
KIT AUTOMATIZARE PENTRU POARTĂ BATANTĂ

EASY WAY 201 RO
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4 SETURI

M8 x 85 mm*H

A2x
B2x

C2x

D2x

M8 x 40 mmE

M6 x 40 mmI

P1x L1x

GF1x

2 SETURI

8 SETURI

I !! II
În dependență de modelul achiziționat un conector corespunzător va fi livrat în set.

*șurubul cu cap rotund aplatizat este destinat 
montajului porții pe piloni de oțel 70 x70 mm, 
în cazul montajului porții pe piloni 100 x 100 
mm trebuie să achiziționați 8 seturi de
șuruburi cu cap rotund aplatizat
M8 x 120 mm.
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 Introducere
POLARGOS  este un producător polonez în domeniul sistemelor de împrejmuit pentru persoane private, 
a împrejmuirilor industriale, precum și a produselor din oțel, care activează pe piață din anul 1994. Ex-
periența îndelungată și facilitățile de producție și de marketing fac ca POLARGOS creeze produse care 
devin tot mai populare, nu numai în țară, dar și în străinătate.
Scopul companiei este de a livra pe piaţă produse care să satisfacă cele mai înalte standarde de perfor-
manţă și să îndeplinească cele mai mari așteptări ale clienților de natură estetică și în pas cu "moda" de 
pe piața împrejmuirilor.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată și alegerea dispozitivului EASY WAY 201.
Vă rugăm să vă familiarizaţi cu această instrucţiune înainte de începerea montajului.

AJUTOR TEHNIC:
0036 705 180 544

        EASY WAY 201 a fost fabricat de Somfy pentru POLARGOS.
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	 Normele	de	siguranță
Înainte de începerea instalației produsului trebuie să citiți cu atenție toate informațiile care se află în 
această instrucțiune de utilizare. Este necesară aplicarea strictă a indicațiilor și păstrarea acestui docu-
ment pe parcursul întregii perioade de utilizare a produsului.

Nerespectarea recomandărilor cu privire la montaj poate duce la apariția unor  vătămări corporale grave 
sau pagube materiale. POLARGOS nu poate fi trasă la răspundere în astfel de cazuri.

Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) ale căror capacități fizice, sen-
zoriale sau mentale sunt limitate, sau de către persoanele fără experiență sau cunoștințe, cu excepția 
cazului în care aceștia pot beneficia, printr-o persoană responsabilă de siguranța lor, de supraveghere 
sau au fost instruiți în prealabil cu privire la modul de operare a dispozitivului.

Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivele fixe de control.
Nu lăsați emițătoarele de control de la distanță la îndemâna copiilor.

În cazul utilizării comutatorului fără blocaj ***, verificați dacă alte persoane se află la o distanță cores-
punzătoare de la poartă.
Efectuați controale frecvente a instalației, pentru a detecta orice nereguli legate de echilibrarea porții sau 
pentru a identifica semne de uzură.

Nu utilizați dispozitivul de acționare, în cazul în care este necesară repararea sau ajustarea acestuia.
Deconectați sursa de alimentare atunci când curățați sau efectuați operațiuni de întreținere, în cazul în 
care dispozitivul este controlat automat.

Înainte de instalarea dispozitivului de acționare, verificați dacă piesa acționată este în stare bună, a fost 
echilibrată în mod corespunzător și se deschide și se închide corect.

Asigurați-vă că ați păstrat distanța corespunzătoare de la zona situată între partea propulsată și ele-
mentele fixe situate în apropiere, din cauza pericolului legat de deplasarea piesei antrenate în momentul 
deschiderii (zdrobire, tăiere, blocare).

Controlați vizual poarta în timpul deplasării acesteia.

Toate comutatoarele fără blocaj *** trebuie să se afle în locul din care partea de acționare a fi nemijlocit 
vizibilă, însă la o distanţă corespunzătoare de la elementele în mișcare. Acestea ar trebui să fie instalate 
la o înălțime de minim 1,5 m, într-un loc în care acestea nu vor fi, în general, disponibile, cu excepția 
comutatoarelor care necesită utilizarea unei chei.
Păstrați o distanță de 500 mm de la partea din spate a fiecare aripi, atunci când poarta este complet 
deschisă.

Nu aruncați echipamentul uzat sau bateriile uzate împreună cu deșeurile menajere.
Utilizatorul este obligat să transmită toate echipamentele electrice și electronice uzate la un 
punct de colectare autorizat pentru reciclarea lor.

POLARGOS declară că acest produs respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante din directiva 
1999/5/CE. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa de Internet www.polargos.eu.
Produsul este aprobat pentru utilizare în Uniunea Europeană și Elveția.

*** exemplu: interfon, comutator cu cheie, panou cu cod digital, etc.
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 Descrierea produsului
Acest produs este destinat pentru porţile utilizate în locuinţele unifamiliale (descrierea alături).

 Date tehnice
Tip EASY WAY 201

Tensiunea de alimentare 230 V ~ / Instalație solară

Tipul motorului 24 Vdc

Puterea motorului 40 W

Consumul maxim de energie 
(cu iluminarea zonei porții) 600 W

Consumul de energie în modul standby 4,5 W

Numărul mediu zilnic de cicluri de operare 20 de cicluri pe zi

Timpul de deschidere* 16 s până la 90 °

Detectarea automată a obstacolelor În conformitate cu standardul 
EN 12 453 (Anexa A)

Temperatura de funcționare de la - 20 ° C până la + 60 ° C

Carcasă termică Da

Gradul de protecție IP 55 pentru componentele electronice
IP 44 pentru motoare

Receptor radio încorporat Da

Telecomenzi pentru controlul de la distanță:

• Frecvența radio 433,42 MHz

• Intervalul de utilizare ≈ 30 m

• Numărul de setări a memoriei 16

Conexiuni posibile:

• Ieșire lumină portocalie Lumină intermitentă , 24 V, 10 W

• Ieșire iluminarea zonei, buton de alimentare max. 500 W (la 230 V~)
max. 24 V - 25 W (la instalațiile solare)

• Ieșirea de alimentare a accesoriilor 24 Vdc/200 mA

• Ieșirea acumulatorului de rezervă Da (doar pentru 230V)

• Ieșirea fotocelulelor  Da

• Ieșirea de control de tipul legătură Da

• Antenă încorporată Da

* Intervalul de timp pentru deschidere poate fi diferit în dependenţă de parametrii porţii.
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  Descrierea produsului
	Dimensiunile	și	greutatea	  Unghiul maxim de deschidere

	 maximă	a	aripilor  (pentru balamalele standard)

EASY WAY 201
P 200 kg

H 2,00 m

L 2,00 m

 Lățimea	fiecărei	aripi	trebuie	să	
fie	între	1	m	și	"L".

 Unghiul maxim de deschidere
(pentru balamalele fixate în partea laterală a stâlpului)

 

	Dimensiunile	(în	mm)

 Limitatorul de deschidere

Motorul	 se	 opreşte	 automat	 la	 limitatorul	 său	 intern.	 Pentru	 a	 opri	 poarta	
mai	 devreme,	 plasați	 limitatorul	 de	 pe	 sol	 (nu	 este	 furnizat)	 pentru	 a	 opri	
aripa.

 

•  Unghiul de deschidere a porţii trebuie să se încadreze între 85-95 grade.
•  Unghiul de deschidere a ambelor aripi ale porţii trebuie să fie identic. 
•  Unghiul de deschidere trebuie să fie stabilit prin limitatoare fixate la sol. 
•  Limitatoarele nu fac parte din kit. 

95
o

95o
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	 	Pregătirea	de	montaj
	 Punctele	care	trebuie	verificate	înainte	de	începerea	instalației

 	 Controlul	porții
  Poarta este în stare bună: se deschide și se închide fără utilizarea forței.
  Pe parcursul ciclurilor de mișcare poarta rămâne în poziție orizontală.
  Se deschide în interiorul curții.
 	 Tipurile	de	porți	-	doar	cadre	executate	din	metal
  (Sub rezerva respectării dimensiunilor de montaj indicate la pagina 7).

 	 Verificarea	stâlpilor
  Stâlpii trebuie să aibă o lățime de cel puțin 70 mm. În caz contrar, poate fi necesară
  reconstruirea pentru a asigura suportul corespunzător și securizarea colțului.

Limitatorul 
de cursă 

deschidere 
nu este în 

set.

Limitatorul 
de cursă 

deschidere 
nu este în 

set.

Bară transversală

Suport de fixare

Stâlp 
 - (de metal sau beton)

Limitator de cursă deschidere

   Limitatoarele amplasate sub unghiul de deschidere a porţi dorit. Unghiul ar trebui să fie 
între intervalul de 85 - 90 grade. Unghiul de deschidere a ambelor canate trebuie să fie 
identic α=α’. Limitatorul de cursă deschidere nu este în set.
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	 	Pregătirea	de	montaj
 Instrumente necesare

13

13

10

10,5 7,5 6,5
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Furtunul de protecţie ITC cablu 2 x 1 mm² între motoare,
cablu 2 x 0,75 mm² între fotocelul

Pregătirea alimentării cu curent electric: (3 x 1,5 mm2) Conectarea la 24 V între două motoare: (2 x 1 mm2)

1. 2.

10

R
O

	 	 Pregătirea	de	montaj

	 Instalația	electrică	inițială

 În scopul de montare a mecanismului de antrenare trebuie:
  Să aduceți sursa de alimentare electrică de 230 V la unul din stâlpi,
  cât mai aproape de motor.
  stâlpii trebuie conectați unii cu alții, folosind un cablu de 2 x 1 mm2

  care nu este furnizat în set.
 Achiziționați o carcasă de protecție Orange ICT Ø 25 mm pentru cablurile amplasate
 în sol. Dacă nu este posibilă trecerea cablurilor în sol între stâlpi, folosiți o diafragmă  
 care va permite trecerea vehiculelor.

  Alimentarea de la rețeaua electrică
  Pentru a asigura funcționarea mecanismului de deschidere a porții, trebuie să
  conectați la acesta alimentarea cu curent electric de 230 V - 50 Hz.
  Linia electrică trebuie să fie:
  ●  Destinată exclusiv pentru mecanismul de deschidere a porții.
  ●  Protejată:
    - prin intermediul unei siguranțe sau întrerupător automat 10 A,
    - prin intermediul unui comutator de curent rezidual (30 mA).
  ●  Instalat în conformitate cu standardele de siguranță pentru sistemele electrice
    în vigoare din țara utilizatorului.
    Trebuie să existe posibilitatea de deconectare multipolară a alimentării:
  ●  prin intermediul unui cablu de alimentare cu ștecher,
  ●  sau prin intermediul unui întrerupător care să permită păstrarea distanţei dintre  
    contacte de cel puţin 3 mm în fiecare pol (conform standardului EN 60335-1).
 
 Se recomandă montarea unei protecții la trăsnet (tensiune maximă reziduală de 2 kV).
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STÂLP DE METAL 70x70

STÂLP DE METAL
100x100

STÂLP DE METAL
100x100

STÂLP DE METAL 70x70

30 30
30 30

II

I

M8 x 120 mmH

8 SETURI

8 SETURI

M8 x 85 mmH

	 	 Pregătirea	de	montaj
	 Pregătirea	conectoarelor

  În cazul        utilizării șurubului cu cap rotund aplatizat M8 x 85 mm atașate setului.

  În acest        caz pentru stâlpii de oțel 100 x 100 mm trebuie să achiziționați 
  8 seturi de șuruburi cu cap rotund aplatizat M8 x 120 mm.

II

I

S

ATeNţIe: vedere dinspre curte!

ATeNţIe: vedere dinspre curte!

S

D

D
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1 		Montajul	automatizării

l   În	cazul										pentru	stâlpi	de	beton	trebuie	să	achiziţionaţi	8	seturi	de	
dibluri	din	oţel	sau	holţ-şuruburi,	în	funcţie	de	materialul	din	care	este	
executat	acest	stâlp.		

8 seturi

8 seturi

OPŢIUNEA IIIA. - montare fără cavitate

Sau

Sau

OPŢIUNEA IIIB. - montare cu cavitate

Sau

Sau

 50-70 

zawias_polski_bez_wnęki - Kopia
WAGA: 

A3

ARKUSZ 1 Z 1SKALA:1:20

NR RYSUNKU

TYTUŁ:

POPRAWKANIE SKALUJ RYSUNKU

MATERIAŁ:

DATAPODPISIMIĘ I NAZWISKO

STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE

WYKOŃCZENIE:CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ:
WYMIARY SĄ W MILIMETRACH
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
TOLERANCJE:
   LINIOWA:
   KĄTOWA:

Z.JAKOŚCI

WYPROD.

ZATWIER.

SPRAWDZ.

NARYS.

 50-70 

zawias_polski_bez_wnęki - Kopia
WAGA: 

A3

ARKUSZ 1 Z 1SKALA:1:20

NR RYSUNKU

TYTUŁ:

POPRAWKANIE SKALUJ RYSUNKU

MATERIAŁ:

DATAPODPISIMIĘ I NAZWISKO

STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE

WYKOŃCZENIE:CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ:
WYMIARY SĄ W MILIMETRACH
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
TOLERANCJE:
   LINIOWA:
   KĄTOWA:

Z.JAKOŚCI

WYPROD.

ZATWIER.

SPRAWDZ.

NARYS.

95 95

A.

B.

în fu
ncţie

 de dimensiu
nile stâ

lpului

în fu
ncţie

 de dimensiu
nile stâ

lpului



A
P

B

30
30

I II
!

Pivot ieșit
maximal
în afară

STÂLP70X70 STÂLP100x100

A
P

B

30
30

I II
!

Pivot ieșit
maximal
în afară

STÂLP70X70 STÂLP100x100

A
P

B

30
30

I II
!

Pivot ieșit
maximal
în afară

STÂLP70X70 STÂLP100x100
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1 		Montajul	automatizării
	 Pregătirea	porții

 1   Stabiliți aripile porții în poziție orizontală.

 2   Stabiliți amplasarea sistemului automat.

 3   Setul pregătit trebuie instalat la poarta închisă nivelată anterior.
    Sistemul automat nu poate atinge elementele de fixare a porții.

STÂLP DE BETON FĂRĂ CAVITATE STÂLP DE BETON CU CAVITATE

 50-70 

zawias_polski_bez_wnęki - Kopia
WAGA: 

A3

ARKUSZ 1 Z 1SKALA:1:20

NR RYSUNKU

TYTUŁ:

POPRAWKANIE SKALUJ RYSUNKU

MATERIAŁ:

DATAPODPISIMIĘ I NAZWISKO

STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE

WYKOŃCZENIE:CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ:
WYMIARY SĄ W MILIMETRACH
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
TOLERANCJE:
   LINIOWA:
   KĄTOWA:

Z.JAKOŚCI

WYPROD.

ZATWIER.

SPRAWDZ.

NARYS.

95

B.

în funcţie de dimensiunile stâ
lpului

S S
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 6    Apoi cu poarta închisă fixaţi  
conectorul la pilon

1 		Montajul	automatizării
 4   Țineți poziția conectorilor  P și  L  folosind o clemă.

 

 În timpul instalării sistemului automat
 al porții verificați care din orificiile
 porții pe diagonală se suprapun cu
 orificiile de fixare a porții V1 (fixăm
 poarta utilizând oricare două orificii).

 5   Fixați sistemul de fixare de poartă.
    Sistemul de fixare trebuie să fie plasat în așa fel, ca să mai poată fi ajustat prin
    deplasări minime (fixați șuruburile, până simțiți o ușoară rezistență).

P L

V1

 

 

 

sau
orfixăm în două

orificii alese
fixăm în două
orificii alese

orificiile în poartă
pregătirea orifiicilor
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1 		Montajul	automatizării
 7   Instalați sistemul automat pe sistemul de fixare pregătit în prealabil.

 8   Verificaţi încă o dată prinderea sistemului de fixare de poartă și dacă
    este necesar reglați-l.

 9   Scoateți sistemul automat. Alegeți un orificiu pe elementul de fixare care nu
    interferează cu barele metalice a porții. 
    În locul acestuia executați o bară transversală cu burghiul.
    După aceea mai efectuați un orificiu din partea străzii.
    Fixați șurubul cu cap plat M6 x 40 mm.

AB

V1

Alegem un orificiu (din trei)
care nu colidează cu
ștacheta și efectuăm
orificii în bara transversală. M6 x 40 mmI

6,5
7,5

 

 

 

sau
orfixăm în două

orificii alese
fixăm în două
orificii alese

orificiile în poartă
pregătirea orifiicilor
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1 		Montajul	automatizării
	 Instalarea	jugului	de	fixare	a	aripii		V1	sau		V2	.

 11   Fixați elementul de deblocare  D   pe jugul de fixare a aripii  V   sau  V2
    prin intermediul șurubului  C  .

Cu scopul de utilizare corectă a elementului de deblocare, trebuie să păstrați 
direcția de montaj indicată în schemă. Nu fixați șurubul prin partea posterioară.

 12   Instalați jugul de fixare a aripii  V1  sau  V2 pe axul de antrenare.
    Prindeți elementul de deblocare  D  pe axul de antrenare cu scopul
    de blocare a axului. 

 13   Pentru cel de-al doilea pilon al porții trebuie să repetați pașii de mai sus 1 - 12. 

V1

V1

V1
C

V2

V2

V2D

D
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2   Conexiunile electrice
 Etape:

  Instalarea cutiei electrice pe pilon.
  Fixarea cutiei electrice pe pilon.
  Conectarea a două servomotoare.
  Conectarea antenei.
  Conectarea la rețeaua electrică sau la instalația cu energie solară.

	 Instalarea	cutiei	electrice	pe	pilon.
 Cutia trebuie instalată din partea sursei de alimentare cu curent electric.

	 Fixarea	cutiei	electrice	pe	pilon.

1. Fixați cutia (de preferat la o distanță de peste
   un metru deasupra solului) pe pilon și utilizați
   șablonul, pentru a executa orificiile de fixare:

2. Introduceţi componentele electrice în cutie.
    Trebuie să împingeți ușor elementele, pentru
    ca acestea să fie plasate corect. Fixați
    componentele prin intermediul unui șurub de
    fixare care a fost livrată în set:

Cutia trebuie montată presetupa pentru cabluri în jos. Cablurile vor fi introduse prin partea de jos 
(ca în ilustrație).

ON/OFF

AUTO

PROG

126

70
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2   Conexiunile electrice
	 Conectarea	a	două	servomotoare.

 
 Conexiunea dintre servomotoare și cutia electrică trebuie executată înainte de conectarea   
 cutiei electrice la rețea.

 Pe	pilonul	aripii	care	se	deschide	prima	și	se	închide	ultima	trebuie	să	fie
	 montat	servomotorul	M1.

        Servomotorul M1 pune în mișcare aripa dreaptă,
        care se deschide prima și se închide ultima.

Cablurile servomotoarelor:

 Servomotorul M1 este întotdeauna conectat la clemele 11 și 12
Servomotorul M2 este întotdeauna conectat la clemele 13 și 14

* Cablurile achiziționate pot fi diferite de cele arătate ca exemplu, indicate în instrucțiune.
 Acest lucru trebuie luat în considerare în timpul montajului.

M2 M1

Cablul albastru*
Cablul brun* 

Cablul albastru*
Cablul brun* M1

M2



ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG
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2 		 Conectarea	electrică
	 Conectarea	antenei.

 Cu scopul de asigurare a unei funcționări optime,
 se recomandă trecerea cablului antenei din cutia
 electrică prin presetupa pentru cabluri.

Cablul antenei nu trebuie tăiat niciodată.

	 Conectarea	la	rețeaua	electrică	sau	la	instalația	cu	energie	solară.

  În	cazul	alimentării	cu	o	instalație	solară		vezi	pagina	35.

Din	motive	de	siguranță,	aceste	operaţiuni	trebuie	efectuate
cu	alimentarea	la	curent	electric	deconectată.

 

1. Treceți cablul prin presetupa pentru cabluri.

2. Conectați cablul de împământare. 3. Conectați faza și punctul zero.
 Cablul de împământare (verde/galben)  Verificați dacă cablurile sunt blocate
 va fi necesar în cazul unor accesorii  corect, tragând de ele ușor.
 (iluminare 230 V Clasa I).

Trebuie	respectate	neapărat	recomandările
privind	culorile	cablurilor.

Cablul albastru Neutru

Cablul roșu/brun/negru Faza

Cablul verde / galben Împământarea

4. Strângeți presetupa. Verificați dacă cablul este blocat corect,
 trăgând de acesta.

L
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3 		 Conectarea	electrică
 Etape:

  Explicarea simbolurilor.
  Programarea telecomenzilor de control de la distanță.
  Verificarea căii de deplasare a aripilor.
  Reglarea modului automat.
  Comutarea din modul automat la modul secvențial.
  Confirmarea setărilor.

explicarea	simbolurilor.

Apăsarea	îndelungată
peste 0,5 secunde

Indicatorul	luminează
intermitent

Apăsare	scurtă
mai scurtă de 0,5 secunde

Indicatorul	luminează

	 Programarea	telecomenzilor	de	control	de	la	distanță.
 Înainte de începerea introducerii parametrilor instalației, trebuie să verificați dacă indicatoarele  
 de control ON/OFF și PROG luminează, iar indicatorul DANGER (PERICOL) este deconectat.
 Efectuați acțiunile următoare:
	 Funcționarea	telecomenzilor	de	control	de	la	distanță

 Modul de funcționare a telecomenzii poate fi controlat
 prin intermediul uneia sau mai multor telecomenzi.
 Acțiunile descrise mai jos trebuie executate de atâtea
 ori, câte telecomenzi aveți de programat. 
 
 Motorul asigură 2 moduri de funcționare:
	 Doar	deschiderea	totală
  Deschiderea totală a 2 aripi prin apăsarea
  scurtă sau lungă a butonului telecomenzii.
 Deschiderea care permite trecerea
	 pietonului	sau	deschiderea	totală
  Deschiderea doar a unei aripi, prin apăsarea
  scurtă a butonului telecomenzii, pentru a face
  posibilă a pietonului.
  Deschiderea totală a 2 aripi prin apăsarea
  lungă a butonului telecomenzii.
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3 		 Conectarea	electrică
	 Pregătirea	telecomenzilor	de	control	de	la	distanţă	doar	pentru

	 deschiderea	totală:
 Selectați butonul telecomenzii, care va servi pentru controlul porții.
 Plasați telecomanda în locul indicat pe carcasă:
 
 1. Țineți apăsat butonul de programare apăsat
 până în momentul, în care indicatorul PROG va
 începe să lumineze intermitent (indicatorul
 DANGER (PERICOL) va lumina în timpul apăsării
 butonului).
 2. Eliberaţi butonul: acesta a fost memorat.

	 Programarea	telecomenzii	de	control	de	la	distanţă	pentru	deschiderea	parțială		
	 pentru	trecerea	pietonilor	sau	deschidere	totală:
 Selectați butonul telecomenzii, care va servi pentru
 controlul porții. Plasați telecomanda în locul indicat
 pe carcasă:
 1. Țineți apăsat butonul de programare apăsat
  până în momentul, în care indicatorul PROG
  va începe să lumineze intermitent (indicatorul
  DANGER (PERICOL) va lumina în timpul
  apăsării butonului).
 2. Eliberați butonul.
 3. Apăsați din nou (înainte de expirarea a 10 secunde) butonul de programare apăsat,  
  până în momentul, în care indicatorul PROG va începe să lumineze intermitent
  (indicatorul DANGER (PERICOL) va lumina în timpul apăsării butonului). 

 4. Eliberaţi butonul: acesta a fost memorat.

Înainte	de	finalul	ciclului	de	programare,	luminează	doar	indicatoarele
PROG	și	ON/OFF,	sistemul	electronic	însă	așteaptă	memorarea	căii	se
deplasare	a	aripilor.

	 Modificarea	modului	de	funcționare	a	telecomenzilor:
 Cu scopul de comutare a telecomenzii din modul  "doar	deschidere	totală" la modul  
 "deschidere	care	permite	trecerea	pietonului	sau	deschidere	totală", e suficient să  
 efectuați acțiunile descrise  mai sus la punctul "Programarea	telecomenzilor	de 
	 control	de	la	distanță	pentru	deschiderea	care	permite	trecerea	pietonului	sau			
	 deschiderea	totală". Ultimele setări vor înlocui setările modului programat anterior.
 Cu scopul de comutare a telecomenzii din modul "deschiderea care permite trecerea
	 pietonului	sau	deschiderea	totală" la modul "doar	deschidere	totală", e suficient să  
 efectuați acțiunile descrise mai sul la punctul "Programarea	telecomenzilor	de	control		
	 de	la	distanță	doar	pentru	deschiderea	totală".
 Ultimele setări vor înlocui setările modului programat anterior.
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3 		 Conectarea	electrică
	 Ștergerea	setărilor	telecomenzilor	de	control

	 de	la	distanță

 1. Apăsați și țineți timp de 7 secunde
  butonul de resetare (reset).
  >  Când butonul este apăsat se
    aprind 4 indicatoare de control.

 2. Eliberați butonul reset.
  >  Patru indicatoare se
    sting pentru 2 secunde
  >  Indicatorul ON/OFF se aprinde din nou.
  >  Indicatorul PROG se aprinde din nou. 

 Toate setările salvate vor fi șterse:
 telecomenzile memorate, claea de
 deplasare a porții, modul de funcționare etc.

	 Adăugarea	ulterioară	a	telecomenzilor
 Efectuați din nou acțiunile descrise în punctul "Programarea	telecomenzilor
	 de	control	de	la	distanță" (vezi informațiile de alături).

	 Adăugarea	telecomenzilor	"cu	3	butoane"
 Plasați telecomanda în locul indicat
 pe carcasă:
 1. Țineți apăsat butonul Sus sau Jos.
  apăsat până în momentul, în care
  indicatorul PROG va începe să lumineze
  intermitent (indicatorul DANGER
  (PERICOL) va lumina în timpul apăsării butonului).
 2. Eliberați butonul: telecomanda a fost programată.

Programarea	a	mai	mult	de	16	telecomenzi	este	imposibilă.	Trebuie	să	
ștergeți	toate	telecomenzile	(vedeți	informațiile	de	mai	sus)	și	să		începeți	
programarea	din	nou.

Fiecare	programare	a	unei	telecomenzi	noi	duce	la	anularea	setării	an-
terioare	a	căii	de	deplasare	a	porții.	Trebuie	să	începeți	din	nou	"verifica-
rea	căii	de	deplasare	a	aripilor	(vezi pag. 23).
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3 		 Conectarea	electrică
	 Memorarea	căii	de	deplasare	a	aripilor.

 Sistemul electronic programează în mod automat:
  Puterea servomotoarelor, necesară pentru a asigura controlul porții
  în modul obișnuit.
  Memorarea acestor informații permite detectarea oricăror nereguli în
  funcționarea motorului.
  Șinele de deplasare a porții cu scopul de deschidere și închidere
  a aripilor precum și poziția limitatoarelor.
 
 Pentru a începe procedura de programare, trebuie să închideți aripile, să va aflați la
 i distanță obișnuită față de poartă și să efectuați acțiunile prevăzute în etapele
 următoare: indicatoarele
 
 1. Apăsați un timp mai lung butonul telecomenzii.
  > După câteva secunde poarta se deschide
  cu o viteză redusă.
  *Dacă poarta nu se va deschide corect, verificați
  cablurile servomotoarelor în modul indicat la pagina 18.

 2. După deschiderea porții apăsați din nou
  butonul telecomenzii.
  > Poarta se închide o aripă după cealaltă.

 3. Apăsați din nou același buton.
  > Poarta se deschide din nou cu o viteză mică.

 

 4. Apăsați butonul ultima dată.
  > Ambele aripi se închid aproape concomitent.

După	finalizarea	celor	4	etape	indicatorul	de	control	PROG	se	va	stinge,	
ceea	ce	înseamnă	finalizarea	procedurii	de	programare	a	căii	de	deplasare	
a	porții.	Ciclul	trebuie	să	fie	complet	(2	închideri	și	deschideri	totale).	
În	cazul	întreruperii	acestuia,	procedura	va	fi	oprită	și	inițiată	la	următoarea	
deschidere.
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3 		 Conectarea	electrică
	 Verificarea	stărilor	corecte

 1. Apăsați un timp mai lung butonul telecomenzii.
 2. Apăsați din nou butonul, pentru ca aripa 2 să se oprească
  la jumătatea căii de deplasare.
 3. Deconectați alimentarea cel puțin 5 secunde.
 4. Conectați din nou alimentarea.
 5. Apăsați din nou un timp mai lung butonul telecomenzii.
Aripile	TReBUIe	să	se	deplaseze	în	conformitate	cu	direcția	de	deschidere.

Dacă poarta nu se deschide corect:
 Aripa pornită prima (controlată de M1) se deplasează în direcția de închidere

      > înlocuiţi cu locurile cablurile la motorul M1.
 Aripa pornită a doua (controlată de M2) se deplasează în direcția de închidere

      > înlocuiţi cu locurile cablurile la motorul M2.

După	efectuarea	înlocuirii	cablurilor	ale	unuia	sau	două	motoare,	trebuie	să	începeți	
din	nou	procedura	de	memorare	a	căii	de	deplasare	a	aripilor.
În	acest	scop	începeţi	din	nou	programarea	telecomenzii	de	control	de	la	distanţă	
(vezi	pagina	22).

 Reglarea modului automat
	 Măsuri	de	precauție

 Pentru a asigura funcționarea porții în modul automat,
 în conformitate cu standardul EN 12 453, este necesară
 montarea următoarelor accesorii, la care este adaptat
 motorul EASY WAY 201:
 ● setul de fotocelule (vezi descrierea și cablurile de pe pagina 29),
 ● lampa portocalie (vezi descrierea și cablurile de pe pagina 30),
 ● lumina care iluminează zona porții.

 În	cazul	alimentării	cu	o	instalație	solară	vezi	pagina	35.

 Modul automat
 După deschidere poarta se închide automat după o perioadă  
 concretă de timp. Modul automat va fi activat după conectarea  
 cablurilor fotocelulelor și efectuarea reglărilor specificate mai jos:
 1. Plasați telecomanda în locul indicat pe
  carcasa motorului
 > Indicatorul AUTO este stins.
 2. Apăsați un timp mai îndelungat (> 5 s) butonul telecomenzii.,  
  până în momentul în care indicatorul AUTO va începe să
  lumineze. Eliberați butonul.
 > ndicatorul AUTO luminează intermitent.
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 3. Porniți deschiderea (de la o distanță obișnuită) prin intermediul telecomenzii.
  > Poarta se deschide cu viteza nominală.

 4. După o deschidere totală a porții:
  -  Așteptați perioada de timp dorită.
  -  Porniți închiderea prin apăsarea repetată (mai lungă sau mai scurtă)
    a butonului telecomenzii.
  >  Ambele aripi se închid aproape concomitent.
  >  Indicatorul AUTO luminează continuu.

 Modul	automat	este	acum	activ.

	 Comutarea	din	modul	automat	la	modul	secvențial.
 Pentru a reveni la modul secvenţial (indicatorul AUTO luminează):
 ● Plasați telecomanda în locul indicat pe carcasă:
 ● Apăsați butonul emițătorului până în momentul în care indicatorul
  AUTO se va stinge.
 > Modul secvenţial este activat.

ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG
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		 Utilizarea
	 Modul	de	funcționare	secvențial

 ● Funcționarea	modului	de	deschidere	totală
  Apăsați un timp mai lung butonul telecomenzii.
  >  Ambele aripi ar trebui să se deschidă.
  Apăsarea repetată (scurtă sau lungă) a butonului duce la închiderea aripilor.

 ● Funcționarea	modului	de	deschidere	care
  permite trecerea pietonului
	 	 (dacă	este	programată)
  Apăsați un timp mai scurt butonul telecomenzii.
  >   Ar trebui să se deschidă doar o aripă. Apăsarea repetată (scurtă sau lungă) a butonului duce 

la închiderea aripilor. În modul portiţă dispozitivul automat funcţionează mai zgomotos decât  
în modul poartă. Zgomotul şi vibraţia în acest caz sunt normale.

	 Funcţionarea	în	modul	automat
 În timpul funcționării modului automat apăsare butonului telecomenzii duce la
 deschiderea porții. Închiderea are loc în mod automat după o perioadă de timp
 setată în prealabil de către utilizator.

 Este posibilă menținerea porții în poziție
 deschisă prin apăsarea scurtă a butonului
 telecomenzii într-un anumit moment de timp.

 Apăsarea repetată a butonului telecomenzii
 va duce la închiderea porții.

	 Funcționarea	telecomenzilor	de	control	de	la	distanță	cu	3	butoane

Deschiderea prin
apăsarea butonului Sus.

Oprirea prin apăsarea
butonului central.

Închiderea prin apăsarea 
butonului Jos.

  Telecomenzile de comandă de la distanță cu 3 butoane nu permit deschiderea porții în     
  modul care să permită trecerea pietonilor.
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		 Utilizarea
	 Modul	de	funcționare	a	iluminării

 
 Iluminarea zonei se pornește de fiecare dată când este pornit motorul. Aceasta se
 stinge automat după o perioadă de două minute de la finalizarea deplasării porții în   
 cazul alimentării de la rețeaua electrică și după 30 de secunde în cazul alimentării
 de la instalația solară.

 Înlocuirea bateriilor

 ● Apăsați elementul de blocare a carcasei telecomenzii,
  ridicați carcasa.
 ● Scoateți bateriile cu ajutorul unei șurubelnițe și înlocuiți-le
  (3V CR 2430 sau 3V CR 2032).
 
 Perioada de viață a bateriei este în mod normal de 2 ani.
 Bateriile consumate trebuie returnate distribuitorului sau
 transmise într-un loc de depozitare pentru acest tip de deșeuri.

	 Utilizarea	telecomenzii	de	control	de	la	distanță
 În cazul vehiculului echipat cu aer condiționat și parbrizul metalizat,
 trebuie să îndreptați telecomanda spre banda neagră care se află pe
 parbriz sau la geamul lateral.

	 Fixarea	/	detașarea	servomotorului

Din	motive	de	siguranță,	aceste	operaţiuni	trebuie	efectuate	cu	alimenta-
rea	la	curent	electric	deconectată.	Chiar	și	în	cazul	întreruperii	curentului	
electric,	în	orice	moment	poate	avea	loc	restabilirea	acestuia.

1.  În cazul întreruperii furnizării curentului
     electric, poarta poate fi deschisă:
- prin intermediul unui acumulator de
    rezervă, vezi pagina 31;
- deconectând servomotorul în mod
    mecanic.
Deblocați axul de propulsie, rotind elementul 
de blocare. Trageți servomotorul în sus, pen-
tru a scoate axul de propulsie din suportul de 
fixare a aripii.

2. Cu scopul de prindere sigură a
    servomotorului, blocați elementul de debloca    
   re în poziția de blocare prin intermediul
   lacătului care nu este livrat în set.

3VCR 2032+
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		 Ajutorul	în	repararea	defecțiunilor
	 eASY	WAY	201	nu	reacționează	la	telecomandă

 	 Indicatorul	ON/OFF	nu	se	aprinde	după	conectarea	alimentării	cu	curent	electric.
   Verificați alimentarea de la sursa de curent electric.
   Verificați cablul de alimentare.
   Verificați siguranța.

 	 Indicatorul	DANGeR	(PeRICOL)	luminează	continuu.
  Acest semnal indică defecțiunea fotocelulelor.  
   Verificați amplasarea corectă a fotocelulelor
   Verificați alimentarea de la sursa de curent electric a fotocelulelor.
   Verificați prezența fotocelulelor în modul automat.
   Verificați dacă puterea lampei este corespunzătoare alimentării
    de (230V sau 24V de la instalația solară).

 	 Indicatorul	de	control	ON	/OFF	luminează	fără	intensitate.
   Putere necorespunzătoare: contactați punctul de service. 
   Sarcină prea mare: vânt prea puternic sau poarta prea grea.

 	 Indicatorul	de	control	ON	/OFF	luminează	repede.
   Supraîncălzirea servomotorului: așteptați până acesta se va răci.
   Scurt-circuit la ieșirea (ieșirile) motorului (motoarelor):
    contactați punctul de service.

 	 Servomotoarele	M1	și	M2	nu	vor	fi	pornite	sau	direcția	de	funcționare	este	greșită.
   Verificați conexiunea la sistemul electronic.
   Verificați cablul între cele două servomotoare.
   Verificați cablurile, în caz de necesitate comutați-le (vezi pagina 18).

 	 Aria	de	funcționare	a	telecomenzii	este	limitată.
   Verificați cablul de antenei.
   Verificați bateria emițătorului.
   Existența perturbărilor în mediul înconjurător (stâlp electric, perete armat, etc.).
   Este necesară o antenă externă.

 	 După	închidere,	poarta	se	deschide	singură.
   Mișcați puțin suportul de fixare a porții, în direcția opusă balamalelor,
    prin intermediul orificiilor ovale.

 	 După	deschidere,	poarta	se	închide	singură.
   Verificaţi cablurile servomotoarelor (vezi pagina 18).

 Alte probleme

 Alte probleme sau întrebări referitoare la EASY WAY 201 pot fi raportate
 consultaților noștri la numărul de telefon al service-ului 6 zile /7:
  0036 705 180 544
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  Accesorii - Descrierea și conectarea

 Fotocelule    

 Fotocelulele permit oprirea și modificarea direcției
 de deplasare a porții în cazul depistării pericolului.
 Este posibilă montarea setului de fotocelule.
 Din fiecare set de fotocelule fac parte:
 ● fotocelula emițător (TX),
 ● fotocelula receptor (RX).

	 Locul	de	amplasare	a	fotocelulelor
 Pentru a facilita montajul cablurilor, plasați
 fotocelula receptor pe pilonul, pe care se află
 motorul echipat cu sistem electronic.

Înainte	de	conectarea	fotocelulelor	îndepărtați	cablul	(firul	de	ocolire)	
care	se	află	între	clemele	3	și	4	ale	modulului	electric.

	 Schema	cablajului	pentru	setul	de	fotocelule

În	cazul	alimentării	cu	o	instalație	solară		vezi	pagina	35.

Pentru	a	asigura	o	funcționare	corespunzătoare	a	fotocelulelor,
trebuie	să	le	acoperiți	în	capacul	de	protecție.

	 Normele	de	siguranță
 Modul de funcționare a fotocelulelor trebuie verificat odată la 6 luni. În acest scop, în  
 timpul închiderii porții, trebuie să acoperiți cu mâna una din fotocelule. Închiderea ar  
	 trebui	să	fie	întreruptă.
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  Accesorii - Descrierea și conectarea

 Acumulatorul	de	rezervă	 	 	 	 	 	
 
  Accesoriile	incompatibile	cu	alimentarea	de	la	instalația	solară.

 Acumulatorul de rezervă asigură funcționarea porții cu viteză mică
 în cazul avariei sistemului electric.
 Acumulatorul este încorporat în modulul electronic al motorului și
 conectat nemijlocit la acesta.

Atenție	nu	plasați	cablul	acumulatorului	deasupra
sursei	de	alimentare	cu	curent	electric.

 ● Durata de funcționare: 10 cicluri în mod continuu
  sau 24 de ore dacă poarta este în stare bună.
 ● Perioada optimă de încărcare a bateriei înainte
  de utilizare: 48 ore.
 ● Fiabilitatea acumulatorului: 3 ani.

Pentru a asigura o perioadă de viață
optimă a acumulatorului, de 3 ori pe
an trebuie deconectată alimentarea cu

energie electrică a porții, în scopul de a permite
funcționarea porții cu acumulatori timpul mai
multor cicluri de funcționare.

 Lampa portocalie     

       Lampa portocalie informează  
       despre pornirea motorului.
       Începe să lumineze cu 2 
       secunde înainte ca poarta să 
       înceapă a se mișca.

ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG

NE!◄
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  Accesorii - Descrierea și conectarea

 Comutator cu cheie     

	 Interfon	 	 	 	 	

 Accesoriile	incompatibile	cu	alimentarea	de	la	instalația	solară.
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  Accesorii - Descrierea și conectarea

 Panou cu cod pe cablu    

 Accesoriile	incompatibile	cu	alimentarea	de	la	instalația	solară.
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  Accesorii - Descrierea și conectarea

 Întrerupătorul	radio	de	pe	perete

 Panoul radio cu cod 

 
	 Telecomanda	de		control	de	la	distanță	cu	2	butoane

	 Telecomanda	de		control	de	la	distanță	cu	4	butoane
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  Accesorii - Descrierea și conectarea

	 Antena	independentă	 	 	

      
      Antena independentă posedă cu o arie de
      acoperire mai mare și poate înlocui antena 
      prin cablu. Aceasta trebuie plasată pe pilon 
      și de verificat dacă este descoperită.
      Este conectată la modulul electronic:
      nucleul cablului la clema 1 împletitura
     de cabluri de masă la clema 2.
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		 În	cazul	alimentării	de	la	o	instalație	solară

Setarea	parametrilor,	programarea	și	deservirea	motorului	rămân	identice	la
alimentarea	cu	curent	de	230V.

 Conectarea	la	alimentare	de	la	instalația	solară

1. Treceți cablul prin presetupa cutiei
 electrice a motorului.
2. Conectați cablul de alimentare de
 la instalația solară la clema (acumulatorului).
3. Strângeți presetupa.
 Verificați dacă cablul este blocat corect,
 trăgând de el ușor.
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AUTO
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+
-

2
1
3

Modul
electronic al 
motorului

Colector 
solar



36

R
O

 Accesorii: Fotocelule

	 Schema	cablajului	pentru	setul	de	fotocelule

	 Lampa	de	iluminare	a	zonei	porții

RXTX

1 2 1 2 3 5

24	V	-	25	W
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EASY WAY 201 a fost fabricat de Somfy pentru POLARGOS

Oziemkówka 57A
08-420 Miastków Kościelny, Polska

Tel. 48 25 683 05 55, fax: +48 25 683 78 38
e-mail: serwis@polagros.pl, www.polargos.eu


