
motorului pentru a o adapta la 
greutatea ușii în timpul manevrei de 
deschidere. 

L2 Forța 2 
L3 Forța 3 
L4 Forța 4 
L5 Forța 5 
L6 Forța 6 
L7 Forța 7 
L8 Forța 8 (crescută) 

 
 
 
 
L6* 

 
 
 

Forță motor la 
închidere 

L1 Forța 1 (joasă)  
 
 
Reglează sistemul de control al forței 
motorului pentru a o adapta la 
greutatea ușii în timpul manevrei de 
închidere. 

L2 Forța 2 
L3 Forța 3 
L4 Forța 4 
L5 Forța 5 
L6 Forța 6 
L7 Forța 7 
L8 Forța 8 (crescută) 

 
 
 
 

L7* 

 
 
 
 
Notificare de 
mentenanță 

L1 
Automată (în baza gravității manevrelor)  

 
Reglează numărul de manevre după 

care semnalați cererea de 
mentenanță a automatizării (a se 

vedea paragraful “Funcție 
“Notificare mentenanță”“). 

L2 1000 
L3 2000 
L4 4000 
L5 6000 
L6 8000 
L7 10000 
L8 12000 

 
 
 
 
L8 

 
 
 

Listă 
anomalii 

L1 Rezultat 1a manevră (cea mai recentă)  
Permite verificarea tipului de anomalie 
intervenită la ultimele 8 manevre (a se 
vedea paragraful “Listă istoric 
anomalii“). 
Acest parametru este doar în mod citire: 
nu se pot aduce  modificări valorilor. 

L2 Rezultat a 2a manevră 
L3 Rezultat a 3a manevră 
L4 Rezultat a 4a manevră 
L5 Rezultat a 5a manevră 
L6 Rezultat a 6a manevră 
L7 Rezultat a 7a manevră 
L8 Rezultat a 8a manevră 

Toți parametrii pot fi reglați după cum doriți fără nicio contra-indicație; doar reglajele de “Forță motor în deschidere” “Forță motor în 
închidere” ar putea necesita o atenție specială: 
– Este recomandat să utilizați valorile ridicate de forță pentru a compensa faptul că ușa are puncte de frecare mai mari; o forță excesivă 

poate prejudicia funcționarea sistemului de siguranță sau defecta ușa 
– dacă controlul “Forței Motor” este utilizat drept ajutor al sistemului pentru reducerea forței de impact, după fiecare reglaj, repetați 

măsurarea forței, conform prevederii normei EN 12445 
– uzura și condițiile atmosferice influențează pe mișcarea ușii, periodic este necesar recontrolați reglarea forței. 

 
(*) Dacă valoarea unui parametru rezultă cuprinsă între două valori adiacente, centrala va aprinde cu intermitență cele două led-uri 

care delimitează valoarea în sine. Dacă este necesar, se pot rotunji valorile, apăsând tastele ▼ sau ▲ pentru a rotunji 
respectiv la valoarea mai mare sau la valoarea mai mică între cele două evidențiate de centrală. 
Exemplu: Notificare de mentenanță = 7000 manevre – luminează intermitent led-urile L5 și L6. Apăsând tasta ▼ se va rotunji 
la valoarea L5 (6000), în timp ce apăsând tasta ▲, se va rotunji la valoarea L6 (8000). 
Dacă valoarea unui parametru rezultă în schimb mai mică față de valoarea minimă sau mai mare față de valoarea maximă 
dintre cele prezente în tabel, centrala aprinde cu intermitență respectiv L1 sau L8. Dacă este necesar, se pot rotunji valorile, 
apăsând tastele ▼ sau ▲ pentru a rotunji respectiv la valoarea cea mai apropiată. 
Exemplu: Timp de Pauză = 5 secunde – luminează intermitent led-ul L1. Apăsând tasta ▲ se va rotunji la valoarea L1 (10 s) 
și led-ul L1 nu mai luminează intermitent deoarece parametrul a fost acum rotunjit la o valoare cunoscută. 

 
(**) În caz de configurare nerecunoscută, la momentul intrării la NIVELUL 2 al MENU, centrala va propune configurația de default. 
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7.4 PROGRAMAREA DIRECȚIEI 
Această procedură permite inversarea sensului de rotație a 
motorului. 
Pentru a face acest lucru: 
1. Apăsați și țineți apăsată tasta ▪ timp de circa 3 secunde 
2. eliberați tasta ▪ când led-ul “L1” începe să lumineze 

intermitent 
3. apăsați simultan tastele ▼ și ▲  pentru modificarea 

direcției motorului 
4. eliberați tastele ▼ și ▲: 

– dacă lumina de curtoazie este aprinsă a fost programată 
direcția de rotație a motorului inversată 
dacă lumina de curtoazie este stinsă a fost programată 
direcția de rotație a motorului standard. 

5. așteptați 10 secunde pentru a ieși din programare pentru 
terminarea timpului maxim. 

Notă Punctele 3 și 4 pot fi repetate în timpul aceleiași faze de 
programare, schimbând direcția de rotație a motorului. 

   

 Când este  modificată  direcția  de  rotație  a  
motorului este  necesară efectuarea din nou 
procedura de “Memorare a pozițiilor” (consultați 
paragraful "Învățarea cotelor de deschidere și 
închidere a ușii"). 

La terminarea procedurii de programare este necesar să efectuați 
verificarea direcției de rotație a motorului. 
Pentru a face acest lucru: 
1. decuplați alimentarea (scoțând ștecărul sau siguranța) 
2. alimentați  
3. după flash-ul inițial al led-urilor “L1 … L8”, se aprinde timp 

de câteva secunde un singur led care semnalează poziția 
encoder-ului 

4. în același moment în care se semnalează poziția encoder, 
controlați lumina de curtoazie: 
– dacă lumina de curtoazie se aprinde, a fost programată 

direcția de rotație a motorului inversată 
– dacă lumina de curtoazie se aprinde, a fost programată 

direcția de rotație standard a motorului. 
 

7.5 RESTABILIREA POZIȚIEI ENCODER 
Această procedură permite să restabiliți encoder în poziția de 
fabrică pentru a putea efectua montajul de Soon cu ușa de garaj 
închisă. În același timp va reseta în memorie valorile de fabrică: toți 
parametrii și setările alese de utilizator vor fi restabilite. Dacă este 
necesară modificarea direcției de rotație a motorului, efectuați 
mai întâi "Programarea direcției" și apoi "Restabilirea poziției 
encoder". 

   

 Procedura descrisă în continuare trebuie 
efectuată doar pe banc. Nu efectuați  procedura cu 
motorul instalat. 

Pentru a face acest lucru: 
1. Apăsați și țineți apăsate tastele ▲ și ▼ până când se 

aprind toate led-urile de la “L1” la “L8”. 
2. eliberați tastele în momentul în care se reaprinde doar unul 

(de la “L1” la “L8”) pentru a indica poziția encoder actuală 

3. apăsați și eliberați tasta ▪ când motorul repornește. 
Centrala comandă mișcarea motorului pentru a aduce 
poziția encoder-ului în led-ul “L7” 

4. după ce motorul s-a oprit, se aprind toate led-urile și apoi 
se sting, deci verificați ca led-ul care se reaprinde să fie 
'”L7”. Dacă acest lucru nu se întâmplă, reluați procedura 

5. o dată terminată secvența vor lumina intermitent în 
continuare led-urile “L1” și “L2”. 

7.6 FUNCȚII SPECIALI 

 
7.6.1 Funcția "Deschide întotdeauna" 

Funcția “Deschide întotdeauna” este o proprietate a centralei de 
control care permite să comandați întotdeauna o manevră de 
deschidere când comanda de “Pas-cu-Pas” are o durată mai 
mare de 2 secunde; acest lucru este util de exemplu pentru a 
conecta la borna SbS contactul unui ceas programator pentru a 
păstra deschisă poarta într-un anumit interval orar. 
Această proprietate este valabilă oricare ar fi programarea intrării 
de "SbS" cu excluderea programării ca “Rezidențial 2”, consultați 
parametrul “Funcție Pas cu pas” la paragraful “Programarea 
celui de-al doilea nivel (parametri reglabili)”. 

 
7.6.2 Funcție “Mișcare în orice situație” 

Această funcție permite funcționarea automatizării chiar și atunci 
când vreun dispozitiv de siguranță nu funcționează corect sau este 
scos din funcțiune. Automatizarea poate fi comandată în modul  
“prezență persoană”, procedând după cum urmează:  
1. trimiteți o comandă pentru a acționa ușa printr-o telecomandă 

sau printr-un selector cu cheie, etc. Dacă totul funcționează 
corect, ușa se va mișca corect, în caz contrar, continuați cu 
punctul 2  

2. în 3 secunde, acționați din nou comanda și țineți-o acționată  
3. după 2 secunde aproximativ, ușa va efectua manevra cerută 

în modul “Prezență persoană”; adică, bariera va continua 
să se miște doar până când va fi ținută acționată comanda. 
 

Când dispozitivele de siguranță nu 
funcționează, semnalizatorul luminos emite 
câteva flash-uri pentru a semnaliza tipul de 
problemă. Pentru verificarea tipului de anomalie 
consultați  capitolul  “CE FACEM DACĂ...   (ghid 
pentru rezolvarea problemelor)”. 

 

7.6.3 Funcție “Notificare mentenanță” 
Această funcție notifică utilizatorul când este necesară efectuarea 
unui control de mentenanță a automatizării. Numărul de manevre 
după care are loc semnalizarea poate fi selectat dintre 8 nivele, 
prin parametrul reglabil “Notificare de mentenanță” (consultați 
paragraful “Programarea celui de-al doilea nivel (parametri 
reglabili)”. 
Nivelul 1 de reglare este “automat” și ține cont de încărcarea 
manevrelor, adică de efortul și de durata manevrelor, în timp ce 
celelalte reglaje sunt stabilite în baza numărului de manevre. 

 

Semnalizarea de solicitare de mentenanță are loc prin lampa de 
semnalizare Flash sau Led-ul de semnalizare de mentenanță în 
funcție de programare (consultați paragraful “Programarea celui 
de-al doilea nivel (parametri reglabili)”. 

În baza numărului de manevre efectuate față de 
limita programată, lampa de semnalizare Flash și 
led-ul de semnalizare mentenanță dau 
semnalizările indicate în “Tabelul 10”). 
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Tabelul 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7.7 VERIFICAREA NUMĂRULUI DE 
MANEVRE EFECTUATE 

Prin funcția “Notificare de mentenanță” se poate verifica 
numărul de manevre efectuate procentual față de limita setată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru a face acest lucru: 

1. apăsați și eliberați tasta ▪ până când led-ul “L1” începe să 
lumineze intermitent 

2. eliberați tasta ▪ când led-ul “L1” începe să lumineze 
intermitent 

3. Apăsați tasta ▲ și ▼ pentru a muta led-ul luminos 
intermitent pe "L7", adică “led-ul de intrare” pentru 
parametrul “Notificare de mentenanță” 

4. apăsați și țineți apăsată tasta ▪. Tot cu tasta ▪ apăsată: 
– așteptați circa 3 secunde, până când se aprinde led-ul 

care reprezintă nivelul actual al parametrului “Notificare 
de mentenanță” 

– Apăsați și eliberați imediat tastele ▲ și ▼  
– Led-ul corespunzător nivelului selectat va face câteva 

flash-uri; numărul de flash-uri identifică procentul de  
manevre efectuate (în multipli de 10%) față de limita 
setată. De exemplu: cu notificarea de mentenanță 
setată pe L7 adică 10000, 10% corespunde cu 1000 
manevre; dacă led-ul de vizualizare face 4 flașh-uri, 
înseamnă că a fost atins 40% din manevre (adică între 
4000 și 4999 manevre). Dacă nu a fost atins 10% din 
manevre nu va niciun flash. 

5. eliberați tasta ▪. 
 

7.8 RESETAREA LA ZERO A CONTORULUI DE 
MANEVRE 

După ce ați efectuat mentenanța instalației, trebuie să resetați la 
zero contorul de manevre. 

Pentru a face acest lucru: 

1. apăsați și țineți apăsată tasta ▪ până când  led-ul “L1” 
începe să lumineze intermitent 

2. eliberați tasta ▪ când led-ul “L1” începe să lumineze 
intermitent 

3. Apăsați tasta ▲ și ▼ pentru a muta led-ul luminos 
intermitent pe "L7", adică “led-ul de intrare” pentru 
parametrul “Notificare de mentenanță” 

4. apăsați și țineți apăsată tasta ▪. Tot cu tasta ▪ apăsată: 
– așteptați circa 3 secunde, până când se aprinde led-ul 

care reprezintă nivelul actual al parametrului “Notificare 
de mentenanță” 

5. apăsați și țineți apăsate timp de 5 secunde tastele ▲ și 
▼, apoi eliberați-le. Led-ul corespunzător nivelului 
selectat va efectua o serie de flash-uri rapide pentru a 
semnaliza că contorul de manevre a fost resetat la zero 

6. eliberați tasta ▪ 
 

7.9 ȘTERGEREA MEMORIEI 

 Procedura descrisă în continuare readuce centrala la 
valorile de programare din fabrică. Toate setările 
personalizate se vor pierde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru a șterge memoria centralei și revenirea la setările de 
fabrică, procedați după cum urmează: 
1. Apăsați și țineți apăsate tastele ▲ și ▼ până când  

led-urile de programare “L1-L8” se aprind (circa, după 3 
secunde) 

2. eliberați tastele  
3. dacă operația a avut loc în mod corect, led-urile de 

programare “L2"șie "L8” vor lumina intermitent rapid timp 
de 3 secunde. 

 Prin această procedură se pot șterge și 
eventualele erori rămase în memorie. 

 

Această procedură nu șterge parametrul referitor 
la direcția de rotație a motorului și numărul de 
manevre efectuate. 
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NOTIFICARE MENTENANȚĂ CU FLASH ȘI LED MENTENANȚĂ 

Număr de manevre Semnalizare pe Flash Semnalizare led 
mentenață 

 Mai mic de 80% 
față de limită 

Normal (0,5 sec. 
aprins - 0,5 sec. 
stins) 

Led aprins timp de 2 
secunde, la începutul 
manevrei de 
deschidere. 

Între 81% și 100% 
fată de limită 

La începutul  
manevrei rămâne 
aprins timp de 2 sec. 

Led luminos 
intermitent pe toată 
durata manevrei. 

Peste 100% față 
de limită 

La începutul și  
terminarea manevrei 
rămâne aprins timp 
de 2 sec., apoi 
continuă normal 

Led luminos 
intermitent continuu. 
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8.1 REZOLVAREA PROBLEMELOR 
În tabelul de mai jos puteți găsi indicații utile pentru a face față eventualelor cazuri de funcționare defectuoasă pe care le puteți 
întâmpina în timpul instalării sau în caz de defecțiune. 

 
Tabelul 11 

CĂUTAREA DEFECTELOR 

Simptome Verificări recomandate 

Telecomanda radio nu comandă 
automatizarea și led-ul de pe telecomandă 
nu se aprinde 

 
Verificați ca bateriile telecomenzii să nu fie descărcate, eventual înlocuiți-le. 

Telecomanda radio nu comandă 
automatizarea, dar led-ul de pe 
telecomandă se aprinde 

 
Verificați dacă telecomanda este memorată corect în receptorul radio. 

Nu se comandă nicio manevră și led-ul 
“BlueBUS” nu luminează intermitent 

Verificați ca motoreductorul să fie alimentat cu tensiune de la rețea 
Verificați ca siguranțele F1 și F2 să nu fie întrerupte; în acest caz, verificați cauza 
defecțiunii și apoi înlocuiți-le cu altele de aceeași valoare de curent și caracteristici. 

Nu se comandă nicio manevră și lampa de 
semnalizare este stinsă 

Verificați ca comanda să fie efectiv primită. Dacă comanda ajunge pe intrarea SbS,  led-
ul respectiv “SbS” trebuie să se aprindă; dacă în schimb este utilizată telecomanda radio, 
led-ul “BlueBUS” trebuie să facă două flash-uri rapide. 

Nu se comandă nicio manevră și lampa de 
semnalizare face câteva flash-uri Numărați numărul de flash-uri și verificați conform indicațiilor din “Tabelul 13”. 

Manevra începe dar imediat după are loc 
inversarea direcției 

Forța selectată ar putea fi prea joasă pentru tipul de poartă. Verificați dacă sunt 
obstacole și eventual selectați o forță mai mare. 
Verificați dacă a intervenit un dispozitiv de siguranță conectat la intrarea de Stop. 

 

Manevra se efectuează corect, dar lampa de 
semnalizare nu funcționează 

Verificați ca în timpul manevrei să fie tensiune pe borna FLASH a lămpii de semnalizare 
(fiind intermitent valoarea de tensiune nu este semnificativă: circa 10-30Vc); dacă este 
tensiune, problema este datorată lămpii care va trebuie să fie înlocuită cu una cu 
caracteristici identice; dacă nu este tensiune, ar putea să fi fost o supratensiune pe 
ieșirea FLASH, verificați să nu fie scurtcircuit pe cablu. 

 
 
 
Led-ul “L1” sau led-ul “L8” luminează 
intermitent rapid 

Înseamnă că a fost atinsă cota de extra-cursă superioară (led-ul “L1” luminează 
intermitent rapid) sau inferioară (led-ul “L8”luminează intermitent rapid). 
Dacă led-ul “L1” luminează intermitent, efectuați o manevră de închidere până când led-
ul “L1” nu mai luminează intermitent rapid. Deci dezinstalați Soon de pe axa port-arcuri, 
deschideți ușa de garaj în poziția maximă și reinstalați Soon de la această poziție. 
Dacă led-ul “L8” luminează intermitent, efectuați o manevră de deschidere până când 
“L8” nu mai luminează intermitent rapid Deci dezinstalați Soon de pe axa port-arcuri, 
închideți ușa de garaj în poziția maximă și reinstalați Soon de la această poziție. 

 

Tabelul 12 
CARACTERISTICILE SIGURANȚELOR F1 ȘI F2 

F1 Siguranță Alimentare de la rețea = 
1,6A 

F2 Siguranță Centrală de Comandă = 
1,6 Întârziată 

 CE SĂ FACEM ÎN CAZ DE... 
(ghid pentru rezolvarea problemelor) 
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8.2 LISTA ISTORICULUI ANOMALIILOR 
Motoreductorul permite să vizualizeze eventualele anomalii care 
au avut loc la ultimele 8 manevre, de exemplu întreruperea unei 
manevre pentru intervenția unei fotocelule sau a unei margini 
sensibile. 
Pentru a face acest lucru: 

1. apăsați și țineți apăsată tasta ▪ până când  led-ul “L1” 
începe să lumineze intermitent 

2.  eliberați tasta ▪ când led-ul “L1” începe să lumineze 
intermitent 
 

3. Apăsați tasta ▲ și ▼ pentru a muta led-ul luminos 
intermitent pe "L8", adică “led-ul de intrare” pentru 
parametrul “Listă anomalii” 

4. apăsați și țineți apăsată tasta ▪. Tot cu tasta ▪ apăsată: 
5. așteptați circa 3 secunde, până când se aprinde led-urile 

corespunzătoare manevrelor care au avut  anomalii. Led-
ul L1 indică rezultatul manevrei celei mai recente, led-ul L8 
indică rezultatul cei de-a opta. Dacă led-ul este aprins 
înseamnă că în timpul manevrei au avut loc anomalii; dacă 
led-ul este stins înseamnă că manevra s-a terminat fără 
anomalii 

6. apăsați tastele ▲ și ▼, pentru a selecta manevra dorită: 
led-ul corespunzător face un număr de flash-uri egale cu 
cele normal efectuate de lampa de semnalizare după o 
anomalie (consultați “Tabelul 13”) 

7. eliberați tasta ▪ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
8.3 SEMNALIZĂRI PRIN INTERMEDIUL LĂMPII DE SEMNALIZARE 
Semnalizatorul intermitent  FLASH în timpul  manevrei face un flash pe secundă; când au loc anomalii, sunt emise flash-uri mai scurte; 
flash-urile se repetă de două ori, separate de o pauză de o secundă. 

Tabelul 13 
SEMNALIZĂRI PE LAMPA FLASH 

Flash-uri rapide Cauză ACȚIUNE 

2 flash-uri 
pauză de 1 secundă  
2 flash-uri 

 
Intervenția unei fotocelule 

La începutul manevrei una sau mai multe fotocelule nu permit mișcarea; 
verificați să nu fie prezente obstacole. În timpul mișcării este normal dacă 
este efectiv prezent un obstacol. 

3 flash-uri 
pauză de 1 secundă  
3 flash-uri 

Intervenția limitatorului “Forței 
Motor” 

În timpul mișcării ușa a întâlnit o frecare mai mare; verificați cauza. 

4 flash-uri 
pauză de 1 secundă 
4 flash-uri 

 
Intervenția intrării de STOP La începutul manevrei sau în timpul mișcării a intervenit intrarea de 

STOP; verificați cauza. 

5 flash-uri 
pauză de 1 secundă 
5 flash-uri 

Eroare în parametrii interni ai 
centralei de comandă 

Așteptați cel puțin 30 secunde și apoi încercați din nou să dați o comandă; 
dacă starea persistă, ar putea fi o defecțiune gravă și trebuie să înlocuiți 
placa electronică. 

6 flash-uri 
pauză de 1 secundă  
6 flash-uri 

Depășită limita maximă de manevre 
pe oră 

Așteptați câteva minute astfel încât să revină limitatorul de manevre sub 
limita maximă. 

7 flash-uri 
pauză de 1 secundă  
7 flash-uri 

 

Eroare în circuitele electrice interne 

Deconectați toate circuitele de alimentare timp de câteva secunde apoi 
încercați din nou să dați o comandă; dacă starea persistă, ar putea fi o 
defecțiune gravă pe placa electronică sau pe cablajul motorului. Verificați 
și faceți eventualele înlocuiri. 

8 flash-uri 
pauză de 1 secundă  
8 flash-uri 

Este deja prezentă o comandă 
care nu permite efectuarea altor 
comenzi  

Este deja prezentă o altă comandă. Ștergeți comanda prezentă pentru a 
putea trimite altele. 

9 flash-uri 
pauză de 1 secundă  
9 flash-uri 

Automatizarea a fost blocată de o 
comandă “Blocaj automatizare” 

 
Deblocai automatizarea trimițând comand “Deblocare automatizare”. 
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8.4 SEMNALIZĂRI PE CENTRALĂ 
În centrală sunt o serie de LED-uri fiecare dintre acestea poate da 
semnalizări diferite, atât în funcționarea normală, cât și în caz de 
anomalie. 
A Led Bluebus 
B Led Close, Open, Sbs, Stop 
C Led de Programare “L1 ... L8”  
D Lumină de curtoazie 

 
 
 
 
 

Tabelul 14 
LED-URILE BORNELOR PREZENTE PE CENTRALA DE COMANDĂ 

Stare Semnificație Soluție posibilă 

Led Bluebus 
 
Stins 

 
Anomalie 

Verificați să fie alimentată. Verificați să nu fi intervenit siguranțele; 
în acest caz, verificați cauza defecțiunii și apoi înlocuiți-le cu altele 
de aceeași valoare. 

 
Aprins 

 
Anomalie gravă 

Este o anomalie gravă; încercați să opriți timp de câteva secunde 
centrala; dacă starea persistă, este o defecțiune și trebuie să 
înlocuiți placa electronică. 

1 flash verde pe 
secundă 

Totul în regulă Funcționare normală a centralei. 

 
2 flash-uri verzi rapide 

A avut loc o variație a stării intrărilor Este normal când are loc o modificare a unei dintre intrări: SbS, 
STOP, OPEN, CLOSE intervenție a fotocelulelor sau este utilizată 
telecomanda radio. 

Serie de flash-uri roșii 
separate de o pauză de 
1 secundă 

 
Diverse 

 
Consultați informațiile din "Tabelul 13“. 

Serie de flash-uri roșii 
rapide și prelungite 

 
Scurtcircuit la borna BlueBUS 

Deconectați borna și verificați cauzele scurtcircuitului pe conexiunile 
BlueBUS. Dacă scurtul este îndepărtat, led-ul începe să lumineze 
intermitent normal după aproximativ zece secunde. 

Led STOP 
Stins Intervenție a intrării de STOP Verificați dispozitivele conectate la intrarea de STOP. 
Aprins Totul în regulă Intrare STOP activă. 
Led SbS 
Stins Totul în regulă Intrare SbS inactivă. 

Aprins Intervenție a intrării de SbS Este normal dacă este efectiv activ dispozitivul conectat la intrarea 
de SbS. 

Led OPEN 
Stins Totul în regulă Intrare OPEN inactivă. 

Aprins Intervenție a intrării de OPEN 
Este normal dacă este efectiv activ dispozitivul conectat la intrarea 
de OPEN 

Led CLOSE 
Stins Totul în regulă Intrare CLOSE inactivă. 

Aprins Intervenție a intrării de CLOSE Este normal dacă este efectiv activ dispozitivul conectat la intrarea 
de CLOSE. 

Tabelul 15 
LUMINĂ DE CURTOAZIEA A CENTRALEI 

Stare Descriere 

Stins Automatizare Oprită 
Aprins Fix Manevră în curs 
Aprins 3s Comandă De Blocare Automatizare Executată 

 

Lampă de 
semnalizare 

Centrala necesită efectuarea procedurii de căutare automată a Forțelor (consultați paragraful "Învățarea cotelor de 
deschidere și închidere a ușii de garaj"). Dacă Lumina de curtoazie luminează intermitent și în timpul manevrei 
înseamnă că este în curs procedura de detectare a punctelor critice ale mișcării. 
Dacă luminează intermitent în sicron cu lampa de semnalizare, este prezentă o anomalie  (consultați "Tabelul 13"). 
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Tabelul 16 
LED PE TASTELE CENTRALEI 

Led 1 Descriere 

Stins În timpul funcționării normale indică “Închidere automată” inactivă. 
Aprins În timpul funcționării normale indică “Închidere automată” activă. 

 
 
Luminează 
intermitent 

Programarea funcțiilor în desfășurare 
Cu motorul oprit, dacă luminează intermitent o singură dată înseamnă că poziția Encoder se află în ExtraCursă 
inferioară (poziție mai mică sau egală cu 5%). Ajustați poziția repetând procedura de căutare Cote. 
Dacă luminează intermitent simultan cu “L2” înseamnă că este necesară efectuarea fazei de învățare a 
dispozitivelor (consultați paragraful “Învățarea dispozitivelor”). 

Led 2 Descriere 

Stins În timpul funcționării normale indică “Închide după foto” inactivă. 
Aprins În timpul funcționării normale indică “Închide după foto” activă. 

 
Luminează 
intermitent 

Programarea funcțiilor în desfășurare 
Dacă luminează intermitent simultan cu “L1” înseamnă că este necesară efectuarea fazei de învățare a 
dispozitivelor (consultați paragraful “Învățarea dispozitivelor”). 

Led 3 Descriere 

Stins În timpul funcționării normale indică “Închide întotdeauna” inactivă. 
Aprins În timpul funcționării normale indică “Închide Întotdeauna” activă. 

 
Luminează 
intermitent 

Programarea funcțiilor în desfășurare 
Dacă luminează intermitent simultan cu “L4” înseamnă că este necesară efectuarea fazei de învățare a cotelor 
de deschidere și închidere a ușii (consultați paragraful “Învățarea cotelor de deschidere și închidere a ușii”). 

Led 4 Descriere 

Stins În timpul funcționării normale indică “Stand-By” inactivă.. 
Aprins În timpul funcționării normale indică “Stand-By” activă. 

 
Luminează 
intermitent 

Programarea funcțiilor în desfășurare 
Dacă luminează intermitent împreună cu “L3” înseamnă că este necesară efectuarea fazei de învățare a cotelor 
de deschidere și închidere a ușii (consultați paragraful “Învățarea cotelor de deschidere și închidere a ușii”). 

Led 5 Descriere 

Stins În timpul funcționării normale indică “Inversare lungă” inactivă. 
Aprins În timpul funcționării normale indică “Inversare lungă” activă. 
Luminează 
intermitent 

Programarea funcțiilor în desfășurare 

Led 6 Descriere 

Stins În timpul funcționării normale indică “Pre-semnalizare” inactivă. 
Aprins În timpul funcționării normale indică “Pre-semnalizare” activă. 
Luminează 
intermitent 

Programarea funcțiilor în desfășurare 

Led 7 Descriere 

Stins În timpul funcționării normale indică “Sensibilitate” inactivă. 
Aprins În timpul funcționării normale indică “Sensibilitate” activă. 
Luminează 
intermitent 

Programarea funcțiilor în desfășurare 

Led 8 Descriere 

Stins În timpul funcționării normale indică că instalarea este cu 1 motor. 
Aprins În timpul funcționării normale indică că instalarea este cu 2 motoare. 

 Luminează    
intermitent 

Programarea funcțiilor în desfășurare 
Cu motorul oprit, dacă luminează intermitent o singură dată înseamnă că poziția Encoder se află în ExtraCursă 
superioară (poziție mai mare sau egală cu 95%). Ajustați poziția repetând procedura de căutare Cote. 
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9.1 MODIFICAREA CONFIGURĂRII 

INTRĂRII STOP 
STOP este intrarea care produce oprirea imediata a manevrei 
urmată de o scurtă inversare. La această intrare pot fi conectate 
dispozitive cu ieșire cu contact normal  deschis “NA”, normal 
închis “NC” sau dispozitive cu ieșire cu rezistență constantă 8,2 
kΩ, de exemplu margini sensibile. 
Ca pentru BlueBUS, centrala recunoaște tipul de dispozitiv 
conectat la intrarea  STOP în timpul fazei de învățare (consultați 
paragraful "Învățarea dispozitivelor”); ulterior se produce un 
STOP când se detectează orice modificare față de starea 
învățată. 
Cu reglajele corespunzătoare, se poate conecta la intrarea 
STOP mai mult de un dispozitiv, chiar și de tip diferit: 
– Mai multe dispozitive NA se pot conecta în paralel între ele fără 

nicio limită de cantitate.. 
– Mai multe dispozitive NC se pot conecta în serie între ele fără 

nicio limită de cantitate. 
– Două dispozitive cu ieșire cu rezistență constantă 8,2 kΩ se pot 

conecta în paralel; dacă sunt mai mult de 2 dispozitive atunci 
toate trebuie conectate “în cascadă” doar cu o singură 
rezistență de terminație de 8,2 kΩ. 

– Se pot combina NA și NC punând cele 2 contacte 
în paralel cu avertizarea de a pune în serie la contactul NC o 
rezistență de 8,2 kΩ (adică face posibilă și combinația a 3 
dispozitive: NA, NC și 8,2 kΩ). 

 Dacă intrarea STOP este utilizată pentru a conecta 
dispozitive cu funcții de siguranță, doar 
dispozitivele cu ieșire cu rezistență constantă 8,2 
kΩ ar putea garanta categoria 3 de siguranță la 
defecte conform normei EN 13849-1. 

 

9.2 CONECTAREA UNUI RECEPTOR RADIO DE 
TIP SM 

Centrala de comandă este prevăzută cu un locaș pentru 
amplasarea receptoarelor radio cu conector SM (accesorii 
opționale), aparținând familiei SMXI, SMXIS sau OXI, etc., care 
permit comandarea centralei de la distanță prin telecomenzi 
care acționează pe intrările centralei. 

 Înainte de a începe  instalarea unui receptor 
decuplați alimentarea electrică a centralei. 

Pentru instalarea unui receptor (“Figura 30”): 
1. Poziționați receptorul (A) în locașul respectiv (B) 
prevăzut pe placa electronică a centralei 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dacă nu este utilizată antena incorporată cu 
LUCYB sau alt tip de antenă externă, înșurubați 
cablul rigid din dotare la receptorul la borna 
antenei (“Figura 31”): 

 

În “Tabelul 17” sunt prezentate corespondențele dintre ieșirea 
receptorului radio și comanda pe care o va executa motorul: 

Tabelul 17 
 

SMXI / SMXIS 

Ieșire Receptor Comandă 

Ieșirea Nr. 1 "Pas-cu-pas" 
Ieșirea Nr. 2 "Deschidere parțială" 
Ieșirea Nr. 3 "Deschide" 
Ieșirea Nr. 4 "Închide" 

În cazul în care este instalat receptorul radio OXI utilizat în 
"MODUL EXTINS" acesta va putea trimite comenzi prezentate în 
"Tabelul 18". 

 DETALII SUPLIMENTARE 
(Accesorii) 

30 

B 
 
A 

31 
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Tabelul 18 
 

OXI / OXIFM /OXIT / OXITFM ÎN MODUL II EXTINS 

Nr. Comandă Descriere 

1 Pas-cu-Pas Comanda “SbS” (Pas-cu-Pas) 

2 Deschidere 
parțială 1 

Comanda “Deschidere parțială 1” 

3  Deschide Comanda “Deschide” 
4 Închide Comanda “Închide” 
5 Stop Oprește manevra 

6 Pas-cu-Pas uz 
rezidențial 

Comandă în modul rezidențial 

7 Pas-cu-Pas 
prioritate ridicată 

Comandă chiar și cu 
automatizarea blocată sau 
comenzi active 

8 Deschide parțial 2 Deschide parțial (deschidere a foii 
M2, egală cu 1/2 din deschiderea 
totală) 

9 Deschide parțial 3 
Deschide parțial (deschiderea celor  
două foi, egală cu 1/2 din 
deschiderea totală) 

 
 

 
10 

 
 

 
Deschide și 
blochează 
automatizarea 

Produce o manevră de deschidere și 
la terminarea acestui blocaj al 
automatizării; centrala nu acceptă 
nicio altă comandă cu excepția “Pas-
cu-Pas prioritate ridicată”, 
“Deblochează” automatizarea sau 
(doar prin Oview) comenzile: 
“Deblochează în închide” și 
“Deblochează și deschide” 

 
 

 
11 

 
 

 
Închide și 
blochează 
automatizarea 

Produce o manevră de închidere și la 
terminarea acestui blocaj al 
automatizării; centrala nu acceptă 
nicio altă comandă cu excepția “Pas-
cu-Pas prioritate ridicată”, 
“Deblochează” automatizarea sau 
(doar prin Oview) comenzile: 
“Deblochează în închide” și 
“Deblochează și deschide” 

 
 
 
12 

 
 
 

Blochează 
automatizare
a 

Produce o oprire a manevrei și 
blochează automatizarea; centrala nu 
acceptă nicio altă comandă cu 
excepția “Pas-cu-Pas prioritate 
ridicată”, “Deblochează” 
automatizarea sau (doar prin Oview) 
comenzile: “Deblochează în închide” 
și “Deblochează și deschide” 

 
13 

Deblochează 
automatizarea 

Produce deblocarea automatizării și 
resetarea funcționării normale 

14 On Timer 
Lumină de 
Curtoazie 

Se aprinde ieșirea Lumină de 
curtoazie cu stingere temporizată 

15 On-Off 
Lumină de 
Curtoazie 

Se aprinde și se stinge ieșirea 
Lumină de curtoazie în modul pas-
cu-pas 

9.3 CONECTAREA ȘI INSTALAREA BATERIEI DE 
REZERVĂ 

Conexiunea electrică a bateriei la centrală trebuie 
făcută doar după ce ați terminat toate fazele de 
instalare și programare, deoarece bateria 
reprezintă o alimentare electrică de urgență. 

Pentru instalarea și conectarea bateriei de rezervă: 
1. îndepărtați protecția de plastic (A) cu ajutorul unei 

șurubelnițe 
 

 
2. conectați cablul corespunzător la conectorul bateriei de 

rezervă 
 

 
3. introduceți respectivul conector (C) pe centrala de comandă 

 

 

 

Pentru detalii suplimentare, faceți la     

manualul specific al receptorului.  
 

32 
A 

33 

34 

C 
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4. introduceți bateria de rezervă (B) în locașul din interiorul 
caroseriei motorului. 

9.3 

CONECTAREA PROGRAMATORULUI 
OVIEW 

Pe centrală este prezent conectorul BusT4 la care se poate 
conecta, prin interfața IBT4N, unitatea de programare “Oview”, 
care permite o gestionare completă și rapidă a fazei de instalare, 
de mentenanță și de diagnoză a întregii automatizări. 
Pentru a accesa conectorul trebui să procedați supă cum se 
arată în figură și conectați conectorul în locașul corespunzător. 

 

 
Oview poate fi conectat la mai multe centrale simultan (până la 16 
fără măsuri speciale) și poate rămâne conectat la centrală chiar 
și în timpul funcționării normale a automatizării. În acest caz, 
poate fi utilizat pentru a trimite direct comenzile la centrală, 
utilizând meniul specific “utilizator”. 
Este de asemenea posibil să se efectueze actualizarea 
Firmware. Dacă în centrală este prezent un receptor radio 
aparținând familiei OXI, utilizând ”Oview” se pot accesa 
parametrii telecomenzilor memorate în receptor. 
Pentru toate detaliile suplimentare, consultați manualul respectiv 
de instrucțiuni și manualul sistemului “Opera system book”. 

36 

35 

C 

B 
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9.4 CONECTAREA SISTEMUL CU ENERGIE SOLARĂ SOLEMYO 

 Când automatizarea este alimentată de sistemul “Solemyo” NU TREBUIE SĂ FIE ALIMENTATĂ simultan 
și de la rețeaua electrică. 

. 

Pentru informații despre sistemul “Solemyo” consultați manualul său de instrucțiuni. 
Pentru efectuarea conexiunii sistemului “Solemyo”: 
1. îndepărtați protecția de plastic (A) cu ajutorul unei șurubelnițe 
2. introduceți respectivul conectorul (B) pe centrala de comandă. 

37 

B 

A 
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Pentru a păstra constat nivelul de siguranță și pentru a garanta 
durata maximă a întregii automatizări este necesară o 
mentenanță regulată. În acest scop Soon dispune de un contor 
de manevre și de un sistem de semnalizare de mentenanță 
solicitată; a se vedea paragraful "Funcție “Aviz mentenanță”“. 

 Mentenanță trebuie să fie efectuată cu respectarea 
deplină a prevederilor despre siguranță din 
prezentul manual și conform prevederilor legilor și 
normativelor în vigoare. 

Pentru mentenanța motoreductorului: 
1. Programați mentenanța în termen de maximum  6 luni sau 

după maximum după 4.000 manevre de la precedenta 
mentenanță 

2. Deconectați orice sursă de alimentare electrică, inclusiv 
eventualele baterii de rezervă 

3. verificați starea de deteriorare a tuturor materialelor care 
compun automatizarea acordând atenție deosebită 
fenomenelor de coroziune sau oxidare a părților 
structurale; înlocuiți piesele care nu furnizează suficiente 
garanții 

4. verificați starea de uzură a pieselor aflate în mișcare: 
pinion, cremalieră și toate piesele foii, înlocuiți piesele uzate 

5. reconectați sursele de alimentare electrică și efectuați toate 
testele și verificările prevăzute în paragraful “Testare”. 

Acest produs face parte integrantă din automatizare, 
și deci trebuie eliminat împreună cu aceasta. 

Ca și operațiile de instalare, la terminarea duratei de viață a 
acestui produs, operațiile de eliminare trebuie efectuate de 
personal calificat. 
 Acest produs este format din diverse tipuri de materiale: unele 
pot fi reciclate, altele trebuie eliminate. Informați-vă despre 
sistemele de reciclare sau eliminare prevăzute de regulamentele 
în vigoare pe teritoriul Dvs. pentru această categorie de produs. 

 ATENȚIE 
Unele piese ale produsului pot conține substanțe 
poluante sau periculoase care, dacă sunt 
răspândite în mediul înconjurător, ar putea provoca 
efecte dăunătoare asupra acestuia și asupra 
sănătății umane. 

După cum indică simbolul din 
partea dreaptă, este interzis să 
aruncați acest produs la 
deșeuri menajere. Faceți deci 
”colectare selectivă” pentru 
eliminarea sa, conform 
metodelor prevăzute de 
regulamentele în vigoare pe 
teritoriul Dvs., sau înapoiați 
produsul vânzătorului în 
momentul în care achiziționați 
un nou produs echivalent. 

 
 

 
ATENȚIE  

Regulamentele în vigoare la nivel local pot prevedea 
sancțiuni grave în caz de eliminare abuzivă a acestui 
produs.

10 MENTENANȚA PRODUSULUI 11 ELIMINAREA PRODUSULUI 
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Toate caracteristicile tehnice prezentate, sunt raportate la o temperatură a mediului de 20°C (± 5°C). Nice 
S.p.A. își rezervă dreptul de a aduce modificări produsului în orice moment va considera acest lucru necesar, 
păstrând oricum aceeași funcționalitate și scop de utilizare. 

 
Tabelul 19 

CARACTERISTICI TEHNICE 

Descriere Caracteristică tehnică 

Tipologie Motoreductor electromecanic pentru uși secționale 
Alimentare 230Va (+10% -15%) 50/60Hz 
Absorbție maximă (A) 1,5 
Absorbție nominală (A) 1 
Cuplu maxim (Nm) 50 
Cuplu nominal (Nm) 30 
Putere maximă absorbită (W) 350 
Putere nominală absorbită (W) 220 
Viteză maximă (Rpm) 30 
Viteză nominală (Rpm) 18 
Cuplu de forță statică (Nm) 130 
Grad de protecție (IP) 40 
Temperatură de funcționare (°C Min/Max) -20°C ÷ 50°C 
Suprafață maximă ușă (mq) 20 
Înălțime maximă ușă (m) 5 
Clasă de izolare I 

Durabilitate 
Estimată între circa 40.000 și 120.000 și conform celor 
prezentate la paragraful “Durabilitatea produsului” 

Ciclu ora la cuplu nominal – pentru uși cu înălțime 3 m 
(cicluri/ora) 

15 

Dimensiuni (mm) 115x375x300 
Greutate (Kg) 10,5 
Gaură (mm) 25,5 
Alimentare de urgență Da (cu PS124) 
Lumină de curtoazie Integrată cu led 
Ieșire lampă de semnalizare[Nota 1] Pentru 1 lampă semnalizare LUCYB; MLB sau MLBT (lampă 12V, 21W) 
Ieșire BLUEBUS O ieșire cu sarcină maximă de 12 unități BlueBUS 

 
Intrare STOP 

Pentru contacte normal închise, normal deschise sau cu rezistență 
constantă 8,2 kΩ; în auto-învățare (o variație față de starea memorată 
produce o comandă STOP) 

Intrare Sbs[Nota 2] Pentru contacte normal deschise (închiderea contactului produce 
comanda de PAS CU PAS) 

Intrare DESCHIDE[Nota 2] Pentru contacte normal deschise (închiderea contactului produce 
comanda de DESCHIDE) 

Intrare ÎNCHIDE[Nota 2] Pentru contacte normal deschise (închiderea contactului produce 
comanda de ÎNCHIDE) 

Intrare ANTENĂ Radio 52 Ω pentru cablu tip RG58 sau similare 
Intrare de programare Pentru 1 programator OVIEW cu cablu telefonic 4 poli și conector RJ14 
Conexiune radio Conector SM pentru receptoare SMXI, SMXIS sau OXI 
Funcții programabile 8 funcții de tip ON-OFF și 8 funcții reglabile 

 
 
Funcții în auto-învățare 

Auto-învățare a dispozitivelor conectate la ieșirea BlueBus 
Auto-învățare a tipului de dispozitiv de “STOP” (contact NA, NC sau 
rezistență 8,2 kΩ) 
Auto-învățare a lungimii porții și calcul punților de încetinire și 
deschidere parțială 

Utilizare în atmosferă foarte acidă sau salină sau potențial 
explozivă 

Nu 

Nota 1 Ieșirea poate fi programată cu alte funcții (vezi “Tabelul 9” sau prin programatorul Oview). 

Nota 2 Intrările pot fi programate cu alte funcții cu alte funcții prin programatorul Oview. 

12 CARACTERISTICI TEHNICE 
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Ing. Roberto Griffa
(Administrator Delegat)

 
 

 Declarație CE de conformitate 
și declarație de încorporare de “echipament parțial finalizat” 

Notă: conținutul prezentei declarații corespunde celor declarate în documentul oficial depus la sediul Nice S.p.A. și, în special, cu ultima sa revizie disponibilă înainte de tipărirea prezentului manual.  
Textul prezentat aici a fost readaptat din motive editoriale. Copia declarației originale poate fi solicitată la Nice S.p.A. (TV) I. 

 

Număr: 245/SOON Revizie: 9 Limba: IT 

Nume producător: Nice s.p.a. 
Adresa: Via Callalta 1, 31046 Oderzo (TV) Italy 
Persoană autorizată să redacteze 
documentația tehnică: Nice s.p.a. 
Tipul de produs: Motoreductor electromecanic cu centrală incorporată 
Modelul / Tipul: SO2000 
Accesorii: Consultați catalogul 
Subsemnatul Roberto Griffa, în calitate de Administrator Delegat, declară pe propria răspundere că produsul indicat mai sus rezultă conform cu dispozițiile impuse de 
următoarele directive: 
• Directiva 2014/30/UE (EMC), conform următoarelor norme armonizate: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011 
De asemenea, produsul rezultă a fi conform cu următoarele directive conform cerințelor prevăzute pentru “echipamentele parțial finalizate” (Anexa II, partea 1, secțiunea 
B): 

• Directiva 2006/42/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 17 mai 2006 referitoare la echipamente și care modifică directiva 95/16/CE 
(reformare). 
Se declară că documentația tehnică pertinentă a fost completată în conformitate cu anexa VII B a directivei 2006/42/CE și că sunt respectate următoarele cerințe  
esențiale: 1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.2.1 - 1.2.6 - 1.5.1 - 1.5.2 - 1.5.5 - 1.5.6 - 1.5.7- 1.5.8 - 1.5.10 - 1.5.11 
Producătorul se obligă să transmită autorităților naționale, ca răspuns la o solicitare motivată, informațiile pertinente despre “echipamentul parțial finalizat”, păstrând neatinse 
propriile drepturi de proprietate intelectuală. 
Dacă “echipamentul parțial finalizat” este pus în funcțiune într-o țară europeană cu limbă oficială diferită  față de cea utilizată în prezența declarație, importatorul are obligația 
de a asocia prezentei declarații traducerea aferentă. 
Se avertizează că “echipamentul parțial finalizat” nu va trebui să fie pus în funcțiune până când echipamentul final în care va fi încorporat nu va fi la rândul său declarat 
conform, dacă este cazul în baza dispozițiilor directivei 2006/42/CE. 
. 
De asemenea, produsul rezultă conform cu următoarele norme: 
EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 62233:2008, EN 60335-2-103:2015 
 

Oderzo, 21/12/2017 
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Înainte de a utiliza pentru prima dată automatizarea, solicitați 
instalatorului să vă explice originea riscurilor reziduale și dedicați 
câteva minute pentru a citi acest manual de instrucțiuni și 
avertizări pentru utilizator, care v-a fost dat de instalator. Păstrați 
manualul pentru orice dubiu viitor și predați-l eventualului nou 
proprietar al automatizării. 

 ATENȚIE! 
Automatizarea Dvs. este un echipament care 
execută întocmai comenzile Dvs. O utilizare 
inconștientă și necorespunzătoare poate să îl 
transforme în ceva periculos: 

– nu comandați mișcarea automatizării dacă în raza sa de 
acțiune se află persoane, animale sau bunuri 

– este strict interzisă atingerea părților din automatizare în 
timp ce poarta sau ușa este în mișcare 

– fotocelulele nu sunt un dispozitiv de siguranță, ci doar 
un dispozitiv auxiliar de siguranță. Sunt construite cu 
tehnologie cu grad ridicat de încredere, dar pot, în situații 
extreme, să nu funcționeze corect sau chiar să se 
defecteze și, în asemenea cazuri, defecțiunea ar putea să 
nu fie imediat evidentă. Din aceste motive, în timpul 
utilizării automatizării este necesară executarea tuturor 
indicațiilor prezentate în acest manual 

- verificați periodic funcționarea corectă a fotocelulelor. 

 ESTE STRICT INTERZISĂ să treceți în timp ce 
poarta se închide! Trecerea este permisă doar 
dacă poarta este complet deschisă și cu brațele 
oprite. 

 COPII 
O instalație de automatizare garantează un grad 
ridicat de siguranță. Prin sistemele sale de 
detectare controlează și garantează mișcarea sa în 
prezența persoanelor sau bunurilor. Este oricum 
prudent să interziceți copiilor să se joace în 
apropierea automatizării și nu lăsați telecomenzile 
la îndemâna lor pentru evitarea activărilor 
involuntare. Automatizarea nu e un joc! 
 

Produsul nu este destinat să fie utilizat de persoane 
(inclusiv copii) ale căror capacități fizice, senzoriale 
sau mentale sunt reduse, sau fără experiența sau 
cunoștințele necesare, cu excepția cazului în care 
utilizarea se face prin intermediul unei persoane 
responsabile de siguranța lor, prin supraveghere 
sau însoțită de instrucțiuni referitoare la utilizarea 
produsului. 

Anomalii: dacă se observă price comportament anormal al 
automatizării, decuplați alimentarea electrică a instalației și 
deblocați manual motorul (a se vedea manualul respectiv de 
instrucțiuni) pentru ca poarta să funcționeze manual. Nu efectuați 
nicio reparație și solicitați intervenția instalatorului Dvs. de 
încredere. 

 Nu modificați instalația și parametrii de 
programare și de reglaj ai centralei de 
comandă: este responsabilitatea instalatorului 
Dvs.. 

Defectarea sau lipsa alimentării cu curent electric: în 
așteptarea intervenției instalatorului Dvs. sau a revenirii 
curentului electric, dacă instalația nu este dotată cu acumulatori 
de rezervă, automatizarea poate oricum fi utilizată, prin 
efectuarea deblocării muanuale a motorului (a se vedea 
instrucțiunile de la sfârșitul capitolului) și prin mișcarea manuală 
a porții. 

Dispozitive de siguranță scoase din funcțiune: se poate ca 
automatizarea să funcționeze chiar și atunci când vreun 
dispozitiv de siguranță nu funcționează corect sau este scos 
din funcțiune. Bariera poate fi comandată în modul 
“Prezență persoană” procedând după cum urmează: 

1. trimiteți o comandă pentru a acționa poarta, prin intermediul 
unei telecomenzi sau printr-un selector cu cheie, etc. Dacă 
totul funcționează corect, poarta se va mișca regulamentar, 
în caz contrar lampa de semnalizare va face câteva flash-
uri și manevra nu va pleca (numărul de flash-uri depinde de 
motivul pentru care manevra nu poate pleca) 

2. în acest caz, în 3 secunde acționați din nou comanda și 
țineți-o acționată  

3. după aproximativ 2 secunde, poarta va efectua manevra 
cerută în modul “Prezență persoană” și anume poarta va 
continua să se miște doar până când este acționată 
comanda. 

 
Dacă dispozitivele de siguranță nu sunt în funcțiune, se 
recomandă repararea lor cât mai curând de către un 
tehnician calificat. 

Testarea, mentenanțele periodice și eventualele reparații trebuie 
să fie documentate de persoana care efectuează lucrarea și 
documentele trebuie să fie păstrate de proprietarul instalației. 
Singurele intervenții pe care utilizatorul le poate face periodic 
sunt curățarea lentilele fotocelulelor (utilizați o lavetă moale și 
ușor umedă) și îndepărtarea eventualelor frunze sau pietre care 
ar putea fi obstacole în calea automatizării. 

 Utilizatorul automatizării înainte de a efectua orice 
operație de mentenanță trebuie să deblocheze 
manual motorul pentru a împiedica ca cineva să 
poată acționa inopinat brațul (a se vedea 
instrucțiunile de la sfârșitul capitolului). 

  Mentenanță: pentru a păstra constant nivelul de siguranță și 
pentru a garanta durata maximă de viață a automatizării 
trebuie efectuată mentenanță regulată (cel puțin o data la 6 
luni). 

Orice intervenție de control, mentenanță sau  
reparație trebuie efectuată doar de personal calificat. 

Eliminare: la terminarea duratei de viață a automatizării, 
asigurați-vă că eliminarea este efectuată de personal calificat și 
că materialele sunt reciclate sau eliminate conform normelor 
valabile la nivel local. 
Înlocuirea bateriei telecomenzii: dacă vi se pare că 
telecomanda Dvs. după ceva funcționează mai rău, sau nu mai 
funcționează deloc, ar putea să depindă pur și simplu de 
consumarea bateriei (în funcție de utilizare, pot trece de la mai 
multe luni la peste un an). Vă puteți da seama de faptul că led-ul de 
confirmare a transmiterii nu se aprinde, este slabă sau se aprinde doar 
foarte scurt. Înainte de a vă adresa instalatorului, încercați să 
schimbați bateria cu cea a unei alte telecomenzi care 
funcționează: dacă aceasta este cauza anomaliei, este suficient 
să înlocuiți bateria cu alta de același tip. 

INSTRUCȚIUNI ȘI AVERTIZĂRI DESTINATE UTILIZATORULUI 
&
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Deblocarea și mișacarea manuală 

 Deblocarea poate avea loc doar când ușa este 
oprită. 

Motoreductorul este dotat cu un sistem de deblocare mecanic 
care permite ca ușa să se deschisă și să se închidă manual. 
Aceste operații manuale trebuie să fie executate în cazurile când 
nu este alimentare cu energie electrică, în caz de anomalii de 
funcționare sau în fazele de instalare. 
Pentru efectuarea deblocării: 
1. trageți de sfera de la capătul sforii (A) 
2. în acest moment, ușa se poate mișca manual în poziția 

dorită. 

Pentru  operațiunea de blocare trageți de bila de la capătul sforii 

 (B). 

&
 

&
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Via Callalta, 1 
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