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TEMIS
Scurt ghid pentru instalare și programare MSB-028/04

AVERTISMENT

Elementele instalării complete
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Acest scurt ghid este un rezumat al manualului de instalare complet. Manualul conține avertismente de 
siguranță și alte explicaț ărcat accesând 
secțiunea "Descărcări" a site-ului Erreka:
http://www.erreka-automation.com

CABLAJUL ELECTRIC
A.B: Motor de 24V CC (2x1mm²)
C: Fotocelulă 2x0,5mm² (max 20m)
D: Cutia de comandă (3x1,5mm²)
E: Buton 2x0,5mm² (max 25m)

Niveluri de asamblare, deschidere spre interior

TEMIS Nu este aplicabil pentru o ușă nesigură sau fără rigiditate și nu rezolvă defectele datorate unei instalări incorecte sau 
țe de întreținere.

ți următoarele puncte înainte de a începe instalarea:
1). Balamalele sunt poziționate și unse în mod corespunzător.
2). Nu există obstacole în zona în deplasare și nu există fricțiuni între două uși de poartă sau cu solul în timp ce se deplasează
3). Valoarea "C" este 139 mm.

ăsurată cu ușurință de la poartă.
5). "A" = "C" + "D"

ă pornind de la valoarea "A" și unghiul de deschidere a ușilor.

Dacă "A" = 160mm cu unghiul de deschidere a ușilor de 100 de grade, atunci 
valoarea "B" este aproximativ 190mm.

Deschidere spre interior

F: Selector de taste (2x0,5mm²)
G: Bec iluminare intermitentă (2x0,5mm²)
H.I: Lacătul electric (2x1mm²)

TA: Opritor deschis
TC: Opritor închis



2

Asamblarea

Deblocarea

Deblocarea pentru operarea manuală: Blocarea operării motorizate:

1 2Așezați cele două suporturi pe suprafața și în poziția 
ți-vă că suportul 

frontal este instalat complet orizontal.

Așezați motorul pe suportul din spate cu șurub (A) și piuliță 
(B).otorul

1 21. Introduceți cheia în slotul de eliberare.
2. Rotiți în sens invers acelor de ceasornic pentru a elibera 
motorul.

1. Introduceți cheia și rotiți-o în sensul acelor de ceasornic.
2. Scoateți cheia.
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Niveluri de asamblare, deschidere spre exterior

A

NOTĂ Asigurați-vă că B și A sunt similare sau au aceeași valoare pentru ca ușile să poată ără problem 
și, de asemenea, pentru a reduce sarcina motorului.

Deschidere spre exterior

B
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3 4Eliberați deschizătorul ușii cu ușa în poziție închisă. 
Așezați suportul frontal fără să ț ți manual 
ca ușa să poată ă cu ușurință pe întregul 
traseu.

Orizontal 180O

Caracteristici tehnice

Dimenisuni

Lungimea maximă a porții
Greutatea maximă a porții
Alimentare electrică
Alimentarea cu motor
Tipul de angrenaj
Forța maximă
Forța normală
Distanța de operare
Extensia pistonului
Timpul de deschidere
Ciclul de utilizare
Gradul de protecție (IP)
Temperatura de lucru
Curentul absorbit (A)
Putere absorbită (W)
Eliberare manuală
Dimensiunile carcasei

2,2 m
200kg
110V/230VAC (50-60Hz) SMART-D201 M / SMART-D201
24V DC
Melc și angrenaj cu melc
2200N
1500N
400mm
19,8mm/sec
<20 sec
20%
IP44
-20°C—+50°C
4,2A pentru 10 sec
60W
Cheie
803mm*100.5mm*185mm

NOTĂ: Blocați motorul și realizați cablajul electric, conectând în mod corect cablurile M1 și M2. Dacă insta-
lați doar o singură poartă, conectați firele la terminalul M1.

100mm

100.5mm

18
5m

m

803mm

765mm

A
D

C

B D Aprox



A1A2

VIVO-D203:

VIVO-D203M:

Forța maximă de captare în timpul procesului de învățare a sistemului: asigurați-vă că parametrul F3 "Forța maximă de 
captare" este la F3-1 în timpul programării de deschidere / închidere.
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Conexiuni electrice SMART-D201 (M)

Conexiuni electrice VIVO-D203 (M)

А1 – Operator 1
А2 – Operator 2
G1/G4 Cablu roșu (motor) 
G2/G5 Cablu albastru (motor) 
SW1    Întrerupător principal

A1  Operator 1
A2  Operator 2
5/7  M1+ Operator 1/ M2+ Operator 2
6/8  M1- Operator 1/ M2- Operator 2

 
● Selectați numărul de operatori care utilizează F2 (F22: un operator, F21: doi operatori).
● Confirmați direcția de deschidere a porților A1 și A2 în timpul programării sistemului (prima operație este 
   închiderea). Dacă nu corespunde, schimbați conexiunea prin cablu a  M + și M – la cele corespunzătoare.
● Programați F1 pentru funcționarea fără encoder sau întrerupătoare de limitare (F11).
● Reglați forța de prindere în funcție de greutatea porții (parametrul F3).

Veri�carea direcției de sens: după conectarea alimentării și activarea oricăruia dintre dispozitivele cheie,
poarta face o resetare (a�șajul arată rS): poarta se închide până ajunge la opritor, atribuind acestui opritor poziția "poarta 
închisă".  Dacă se deschide în loc să se închidă în timpul resetării, schimbați sensul de închidere folosind C1 (A1) sau C2 (A2).

● Selectați numărul de operatori care utilizează C0 (C001: un operator, C002: doi operatori).
● Selectați indicațiile folosind C1 (A1) și C2 (A2).
● Programați C7 pentru funcționarea fără encoder sau întrerupătoare de limitare (C700).
● Reglați forța de prindere în funcție de greutatea porții (parametrul A6).
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LED3LED4LED2

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


