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SMART-D201(M)
Ghid rapid de instalare și programare Română

  

NOTĂ 
IMPORT
ANTĂ

Acest ghid rapid este un rezumat al manualului de instalare completă. Manualul conține avertismente de siguranță și
alte explicații care trebuie să fie luate în considerare. Puteți descărca versiunea actualizată a acestui ghid și a
manualului de instalare de la secțiunea „Downloads” de pe site-ul Erreka: http://www.erreka-automation.com

Opțiunile și funcțiunile descrise în ghidul de față sunt aplicabile începând de la versiunea firmware-ului care este
indicată pe circuit. Firmware-ul, ca parte componentă a unui proces de îmbunătățire continuă, trebuie să se extindă
sau să includă noi funcționalități și, 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 opțiuni
și funcțiuni să nu fie disponibile sau să fie diferite.

E307A

2 x 1mm2

Cablarea electrică
A: Alimentare generală
B/F: Lumină intermitentă cu antenă
C: Fotocelule  (Rx / Tx)
D: Buton / selector de cheie
E: Dispozitiv de acționare

Elemente de instalare completă

NOTĂ: acest panou de comandă este valabil
pentru dispozitivele de acționare ale porților
batante, de exemplu:
• TEMIS (fără encoder sau capete de cursă)
• KAIROS (cu sau fără capete de cursă)
• ARES 24V

FOARTE IMPORTANT: este obligatorie instalarea opritorului
de închidere TC și a opritoarelor de deschidere TA.
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DIP1

DEST (LUMI)

FT2
(FT06)

FT1
(FT06)

Conexiuni ale perifericelor (valabile în toate cazurile)

ANT Borne pentru antenă
EC Încuietoare electrică 24VDC
A.T. Buton deschidere două tăblii
A.P. Buton deschidere o tăblie
DEST Lumină intermitentă 

(ERREKA LUMI)
Configurați DIP1 conform figurii

FT1 Dispozitiv de siguranță exterior 
(fotocelulă ERREKA FT06)

FT2 Dispozitiv de siguranță interior 
(fotocelulă ERREKA FT06)
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Conexiunile electrice ale dispozitivului de acționare cu capete de cursă (KAIROS)

A1 Dispozitiv de acționare 1
A2 Dispozitiv de acționare 2
5/7 M1+ dispozitiv de acționare 1 /

M2+ dispozitiv de acționare 2
6/8 M1– dispozitiv de acționare 1 /

M2– dispozitiv de acționare 2

Numai pentru modelul KA3324C:
13/16 FC deschidere A1/A2
14/17 FC închidere A1/A2
15/18 FC comun A1/A2

• Programați F1 pentru funcționarea cu capete
de cursă pentru dispozitivul de acționare
KA3324C (F12) sau pentru funcționarea fără
encoder sau capete de cursă pentru
dispozitivul de acționare KA3324 (F11).

ZLa instalațiile cu o
singură tăblie, realizați
conexiunile pe A1.
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A1 Dispozitiv de acționare 1
A2 Dispozitiv de acționare 2
5/7 M1+ dispozitiv de acționare 1 /

M2+ dispozitiv de acționare 2
6/8 M1– dispozitiv de acționare 1 /

M2– dispozitiv de acționare 2
13/16 FC deschidere A1/A2
14/17 FC închidere A1/A2
15/18 FC comun A1/A2

Conexiunile electrice ale dispozitivului de acționare fără encoder sau capete de cursă (TEMIS)

• Programați F1 pentru funcționarea
fără encoder sau capete de cursă
(F11).

ZLa instalațiile cu o singură
tăblie, realizați
conexiunile pe A1.
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SMART-D201:  230V/50Hz
SMART-D201M: 125V/60Hz

BAT: 2 x 12V / 1,3 - 15Ah
+-

P307V

Conexiunea alimentării electrice

Conexiunea bateriilor (BAT):
• Panoul de comandă are un încărcător

încorporat, prin urmare nu are nevoie de alt
încărcător.

• Capacitatea maximă admisibilă a bateriilor
este de 15 Ah.

• Interiorul lăcașului are capacitate pentru două
baterii de cel mult 1,3 Ah.
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Indicațiile displayului, ledurilor și butoanelor
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LED Display

LED Azul-Memorización Radio
LED2 Pulsador o Selector de llave
LED3 Fotocélula 1
LED4 Fotocélula 2

UP

SET

DOWN

RF-LEARN

M307C

DL1

DL2

DL4
DL3

Indicații ale displayului:
Parcursul porții nu a fost programat

Ați intrat în programarea parcursului

Va începe înregistrarea parcursului

În curs de înregistrare a parcursului porții cu două
tăblii

În curs de înregistrare a parcursului porții cu o
tăblie simplă

Programare realizată

Memorie ștearsă (resetare la setările de fabrică). 
Pentru a reseta la setările de fabrică, mențineți
apăsat „UP” și „DOWN” până apare „CLN”.
Memoria revine la setările de fabrică și după aceea
displayul afișează „N-L”.

Eroare în funcționarea porții

Dispozitivul de acționare s-a oprit într-o zonă
intermediară a parcursului

Butoane:
UP Navighează în sus prin opțiunile din

timpul programării
SET Selectează opțiunile în timpul

programării
DOWN Navighează în jos prin opțiunile

din timpul programării
RF-LEARN Înregistrare și eliminare a

emițătoarelor

Leduri:
DL1 (albastru)  Memorare cod radio
DL2 Buton sau selector de cheie
DL3 Fotocelula FT1
DL4 Fotocelula FT2

Selectarea numărului tăbliilor (parametrul F1)

 1 Mențineți apăsat „SET” până
când displayul afișează F1.  În acel
moment dați drumul butonului
„SET”.

 2 Apăsați „UP” o dată: displayul va
afișa F2.

 3 Apăsați „SET” o dată: displayul va
afișa F21.

 4 Apăsați „UP” o dată: displayul va
afișa F22.

 5 Apăsați „SET” o dată: displayul va
afișa F2.

 6 După câteva secunde fără a apăsa
niciun buton, se părăsește
programarea.

A307A

A307B
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Înregistrarea codului radio (emițătoare Roller Code)

 1 Conectați sursa de energie
electrică. 
Mențineți apăsat „RF-LEARN”
până se aprinde ledul albastru
DL1. 
Când acesta s-a aprins, dați
drumul butonului „RF-LEARN”.

 2 În timp ce „DL1” este aprins, apăsați
timp de 5 secunde butonul emițătorului
pe care doriți să îl înregistrați:
A: Pentru porți cu două tăblii,

utilizați Canalul 1 (butonul A)
B: Pentru porți cu o tăblie simplă,

utilizați Canalul 2 (butonul B)

DL1 va pâlpâi de 3 ori când
înregistrarea s-a realizat corect.

 3 Cât timp DL1 este aprins, puteți
continua să înregistrați emițătoare.

DL1 se va stinge la câteva secunde
după ce ultimul emițător a fost
înregistrat.

  

ZReceptorul poate stoca în memorie
până la 200 de coduri.

ZPlaca radio recepționează emițătoare de tipul Roller Code standard: IRIS (IR02, IR04) și LIRA (LR02). 
Nu recepționează coduri fixe (LUNA/KUMA).
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B

R307B
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B
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5s
R307A

DL1

Ștergerea tuturor emițătoarelor

 1 Conectați sursa de energie electrică.

 2 Mențineți apăsat „RF-LEARN” timp de 10 secunde,
astfel încât să se aprindă DL1 și ulterior să se stingă. Se
șterg astfel din memorie toate emițătoarele.

R307F

DL1

Înregistrarea parcursului

‹ Înainte de a realiza înregistrarea parcursului, este
necesară instalarea opritorului de deschidere și
închidere deoarece programarea parcursului se
realizează cu tăbliile până la capăt.

ZAsigurați-vă că parametrul F2 (numărul de dispozitive de
acționare) este configurat corect: F21 pentru porți cu
două tăblii; F22 pentru porți cu o tăblie (consultați
secțiunea “Selectarea numărului tăbliilor (parametrul
F1)” la pagina 39.

ZPentru dispozitivele de acționare TEMIS și KAIROS, se
recomandă să se realizeze înregistrarea după programarea
parametrului F31. Pentru ARES 24V, se recomandă F32.

ZDeschideți ușor tăbliile porții înainte de a începe
înregistrarea parcursului.

Z În momentul înregistrării parcursului (pasul 3), prima
mișcare a fiecărei tăblii trebuie să fie de închidere. În caz
contrar, schimbați între ele cablurile M+ și M– ale
motoarelor corespunzătoare.

 1 Apăsați simultan „UP” + „SET” +
„DOWN” și mențineți-le apăsate
până când displayul afișează
„LEA”. În acel moment dați
drumul celor trei butoane.

 2 Pentru a înregistra parcursul unei
porți cu două tăblii, apăsați
butonul A al emițătorului până
când displayul afișează „ARN”.
Pentru a înregistra parcursul unei
porți cu o tăblie simplă, apăsați
butonul B al emițătorului până
când displayul afișează „ARN”.

 3 Așteptați să se producă și să se
înregistreze parcursurile celor
două porți: Displayul afișează
„LEA” + „D-G” în cazul porților cu
două tăblii; „LEA” + „S-G” în
cazul celor cu o tăblie.
Când se finalizează înregistrarea,
displayul va afișa „RUN”.
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NOTE PREMERGĂTOARE:

ZMeniu F3, forța de prindere: pentru înregistrarea parcursului trebuie să se ajusteze acest parametru la valoarea lui F31 (pentru
dispozitive de acționare TEMIS și KAIROS) sau la valoarea lui F32 (pentru ARES 24V). După înregistrarea parcursului, displayul
afișează o cifră care indică valoarea intensității înmulțită cu 10 (indică 10 pentru 1A, 20 pentru 2A, etc).

ZMeniu F9: fotocelula exterioară (FT1) funcționează numai în timpul închiderii. 
Fotocelula interioară (FT2) funcționează atât în timpul deschiderii, cât și al închiderii.

ZTensiunea de ieșire pentru lumina intermitentă de 24VDC este de asemenea intermitentă (meniu FB). 
De aceea, lumina intermitentă pe care o veți folosi trebuie să fie configurată în mod fix.

ZPentru activarea fotocelulelor de siguranță exterioare (FT1), schimbați parametrul FC0 cu FC1.
Pentru activarea fotocelulelor de siguranță interioare (FT2), schimbați parametrul FD0 cu FD1.

  

Meniu Descriere Opțiuni
Opțiune 
predetermi-
nată

Opțiuni sau valori

F1 Encoder / Capete de cursă F11 F11 F11: neinstalate
F12 F12: cu capete de cursă
F13 F13: cu encoder simplu

F2 Număr de dispozitive de
acționare

F21 F21 F21: două dispozitive de acționare
F22 F22: un dispozitiv de acționare

F3 Intensitate maximă de prindere. 
În timpul programării modelelor
TEMIS și KAIROS, selectați F31.
În timpul programării modelului
ARES 24V, selectați F32.

F31 F31 F31: 2A
F32 F32: 3A
F33 F33: 4A
F34 F34: 5A

F4 Viteza porţii F41 F41 F41: 100% din viteza maximă
F42 F42: 80% din viteza maximă

F5 Oprire amortizată F51 F51 F51: oprire amortizată la deschidere și închidere
F52 F52: fără oprire amortizată

F6 Viteză la oprirea amortizată F61 F62 F61: 70% din viteza maximă
F62 F62: 50% din viteza maximă
F63 F63: 35% din viteza maximă
F64 F64: 25% din viteza maximă

F7 Decalaj între tăblii la deschidere
și închidere

F71 F71 F71: 2 secunde
F72 F72: 3 secunde
F73 F73: 4 secunde
F74 F74: 5 secunde
F75 F75: 6 secunde
F76 F76: 7 secunde
F77 F77: 8 secunde
F78 F78: 9 secunde
F79 F79: 10 secunde

F8 Mod de  func ț i ona re
semiautomat sau automat și
timp de așteptare (în secunde)
în modul automat

F80 F80 F80: Mod semiautomat
F81 F81: Mod automat și timp de așteptare 3 sec.
F82 F82: Mod automat și timp de așteptare 10 sec.
F83 F83: Mod automat și timp de așteptare 20 sec.
F84 F84: Mod automat și timp de așteptare 40 sec.
F85 F85: Mod automat și timp de așteptare 60 sec.
F86 F86: Mod automat și timp de așteptare 120 sec.
F87 F87: Mod automat și timp de așteptare 180 sec.
F88 F88: Mod automat și timp de așteptare 300 sec.

F9 Funcțiuni ale FT1-FT2 F91 F91 F91: FT1 fotocelula exterioară, FT2 fotocelula
interioară

F92 F92: FT1 fotocelula exterioară, FT2 banda de
siguranță

F93 F93: FT1 fotocelula exterioară, FT2 dispozitiv
deschidere

F94 F94: FT1 fotocelula ecluză, FT2 fotocelula interioară

Tabel complet de programare
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Meniu Descriere Opțiuni
Opțiune 
predetermi-
nată

Opțiuni sau valori

FA Selecția deschiderii pietonale FA0 FA0 FA0: nu execută deschiderea pietonală
FA1 FA1: deschide tăblia simplă cu butonul B al

emițătorului
FB Preaviz lumină intermitentă FB0 FB0 FB0: fără preaviz; lumina se aprinde, iar poarta

începe să se miște în mod simultan
FB1 FB1: cu preaviz de 3 secunde; lumina se aprinde, iar

poarta începe să se miște după 3 secunde
FC Fotocelule FT1 (exterioare) FC0 FC0 FC0: OFF (dezactivate)

FC1 FC1: ON (activate)
FD Fotocelule FT2 (interioare) FD0 FD0 FD0: OFF (dezactivate)

FD1 FD1: ON (activate)
FE Sonerie FE0 FE0 FE0: OFF (dezactivată)

FE1 FE1: ON (activată)
FF Impuls de recul pentru

încuietoarea electrică
FF0 FF1 FF0: OFF (dezactivat)
FF1 FF1: ON (activat); poarta se mișcă puțin în sens

contrar pentru a înlesni deblocarea încuietorii
electrice

FG Butonul emițătorului pentru
funcționare totală (deschidere -
oprire - închidere - oprire)

FG1 FG1 FG1: butonul A al emițătorului
FG2 FG2: butonul B al emițătorului
FG3 FG3: butonul C al emițătorului
FG4 FG4: butonul D al emițătorului

FH Butonul emițătorului pentru
modul pietonal

FH0 FH2 FH0: OFF (nu execută deschiderea pietonală)
FH1 FH1: butonul A al emițătorului
FH2 FH2: butonul B al emițătorului
FH3 FH3: butonul C al emițătorului
FH4 FH4: butonul D al emițătorului

FI Butonul emițătorului pentru
activarea / dezactivarea
modului de închidere automat

În momentul în care lumina
intermitentă și soneria sunt
activate, butonul emițătorului
pentru activarea/dezactivarea
închideri i  automate nu
funcționează până când nu se
oprește lumina intermitentă sau
soneria

FI0 FI0 FI0: niciun buton
FI1 FI1: butonul A al emițătorului
FI2 FI2: butonul B al emițătorului
FI3 FI3: butonul C al emițătorului
FI4 FI4: butonul D al emițătorului

Funcționarea tăbliilor

În timpul deschiderii: 
Dacă în timpul deschiderii se acționează butonul
emițătorului, butonul sau selectorul de cheie, tăbliile se
opresc. Dacă se acționează din nou, tăbliile se închid.

În timpul închiderii: 
Dacă în timpul închiderii se acționează butonul
emițătorului, butonul sau selectorul de cheie, tăbliile se
opresc. Dacă se acționează din nou, tăbliile se deschid.

În timpul deschiderii și închiderii:
Atât în timpul deschiderii, cât și al închiderii, din motive de
siguranță, tăbliile se opresc în cazul în care întâlnesc vreun
obstacol.


