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SFATURI PENTRU INSTALATOR
OBLIGAłII GENERALE PENTRU SIGURANłĂ
ATENłIE! Este important pentru siguranŃa
persoanelor să urmaŃi cu atenŃie toate
instrucŃiunile. Instalarea greşită sau o
utilizare greşită a produsului poate provoca
daune grave persoanelor.

1. CitiŃi instrucŃiunile cu atenŃie, înainte de a
începe instalarea produsului.
2. Materialele utilizate pentru ambalare (plastic,
polistiren, etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna
copiilor deoarece sunt posibile surse de
pericol.
3. PăstraŃi instrucŃiunile pentru consultări
ulterioare.
4. Acest produs a fost proiectat şi construit în
exclusivitate pentru a fi utilizat în scopurile
menŃionate în prezentul document. Utilizarea
acestuia în scopuri diferite de cele
menŃionate
poate
afecta
integritatea
produsului şi/sau poate reprezenta o sursă
de pericol.
5. GENIUS îşi declină orice responsabilitate
derivată din utilizarea inadecvată sau diferită
de scopurile pentru care a fost proiectat
sistemul automat.
6. Nu montaŃi aparatul în medii expuse riscului
de explozie: prezenŃa unor gaze sau vapori
inflamabili reprezintă un pericol grav pentru
siguranŃă.
7. Elementele mecanice trebuie să fie conforme
prevederilor standardelor EN 12604 şi EN
12605.
8. Pentru Ńările extra-CEE, pe lângă referirile la
normele naŃionale, pentru a obŃine un nivel
de siguranŃă adecvat, trebuie să fie
respectate
şi
standardele
mai
sus
menŃionate.
9. GENIUS nu îşi asumă responsabilitatea
nerespectării Bunelor Tehnici în cazul
construcŃiei închiderilor de motorizat, şi nici în
cazul deformărilor care ar putea apărea în
cursul utilizării.
10. Montajul
trebuie
efectuat
conform
prevederilor Standardelor EN 12453 şi EN
12445. Nivelul de siguranŃă al automatizării
trebuie să fie C+D.
11. Înainte de a efectua orice intervenŃie asupra
instalaŃiei, întrerupeŃi alimentarea cu energie
electrică şi deconectaŃi bateriile.
12. MontaŃi pe reŃeaua de alimentare a
sistemului automat un întrerupător cu
secŃiune omnipolară cu distanŃa de
deschidere a contactelor egală sau mai mare
de 3 mm. Se recomandă utilizarea unui
magnetotermic de 6A cu întrerupere cu
secŃiune omnipolară.
13. VerificaŃi ca în amonte de instalaŃie să existe
un întrerupător diferenŃial cu pragul la 0,03 A.

14. VerificaŃi ca instalaŃia de împământare să fie
realizată conform regulilor şi conectaŃi părŃile
metalice ale închiderii.
15. Sistemul automat dispune de o siguranŃă
intrinsecă antistrivire, alcătuită dintr-un
control de cuplu. Este oricum necesară
verificarea pragurilor de intervenŃie conform
prevederilor Standardelor menŃionate la
punctul 10.
16. Dispozitivele de siguranŃă (standard EN
12978) permit protejarea eventualelor zone
de pericol de Riscuri mecanice de mişcare,
cum ar fi de ex. strivirea, târârea şi
forfecarea.
17. Pentru fiecare instalaŃie se recomandă
folosirea a cel puŃin unui semnal luminos şi a
unui panou de semnalizare poziŃionat în mod
adecvat pe structura fixă, pe lângă
dispozitivele menŃionate la punctul “16”.
18. GENIUS nu îşi asumă responsabilitatea cu
privire la siguranŃă şi la buna funcŃionare a
sistemului automat în cazul în care se vor
utiliza componente ale instalaŃiei care nu au
fost produse de GENIUS.
19. Pentru operaŃiile de mentenanŃă utilizaŃi în
exclusivitate piese originale GENIUS.
20. Nu efectuaŃi nici o modificare asupra
componentelor care fac parte din sistemul de
automatizare.
21. Instalatorul trebuie să furnizeze toate
informaŃiile aferente funcŃionării manuale a
sistemului în caz de urgenŃă şi va preda
Utilizatorului
instalaŃiei
manualul
de
instrucŃiuni care însoŃeşte produsul.
22. Nu permiteŃi copiilor sau altor persoane să
staŃioneze în apropierea sistemului în timpul
funcŃionării.
23. Sistemul nu poate fi utilizat de către copii, de
persoane cu capacitate fizice reduse,
mentale, senzoriale sau de persoane care nu
au experienŃa sau instruirea necesară.
24. A nu se lăsa la îndemâna copiilor
telecomenzile sau orice alt aparat care poate
transmite impulsuri, pentru a evita ca
sistemul să fie acŃionat în mod involuntar.
25. Deplasarea se va face numai după
deschiderea completă.
26. Utilizatorul nu trebuie să încerce să repare
sau să intervină asupra sistemului şi trebuie
să se adreseze în exclusivitate personalului
calificat GENIUS sau centrelor de asistenŃă
GENIUS.
27. Sunt interzise toate operaŃiunile care nu au
fost prevăzute în mod expres în prezenta
instrucŃiune.
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DECLARAȚIE CE DE CONFORMITATE

Producător:

GENIUS S.p.A.

Adresa:

Via Padre Elzi, 32 - 24050 - Grassobbio- Bergamo – ITALIA

Declară că: Sistemul mod. SIMPLE 24V u alimentare la 230Vac
• este construit pentru a fi încorporat într-un aparat sau pentru a fi asamblat împreună cu alte componente pentru a alcătui un
aparat, conform prevederilor Directivei 98/37/CE;
• este conform cerinŃelor esenŃiale de siguranŃă prevăzute în următoarele directive CEE:
73/23/CEE cu modificarea ulterioară 93/68/CEE.
89/336/CEE cu modificarea ulterioară 92/31/CEE e 93/68/CEE
De asemenea, declară că este interzisă punerea în funcŃiune a sistemului până când aparatul în care va fi încorporat sau din care
va face parte nu a fost identificată şi până când nu se declară conformitatea acesteia cu condiŃiile prevăzute de Directiva 98/37/CE.
Grassobbio, 30-06-2007

Administrator Delegat
D. Gianantoni
ss indescifrabilă

Note pentru citirea InstrucŃiunii
CitiŃi integral prezentul manual de instalare, înainte de a începe montarea produsului.
Simbolul

pune în evidenŃă note importante pentru siguranŃa persoanelor şi integritatea sistemului de automatizare.
Simbolul
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atrage atenŃia asupra notelor privind caracteristicile sau funcŃionarea produsului.
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AUTOMATIZARE SIMPLE

Automatizarea SIMPLE este o barieră electromecanică
concepută pentru accesul vehiculelor.
Automatizarea este alcătuită în principal din trei părŃi:
• Un bloc motor care conŃine motorul cu funcŃionare ireversibilă
pe joasă tensiune, panoul electronic de comandă, becul
intermitent, arcul pentru echilibrare şi sistemul de deblocare.
• Bariera, disponibilă în mai multe tipuri, în funcŃie de cerinŃele
de instalare.
• Suportul pentru fixare, disponibil pentru instalare pe perete sau
pe coloană.
Unitatea de control încorporată a fost poziŃionată astfel încât să
fie facilitate toate operaŃiunile de cablare, programare şi reglare.
Un mâner manual comod, protejat de o cheie personalizată,
permite manevrarea manuală a barierei în cazul unor întreruperi
în alimentarea cu energie electrică.
Înainte de a începe instalarea barierei, citiŃi cu atenŃie
toate instrucŃiunile. Instalarea incorectă sau utilizarea
incorectă a sistemului pot fi periculoase pentru oameni.

2. CARACTERISTICI TEHNICE
MODEL
SIMPLE
Alimentare
230/115 Vac 50/60Hz
Alimentare motor
24 Vdc
Putere absorbită
80 W
Curent absorbit
0.35 A
Cuplu max.
130 Nm
Timp deschidere
3 sec (1)
Lungime max. barieră
4m
Cicluri consecutive max.
100
Temperatura de utilizare
-20 ÷ +55°C
Greutate bloc motor
20 Kg
Grad de protecŃie
IP 44
Dimensiuni
A se vedea fig. 2
(1)
Timpul de deschidere indicat se referă la o barieră corect
instalată, fără încetiniri

3. DIMENSIUNI

Sistemul automat a fost proiectat şi construit numai
pentru accesul vehiculelor şi trebuie evitată utilizarea
acestuia în orice alt scop.
Sunt interzise toate operaŃiunile care nu au fost
prevăzute în mod expres în prezenta instrucŃiune.

1. DESCRIERE COMPONENTE

Fig. 2

Poz.










Descriere
Bloc motor
Panoul de comandă
Dispozitiv deblocare
Buzunar suport barieră
Carter acoperire
Bec intermitent
Kit fixare pe perete (nu este inclus în livrare)
Kit fixare pe coloana (nu este inclus în livrare)
Fig. 1
Fig. 3

4. CONDIłII ELECTRICE (instalaŃie standard)

În imaginea din fig. 4 se prezintă un montaj pe suport coloană.
Cablurile electrice de pregătit sunt aceleaşi ca şi în cazul
instalării pe perete, pentru poziŃia cablurilor se face trimitere la
paragraful 4.3.
Pentru montarea cablurilor electrice utilizaŃi Ńevi rigide
sau flexibile adecvate.
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Separaţi întotdeauna cablurile de legătură de accesoriile
pe joasă tensiune şi pe cele pentru comandă de cele de
alimentare.
FolosiŃi teci separate.

4. ZidiŃi placa pentru fundaŃie, conform Fig. 7, prevăzând una
sau mai multe teci pentru trecerea cablurilor.
Pe placa pentru fundaŃie este reprezentată o săgeată,
aceasta trebuie să fie orientată în sus, şi trebuie să
rămână vizibilă chiar şi după zidirea plăcii şi să fie orientată
pe partea dispozitivului de deblocare.
5. VerificaŃi orizontalitatea perfectă a plăcii cu ajutorul unei
nivele.
6. AşteptaŃi ca cimentul să facă priză.

Fig. 4

4. INSTALAREA SISTEMULUI AUTOMAT

4.1. VERIFICĂRI PRELIMINARE

Fig. 7

Pentru siguranŃa utilizatorilor şi pentru o funcŃionare corectă a
sistemului automat, verificaŃi îndeplinirea următoarelor condiŃii:
• bariera, în timpul mişcării, nu trebuie să întâlnească nici un fel
de obstacole sau cabluri aeriene sub tensiune.
• caracteristicile terenului (în cazul unor aplicaŃii pe coloană) sau
ale peretelui (în cazul aplicaŃiilor pe perete) trebuie să asigure
o fixare stabilă şi sigură a sistemului automat.
• verificaŃi existenŃa unei prize eficace la pământ pentru legarea
sistemului automat.
• controlaŃi ca spaŃiile minime de manevră, indicate în Fig. 5,
să fie respectate.
Dacă cota “X”, evidenŃiată în Fig. 5, este sub 500 mm
este OBLIGATORIE protejarea zonei evidenŃiate cu ajutorul unui
dispozitiv de protecŃie conform standardului UNI EN 12978

4.2.2. Montarea coloanei

După ce cimentul a făcut priză, se poate trece la montarea
coloanei şi a sistemului automat, respectând următoarele
instrucŃiuni:

Fig. 8
1. PoziŃionaŃi Ńeava de suport, Fig. 8 ref. , pe placa pentru
fundaŃie.
2. Introduceri carter-ul din plastic, Fig. 8 ref. , şi lăsaŃi-l sprijinit
la pământ.
Carter-ul din plastic nu va mai putea fi montat într-un
moment ulterior.
3. PoziŃionaŃi placa superioară, Fig. 8 ref. , trecând cablurile de
legătură prin buzunarul pătrat, Fig. 8 ref. , şi lăsându-le să iasă
cu o lungime de cel puŃin 600 mm.
4. StrângeŃi cele patru şuruburi pentru blocare.
Pe placa superioară, la fel ca şi pe cea pentru fundaŃie,
există o săgeată. Ambele plăci trebuie să fie orientate în
acelaşi mod.

Fig. 5

4.2. INSTALAREA PE COLOANĂ

4.2.1. Construirea plăcii pentru fundaŃie
1. AsamblaŃi placa pentru fundaŃie conform indicaŃiilor din Fig. 6.

4.2.3. PoziŃionarea blocului motor

După montarea coloanei, se continuă cu poziŃionarea şi fixarea
blocului motor:
1. DeşurubaŃi cele două şuruburi pentru fixarea carter-ului
superior, Fig. 9 ref. , şi scoateŃi carter-ul, Fig. 9 ref. .
2. DeşurubaŃi cele trei şuruburi, Fig. 9 ref. , folosite pentru
închiderea capacului cub formă de plăcuŃă, Fig. 9 ref. .
3. MontaŃi cele trei dispozitive din dotare pentru strângerea
cablurilor în găurile aferente existente sub blocul motor Fig. 10
ref. , respectând orientarea din Fig. 10.
4. IntroduceŃi cablurile care ies din coloană prin dispozitivele
pentru strângerea cablurilor pe care tocmai le-aŃi montat şi
scoateŃi-le prin deschizătura centrală pentru o lungime de circa
20 cm.
5. StrângeŃi dispozitivele pentru cabluri.

2. RealizaŃi o plintă pentru fundaŃie conform indicaŃiilor din Fig. 7.
Dimensiunile plintei, indicate în figură, se referă la
dimensiunile minime pentru a putea poziŃiona în mod corect
placa. Acestea pot varia în funcŃie de terenul pe care urmează
să fie montată placa.
Fig. 9
3. StrângeŃi cei patru tiranŃi, Fig. 7 ref. , corespunzători celor
patru găuri, cei cu piuliŃele sudate.

Fig. 10

6. PoziŃionaŃi cablurile în interiorul blocului motor şi apoi închideŃi
3
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locaşul central.
7. PoziŃionaŃi blocul motor deasupra coloanei, introducând părŃile
suportului central în cele două buzunare dreptunghiulare
existente pe placa superioară a coloanei.
8. LăsaŃi în interiorul coloanei excesul de cabluri în lungime.
9. DeschideŃi din nou locaşul central şi înşurubaŃi cele două
şuruburi, Fig. 11 ref. .
10. BlocaŃi cele două şuruburi posterioare, Fig. 12 ref. .

Fig. 11

4.3.2. PoziŃionarea corpului motor

După fixarea suportului pentru motor, se continuă cu
poziŃionarea şi fixarea blocului motor:
1. DeşurubaŃi cele două şuruburi pentru fixarea carter-ului
superior, Fig. 16 ref. , şi scoateŃi carter-ul, Fig. 16 ref. .
2. DeşurubaŃi cele trei şuruburi, Fig. 16 ref. , folosite pentru
închiderea capacului cub formă de plăcuŃă, Fig. 16 ref. .
3. MontaŃi cele trei dispozitive din dotare pentru strângerea
cablurilor în găurile aferente existente sub blocul motor Fig. 17
ref. , respectând orientarea din Fig. 17.

Fig. 12

11. PoziŃionaŃi carter-ul inferior Fig. 13 ref. , şi fixaŃi-l folosind
cele patru şuruburi din dotare.

Fig. 13

4.3. INSTALARE PE PERETE

Fig. 17
Fig. 16
4. PoziŃionaŃi cablurile în interiorul blocului motor şi apoi închideŃi
locaşul central.
6. PoziŃionaŃi blocul motor pe suport, introducând părŃile
suportului central în cele două buzunare dreptunghiulare
existente pe suport.
7. DeschideŃi din nou locaşul central şi înşurubaŃi celelalte două
şuruburi, Fig. 18 ref. .
8. BlocaŃi blocul motor cu cele două şuruburi posterioare, Fig. 19
ref. .

În cazul montării pe perete, cablurile electrice pot fi îngropate în
zid, făcându-le să iasă din buzunar (Fig. 14 rif.1), sau pot fi
externe, prin folosirea unor Ńevi sau teci adecvate. Pentru a
determina poziŃia cablurilor se face trimitere la capitolul 4.3.1.

4.3.1. PoziŃionarea suportului pe perete

Pentru a poziŃiona corect etrierul de suport pe perete, urmaŃi
instrucŃiunile de mai jos:
1. DeterminaŃi poziŃia etrierului Ńinând cont de cota din Fig. 14.
Se recomandă instalarea sistemului automat astfel încât bariera
să se afle la o înălŃime de circa un metru faŃă de sol.
2. FixaŃi suportul pentru motor în poziŃia stabilită, folosind cele
patru piuliŃe cu şuruburi M10, şi respectaŃi orientarea din Fig. 15.
3. În timpul operaŃiilor de fixare, controlaŃi cu o nivelă dacă
suportul este perfect orizontal.

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 14

Fig. 15

9. IntroduceŃi firele electrice în dispozitivele pentru strângerea
cablurilor, lăsându-le să iasă din locaşul central cu o lungime de
circa 20 cm.
10. StrângeŃi dispozitivele pentru strângerea cablurilor, folosind
cele patru şuruburi din dotare, Fig. 20.
Pe carter-ul inferior au fost prevăzute trei dispozitive
pentru trecerea eventualelor Ńevi externe.
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Sistemul automat SIMPLE se livrează pregătit pentru o
închidere pe dreapta a barierei, privind-o de pe latura
dispozitivului pentru deblocare.
Pentru a modifica direcŃia de închidere a barierei, urmaŃi
instrucŃiunile de mai jos:
1. deşurubaŃi cele două şuruburi, Fig. 21 ref. , care se află în
partea superioară a barierei.
2. ScoateŃi farfuria pentru oprire, Fig. 21 ref. .
3. RepoziŃionaŃi farfuria pe care tocmai a/Ńi scos-o prin rotirea
acesteia la 180° faŃă de poziŃia iniŃială, Fig.22 ref. .
4. FixaŃi din nou cu ajutorul celor două şuruburi Fig. 22 ref. .
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4.4. DIRECłIA DE ÎNCHIDERE

Fig. 26
Fig. 25
7. ControlaŃi ca bariera să fie în poziŃie verticală perfectă şi
blocaŃi cele patru piuliŃe.

5. PUNEREA ÎN FUNCłIUNE
• EfectuaŃi cablarea centralei de comandă conform propriilor
condiŃii, respectând instrucŃiunile aferente.
• ConectaŃi cablul de alimentare la clema mammut prezentă în
interiorul blocului motor.
Fig. 21

Fig. 22

4.5. FIXAREA BARIEREI
Imaginile următoare se referă la o instalare cu închidere
pe partea stângă. Pentru o instalare cu închidere pe partea
dreaptă, imaginile buzunarului de suport pentru bară şi
pentru grupul de deblocare vor trebui să fie întoarse.
Sistemul automat SIMPLE poate fi cuplat unui număr de trei
tipuri diferite de bare:
Bară unică L=4 m.
Bară telescopică L=3.15 m.
Bară unica L=3 m cu lumini sau margine din cauciuc.
Fixarea barelor în cadrul sistemului barieră se
efectuează în acelaşi mod pentru toate cele trei tipuri de
bare, trebuie utilizat numai buzunarul adecvat.
Pentru fixarea barierei urmaŃi instrucŃiunile de mai jos:
1. AsamblaŃi farfuria port-bară, Fig. 23 ref. , cu buzunarul
aferent tipului de bară ales, Fig. 23 ref. , utilizând numai cele
două şuruburi posterioare.
2. StrângeŃi cele două şuruburi.
3. IntroduceŃi bariera aleasă între buzunar şi farfurie.

•
•

•
•
•

•

Pentru conectarea cablului de alimentare 230/115
Vac respectaŃi instrucŃiunile din Fig. 27
RotiŃi cheia în poziŃia de FUNCłIONARE, a se vedea
paragraful 7.
AlimentaŃi sistemul şi controlaŃi funcŃionarea corectă a tuturor
accesoriilor conectate, acordând o atenŃie deosebită
dispozitivelor de siguranŃă.
Efectuaşi procedura de programare urmând instrucŃiunile
centralei de comandă.
Dacă este necesar, corectaŃi poziŃia barierei, acŃionând asupra
piuliŃelor pentru fixarea farfuriei port – bară.
După încheierea programării centralei şi după ce aŃi controlat
funcŃionarea corectă a sistemului automat, închideŃi locaşul
central cu cele trei şuruburi din dotare şi aşezaŃi dopurile
pentru acoperire, conform indicaŃiilor din Fig. 28.
PoziŃionaŃi carter-ul posterior al farfuriei port-bară, Fig. 29 ref.
, agăŃându-l în cele două găuri libere existente pe farfurie,
Fig. 29 ref. .

Fig. 23
Pe una dintre extremităŃile barierei a fost practicată o
gaură. Gaura respectivă trebuie orientată astfel încât să
permită introducerea şurubului de siguranŃă, Fig. 24 ref. ,
evitând astfel ca bariera să poată aluneca în jos în momentul
când se află în poziŃie verticală.
4. OrientaŃi bariera corect şi introduceŃi şurubul de siguranŃă.
• RepoziŃionaŃi carter-ul superior, Fig. 30.
• RotiŃi cheia în poziŃia STOP, a se vedea paragraful 6.
• PoziŃionaŃi carter-ul pentru acoperirea dispozitivului de
deblocare, conform Fig. 31 şi fixaŃi-l utilizând cele două
şuruburi din dotare.

Fig. 24
5. ÎncheiaŃi fixarea barierei cu ajutorul celorlalte două şuruburi,
Fig. 25.
6. PoziŃionaŃi totul pe discul de tragere, Fig. 26 ref. ,
respectând, în cazul închiderii pe partea stângă, orientarea din
figură.
Bariera trebuie să fie montată întotdeauna în poziŃie
verticală, indiferent de partea pe care se află închiderea.

• ReaduceŃi cheia în poziŃia de FUNCłIONARE, a se vedea
paragraful 7.
5
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• PoziŃionaŃi dopul posterior al carter-ului pentru deblocare, Fig.
32 ref. .
• DeschideŃi pe dopul anterior gaura corespunzătoare tipului de
bară montată, a se vedea Fig. 33 şi fixaŃi-l pe carter-ul pentru
deblocare.

După executarea manevrei manuale, primul ciclu
efectuat ar putea fi realizat fără încetinirile programate.
EfectuaŃi două-trei cicluri pentru a verifica reluarea corectă a
ciclului memorat.

8. ACCESORII DISPONIBILE

Pentru sistemul automat SIMPLE sunt disponibile următoarele
accesorii:

KIT BATERII

Prin utilizarea kit-ului de baterii este posibilă efectuarea unor
manevre în cazul întreruperii alimentării cu energie.

Fig. 33
Fig. 32
• PrezentaŃi utilizatorului final modul de utilizare corectă şi modul
în care funcŃionează sistemul automat.
• PredaŃi utilizatorului “GHIDUL UTILIZATORULUI” şi completaŃi
registrul pentru mentenanŃă anexat.

6. FUNCłIONARE MANUALĂ

În cazul lipsei de tensiune sau în cazul funcŃionării defectuoase a
sistemului automat, este posibilă mişcarea manuală a barierei,
acŃionând în următorul mod:
1. IntroduceŃi cheia personalizată şi aduceŃi-o în poziŃia “STOP”
Rotind-o în sens invers acelor de ceas până la capăt, Fig. 34.
Cheia acŃionează asupra unui microîntrerupător de
siguranŃă care aduce centrala în STOP, evitând posibilele
situaŃiile de pericol care ar putea apărea în timpul
manevrelor de deblocare sau mentenanŃă efectuate la
sistemul automat.
Cu cheia în poziŃia STOP nu se întrerupe alimentarea
sistemului automat.
2. DeschideŃi capacul sistemului de deblocare, Fig. 35.
3. TrageŃi pârghia pentru deblocare până la capăt, Fig. 36 ref. .
4. MişcaŃi bariera manual, Fig. 37.

Fig. 35

Fig. 34

Fig. 36

Fig. 37

Numărul de manevre ce pot fi efectuate depinde de
durata întreruperii alimentării, de starea bateriilor, de
numărul de accesorii conectate la centrală, de temperatura
mediului şi de condiŃiile generale ale sistemului automat.
Pentru montajul kit-ului de baterii urmaŃi instrucŃiunile de mai jos:
ScoateŃi instalaŃia de sub tensiune.
1. DeschideŃi locaşul central.
2. PoziŃionaŃi kit-ul pentru baterii în partea stângă a
transformatorului, vezi Fig. 38.
3. ConectaŃi cablurile kit-ului pentru baterii la centrala de
comandă, conform schemei de legături prezentată în
instrucŃiunile centralei.
4. ÎnchideŃi locaşul central şi realimentaŃi.

Cu ajutorul kit-ului de echilibrare este posibilă reducerea lungimii
barelor.
În tabelul de mai jos sunt indicate lungimile minime ce pot fi
obŃinute folosind kit-ul pentru echilibrare:
TIP BARĂ
Bariera telescopică
Bariera fixă
Bariera cu lumini
Bariera cu
marginea din
cauciuc

L. STANDARD m
3.15
4
3
3

L min. m
2.30
2.80
2.40
2.20

Nu este posibilă reducerea barelor în plus faŃă de datele
indicate în tabel.

9. MENTENANłĂ

Cu scopul de a asigura în timp o funcŃionare corectă şi un nivel
constant de siguranŃă, este oportun să se efectueze, cu o
periodicitate cel puŃin semestrială, un control general al
instalaŃiei. În documentul “Ghidul utilizatorului” a fost prevăzut un
formular pentru înregistrarea evenimentelor.
În cazul în care este necesar să se demonteze bariera pentru
efectuarea unor operaŃii de mentenanŃă, se vor urma
instrucŃiunile de montaj, în ordine inversă.

7. RELUAREA FUNCłIONĂRII NORMALE
Pentru a evita ca un impuls involuntar să pună în
mişcare sistemul automat, înainte de a reface funcŃionarea
normală a barierei, scoateŃi instalaŃia de sub tensiune.
1. CoborâŃi pârghia pentru deblocare.
2. ÎnchideŃi capacul pentru deblocare.
3. MişcaŃi bariera manual până când acest lucru nu mai este
posibil.
4. ReaduceŃi cheia în poziŃia de “FUNCłIONARE”, rotind-o în
sens orar până la oprirea acesteia.
5. ScoateŃi cheia şi repuneŃi instalaŃia sub tensiune.

Fig. 38

KIT ECHILIBRARE

Bariera poate fi demontată numai dacă se află în poziŃie
verticală. Demontarea barierei în poziŃie orizontală poate
provoca situaŃii de pericol.

10. REPARAłII
Utilizatorul trebuie să se abŃină de la orice încercare de
a repara sau de a interveni asupra sistemului şi trebuie să se
adreseze numai personalului calificat GENIUS sau centrelor
de asistenŃă GENIUS.

10.1. ÎNLOCUIRE BEC INTERMITENT

Pentru a înlocui becul integrat al lămpii intermitente, acŃionaŃi
conform următoarelor instrucŃiuni:
1. ControlaŃi ca bariera să fie în poziŃie orizontală.
2. ScoateŃi instalaŃia de sub tensiune.
3. ÎndepărtaŃi carterul superior şi deşurubaŃi cele două şuruburi
pentru fixare.
4. ÎnlocuiŃi becul (bec de utilizat: E14 24V Max. 15W).
5. RepoziŃionaŃi carter-ul superior.
6. RealimentaŃi instalaŃia.
6

Descrierile şi imaginile din prezentul manual nu sunt obligatorii. GENIUS îşi rezervă dreptul, lăsând neschimbate caracteristicile
esenŃiale ale aparatului, de a aduce modificări considerate adecvate, în orice moment şi fără a-şi asuma obligaŃia de a actualiza
această publicaŃie, în vederea îmbunătăŃirii tehnice, sau din orice alte motive cu caracter constructiv sau comercial.
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