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VIVO-M201(M)
Ghid rapid de instalare şi programare Română

NOTĂ 
IMPORTANTĂ

Acest ghid rapid este un rezumat al manualului de instalare completă. Manualul conţine avertismente
de siguranţă şi alte explicaţii care trebuie să fie luate în considerare. Puteţi descărca versiunea
actualizată a acestui ghid şi a manualului de instalare de la secţiunea „Descargas” de pe site-ul Erreka: 
http://www.erreka-automation.com

Opţiunile şi funcţiunile descrise în ghidul de faţă sunt aplicabile începând de la versiunea firmware-ului
care este indicată pe circuit. Firmware-ul, ca parte componentă a unui proces de îmbunătăţire continuă,
trebuie să se extindă sau să includă noi funcţionalităţi şi, prin urmare, să genereze noi versiuni, nu
neapărat compatibile cu cele anterioare. De aceea, dacă versiunea firmware-ului dvs. este anterioară
celei indicate în acest ghid, este posibil ca unele opţiuni şi funcţiuni să nu fie disponibile sau să fie
diferite.

CABLARE ELECTRICĂ:
Element Nr. fire x secţiunea Lungimea maximă
A: Sursa de alimentare generală 3x1,5mm2 30m

B: Lumină intermitentă 2x0,5mm2 20m

C: Fotocelule (Tx / Rx) 2x0,5mm2 / 4x0,5mm2 30m

D: Întrerupător cu cheie 2x0,5mm2 25m

E: Element de acţionare 4x0,75mm2 20m

F: Antenă Cablu coaxial 50k (RG-58/U) 5m

Elemente de instalare completă

M
SA

-0
98

/0
1

fi
rm

w
ar

e 
V

2.
05

 (V
IV

O
-M

20
1)

 /
 V

2.
06

 (V
IV

O
-M

20
1M

) s
au

 u
lt

er
io

ar
ă



30

  

Conexiuni generale

Sensul de rotaţie: verificaţi funcţionarea folosind
mini-butoanele PUL1 (închide) şi PUL2 (deschide).
Dacă sensul de rotaţie a elementului de acţionare
nu este corect, schimbaţi între ele cablurile
conectate la bornele G1 şi G2 sau G4 şi G5.

PUL1: închidere mini-buton
PUL2: deschidere mini-buton

• Când se apasă PUL1 (închide), DL5 se aprinde şi bornele
G2-G3 ale A1 şi bornele G5-G6 ale A2 se activează.

• Când se apasă PUL2 (deschide), DL4 se aprinde şi bornele
G1-G3 ale A1 şi bornele G4-G6 ale A2 se activează.

Conexiuni element 
de acţionare A1/A2:
G1/G4 deschide
G2/G5 închide
G3/G6 comun, gri

T: conectarea 
împământării

VIVO-M201: 
230Vc.a./50Hz

VIVO-M201M: 
125Vc.a./60Hz

ZCând se foloseşte un
singur element de
acţionare, conectaţi-l la
bornele G1, G2 şi G3
(element de acţionare A1).

 (rezistiv)

DL1 Poartă deschisă complet sau 
parţial

DL1 - DL3 luminând intermitent: 
contact STOP aprins (oprire de 
urgenţă activată)

DL2 Recepţionând semnal radio 
receptor conectabil RSD 
(RUN/OK)

DL3 Înregistrarea manevrei sau a 
codului radio

DL4 Releu de cuplare activat
DL5 Releu de decuplare activat
DL6 Contacte dispozitiv intern de 

siguranţă (FT2) decuplate

DL9 Contacte dispozitiv extern de 
siguranţă (FT1) decuplate

DL10 Comandă de funcţionare 
pietonală (ST2)

DL11 Comandă de funcţionare totală 
(ST2)

DL12 Comandă de funcţionare
receptor conectabil (cu excepţia
RSD)

DL13 Releu lumină garaj activat
DL14 Sursă de alimentare
DL15 Releu încuietoare electrică 

activat
DL17 Triac M1 activat

DL18 Triac M2 activat

Siguranţe:
F1 Siguranţă motor M1

– M201: 2,5A (230Vac/50Hz)
– M201M: 6,3A (125Vac/60Hz)

F2 Siguranţă electronică
– M201: 0,5A (230Vac/50Hz)
– M201M: 1A (125Vac/60Hz) 

F3 Siguranţă ieşire 24Vac (315mA)
F4 Siguranţă motor M2

– M201: 2,5A (230Vac/50Hz)
– M201M: 6,3A (125Vac/60Hz)

Funcţiile SW2 în timpul programării (DIP1 = ON)

DIP1=ON: programare activată (DL3 se aprinde)
DIP1=ON şi DIP2=ON: Programare parcurs de deschidere/închidere total
DIP1=ON şi DIP3=ON: Programare parcurs de deschidere/închidere pietonal
DIP1=ON şi DIP4=ON: Programare cod radio pentru deschidere totală
DIP1=ON şi DIP6=ON: Programare cod radio pentru deschidere pietonală
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 *: În cazul în care sunt utilizate elemente de acţionare hidraulice cu amortizoare, oprirea amortizată se efectuează mecanic 
de către elementul de acţionare (DIP8 = OFF)

Utilizarea plăcuțelor radio
Acest panou părăsește fabrica setat pentru utilizarea unui receptor de două canale (de exemplu, IRRE2). Această setare din fabrică se modifică în cazul 
în care se folosește un receptor RSD și se realizează înregistrarea codului fix (decodificare prin intermediul panoului, DIP1 + DIP4 sau DIP6 = ON). Pentru 

a recupera setarea din fabrică, introduceți placa IRRE2 și puneți DIP1 + DIP4 sau DIP6 = ON). După aceea, reveniți la poziția anterioară a DIP-urilor.

Programarea codului radio pentru deschidere totală (doar cu receptor RSD)
ZDacă este utilizat un alt receptor

decât RSD, a se consulta
instrucţiunile corespunzătoare.

                                                                     1 Conectaţi sursa de alimentare
electrică şi închideţi poarta,
menţinând PUL1 apăsat.

                                                                      2 Selectaţi codul în emiţător.

 3 Puneţi DIP-urile după cum se
arată în figură (DIP1 = ON, DIP4 =
ON). DL3 se aprinde pentru a arăta
că modul de programare este activat.

                                                                          4 Apăsaţi butonul canalului dorit.
DL2 luminează intermitent pentru a
arăta că programarea este completă.

 5 Puneţi DIP1 şi DIP4 în poziţia
OFF. DL3 rămâne stins.   

                                                                    6 Deconectaţi şi reconectaţi sursa
de energie electrică.

                                                                    

Programarea se realizează în
acelaşi mod, folosind DIP6 în loc de
DIP4.

R176B

R176K

Codul radio pentru 
deschiderea pietonală

Programarea parcursului de deschidere/închidere total

 1 Conectaţi sursa de
alimentare electrică şi închideţi
poarta, menţinând PUL1 apăsat.

                                                                      2 Puneţi DIP1 în poziţia ON,
DIP2 în poziţia ON, DIP5 în
poziţia ON (doar cu încuietoare
electrică), DIP8 în poziţia ON
(oprire amortizată)*. DL3 se
aprinde (programare activată). 

                                                                        3 Apăsaţi ST1 pentru a
începe deschiderea porţii 1.

 4 Apăsaţi ST1 pentru a
începe oprirea amortizată
(doar cu DIP8=ON).

                                                                        5 Apăsaţi ST1 pentru a
termina deschiderea .

                                                                       6 Efectuaţi aceeaşi succesiune
de operaţii cu poarta 2.  

   

 

                                                   7 Apăsaţi ST1 pentru a
începe închiderea porţii 2.

                                                                       8 Apăsaţi ST1 pentru a
începe oprirea amortizată
(doar cu DIP8=ON).

                                                   9 Apăsaţi ST1 pentru a
termina închiderea .

 10  Efectuaţi aceeaşi
succesiune de operaţii cu
poarta 1.    

                                                                       11  Puneţi DIP1 şi DIP2 în
poziţia OFF. DL3 rămâne
stins.

S176B

S176K

Z În cazul în care este utilizat un singur element de acţionare (A1), cele trei pulsaţii ale ST1 corespunzătoare pasului 6
trebuie să fie efectuate rapid pentru ca timpii corespunzători lui A2 să fie menţinuţi la un nivel minim. În mod similar,
cele trei pulsaţii corespunzătoare paşilor 7, 8 şi 9 să fie efectuate rapid.

Programarea parcursului de deschidere/închidere pietonal
Aceasta se realizează în acelaşi mod ca şi
programarea parcursului total de deschidere/
închidere, cu următoarele diferenţe:

• DIP1 şi DIP3 sunt utilizate în loc de DIP1 şi DIP2
• Efectuat doar cu poarta 1
• ST2 este utilizat în loc de ST1
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DIP Moduri şi funcţii Opţiune Efect
DIP1 OFF

DIP2 Avertizare manevră
ON Lumina intermitentă se aprinde şi funcţionarea începe după o

avertizare de 3 secunde
OFF Lumina intermitentă se aprinde şi funcţionarea începe imediat

DIP3 Modul de deschidere
ON

Deschidere progresivă semi-automată (poarta se opreşte dacă un
dispozitiv de pornire este activat în timpul deschiderii, şi se închide
dacă acesta este reactivat)

OFF Deschidere comunitară  (în timpul deschiderii panoul de comandă
nu răspunde la comenzile de pornire)

DIP4

Modul automat sau semi-automat 
progresiv 
(pentru funcţionare pietonală sau 
totală)

ON
Modul automat (poarta se închide în mod automat după trecerea
timpului de aşteptare, care este reglat folosind T.E.). Timpul de
aşteptare reporneşte în cazul în care fotocelula este activată

OFF Modul semi-automat progresiv (poarta se închide numai atunci
când primeşte comanda de pornire)

DIP5 Impuls de retragere / 
impuls de închidere

ON Impuls de retragere activat. Dacă este selectată oprirea amortizată
(DIP8 = ON), se execută şi un impuls de închidere 

OFF Impulsuri de retragere şi închidere dezactivate

DIP6 Mod automat opţional 
(numai dacă DIP4 = ON)

ON În timpul de aşteptare, poarta răspunde la comenzile de pornire
(poate fi închisă înainte de a se termina timpul de aşteptare)

OFF Poarta nu poate fi închisă înainte de terminarea timpului de aşteptare;
o comandă de pornire va determina repornirea timpului de aşteptare 

DIP7
Menţinerea presiunii hidraulice 
(numai pentru elementele de 
acţionare hidraulice )

ON La fiecare două ore realizați un impuls de închidere, în cele două
pale, în scopul de a menţine presiunea hidraulică

OFF Menţinerea presiunii dezactivată

DIP8
Oprirea amortizată (numai pentru 
elementele de acţionare 
fără amortizare mecanică)

ON Porţile îşi reduc viteza înainte de a ajunge la opritor

OFF Porţile ajung la opritor cu viteză mare

DIP9

Funcţie antistrivire (detectare a 
obstacolelor); obstacolele sunt 
detectate doar atunci când 
opresc uşa complet (numai cu 
dispozitivele de acționare 
electromecanică)

ON

Funcţie activată: în timpul deplasării cu viteză mare, uşa detectează
obstacole la coliziunea cu acestea şi se retrage (când funcţia de
oprire lină este activată, DIP8 = ON) sau rămâne pe loc (când funcţia
de oprire lină este dezactivată, DIP8 = OFF) pentru a evita strivirea.
NOTĂ: detecția funcționează în timpul parcursului la viteză mare

OFF Funcţie dezactivată
DIP10 Fără funcţie A se pune întotdeauna în poziţia OFF

Selecţia modurilor şi a funcţiilor folosind SW2 (DIP1 = OFF)
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Reglajul potenţiometrelor

T.D (timp de defazare între porţi): Cu potenţiometrul reglat la minim, nu
există defazaj nici la deschidere, nici la închidere, cu alte cuvinte, cele două
pale încep să se deschidă ţi termină închiderea în mod simultan. Cu
potenţiometrul reglat peste minim, defazajul la deschidere va fi de
aproximativ trei secunde, iar la închidere va fi de maxim 20 de secunde.

T.LG (timpul de lumină a garajului): În cazul în care circuitul de iluminat al
garajului a fost conectat la panoul de comandă, reglaţi timpul în care luminile
trebuie să rămână aprinse utilizând T.LG.

T.E. (timp de aşteptare poartă deschisă): dacă modul de funcţionare
automat a fost programat (DIP4 = ON), fixaţi T.E. pentru a regla timpul de
aşteptare cu poarta deschisă (înainte de a începe să se închidă automat).

P.M (cuplul motor): utilizaţi P.M. pentru a regla valoarea maximă a forţei
elementului de acţionare.
• Elementele de acţionare hidraulice: reglaţi P.M. la valoarea maximală.
• Actuatori electromecanici (sensibilitate funcţie antistrivire): ajustaţi PM la

valoarea minimă posibilă, compatibilă cu o funcţionare eficientă a uşii.

‹ Reglaţi cuplul pentru a respecta forţele maxime de închidere
prevăzute în standardul EN12453: 2000. Efectuaţi măsurătorile în
conformitate cu standardul EN 12445:2000.


