
Simple Move 101

MOTOR PENTRU PORȚILE CULISANTE

RO



2

R
O

CUPRINS
INTRODUCERE .................................................................................3
NORMELE DE SIGURANȚĂ .............................................................3
DESCRIEREA PRODUSULUI ...........................................................4

Componența setului 4
Dimensiunile și greutatea maximă a porții 5
Dimensiunile motorului 5
Vederea generală a instalației 6
Date tehnice 6

ACȚIUNI PRELIMINARII ....................................................................7
Punctele care trebuie verificate înainte de începerea instalației  7
Instrumente necesare  7
Instalația electrică inițială 8
Normele de siguranță 8

1. PREGĂTIREA FUNDAMENTULUI ................................................9
2. FIXAREA ......................................................................................10
3. CONEXIUNEA ELECTRICĂ ........................................................14
4. PORNIREA RAPIDĂ ....................................................................16
5. MONTAJUL CARCASEI ..............................................................17
UTILIZAREA ....................................................................................18

Modul de funcționare secvențial  18
Modul de funcționare automat 19
Modul de funcționare a funcției de depistare a obstacolelor 19
Modul de funcționare a iluminării zonei  19
 Acțiunea telecomenzii de control la distanță sau a emițătoarelor cu 3 butoane  20
Blocarea / Deblocarea motorului 20

SETĂRILE AVANSATE A PARAMETRILOR ...................................21
Setul de butoane de control de la distanță cu 2 sau 4 butoane  21
Programarea telecomenzii de  control de la distanță cu 2 sau 4 butoane 21
Programarea telecomenzii de  control de la distanță cu 3 butoane 21
 Pornirea funcției de deschidere care permite trecerea pietonului 22
Pornirea modului de ÎNCHIDERE AUTOMATĂ  22

ACCESORIILE .................................................................................23
ALIMENTAREA CU ENERGIE SOLARĂ ........................................31
SUPORTUL ÎN ÎNDEPĂRTAREA DEFECȚIUNILOR ......................32



3

R
O

INTRODUCERE
POLARGOS  este un producător polonez în domeniul sistemelor de împrejmuire private și industriale, precum și a 
produselor din oțel, care activează pe piață din anul 1994.
Experiența îndelungată și facilitățile de producție și de marketing fac ca POLARGOS să 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 performanţă și să 
îndeplinească cele mai mari așteptări de natură estetică și  «modă» ale clienților de pe piața împrejmuirilor.
Vă mulțumim pentru încrederea acordată și alegerea echipamentului Simple Move 101.
Vă rugăm să vă familiarizaţi cu această instrucţiune înainte de începerea montajului.

AJUTOR TEHNIC:
Infolinie: 0036 70 51 80 544

Simple Move 101 a fost fabricat de Somfy pentru POLARGOS.

 NORMELE DE SIGURANȚĂ
Înainte de instalarea motorului trebuie să citiți cu atenție această instrucțiune. Este necesară aplicarea strictă a indicațiilor 
și păstrarea acestui document pe parcursul întregii perioade de utilizare a produsului. Nerespectarea recomandărilor cu 
privire la montaj poate duce la apariția unor  vătămări corporale grave sau a pagubelor 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, senzoriale 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 corespunzătoare de la poartă.
Efectuați controale frecvente ale 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 alimentarea motorului în timpul curățirii sau efectuării altor operațiuni de întreținere.
Înainte de instalarea motorului, 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 elementele 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. 
În timpul utilizării comutatoarelor, verificați dacă în apropiere nu se află persoane.
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Când poarta este larg deschisă, păstrați o distanță de 500 mm de la capătul acesteia.  
După finalizarea montajului, verificaţi dacă mecanismul este reglat corespunzător și dacă sistemul de protecție și 
celelalte echipamente pentru deconectarea manuală a sistemului funcţionează corespunzător.

. 

POLARGOS declară astfel, că acest produs respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale directivei 
1999/5/CE. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa de Internet www.polargos.eu 
Produs deține aprobarea de utilizare în Uniunea Europeană și Elveția. 
***Exemplu: interfon, comutator cu cheie, panou cu cod, etc.

DESCRIEREA PRODUSULUI
Acest motor este destinat pentru porţile utilizate în locuinţele unifamiliale.

Componența setului
No. Denumirea Cantitatea
1 Înveliș protector 1
2 Antena 1
3 Modul electronic 1
4 Motor 1
5 Șurubul carcasei 1
6 Garnitură rotundă 9x2 1
7 Profil dințat 33 cm 13
8 Carcasa de trecere a cablului 1
9 Șurub autofiletant TCB M4x12, galvanizat 3
10 Șaibă evantai AZ4 1
11 Suportul de cablu 1
12 Garnitură plată medie M4x10 1
13 Capăt rotund izolat D4 1

14 Șablon de montaj pentru decupare (imprimat pe un 
carton) 1

15 Eticheta autocolantă a modului electronic 1
16 Emițător de control de la distanță 1

O să mai aveți nevoie de:
17 Piulițe M10 galvanizate 8
18 Garnituri plate 10,5x22x2, galvanizate 8
19 Șurub cu două filete 10x15 mm 4
20 Diblu 10x60 S12 4

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.
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Senzorul luminii din exterior
Modulul electronic al motorului este echipat cu un senzor de lumină externă, care 
detectează prezența carcasei sau lipsa acesteia.
Datorită acestei funcții avem acces la modul setărilor doar când carcasa este scoasă.
Dacă carcasa este montată, motorul este comutat în modul standby. 

Lichtsensor

Dimensiunile și greutatea maximă a porții

Greutatea maximă (P) 300 kg
Înălțimea maximă (H) 2 m
Lățimea maximă (L)
Poartă 4M

Lungimea totală cu 
contragreutate 6 m

Dimensiunile motorului (în mm)

84 72

23
2

48

109
218 214

109 180 25
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Vederea generală a instalației

Date tehnice
Tensiunea de alimentare electrică 230 V~ / Energie solară
Tipul motorului 24 Vdc
Puterea motorului 150 W
Consumul maxim de putere (cu iluminarea zonei) 600 W
Consumul de energie în modul standby 4,5 W
Numărul mediu de cicluri zilnice 20 cicluri zilnice
Viteza de deschidere* 3m/16 s, în afara zonei de încetinire (20 cm)
Depistarea automată a obstacolului Conformă cu standardul EN 12 453
Temperatura de funcţionare de la - 20°C până la +60°C
Carcasă termică Da
Gradul de protecție IP 44
Receptor radio încorporat Da
Telecomenzi pentru controlul de la distanță:

Frecvență radio
Aria de utilizare
Numărul de setări a memoriei

433,42 MHz
~ 50 m
16

Conexiuni posibile:
              Ieșirea lămpii portocalii
              Ieșirea de iluminare a zonei, butoane alimentate
              Ieșirea de alimentare a accesoriilor
              Intrarea pentru bateria de rezervă 
              Intrarea pentru fotocelule
              Intrarea de control de tip terminale alimentate 

Lumină intermitentă, 24 V, 10 W
500 W maxim (la 230 V~)
24 V - 15 W maxim, deconectare la 230V
Da
Da (BUS)
Da, doar la 230V

*Intervalul de timp pentru deschidere poate fi diferit în dependenţă de parametrii porţii.
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ACȚIUNILE PRELIMINARII
Punctele care trebuie verificate înainte de începerea instalației

 ► Controlul porții
Poarta trebuie să fie într-o stare tehnică bună: trebuie să verificaţi dacă construcţia acesteia permite 
instalarea mecanismului de automatizare.
Poarta trebuie să rămână într-o poziție orizontală pe parcursul întregului ciclu de deplasare și trebuie să se 
deschidă și să se închidă fără utilizarea excesivă a forței.
Asiguraţi-vă deplasarea faţă de sol este perpendiculară și nu există obstacole care pot afecta glisarea 
corectă a porții. 

 ► Prezența obstacolelor porții
Mișcarea porții trebuie să fie reglată prin limitatoare fixate pe sol, care consolidează  poziția finală în 
timpul deschiderii, la închidere acesta funcție este îndeplinită de pilon.

Limitator de deschidere Limitator de închidere

Instrumente necesare

17

12

13 10
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Instalația electrică inițială
Achiziționați o carcasă de protecție Orange ICT Ø 25 mm pentru cablurile amplasate în sol.

Dacă nu este posibilă trecerea cablurilor pe sub pământ, folosiți o diafragmă care va rezista la 
trecerea vehiculelor.

 ► Alimentarea de la rețea (exclusiv tensiunea de 230V)
Aduceți sursa de alimentare de 230 V cât mai aproape de motor.
Modului electronic al motorului trebuie să fie alimentat cu o tensiune de 230 V - 50 Hz cu ajutorul unui cablu 
flexibil de tip 1,5 mm².
Linia electrică trebuie să fie:
• Destinată exclusiv motorului.
• Protejată:
  - prin intermediul unei siguranțe sau întrerupător automat 10 A,
  - prin intermediul unui dispozitiv tip mecanism diferențial (30 mA).
•  Instalată 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).

 ► Fotocelule (opțiune inclusă în setul Simple Move 101) 
  Fotocelulele sunt necesare pentru a asigura funcționarea în mod automat și pentru a deschide poarta. 
  • Cablurile de fotocelule (vezi pagina 23). 
   Asigurați o conexiune acoperită între cei doi stâlpi ai porții, pentru cablurile fotocelulelor. Executați   
   orificii pentru învelișurile de protecție la ambele capete ale construcției porții.  Fotocelulele trebuie  
   să fie conectate la un circuit electronic al dispozitivului de antrenare cu ajutorul unui cablu de tip   
   2x0,75 mm². Cablurile de alimentare trebuie să fie aduse sub fotocelule.    
  • Amplasarea fotocelulelor (vezi pagina 23). 

 ► Lampa portocalie (opțiune) 
  Instalarea lămpii portocalii este recomandată pentru asigurarea funcționării în modul automat și pentru deschiderea porții. 
  • Cablurile luminii portocalii (vezi pagina 27). 
   Trebuie să prevedeţi loc pentru cablul de montaj al luminii portocalii. Lampa portocalie trebuie să fie   
   conectată la circuitul electronic al dispozitivului de antrenare cu ajutorul unui cablu de tip 2x0,75 mm². 
  • Amplasarea lămpii portocalii (vezi pagina 26).

Normele de siguranță
Trebuie să respectaţi normele de siguranță pe toată durata montajului:
  • Scoateți bijuteriile în timpul montajului (brățări, lanțuri și altele). 
  • Când forați sau sudați purtați ochelari de protecție speciali și respectați măsurile de protecție corespunzătoare. 
  • Utilizați scule adecvate, ca acelea indicate la pagina 6. 
  • Fiți prudenți în timpul manipulării sistemului de antrenare pentru a evita riscul de rănire. 
  • Nu conectați sistemul la rețea sau bateriile de rezervă (echipare opțională) înainte de finalizarea montajului. 
  • Nu utilizați în nici un caz echipamente pentru a curățarea cu apă cu presiune ridicată.
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1. PREGĂTIREA FUNDAMENTULUI 

 ► Montajul limitatoarelor
Mișcarea porții trebuie să fie reglată prin limitatoare bine fixate pe sol, care consolidează poziția ei finală.

 ► Fundamentul
Șuruburile care fixează dispozitivul de 
antrenare trebuie să fie bine fixate pe substrat.
Tipul și dimensiunile fundamentului depind de 
tipul substratului.
Modul de plasare a cablului de alimentare 
trebuie să corespundă standardelor de cablare 
în vigoare în țara de utilizare.

Etapele următoare
  • Amplasarea motorului
  • Montajul limitatoarelor
  • Fundamentul

 ► Amplasarea motorului
  Amplasarea pe orizontală  
  Asigurați-vă că dispozitivului de antrenare se află întotdeauna în raza de funcționare a porții,  
  atât la deschidere și cât și la închidere.       
  
   
  
    
  
   Amplasarea  
  pe verticală  
   Dispozitivul de antrenare 

trebuie să fie plasat deasupra 
solului (peste 20 mm).

   Ajustați distanța acestuia față 
de profilul dințat. Dacă este 
necesar, executați o placă de 
beton turnată. Trebuie luată 
în considerare poziția porții 
pe căruciorii de deplasare.

25
0 

m
m

 m
in

200 mm min

Hoftor

Fundament Fundament

Șina dințată

Amplasarea cablurilor 

P
oa

rta

Limitator de deschidere Limitator de închidere

75 do 80

Betonunterlage

32
12

> 
97

> 
20

77

<1
00
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 ► Fixarea motorului
[1].  Înșurubați 4 piulițe (M10 galvanizate (17)) și plasați 4 

șaibe (plate Ø10 5x22x2 galvanizate). (18)
[2]. Scoateți carcasa (1)  
   a motorului (4).
[3].  Plasați motorul pe șuruburi: flanșa 

(baza motorului) trebuie să afle la o 
înălțime maximă de 25 mm deasupra 
substratului. Distanţa recomandată 
este de la 20 până la 25 mm.

 Verificaţi cu ajutorul unei rigle de nivel, 
dacă motorul este plasat corect.

[4].  După plasarea motorului la o înălțime corespunzătoare față de 
sol, fixați-l cu ajutorul șaibelor (plate Ø10 5x22x2 galvanizate) 
(18) și strângeți cele 4 piulițe (M10 galvanizate). (17)

[5].  Plasați garnitura de trecere găurită în prealabil (8) în 
orificiul prevăzut pentru cablul de alimentare.

Etapele următoare
  • Montajul șuruburilor
  • Fixarea motorului
  • Montajul profilului dințat
  • Reglajul mecanic

 ► Montajul șuruburilor
[1].  Poziționați șablonul de montaj pe sol (șablonul este 

imprimat pe un carton) și găuriți cu ajutorul unui burghiu 
(Ø 12 mm), adaptat la tipul de substrat. (20)

[2].  Introduceți diblurile (12x60 S12). Înfiletați șuruburile cu două 
filete (M10x15). (19)

2. FIXAREA

Aplicați o cantitate nu prea mare de 
lubrifiant pe șuruburi, înainte de a le 
înșuruba în dibluri.
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 ► Montajul profilului dințat

[2].  Pregătirea profilelor.

[3]. Montajul profilelor trebuie început din partea cu blocaj.
[4]. Profilul numărul 1 plasați-l la o distanță corespunzătoare de la partea cu blocaj.
[5]. Plasați pe profilul numărul 1, profilul dințat și fixați-l prin intermediul șuruburilor M6x50.

 

77

11 
 
-
0
4

1 [1].  Verificați dacă motorul este 
deblocat, maneta trebuie să se 
afle în poziția deschis       .

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 4
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1,5/2 mm

Primul profil trebuie fixat în așa fel, ca să simțiți o rezistență ușoară.
[6].  Verificați nivelarea profilului. Profilele nr 1 nr 4 au boabe care permit reglarea pe orizontală, profilele dințate 

posedă reglare pe verticală.

[7].    Fixăm profilele dințate următoare de profilul nr 1. ultimul profil dințat pe profilul nr 1 va cupla profilul  
nr 2 și nr 1.

[8].  Următoarele fixări ale profilelor simple și dințate se vor efectua ca mai sus.
[9]. După fixarea șinelor vom verifica dacă totul este bine nivelat, dacă nu, vom efectua ajustările. 

 ►Reglajul mecanic
Verificați dacă:

• Motorul se află la înălțimea corespunzătoare,
•  Poarta se deplasează corespunzător: poarta trebuie să se 

deplaseze fără dificultăți pe șina sa, 
•  Roata dințată este angrenată tot timpul, atunci când poarta se 

deplasează de-a lungul șinei sale,
•  Setul șina dințată-roata dințată nu-și schimbă poziția prea mult pe 

întreaga distanță a șinei de deplasare a porții.  
Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite:
[1].  Reglați înălțimea și plasați motorul la un nivel  

corespunzător, prin intermediul a 4 piulițe 
(17) situate sub motor. 

[2].  Dacă este necesar, reglați poziția șinei și 
strângeți piulițele motorului.

[3]. Închideți poarta.
[4.] Blocați motorul.

Orificiu pentru 
reglarea 

pe orizontală

Orificiu pentru 
reglarea pe verticală

 Niciodată nu blocați motorul atunci când 
poarta se află în mișcare.
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3. CONEXIUNEA ELECTRICĂ
Etapele următoare

• Conectarea motorului
• Conectarea la alimentarea electrică
• Conectarea la alimentarea cu energie solară
• Conectarea accesoriilor de protecție

 ►Conectarea motorului 
 

Motorul și modulul electronic trebuie întotdeauna conectat înainte  
de conectarea modulului electronic la rețeaua electrică. 
 
Motorul este întotdeauna conectat între capetele 9 și 10 (eticheta verde M1  
a modulului electronic a motorului). 

 
Motorul (4) și modulul electronic (3) sunt echipate inițial cu cabluri pentru montajul motorului din partea 
stângă. 
Pentru a modifica direcția de funcționare a motorului, trebuie să schimbați cu locurile cablurile conectate la 
capetele 9 și 10.

Albastru/Negru
Brun/Verde

9 10
M1

Albastru/Negru
Brun/Verde

9 10
M1

Motorul în partea stângă
Vedere din interior

Motorul în partea dreaptă
Vedere din interior
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 ► Conectarea alimentării electrice

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

[1].   Scoateţi stratul de izolație de pe firele cablului 
electric (o distanţă similară în cazul a 3 fire).

[2].  Conectați cablul de împământare. Cablul de 
împământare (verde/galben) și capătul de 
izolare livrat (13) vor fi necesare în cazul unor 
accesorii (iluminare 230 V Clasa I).

[3].  Conectați faza P și punctul zero între capetele 
15 și 16 a modulului electronic (eticheta roșie 
230 V). Verificați dacă cablurile sunt blocate 
corect, trăgând de ele ușor.

Capătul
Cablul albastru         N 15
Cablul roșu/brun/negru  P 16
Cablul verde și galben

 Trebuie respectate neapărat recomandările privind culorile cablurilor.

 ► Conectarea la alimentarea cu energie solară (Vezi pagina 30)

 ► Conectarea accesoriilor de protecție

 ►  Fotocelulele (vândute separat, ca opțiune inclusă în setul Simple 
Move 101)  
(Vezi paginile 23 și 24)
Fotocelulele trebuie neapărat instalate și conectate înainte de pornirea motorului.

 ►  Lampa portocalie (este vândută separat în set cu Simple Move 101) 
(Vezi paginile 26 și 27)

15
  16

230V

N

P

8 mm

75 mm
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Etapele următoare
• Prezentarea telecomenzii de control de la distanță
• Amplasarea etichetei pe modulul electronic
• Pornirea alimentării electrice a instalației
• Verificare căii de deplasare a porții

 ►Prezentarea telecomenzilor de control de la distanță
Telecomenzile livrate care fac parte din set sunt deja programate.
Butonul 1  al telecomenzilor de control de la distanță permit  
deschiderea totală a porții.

 ►Amplasarea etichetei pe modulul electronic
Lipiți eticheta (14) pe modulul electronic (3) al motorului.

 ►Pornirea alimentării electrice a instalației 
 Porniți alimentarea electrică a instalației. 
  Indicatorul STĂRII  pe modulul electronic  luminează intermitent (2 impulsuri), informând că motoarele 

sunt alimentate cu curent electric și așteaptă să fie reglate. 
Dacă indicatorul STĂRII  rămâne deconectat, vedeți pagina 31.

 ►Verificarea căii de deplasare a porții 
 Sistemul electronic al motorului se înscrie în mod automat în memorie: 
  •  Cuplul motorului necesar pentru a asigura controlul porții în modul obișnuit. Memorarea acestor   
   informații permite detectarea oricăror nereguli în funcționarea motorului. 
  •  Calea de deplasare a porții cu scopul de deschidere și închidere totală a acesteia precum și   
   poziția limitatoarelor. 
 În timpul setării parametrilor ar trebui să păstrați distanța față de poartă și să efectuați următoarele acțiuni:

4. PORNIREA RAPIDĂ

Să apăsați butonul 1  al telecomenzii, pentru  
a deschide/închide DE TOT poarta. 
Verificarea STĂRII  modulului electronic 
trebuie SĂ LUMINEZE ÎN MOD CONTINUU.
Dacă luminița de control a STĂRII  luminează intermitent, 
trebuie să citiți informațiile privind eliminarea defecțiunile  
la pagina 31.
Nu trebuie să întrerupeți deplasarea porții (deschidere totală/
închidere).
În cazul întreruperii mișcării porții, setarea va fi înnoită din nou 
la următoarea deschidere.

1

2

Butonul 1

Butonul 2
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 ► 5. MONTAJUL CARCASEI 
Verificați dacă motorul este blocat.
[1]. Plasați carcasa de protecție pe flanșă (baza) motorului.
[2].  Instalaţi garnitura (6), pentru a asigura etanșeitatea 

motorului și șurubul carcasei (5).

MOTORUL ESTE GATA DE UTILIZARE.
În mod implicit, motorul funcționează în mod secvențial  

și în modul de deschidere totală.

2
6
5

1
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Modul de funcționare secvențial
Apăsarea succesivă a aceluiaşi buton a telecomenzii duce la următoarele moduri de funcţionare a motorului:
Deschidere, Stop, Închidere, Stop, Deschidere, etc.

UTILIZAREA

1m

Deschiderea totală a porții prin apăsarea 
butonului 1.

Deschidere totală a porții prin apăsarea 
butonului 1.

Deschiderea parțială a porții (aproximativ 1 m) 
prin apăsarea butonului activ.

 ►Deschidere totală 

 ►Deschiderea care permite trecerea pietonilor

Închiderea porții prin apăsarea repetată  
a butonului activ.

Închiderea porții prin apăsarea repetată  
a butonului 1.

Oprirea porții în mișcare prin apăsarea 
repetată a butonului 1.

Deschiderea care permite trecerea pietonului are loc după apăsarea butonului 
telecomenzii activat în prealabil (vedeți pag. 21). 
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Funcţionarea în modul automat
În modul automat închiderea porții are loc independent după 30 de secunde.

 ► Măsuri de precauție 
   Pentru a asigura funcționarea porții în modul automat, în conformitate cu standardul EN 12 453, este necesară 

montarea unui set de fotocelule (a se vedea descrierea și informaţiile despre cabluri la paginile 22 și 23).
 Polagros recomandă instalarea lămpii portocalii (vezi descrierea și informațiile despre cabluri pe paginile  
 26 și 27) și iluminarea zonei (vezi informațiile despre cabluri pe pagina 27).

 ►Funcționarea în modul automat  
(pentru a deconecta acest mod citiți instrucțiunile de la pagina 20)
În modul automat închiderea porții are loc independent după 30 de secunde.
În cazul depistării obstacolului în timpul închiderii, poarta se oprește, după care se deschide de tot.
Pentru a închide poarta, trebuie apăsat butonul 1.

Modul de funcționare a funcției de depistare a obstacolelor
În cazul depistării obstacolului:
• în timpul deschiderii, poarta se oprește și efectuează o mișcare scurtă înapoi,
• în timpul închiderii, poarta se oprește, după care se deschide de tot.

Modul de funcționare a iluminării zonei
Iluminarea zonei se pornește de fiecare dată când este pornit motorul. Aceasta se deconectează automat după 
1 minută 30 de secunde.

Deschiderea porții prin apăsarea 
butonului 1.

Închiderea automată a porții după  
o perioadă de 30 secunde.

Menținerea porții în poziție deschisă 
prin apăsarea repetată a butonului 1.

Închiderea porții prin apăsarea repetată a 
butonului 1.

Trecerea pe lângă fotocelule duce la închiderea automată a porții după  
5 secunde.
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DEBLOCAREA  / BLOCAREA MOTORULUI 
 -  Din motive de siguranță, aceste operaţiuni trebuie efectuate cu alimentarea 

la curent electric  deconectată, deoarece chiar și în cazul unei pene de 
curent, alimentarea poate fi restabilită în orice moment. 

   -  Înainte de conectarea alimentării cu curent electric  motorul trebuie blocat 
întotdeauna. Maneta trebuie să se afle întotdeauna în poziția blocată.

   -  Se interzice deblocarea sau blocarea motorului, atunci când poarta este în 
mișcare (deplasarea în modul electric sau manual).

După setarea motorului în poziție blocat , este posibil controlul manual al porții cu cazul unei avarii electrice.
Poarta poate fi deplasată atunci absolut liber. La efectuarea acestei acţiuni trebuie să păstraţi prudența.

Deblocați motorul, 
trăgând maneta spre 
sine.

Blocați motorul 
împingând maneta 
spre poartă.

Funcționarea telecomenzilor de control de la distanță sau  
a emițătoarelor cu 3 butoane

Deschiderea prin apăsarea 
butonului Sus

Închiderea prin apăsarea 
butonului Jos

Oprirea prin apăsarea 
butonului central

Atenţie:  Telecomenzile de comandă de la distanță sau emițătoarele cu 3 butoane nu permit 
deschiderea porții în modul care să permită trecerea pietonilor. 
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SETĂRILE AVANSATE ALE PARAMETRILOR

2 butoane 4 butoane

1

1

2

2

3 4

1 2
CODE

3 4

1 2
CODE

3 4

1 2
CODE

3 4

1 2
CODE

sau sau

Deschidere 
totală

Deschidere pentru trecerea pietonilor
(În cazul în care funcția este activă) Liber

Combinații posibile ale butonului de deschidere totală/ 
Deschiderea pentru trecerea pietonului cu telecomanda:

[1].  Plasați telecomanda pentru programare în 
locul cu desenul scutului.

[2].  Apăsați scurt butonul telecomenzii pentru 
controlul de deschidere TOTALĂ a porții. 
> Indicatorul RADIO  luminează, apoi se 
stinge, când butonul telecomenzii va fi eliberat.
Butonul a fost programat.

[1].  Plasați telecomanda pentru programare în 
locul cu desenul scutului.

[2].  Apăsați scurt butonul Sus sau Jos pe 
telecomandă.    
> Indicatorul RADIO  va lumina, apoi se va 
stinge. Telecomanda a fost programată.

 
Dacă sunt programate 16 telecomenzi de comandă de la distanță, în momentul 
programării celei de a 17 telecomenzi, prima telecomanda înregistrată va fi ștearsă 
din memorie, etc.

Atenţie:  Setarea parametrilor dispozitivului de antrenare nu este posibilă în timpul mișcării porții.
     Modificările parametrilor vor fi puse în aplicare după prima deschidere a porții.

Setul de butoane de control de la distanță cu 2 sau 4 butoane
Fiecare buton poate fi programat în memorie 
pentru a controla deschiderea completă porții.
Activarea butonului următor, permite pornirea 
funcției de deschidere pentru trecerea unui pieton 
(pentru activarea funcției de deschidere pentru  
pietoni vedeți pagina 20).

 Butonul 1 nu poate fi programat 
pentru funcția de deschidere 
pentru trecerea pietonului.

Butoanele libere sau butonul neactivat de 
deschidere care permite trecerea pietonului pot 
fi utilizate pentru controlul unor alte mecanisme 
automate (ușa de garaj, roleta etc.).

Programarea telecomenzii de  control de la distanță cu 2 sau 4 butoane

Programarea telecomenzii de  control de la distanță cu 3 butoane
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 Pornirea modului de ÎNCHIDERE AUTOMATĂ  
(recomandat în cazul alimentării cu energie solară)

Pornirea funcției de deschidere care permite trecerea pietonului

[2].  Apăsați scurt butonul telecomenzii destinat 
programării. 
> Indicatoarele RADIO  și PIETON  

 luminează, apoi se sting.  
Funcția de deschidere care permite trecerea 
pietonului este activată cu acest buton.

[1].  Plasați telecomanda programată în locul cu 
desenul scutului.

<0,5s

Pentru a dezactiva funcția de deschidere pentru trecerea unui pieton cu acest buton, efectuați 
din nou operațiunea de activare a acestei funcții (descrise mai jos) pentru acest buton. Indicatorul PIETON   se stinge. 

Atenție:  Modul automat poate fi activat doar în cazul când este instalat un set de fotocelule (vezi 
descrierea cablurilor pe pagina 23).  
Telecomanda de control de la distanță trebuie plasată pe modului electronic, pentru a obține 
accesul la setări. În cazul telecomenzii cu 3 butoane accesul la setări nu este posibil.

Pentru a deconecta modul automat de închidere și să reveniți la modul secvențial, repetați etapa 1 descrisă 
mai sus, după care apăsați scurt butonul 2 al telecomenzii, indicatorul DE ÎNCHIDERE AUTOMATĂ           
se va stinge, după care va începe să lumineze. Apăsaţi de 2 ori butonul 1 al telecomenzii.

2

3

1

x2

 

 

[1].  Plasați telecomanda programată 
cu 2 sau 4 butoane în locul cu 
desenul scutului. Apăsați butonul 
1 a telecomenzii până în momentul 
în care indicatorul DE ÎNCHIDERE 
AUTOMATĂ       va începe să 
lumineze intermitent.

[2].  Apăsați butonul 2 a telecomenzii 
până în momentul în care indicatorul 
DE ÎNCHIDERE AUTOMATĂ            
se va stinge, iar apoi se va aprinde 
și va lumina în mod continuu. 
Eliberați butonul. 

  > Indicatorul DE ÎNCHIDERE 
AUTOMATĂ  începe să  
lumineze intermitent.

[3].  Apăsați de 2 ori butonul 1 al 
telecomenzii.

  > Indicatorul DE ÎNCHIDERE 
AUTOMATĂ         rămâne aprins, 
informând despre activarea 
modului automat.

Funcția de deschidere care permite trecerea pietonilor poate fi activată prin apăsarea butonului programat al telecomenzii de pe 
telecomanda cu 2 sau 4 butoane (a se vedea „Setul de butoane ale telecomenzii de control de la distanță“, pagina 19).

Atenţie: După finalizarea  
1 etape, puteți efectua 
următoarele etape în 
modul de la distanță (fără 
să plasați telecomanda pe 
desenul scutului). 
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ACCESORII
Secțiunea transversală a cablurilor pentru diferite tipuri 
de dispozitive

TX

RX

cablu coaxial
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Fotocelulele --------------------------------------------

Fotocelulele permit oprirea și modificarea direcției de deplasare a 
porții în timpul închiderii în cazul depistării pericolului (fotocelulele 
acoperite).
Atenţie:  Dacă poarta este închisă, iar fotocelulele sunt acoperite, 

poarta nu se va deschide.
Din setul de fotocelule fac parte:
• fotocelula emițător (TX),
• fotocelula receptor (RX).

 ► Locul de amplasare a fotocelulelor

 ► Montajul și cablurile fotocelulelor

10
7 m

m

43 mm 26 mm

2 x 0.75 mm2

HO5 RR-F

IP44

1 A
24 Vac/dc

+ 60°C

- 20°C

1 2

Ø4

5

6 m
m

12
 m

m

6
Ø4

3 4

2     8 m25 cm

 max. 20 cm
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TX RX

TX RX

1 2 1 2 3 5

Eticheta galbenă 
(BUS) 3 4 3 4 X X

Verificați amplasarea corectă a fotocelulelor:
- Dacă indicatorul fotocelulei receptor nu 
luminează, reglați poziția fotocelulei (RX) 
prin intermediul garniturii.
Verificați din nou.
- Dacă indicatorul fotocelulei receptor 
luminează neîntrerupt (reglare corectă), 
închideți carcasa de protecție a fotocelulei 
de recepție (RX).

RXTX

1 2 1 2 3 5

10

1 2

TX

7

1 2 3 5

RX

9

8

11 11a

11b

 În scopul de a verifica dacă fotocelulele sunt poziționate corect, trebuie să instalați 
carcasa de protecție a fotocelulei emițător, fără a instala carcasa de protecție pe 
fotocelula receptor.
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 ► Detectarea fotocelulelor de către sistemul electronic a motorului 
în modul secvențial

Atenţie:  W modul de închidere automată fotocelulele sunt detectate de sistemul electronic al motorului în 
momentul activării modului de închidere automată (vezi pagina 21).

 ►Îndepărtarea fotocelulelor
 În cazul deconectării fotocelulelor:
 -  în cadrul modului secvențial: repetați procedura de detectare a fotocelulelor de către sistemul electronic 

a motorului în modul secvențial,
 -  în modul de închidere automată: repetați procedura de activare a modului automat de închidere descris 

la pagina 21.

 ►Fotocelulele acoperite 
  Dacă fotocelulele vor fi acoperite în timpul închiderii porții, poarta se va opri și va începre să se depla-

seze în direcție opusă.  
Dacă poarta este închisă, iar fotocelulele sunt acoperite, poarta nu se va deschide.

 ►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. Poarta ar trebui să se închidă și să se 
deschidă din nou. 

[1].  Apăsați butonul 1 a telecomenzii până în 
momentul în care indicatorul DE ÎNCHIDERE 
AUTOMATĂ   va începe să lumineze 
intermitent. 

  Atenţie: Nachdem Schritt 1 abgeschlossen 
ist, können Sie die nachfolgenden Schritte 
aus der Entfernung durchführen (ohne 
Ablegen des Funkhandsenders auf die 
Zielmarkierung).

[2].  Apăsați butonul 2 al telecomenzii până în 
momentul în care indicatorul DE ÎNCHIDERE 
AUTOMATĂ   va începe să lumineze 
intermitent.

[3].  Apăsaţi de 2 ori butonul 1 al telecomenzii.

2

3

1

x2
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Iluminarea portocalie------------------------------------------

Lampa portocalie informează despre pornirea motorului.
Începe să lumineze 2 secunde înainte de începerea 
deplasării porții.

 ► Instalarea lămpii portocalii
Sunt posibile două moduri de montaj a lămpii portocalii 
(vezi des. 4a și 4b).

Ø3

4b

1 2 3

Ø3

4a

5

1098 11

6

6 
m

m
12

 m
m

7

HO5 RR-F

2 x 0.75 mm 2

17
5

m
m

60 mm 77 mm

24 V E14

Ø22

10 Watt max

+ 60°C

- 20°C

IPX4

24 Vac/ dc
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Iluminarea zonei ------------------------------------------------

 ►Cablurile lămpii portocalii

Conectați lampa portocalie la capetele 7 și 8 (eticheta portocalie 
«FLASH») modulul electronic.

Bateria de rezervă--------------------------------------------

 Acest element este compatibil cu alimentarea de la energia solară.

Bateria de rezervă asigură funcționarea porții cu viteză mică în cazul avariei sistemului electric. Bateria este 
încorporată în modulul electronic al motorului și conectată nemijlocit la acesta.

Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, sistemele de control cu fir sunt deconectate, controlul porți este 
asigurat doar de telecomenzile de control de la distanță și emițătoarele de unde radio.

Atenţie: Indicatorul DE STARE  luminează intermitent (1 impuls) atunci când motorul este acționat de baterie.

 ►Date tehnice ale bateriei
• 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 bateriei: 3 ani.

Pentru a asigura o perioadă de viață optimă a bateriei, de 3 ori pe an trebuie deconectată alimentarea cu energie 
electrică a porții, în scopul de a permite funcționarea porții cu baterie în timpul mai multor cicluri de funcționare.

Conectați iluminarea la capetele 13 și 14 (eticheta albă 
„LIGHT”) a modulului electronic.

 Acest element nu este compatibil cu 
alimentarea de la energia solară.

Nu uitaţi de necesitatea de separare a bateriilor și acumulatoarelor de alte deşeuri și transmiterea lor la punctul 
de colectare a deșeurilor destinat pentru acest tip de deșeuri.
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Conectați comutatorul cu cheie la capetele 3 și 4 (eticheta galbenă 
«BUS») a modulului electric.

 Acest element nu este compatibil cu alimentarea de la energia 
solară.

Comutator cu cheie----------------------------------------

Conectați bateria la capătul prevăzut pentru 
aceasta (eticheta gri «BATT») al modulului 
electric.

Conectați interfonul la capetele 3 și 4 (eticheta galbenă «BUS»)  
a modulului electronic.

Atenţie:  În cazul conectării unui alt interfon decât cel prezentat mai 
sus, trebuie să verificați, dacă acesta este echipat cu un 
contact de ieșire fără alimentare.

 Acest element nu este compatibil cu alimentarea de la energia 
solară.

Interfon-----------------------------------------------------

 ►Cablurile și montajul bateriei
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 Acest element nu este compatibil cu alimentarea de la energia 
solară.

Panoul cu cod digital-----------------------------------------

Telecomanda de  control de la distanță cu 2 butoane-----------------

Antena independentă-------------------------------------------

T1 C1 R1 VR3 T2 C2 R2T3 C3H P2 M P1+ HE  – V

Conectați:
• T1 și C1 panoul cu codul digital la capetele 3 și 4 (eticheta galbenă „BUS” a modului electronic. 
• V și V a panoului cu codul digital la capetele 5 și 6 (eticheta neagră „24V” a modului electronic.

Antena cu o arie de acoperire mai mare poate 
înlocui antena prin cablu.  

Aceasta trebuie plasată pe pilon și de verificat 
dacă este descoperită.

Conectați antena la capetele 1 și 2 (eticheta 
albastră „ANT”)  a modulului electric: 
• miezul cablului la capătul 1
• împletitura de fire de masă la capătul 2

Panoul radio cu cod ---------------------------------------
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 ALIMENTAREA CU ENERGIE SOLARĂ

 ►Conectarea la sursa de alimentare cu energie solară

 ►Recomandare privind modul de utilizare

Conectați cablul de la sursa de alimentare a bateriei 
solare la capătul gri „BATT” a modului electronic a 
motorului.

Când motorul funcționează utilizând energia solară:
 - poarta poate fi controlată doar cu telecomanda și emițătoarele radio (controlul prin cablu este inactiv),
 - accesoriile de siguranță prin cablu (fotocelule, lampa portocalie) sunt în continuare active.

Atenţie: Pentru ca motorul să funcționeze prin intermediul 
alimentării solare, sistemele de control cu fir vor fi deconectate; 
controlul porți este asigurat doar de telecomenzile de control 
de la distanță și emițătoarele de unde radio. +

-1
2
3

 Niciodată conectați motorul la sursa de alimentare de 230 V, atunci când este 
conectat la o sursă de alimentare cu energie solară, deoarece aceasta poate 
deteriora modulul electronic al motorului.

Pentru a limita consumul de energie de motorul porții, 
vă recomandăm:
-  închiderea porții pentru a asigura încărcarea bateriei 

o perioadă mai lungă,
- să nu lăsați poarta deschisă mai mult de 2 zile,
-  deconectarea modului automat de închidere  

a instalației (vezi pagina 21).
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 AJUTORUL ÎN REPARAREA DEFECȚIUNILOR 
 În timpul curăţirii sau efectuării lucrărilor de întreţinere alimentarea cu curent 
electric a instalației trebuie deconectată.

DIAGNOSTICAREA REZOLVAREA PROBLEMELOR
Motorul nu răspunde la 
comenzile telecomenzii.

Arie limitată de funcţionare 
a telecomenzii.

-  Verificați bateriile telecomenzii (vezi punctul 
«Înlocuirea bateriilor telecomenzii» pe pagina 
următoare).

-  Verificaţi antena modulului electronic (cablurile, 
amplasarea - vezi pagina următoare).

-  Verificaţi dacă nici unul dintre elementele externe 
nu produce perturbaţii în fluxul de unde radio (stâlp 
electric, perete armat, etc.). În acest caz trebuie să 
prevedeţi o antenă externă.

Telecomanda nu a fost 
programată.

Programarea telecomenzii (vezi pagina 20).

Motorul este deblocat. Blocați motorul.

Indicatorul STĂRII 
(STATUTULUI)  
modulului electronic  
este stins.

Lipsa de alimentare  
a motorului.

- Verificați alimentarea de la sursa de curent electric.
- Verificați cablul de alimentare.

Iluminarea la exterior 
foarte slabă = motorul  
în modul standby.

În scopul de efectuare a setărilor, trebuie să măriți 
intensitatea de iluminare interioară a modulului 
electronic (de ex. folosind o lanternă).

Verificarea STĂRII  
modulul electronic 
luminează intermitent:

1 impuls Modul de lucru cu 
alimentare prin intermediul 
lanternei de rezervă.

Verificați alimentarea de la sursa de curent electric.

2 impulsuri Motorul în modul standby 
în timpul verificării șinei de 
deplasare a porții.

Trebuie să începeți din nou verificarea șinei de 
deplasare a porții (vezi pag. 15).

3 impulsuri Defecțiunea fotocelulelor:
-  Fotocelulele sunt 

acoperite.
Îndepărtați obstacolul care acoperă fotocelulele.

-  Fotocelulele nu sunt 
plasate corespunzător.

Corectați amplasarea fotocelulelor (vezi pagina 24).

-  Cablurile fotocelulelor 
sunt amplasate incorect.

Amplasați cablurile pentru fotocelule în conformitate cu 
instrucțiunile indicate la pagina 24.

-  Lipsă fotocelule / 
fotocelulele sunt 
deconectate.

- Verificați dacă fotocelulele sunt conectate corect.
-  Dacă fotocelulele au fost deconectate intenționat, iar 

poarta funcționează în modul de închidere automată, 
trebuie să deconectați modul de închidere automată 
(vezi pagina 21). 

4 impulsuri Scurt-circuit la ieșirea 
BUS (capetele 3-4) ale 
modulului electronic.

Verificaţi conectarea la ieşirea BUS a modului 
electronic.
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AVERTISMENT: Respectați polaritatea (+ / -) bateriei, se interzice încărcarea, sau aruncarea în foc sau apă. Se interzice expunerea 
acestora la temperaturi înalte. Se interzice dezasamblarea bateriilor uzate sau amestecarea acestora cu alte baterii sau cu bateriile 
uzate (aceasta poate duce la explozie, scurgeri de electroliți și poate fi cauza diverselor tipuri de deteriorări). Nu lăsați la îndemâna 
copiilor. Cablurile și amplasarea antenei.

DIAGNOSTICAREA REZOLVAREA PROBLEMELOR
5 impulsuri Protecția termică a 

motorului este pornită.
Aşteptaţi motorul să se răcească până în momentul în care 
indicatorul de control al stării   va începe din nou să 
lumineze în mod continuu.

6 impulsuri Scurt-circuit la ieșire 
24 V (capetele 5-6) ale 
modulului electronic.

Verificaţi dispozitivul conectat la ieşirea 24 V a modului 
electronic.

Scurt-circuit în aria lămpii 
portocalii (capetele 7-8) 
ale modulului electronic.

Verificaţi cablurile lămpii portocalii (vezi pagina 27).

Scurt-circuit în aria 
motorului.

Verificaţi cablurile motorului (vezi pagina 13).

Modul închiderii 
automate nu se 
pornește (indicatorul 
ÎNCHIDERII 
AUTOMATE  
rămâne stinsă).

Fotocelulele nu sunt 
instalate.

Instalați fotocelulele (vezi paginile 23 și 24).

 ►Suport tehnic:
În cazul persistării defecțiunii sau oricăror probleme sau întrebări privind  motorul, contactați consultanții noștri 
la numărul de telefon  0036 70 51 80 544.

 ►Înlocuirea bateriilor telecomenzii
Perioada de viață a bateriei este în mod normal de 2 ani.

Li
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[1].  Plasați telecomanda programată cu 2 sau 4 butoane în locul cu desenul scutului. Apăsați butonul 1 
a telecomenzii până în momentul în care indicatorul DE ÎNCHIDERE AUTOMATĂ         va începe să 
lumineze intermitent.

[2].  Apăsaţi o singură dată butonul 1 al telecomenzii. 
> Indicatorul RESETAREA MEMORIEI (RESET) iluminează intermitent. 

[3].  Apăsați butonul 2 al telecomenzii, până în momentul în care INDICATORUL DE RESETARE A MEMORIEI 
(RESET) se vor aprinde. Eliberați butonul 2. 
> Indicatorul de STARE  luminează intermitent.

 ► Ștergerea setărilor programate  
ale telecomenzilor

Sunt șterse următoarele setări: calea de deplasare a porții și activarea modului automat de închidere a porții.
Când trebuie şterse setările?
După ajustarea căii de deplasare a porții, în cazul modificării cablurilor motoarelor.
În cazul depistării unui obstacol neașteptat în urma uzării normale a porții.

Antena

 ►Cablurile și poziționarea antenei
Antena trebuie conectată la capătul 1 a sistemului electronic a motorului 
și amplasată în modul arătat în ilustraţia de alături.  
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[1].  Plasați telecomanda programată cu 2 sau 4 butoane în locul cu desenul scutului. Apăsați butonul 1 
a telecomenzii până în momentul în care indicatorul DE ÎNCHIDERE AUTOMATĂ         va începe să 
lumineze intermitent.

[2].  Apăsaţi o singură dată butonul 1 al telecomenzii. 
> Indicatorul de control RESETARE DE MEMORIE  (RESET) va lumina intermitent.

[3].  Apăsaţi butonul 2 al telecomenzii,  până în momentul în care vor lumina toate indicatoarele de control. 
Eliberați butonul 2. 
> Indicatorul de STARE  luminează intermitent.
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 ►Ștergerea setărilor programate și a telecomenzilor
Sunt şterse următoarele setări: calea de deplasare a porții, activarea modului automat de închidere a porții și 
toate telecomenzile programate sau emițătoarele radio.
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