DECLARAŢIA DE CONFORMITATE CE PENTRU ECHIPAMENTE
(DIRECTIVA 98/ 37/ CE)
Producătorul:

FAAC S.p.A

Adresa:

Via Benini, 1 – 40069 Zola Predosa - Bologna – ITALIA

Declară că:
modelul de operator S418
• este construit pentru a fi integrat într-un echipament sau pentru a fi asamblat cu un alt dispozitiv pentru a crea un
echipament conform prevederilor Directivei 98/37/CE;
• respectă cerinţele de siguranţă esenţiale conform următoarelor directive ale CEE:
 2006/ 95/ CE
Directiva privind echipamentele de tensiune joasă
 2004/ 108 / CE Directiva privind compatibilitatea electromagnetică
şi declară şi că este interzis să dea în folosire dispozitivul înainte ca echipamentul în care va fi integrat sau din care va face
parte să fie identificat şi declarat conform condiţiilor Directivei 89/392/CEE şi modificările ulterioare asimilate în legislaţia
naţională italiană conform Decretului Preşedintelui nr. 459 din 24 iulie 1996.
Bologna, 6 martie 2009
Directorul Executiv
A. Marcellan
Semnătură indescifrabilă
ATENŢIONĂRI PENTRU INSTALATOR
OBLIGAŢII GENERALE DE SIGURANŢĂ
ATENŢIE! Pentru a asigura siguranţa persoanelor, este important să
citiţi toate instrucţiunile de mai jos. Instalarea incorectă sau folosirea
incorectă a produsului ar putea provoca daune grave persoanelor.

14. Asiguraţi-vă că sistemul de împământare este bine realizat şi
conectaţi părţile metalice ale modului de închidere a acestuia.
15. Sistemul automatizat este furnizat cu un dispozitiv de siguranţă
anti-zdrobire intrinsec ce constă în controlul sistemului de răsucire.
Totuşi, pragul de declanşare trebuie să fie verificat conform
Standardelor indicate la punctul 10.
16. Dispozitivele de siguranţă (standardul EN 12978) protejează orice
zone de pericol împotriva riscurilor de mişcare mecanică, precum
zdrobire, tragere şi forfecare.
17. Se recomandă folosirea cel puţin a unui bec-indicator pentru fiecare
sistem, precum şi un semn de avertizare asigurat în mod corespunzător
în structura cadru, pe lângă dispozitivele menţionate la punctul 16.
18. FAAC nu îşi asumă răspunderea referitor la siguranţă şi la
funcţionarea eficientă a sistemului automatizat în cazul în care nu se
folosesc componente de sistem originale produse de FAAC.
19. Pentru întreţinere, folosiţi doar piese originale FAAC.
20. Nu modificaţi în niciun fel componentele sistemului automatizat.
21. Instalatorul va oferi toate informaţiile referitor la funcţionarea
manuală a sistemului în cazul unei urgenţe şi îi va oferi utilizatorului
manualul de instrucţiuni şi avertismente care însoţeşte produsul.
22. Nu le permiteţi copiilor sau adulţilor să stea în apropierea
produsului în timpul funcţionării.
23. Aplicaţia nu poate fi folosită de copii, de persoane cu capacitate
fizică, mintală, senzorială redusă sau de persoane fără experienţa şi
pregătirea necesare.
24. Nu lăsaţi telecomenzile sau alte generatoare de impulsuri la
îndemâna copiilor, pentru ca nu permite acţionarea involuntară a
sistemului automatizat.
25. Trecerea printre canaturi trebuie să se facă doar când poarta s-a
deschis complet.
26. Utilizatorul nu trebuie să încerce să repare în niciun fel sau să
acţioneze direct, ci să contacteze doar personalul calificat al FAAC sau
centrele de reparaţii FAAC.
27. Nu este permisă nicio acţiune ce nu s-a menţionat în mod expres în
prezentele instrucţiuni.

1. Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de a începe să instalaţi produsul.
2. Nu lăsaţi ambalajele (plastic, polistiren etc.) la îndemâna copiilor
deoarece aceste materiale pot fi surse de pericol.
3. Păstraţi aceste instrucţiuni pentru a le consulta ulterior.
4. Acest produs a fost proiectat şi construit strict în scopul indicat în
prezenta documentaţie. Orice altă folosire, ce nu este menţionată în
mod clar în prezentul, ar putea compromite condiţiile/funcţionarea
corespunzătoare a produsului şi/sau ar putea reprezenta o sursă de
pericol.
5. FAAC respinge orice răspundere provocată de folosirea
necorespunzătoare sau folosire pentru care nu a fost creat sistemul
automatizat.
6. Nu instalaţi echipamentul într-un mediu cu potenţial explozibil:
prezenţa unor gaze sau vapori inflamabili reprezintă un pericol serios
pentru siguranţă.
7. Părţile mecanice trebuie să respecte prevederile Standardelor EN
12604 şi EN 12605.
8. Pentru ţările non-membre UE, pentru a obţine un nivel corespunzător
de siguranţă, trebuie respectate Standardele de mai sus pe lângă
regulamentele juridice naţionale.
9. FAAC nu este responsabilă de nerespectarea Bunelor Tehnici pentru
construcţia elementelor de închidere ce vor fi acţionate electric, sau
pentru orice deformare ce poate apărea în timpul folosirii.
10. Instalarea trebuie să respecte Standardele EN 12453 şi EN 12445.
11. Înainte de a realiza orice acţiune asupra sistemului, întrerupeţi
alimentarea cu energie şi deconectaţi bateriile.
12. Sursa de alimentare cu energie ale sistemului automatizat trebuie să
fie dotată cu un întrerupător pe toţi polii cu distanţa de deschidere până
la punctul de contact de 3mm sau mai mare. Se recomandă folosirea
unui întrerupător termic de 6A cu întrerupere de circuit pe toţi polii.
13. Asiguraţi-vă că în amontele sistemului există un comutator
diferenţial cu un prag de 0,03A.
Note referitor la citirea acestor informaţii
Citiţi manualul de instalare în întregime înainte de a începe instalarea produsului.
Simbolul

indică notele importante pentru siguranţa persoanelor şi pentru buna funcţionare a sistemului automatizat.
Simbolul

vă atraga atenţia asupra notelor despre caracteristicile şi funcţionarea produsului.
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SISTEMUL AUTOMATIZAT S418
1. DESCRIERE
Sistemul automatizat S418 pentru porţile în canaturi este un operator electromecanic ce îşi transmite
mişcările prin canat printr-un sistem Worm-screw.
Sistemul ireversibil garantează blocarea mecanică a canatului când motorul nu funcţionează. Un
dispozitiv de eliberare uşor de folosit permite mişcarea canatului în cazul unei defecţiuni sau a unei
pene de curent.
Funcţionarea cu tensiune joasă permite conectarea bateriilor tampon, compensând astfel întreruperile
temporare de curent.
Braţul din spate reglabil permite instalarea operatorului pe cele mai diferite tipuri de uşi.
Funcţionarea corectă şi trăsăturile menţionate se obţin doar folosind accesoriile, dispozitivele
de siguranţă şi unitatea de control asigurate de FAAC.
Lipsa unui dispozitiv de prindere mecanic necesită folosirea unei unităţi de control cu sistem de
prindere electronic reglabil pentru a garanta sistemul necesar de siguranţă anti-zdrobire.
Sistemul automatizat S418 a fost proiectate şi construit pentru a controla accesul vehiculelor în
unităţi rezidenţiale; trebuie evitată orice altă folosire.

Piesa
1
2
3
4
5

Descriere
Operator
Dispozitiv de eliberare
Oprire mecanică la închidere
Oprire mecanică la deschidere
Capac cablu

Piesa
6
7
8
9

Descriere
Cablu de alimentare
Braţ frontal
Braţ dorsal reglabil
Armătură dorsală
Fig. 1

1.1 DIMENSIUNI

2. SPECIFICAŢII TEHNICE
Specificaţiile tehnice
S418
Alimentarea cu energie electrică (Vdc)
24
Putere nominală (W)
35
Curent absorbit (A)
1,5
Forţă maximă de împingere (daN)
180
Cursă (mm)
350
Viteză (cm/sec)
1,8
Dimensiunea maximă a canatului (m)
2,7
Tipul şi frecvenţa de folosire la 20ºC
80 cicluri/zi
Cicluri consecutive la 20ºC
30
Temperatura de funcţionare (ºC)
- 20 + 55
Greutate operator (KG)
6
Clasa de protecţie
IP54
Dimensiunile operatorului
A se vedea fig. 2
Dacă nu doriţi să folosiţi opririle mecanice la deschidere şi închidere, cursa operatorului ajunge la
390 mm.
Cu canaturi de peste 2,3 m, trebuie instalată o închidere electrică pentru a asigura închiderea
canatului.

3. INSTALARE
3.1 PREGĂTIRI ELECTRICE (sistemul standard)

Piesa
1
2
3

Descriere
Operatori
Unitatea de control
Fotocelule TX

4
5

Fotocelula RX
Selector cheie

6
7
8

Bec intermitent
Antenă externă
Opriri mecanice

Cabluri
Furnizate
3 x 1,5 mm² (alimentare cu energie)
4 x 0,5 mm² (bară colectoare 2 x 0,5
mm²)
2 x 0,5 mm²
2 x 0,5mm² (1 contact)
3 x 0,5mm² (2 contacte)
2 x 1,5 mm²
Cablu coaxial

Pentru a aranja cablurile electrice, folosiţi ţevi rigide şi/sau flexibile corespunzătoare.
Pentru a evita orice fel de interferenţă, vă recomandăm să separaţi întotdeauna accesoriile de
tensiune joasă şi să comandaţi cabluri de legătură din cablurile de alimentare cu energie, folosind
carcase separate.
3.2

VERIFICĂRI PRELIMINARE

Pentru funcţionarea corectă a sistemului automatizat, structura porţii existente, sau a celei care va fi
montată, trebuie să respecte următoarele condiţii preliminare:
• Piesele de construcţie mecanică trebuie să respecte prevederile Standardelor EN 12604 şi EN
12605.
• Lungimea canatului trebuie să respecte ce se arată în caracteristicile tehnice ale operatorului
(alineatul 2).
• Structura canaturilor trebuie să fie rezistentă şi rigidă, potrivită pentru un sistem automatizat.
• Trebuie să existe o mişcare regulată şi uniformă a canaturilor, fără frecare sau oprire pe
întreaga deplasare.
• Balamalele trebuie să fie rezistente în mod corespunzător şi în condiţie bună

•

Punctele de oprire de deschidere şi închidere mecanică trebuie să fie prezente la sol (nu este
necesar dacă se folosesc opririle mecanice ale operatorului).

Se recomandă ca toate operaţiunile cu elemente din metal să fie realizate înainte de a instala
sistemul automat.
Structura porţii influenţează direct fiabilitatea şi siguranţa sistemului automatizat.
3.3 VALORILE LA INSTALARE
Stabiliţi poziţia se asamblare a operatorului, consultând figura 4 şi tabelul aferent. Este o idee bună ca
în această etapă să alegeţi dacă doriţi să folosiţi opririle mecanice ale operatorului sau nu; aceasta se
întâmplă deoarece eliminarea opririlor mecanice creşte cursa de funcţionare a operatorului şi trebuie
schimbate valorile A şi B.

Cu opriri mecanice
Cu oprire mecanică la
deschidere
Fără opriri
Cursa de funcţionare a operatorului.
Valoare maximă.
Valoare minimă.

Odată instalat operatorul, verificaţi dacă valoarea „X” din figura 5 este mai mare de 500 mm.
Dacă valoarea „X” este mai mică decât 500mm, trebuie realizat un test de impact conform descrierii

în standardul UNI EN 12445, verificând dacă valorile constate respectă ce se stabileşte în
standardul 12453. Dacă valorile constatate nu corespund condiţiilor din standard, zona TREBUIE
să fie protejată cu un dispozitiv de protecţie care să respecte standardul UNI EN 12978.

Dacă dimensiunea pilastrului sau poziţia balamalei nu permit instalarea operatorului, va trebui să se
facă o nişă în pilastru pentru a nu schimba valoarea A, conform figurii 6. Dimensiunea nişei trebuie să
permită instalarea uşoară a operatorului, nelimitându-i rotaţia şi permiţând activarea dispozitivului de
eliberare.

Braţul din spate, reglabil în poziţii diferite, facilitează procedura de instalare, fiind adaptabil tipurilor
diferite de porţi şi limitând orice modificare necesară pentru a permite instalarea corespunzătoare a
valorilor A şi B. Figura 7 arată anumite poziţii pe care le poate lua braţul; se pot obţine toate poziţiile
intermediare celor arătate.
Trebuia alese poziţiile ce permit asamblarea braţului, folosind ambele şuruburi de siguranţă.

3.3.1 REGULI GENERALE PENTRU STABILIREA VALORILOR LA INSTALARE
•
•
•
•
•
•

pentru a obţine deschiderea canatului la 90º: A+B=C.
pentru a obţine deschiderea canatului peste 90º: A+B <C
valorile mai mici la A şi B produc viteze periferice mai mari ale canatului.
Limitaţi diferenţa dintre valoarea A şi valoarea B în decurs de 4 cm, cu diferenţe mai mari
din cauza variaţiilor de viteză în timpul mişcării porţii la deschidere sau închidere.
Păstraţi valoarea Z astfel încât operatorul să nu lovească de pilastru.
Opririle mecanice intervin în primii şi ultimii 50 mm ai cursei. Neexploatarea cursei
întregi a operatorului ar putea să limiteze domeniul de reglare sau să o reducă la zero.

3.4 INSTALAREA OPERATORILOR
Pentru a instala corect operatorii, respectaţi procedura indicată:
1. Asiguraţi partea fixă a braţului dorsal în poziţia stabilită anterior, folosind sistemele de asamblare
corespunzătoare. În cazul pilonilor de fier, braţul poate fi sudat direct de pilastru, a se vedea figurile 8
şi 9.
În timpul procedurilor de asamblare, verificaţi dacă braţul este perfect orizontal folosind un
poloboc.

2. Asiguraţi braţul dorsal, aşa cum apare în figura 10, pentru a respecta valorile A şi B stabilite anterior.

3. Asiguraţi armătura dorsală a operatorului aşa cum apare în figura 11.

4. Verificaţi dacă armătura frontală este în poziţia indicată în figura 12 (cu oprirea mecanică la
închidere) sau în figura 13 (fără o oprire mecanică la închidere). Dacă nu se atinge această poziţie,
operatorul trebuie să fie alimentat temporar, pentru a aduce armătură în poziţia necesară.

Pentru aceasta, se poate folosi o baterie DC de 12 V.

5. Asiguraţi braţul frontal conform figurii 14.

6. Asiguraţi operatorul în braţul dorsal folosind bolţul corespunzător furnizat, conform figurii 15.

7. Aduceţi canatul porţii în poziţia de închidere.
8. Aduceţi operatorul, împreună cu braţul aferent, pe lângă canat.
9. Verificaţi dacă operatorul este orizontal folosind un poloboc, conform figurii 16 şi asiguraţi-o
temporar cu cleme sau două puncte de sudură.

Axa găurilor de asigurare a braţului frontal trebuie aliniată cu axa orificiilor de asigurare a
braţului dorsal, a se vedea 17. Dacă structura porţii nu permite asigurarea fiabilă, structura porţii
trebuie să fie adaptată pentru a oferi o bază de susţinere rezistentă.

10. Pregătiţi operatorul pentru funcţionarea manuală, a se vedea alineatul 5 şi deplasaţi canatul manual,
verificând dacă finalizează întreaga operaţiune de deschidere necesară, oprindu-se la opririle mecanice.
Dacă, în timpul testului, operatorul face o cursă contra canatului porţii, valoarea E poate
creşte, a se vedea figura 4, până la un maxim de 115mm, folosind distanţiere corespunzătoare plasate
între braţul frontal şi canatul porţii.
11. Realizaţi orice măsuri de remediere necesare şi repetaţi procedurile de la punctul 9.
12. Asiguraţi bine braţul frontal, folosind un sistem de asigurare corespunzător aşa cum apare în figura
18.
Dacă se decide sudarea braţului direct pe canat, operatorul trebuie să fie eliberat temporar.
Aşteptaţi ca braţul să se răcească înainte de reasamblarea operatorului.

3.5 CONECTAREA OPERATORULUI
Operatorul este furnizat cu cablu deja conectat. În cazul în care cablul trebuie înlocuit, trebuie să se
folosească un cablu pentru instalare mobilă exterioară (de ex., H07RN-F).
3.6 OPRIRI MECANICE
Operatorul S418 este furnizat cu opriri mecanice la deschidere şi închidere conform funcţionării
standardului. Acestea se pot folosi în locul punctelor de oprire mecanică pentru canat. Pentru reglarea
opririlor, procedaţi în modul următor:
3.6.1 OPRIRE MECANICĂ LA DESCHIDERE
Pregătiţi operatorul pentru funcţionarea manuală, a se vedea alineatul 5.
Aduceţi manual canatul în poziţia deschis.
Slăbiţi şurubul de siguranţă, figura 19 ref.1. Nu trebuie să se scoată şurubul complet.
Deplasaţi oprirea mecanică până este aproape de armătura frontală, conform celor indicate în
figura 20.
5. Strângeţi şurubul de siguranţă din nou.
1.
2.
3.
4.

Oprirea mecanică este cuplată cu un sector zimţat, figura 19 ref.2. În cazul obstacolelor din
timpul mişcării, verificaţi dacă este limitat modul de cuplare. NU FOLOSIŢI FORŢA.

3.6.2. OPRIREA MECANICĂ LA ÎNCHIDERE
Pregătiţi operatorul pentru funcţionarea manuală, a se vedea alineatul 5.
Aduceţi manual canatul în poziţia închis.
Slăbiţi şurubul de siguranţă, figura 21 ref.1. Nu trebuie să se scoată şurubul complet.
Deplasaţi oprirea mecanică până este aproape de armătura frontală, conform celor indicate în
figura 22.
5. Strângeţi şurubul de siguranţă din nou.
1.
2.
3.
4.

Oprirea mecanică este cuplată cu un sector zimţat, figura 21 ref.2. În cazul obstacolelor din
timpul mişcării, verificaţi dacă este limitat modul de cuplare. NU FOLOSIŢI FORŢA.

4. TESTUL SISTEMULUI AUTOMATIZAT
•
•
•

Odată făcute toate legăturile electrice necesare, alimentaţi cu energie sistemul şi programul
unităţii de control în baza nevoilor individuale (a se vedea instrucţiunile relevante).
Realizaţi testul sistemului automatizat şi al tuturor accesoriilor aferente, acordaţi atenţie
deosebită dispozitivelor de siguranţă.
Acordaţi utilizatorului final broşura „Ghidul utilizatorului” şi instruiţi-l referitor la funcţionarea
corectă şi folosiţi sistemul automatizat.

5. FUNCŢIONARE MANUALĂ
Dacă sistemul automatizat trebuie să fie deplasat manual, din cauza unei întreruperi de curent sau a
unei defecţiuni a operatorului, acţionaţi după cum urmează asupra dispozitivului de eliberare:
1. Opriţi alimentarea cu energie a sistemului folosind comutatorul diferenţial plasat în amontele
sistemului.

2. Glisaţi capacul protector, figura 23, ref.1.
3. Introduceţi cheia de eliberare furnizată, figura 23 ref.2 şi învârtiţi în sensul invers al acelor de
ceasornic până se opreşte, figura 23 ref.3. Poziţia de eliberare este semnalată printr-un lacăt
deschis.
4. Deplasaţi canatul manual.
Pentru a păstra operatorul în modul de funcţionare manuală, dispozitivul de eliberare trebuie
să fie lăsat în mod categoric în poziţia actuală şi sistemul să nu fie cuplat la alimentarea cu energie.

5.1 ADUCEREA LA FUNCŢIONAREA NORMALĂ
1. Asiguraţi-vă că sistemul nu este cuplat la o sursă de alimentare.
2. Răsuciţi cheia de eliberare în sensul acelor de ceasornic până se opreşte, figura 24 ref.1 şi scoateţi
cheia, figura 24 ref.2. Poziţia de închis este indicată printr-un lacăt închis.
3. Închideţi capacul de protecţie, figura 24 ref.3.
4. Aduceţi manual canatul până când observaţi activarea dispozitivului; canatul se închide.

5. Alimentaţi cu energie sistemul şi realizaţi câteva operaţiuni pentru a verifica dacă funcţiile
sistemului automatizat au fost reactivate.
În timpul primului ciclu, este posibil ca operatorul să nu încetinească în mod corespunzător.
Totuşi, aşteptaţi ca ciclul să se termine şi apoi daţi din nou comanda de deschidere.

6. APLICAŢII SPECIALE
Alte aplicaţii în afară de cele descrise în prezentul manual sunt STRICT INTERZISE.

7. ÎNTREŢINERE
Pentru a asigura funcţionarea corectă şi siguranţa constantă în timp, realizaţi o verificare
generală a sistemului la fiecare şase luni, Acordând atenţie deosebită dispozitivelor de siguranţă.
În broşura „Ghidul utilizatorului”, a fost pregătit un formular pentru a înregistra operaţiunile
de întreţinere.
8. REPARAŢII
Utilizatorul nu trebuie să realizeze operaţiuni de reparaţii sau întreţinere; acestea trebuie să fie
realizate doar şi în exclusivitate de personal calificat FAAC sau de centrele de reparaţii FAAC.
9. ACCESORII
Pentru accesoriile disponibile a se vedea catalogul FAAC.

Descrierile şi ilustraţiile din prezentul manual nu sunt obligatorii. FAAC îşi rezervă dreptul, cu
condiţia neafectării trăsăturilor principale ale echipamentelor, de a realiza modificările pe care le
consideră necesare din motive tehnice şi comerciale, în orice moment şi fără a revizui prezenta
publicaţie.

