
SUMO_ISTSUR0.PDF 

 

SUMO 

Motoreductor pentru uşi secţionale glisante cu două părţi glisante 
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Informaţii importante 

 

Felicitări pentru alegerea produsului Nice. Vă rugăm citiţi acest manual cu atenţie. 

Pentru a uşura urmarea acestor instrucţiuni le-am pus, oricând acest lucru a fost 

posibil, în ordinea în care trebuie efectuate pe parcursul diverselor faze de instalare 

ale sistemului. Vă rugăm citiţi aceste instrucţiuni şi fişierul "Avertizări pentru 

instalatori" cu atenţie înainte de instalarea produsului deoarece conţin informaţii 

importante privind siguranţa, instalarea, utilizarea şi întreţinerea. 



Orice nu este în mod special specificat în aceste instrucţiuni este interzis. Operaţiunile 

neindicate în aceste instrucţiuni pot cauza daune produsului, oamenilor şi proprietăţii. 

Nice nu îşi asumă responsabilitatea pentru uşi secţionale greşit construite sau orice 

deformări ce pot apărea pe parcursul utilizării. 

Acest produs a fost special proiectat şi produs pentru automatizarea uşilor bine echilibrate 

ce pot fi deschise cu mâna; trebuie deci să fie posibilă deschiderea completă a uşii 

utilizând o forţă de mai puţin de 300N (30kg) şi oprirea acesteia în orice poziţie; după ce 

a fost blocată trebuie fie să se ridice fie să coboare. 

Nu instalaţi produsul în medii explozibile. 

1) Descriere produs 

SUMO este un dispozitiv de acţionare electromecanic pentru automatizarea mişcării 

uşilor secţionale şi a celor glisante cu două părţi. (fig. 3-11). Axul de ieşire a cablului 

facilitează conectarea axului de sprijin cu arc la majoritatea uşilor secţionale 

disponibile pe piaţă. Pe lângă alimentarea motorului cu curent direct prin codificator, 

unitatea de comandă A924 oferă de asemenea reglaje precise ale vitezei motorului 

angrenat şi a cuplului, detectarea poziţiei exacte, pornirea graduală şi închiderea şi 

detectarea de obstacole. Este de asemenea prevăzut cu un LED de întreţinere ce 

înregistrează procedurile efectuate de motoreductor pe tot parcursul  ciclului său de 

viaţă. 

Dispozitivul de deblocare ce scoate motorul din angrenaj poate fi activat de la sol. 

2) Instalare  

2.1) Verificări preliminare 

Înainte  de a începe instalarea oricărui sistem alimentat, verificaţi dacă structura este 

adecvată, adică, asiguraţi-vă că întruneşte standardele curente. 

În special verificaţi dacă: 

uşa nu se blochează la deschidere sau închidere 

uşa nu necesită o forţă mai mare de 300N (30kg) pentru a fi mişcată 

uşa este bine echilibrată, adică, dacă se opreşte în orice poziţie rămâne nemişcată 

uşa se mişcă fără  zgomot, net şi nu e frânată; 

zona identificată pentru montarea motoreductorului asigură că procedura de 

deblocare poate fi efectuată uşor şi în siguranţă. 



vă rugăm amintiţi-vă că SUMO trebuie să alimenteze o uşă  

(secţională sau cu două părţi) ce trebuie să fie în stare bună şi în siguranţă; nu poate 

compensa defectele cauzate de instalare incorectă sau întreţinere proastă. 

ambalajul este intact, vezi fig. 1; 

faceţi referire la fig.2 pentru a vă asigura că zona de montaj este compatibilă cu 

dimensiunile motoreductorului. 

Fig. 3 arată o instalare tipică a motoreductorului. 

 

2.2) Prezentarea sistemul tipic  

Vezi desen pagina 3 

1. Coloană 

2. Celulă fotoelectrică 

3. Întrerupător cu taste sau tastatură digitală 

4. Mâner de deblocare 

5. Lumină intermitentă 

6. Antenă 

7. SUMO 

8. Linia de alimentare 

9. Opriri mecanice ale cursei 

10. Unitatea de comandă A924 

 

2.3) Instalare SUMO (procedură standard)* 

*pentru versiunea SU2010, vă rugăm citiţi cap. 3 "Instalarea dispozitivului de 

deblocare" 

1. Utilizaţi o şurubelniţă Philips pentru a deşuruba cele 3 şuruburi ale capacului 

mobil şi îndepărtaţi-l (fig.4) 

2. Treceţi firul prin suportul de cabluri (fig. 5). 

3. Scoateţi cele două plăci de aluminiu şi inseraţi cele două suporturi de cablu (21) 

(fig. 16) 

4a. Lăsaţi mai jos pârghia de deblocare cu o mână  

4b. Blocaţi pârghia cu un bolţ (14) (fig. 7) 



5. După identificarea părţii pe care trebuie montat motoreductorul, procedaţi după 

cum se indică în verificările preliminare, inseraţi SUMO în axul suportului cu arc 

astfel încât cele două şanţuri să coincidă. Inseraţi capacul (31) lăsându-l atârnând de 

pe SUMO suficient de departe pentru a fi blocat cu clema (nefurnizată) (fig. 8). 

6. Puneţi montantul de fixare  (41) pe perete şi găsiţi cea mai potrivită gaură pentru a 

menţine SUMO paralel cu peretele. Fixaţi montantul pe SUMO cu un şurub (54) 

(fig.9) 

7. Faceţi găuri în perete peste cele din montant şi fixaţi-l pe perete (pentru această 

operaţie, citiţi următoarele sfaturi) 

8. Ţineţi pârghia de deblocare cu o mână, dechideţi bolţul şi mişcaţi-l în poziţia 

iniţială. 

! Sfaturi de montare (fig. 9a) 

Montare pe oţel: 

Dacă montantul trebuie fixat pe o bară de oţel utilizaţi un bolţ M8 6.8 SAU M8 A2-

50. 

Montare pe beton: 

şurub de expansiune M8 HILTI HST-R-M8 

h: 100mm (grosime minimă perete) 

h1: 55mm (adâncimea găurii) 

tinst: 25Nm (cuplu de strângere) 

hd: 9mm (adâncimea întregii găuri) 

Sw: 13mm (tip de cheie pentru piuliţe) 

Dacă peretele este diferit de cele descrise mai sus (zidărie, lemn, plastic), instalatorul 

trebuie să aleagă cea mai adecvată metodă de fixare în ideea că sistemul de fixare 

trebuie să reziste la o forţă de tracţiune de 1000N (100kg). 

2.4) Instalarea Sumo cu lanţ vertical 

Instalare petnru aplicaţii speciale: 

Sistemul de instalare este necesar dacă: 

- pe parcursul verificărilor preliminare s-a determinat că motoreductorul face 

instalarea standard imposibilă 



- pe parcursul verificărilor preliminare s-a determinat că procedura de deblocare nu 

ar putea fi efectuată în siguranţă şi cu uşurinţă 

- nivelul cuplului transmis trebuie mărit cu o reducţie ulterioară. (Vă rugăm 

consultaţi constructorul uşii secţionale pentru a descoperi dacă a fost proiectată 

pentru a rezista cuplului necesar). 

NICE oferă următoarele accesorii de instalare: 

CRA1 (ax cu pinion Z =18) 

CRA6 (angrenaj Z=36) 

CRA7 (angrenaj Z=18) 

CRA8 (montant de fixare pe perete) 

CRA2, CRA3, CRA4 (lanţ suficient) 

Pentru o simplă transmisie a acţionării (Coeficient 1:1) utilizare: CRA1-CRA7 

Pentru a reduce acţionarea (Coeficient 1:2) utilizare: CRA1-CRA7 

Vă rugăm vedeţi fig. 10 pentru un exemplu de instalare 

- Menţineţi lanţul neîntins înainte de fixarea SUMO pe perete, altfel după fixarea 

cablului poate fi prea târziu 

-După fixarea montantului pe perete, sloturile permit ajustarea poziţiei SUMO pentru 

a asigura că lanţul este destul de strâns. Strângeţi şuruburile pentru a finaliza fixarea. 

- Faceţi în aşa fel încât pinionul şi angrenajul să rămână la acelaşi nivel 

- Lanţul trebuie să fie la cel puţin 2.4 m de la sol şi întotdeauna poziţionat astfel încât 

să nu poate fi atins de braţele oamenilor; dacă acest lucru nu este posibil, protejaţi-l 

cu o protecţie de siguranţă. 

! Asiguraţi-vă că axul la care trebuie securizat angrenajul este suficient de rigid, 

adică, când este supus unei încărcături de 4000N (400kg) nu se înclină cu mai mult 

de 2mm. În caz contrar, este de dorit a-l întări. 

2.5) Instalarea Sumo cu lanţ orizontal 

Instalarea uşilor glisante cu două părţi 

FIg. 11 indică un exemplu de instalare petnru acţionarea a două părţi glisante. 

NICE oferă următoarele accesorii de instalare: 

CRA1 (ax cu pinion Z=18) 

CRA5 (dispozitiv cu strîngere prin lanţ) 



CRA8 (montanţi de fixare pe perete) 

CRA2, CRA3, CRA4 (lanţ suficient) 

Vă rugăm faceţi referire la paragraful precedent pentru instrucţiunile de instalare 

2.6) Conexiuni electrice 

! Unitatea de alimentare nu trebuie alimentată pe perioada acestei operaţiuni 

Treceţi cablul de alimentare şi respectiv cel al decodificatorului prin suporţii de cablu 

central şi din dreapta. Conectaţi cablul de alimentare cu trei poli (3x2.5) la bornele 1 

- 2, menţinând cablul de pământare protejat. Conectaţi cablul format din două fire 

(2x0.75) la bornele 3 - 4 (codificator). 

Strângeţi suportul de cablu pentru a preveni ruperea cablurilor din bordul terminal. 

(Vă rugăm consultaţi fig. 12-12a) 

Închideţi SUMO prin înşurubarea celor 3 şuruburi ale capacului cu o şurubelniţă 

Philips 

Dacă cablul este mai lung de 10m, utilizaţi un profil de 4mm2 

Vezi fig. 12 şi 12a 

3) Instalarea dispozitivului de deblocare 

Instalarea dispozitivului de deblocare pentru modelul SU2000 

Derulaţi cablul (max. L 6.5m) de-a lungul peretelui şi treceţi-l prin şurubul cu cap 

inel (nefurnizat). La o distanţă de 80mm de capătul cablului, faceţi găuri şi fixaţi 

suportul mânerului (42) pentru a le muta de pe sol pe perete (Fig. 13). 

Instalarea dispozitivului de deblocare manuală pentru modelul SU2010 

Instalarea sistemului de deblocare ar trebui împărţită în două faze. Prima fază poate 

fi efectuată la sol în timp ce a doua după montarea sistemului automatizat. 

Faza 2: 

1. Deschideţi bolţul (14) şi mişcaţi maneta de deblocare (5) în poziţia iniţială 

2. Închideţi capacul (3) 

3. Desfăşuraţi tubul de protecţie (L max. 6.5) de-a lungul peretelui asigurându-vă că 

îl menţineţi drept astfel încât cabul metalic să poată aluneca uşor în interiorul tubului 

de protecţie 

4. Inseraţi clema (69) în cablul metalic 



5. Conectaţi mânerul de deblocare (43) la cablul metalic, îndepărtaţi orice exces dacă 

e necesar 

6. Ajustaţi înălţimea de fixare a clemei şi deblocaţi (fig. 16a) 

Ajustaţi poziţia clemei dacă e necesar până când SUMO este deblocat la imşcarea 

mânerului în poziţia 1. 

4) Manevra manuală sau deblocarea 

Modelele SU2000 - SU2010 

Trageţi mânerul în jos în poziţia 1 

Mişcaţi uşa cu mâna (Fig. 16 - 16a) 

Dispozitivul de deblocare operează numai când uşa este oprită 

Pentru a programa şi ajusta cuplul anti-zdrobire, vă rugăm a vedea instrucţiunile 

unităţii de comandă A924. 

5) Testare 

Testarea întregului sistem de automatizare trebuie efectuată de personal cu experienţă 

şi calificat, care trebuie să efectueze testele necesare conform nivelului de risc. 

Pentru a testa SUMO procedaţi după cum urmează: 

 închideţi uşa 

 deconectaţi alimentarea cu curent de la unitatea de comandă 

 deblocaţi motoreductorul 

 verificaţi dacă calea glisierei este liberă şi fără mizerii 

 deschideţi uşa complet manual asigurându-vă să exercitaţi întotdeauna o 

forţa mai mică de 300N (30kg) 

 verificaţi ca uşa să nu se blocheze în mişcare 

 verificaţi ca atunci când uşa secţională se opreşte în orice punct să rămână 

nemişcată 

 verificaţi ca sistemul de siguranţă şi opririle mecanice sunt în stare bună 

 verificaţi dacă conexiunile cu şurub sunt perfect strânse 

 verificaţi, unde există, ca lanţul să fie strâns şi să alunece bine, lubrifiaţi 

dacă e necesar 

 după verificările de mai sus, blocaţi motoreductorul şi alimentaţi unitatea 

de comandă 



 ajustaţi (de la unitatea de comandă electronică) forţa dispozitivului de 

acţionare astfel încât să mişte numai uşa 

 măsuraţi forţa de impact conform celor cerute de standardele EN12445 şi 

EN 1245353. 

6) Întreţinere 

Unitatea de comandă A924 este echipată cu un LED de întreţinere (vezi manualul de 

instrucţiuni pentru unitatea de alimentare electrică A924 pentru informaţii 

suplimentare). Acesta semnalizează când operaţiunile de întreţinere de rutină sunt 

necesare. Întreţinerea regulată nu oferă numai un ciclu mai lung de viaţă, dar şi o 

operare corectă şi sigură a sistemului. 

Întreţinerea poate fi efectuată doar de către personal calificat. 

Întreţinerea implică repetarea procedurii de testare. 

5.1) Debarasare 

SUMO conţine diverse tipuri de materiale care trebuie aruncate în conformitate cu 

legile din ţara de instalare. 

Nu există pericole sau riscuri speciale ce rezultă din distrugerea sistemului. 

Dacă se cere sortarea deşeurilor, componentele ar trebui grupate conform tipului 

(electric, aluminiu, plastic, etc.) 

7) Specificaţii tehnice 

SUMO 2000 

Motoreductor ireversibil de 24Vcd cu codificator şi dispozitive de deblocare cu cablu 

şi locală 

Protejat la IP44 

Cuplu120Nm şi 7.5÷16rpm (6) 

SUMO 2010 

Motoreductor ireversibil de 24Vcd cu codificator şi dispozitive de deblocare cu cablu 

şi locală şi tuburi de protecţie. 

Protejat la IP66 

Cuplu 120Nm şi 7.5÷16rpm (6) 

 

 



Alimentare curent 

Curent absorbit de motor 

Putere absorbită 

Nivel de protecţie 

Cuplu 

Viteză 

Suprafaţa maximă uşă 

Temperatura de operare 

Clasa de izolaţie 

Cicluri de lucru 

Greutate 

Gaură 

Vezi tabel 

 

 

SUMO 

Motoreductor pentru uşi secţionale glisante cu două părţi 

Instrucţiuni şi avertizări pentru utilizatorii motoreductorului SUMO 

 

Felicitări pentru alegerea produsului Nice pentru sistemul dvs. de automatizare! 

Nice S.p.a. produce componente pentru automatizarea porţilor, a uşilor, a porţilor, a 

jaluzelelor şi a copertinelor: motoreductoare, unităţi de control, unităţi de comandă 

radio, dispozitive de iluminare intermitentă, celule fotoelectrice şi accesorii.  

Nice utilizează cele mai bune materiale şi procese de producţie şi dezvoltă continuu 

soluţii tehnice, estetice şi ergonomice inovative desemnate pentru simplificarea 

utilizării echipamentului: din întreaga gamă de produse Nice, tehnicianul îl va alege 

cu siguranţă pe cel mai potrivit pentru cerinţele dvs. specifice. 

Totuşi, Nice nu este producătorul sistemului dvs. de automatizare, care este mai 

degrabă rezultatul unei combinaţii de operaţiuni efectuate de tehnician, adică analiză, 

evaluare, selectarea materialelor şi instalarea efectuată de instalator. 



Fiecare sistem de automatizare este unic şi doar tehnicianul dvs. este celcare are 

experienţa şi profesionalismul necesare pentru a construi un sistem capabil să 

satisfacă cerinţele dvs., un sistem care să fie sigur, fiabil, care să dureze în timp şi mai 

presus de toate instalat cu profesionalism şi în conformitate cu reglementările în 

vigoare.  

Un sistem de automatizare este foarte convenabil şi de asemenea este un sistem 

valabil de siguranţă. doar câteva simple operaţii sunt necesare pentru a+i asigura un 

ciclud e viaţă de câţiva ani.  

Chiar dacă sistemul de automatizare pe care îl aveţi întruneşte nivelele de siguranţă 

ale legislaţiei în vigoare, acest lucru nu exclude "riscurile reziduale", ca de ex. 

posibilitatea ivirii unor pericole, de obicei ca rezultat al unei utilizări improprii sau 

iraţionale. Din acest motiv am dori să vă oferim câteva sugestii asupra evitării acestor 

riscuri: 

 Înainte de a utiliza sistemul dvs. de automatizare pentru prima dată, rugaţi 

instalatorul să vă explice de unde provin riscurile reziduale; acordaţi câteva 

minute citirii manualului de intrucţiuni şi avertizări pentru utilizatori oferit de 

instalator. Păstraţi manualul spre utilizare viitoare şi înmânaţi-l următorului 

proprietar al sistemului de automatizare. 

 Sitemul dvs. de automatizare este o maşinărie care va executa întocmai 

comenzile dvs.; utilizarea improprie sau iraţională poate duce la pericole: nu 

operaţi sistemul dacă există oameni, animale sau obiecte în raza sa de acţiune. 

 Copii: un sistem de automatizare asigură un nivel înalt de siguranţă deoarece 

oferă întotdeauna o operare fiabilă şi sigură, iar dispozitivele de detectare o 

opresc din mişcare în prezenţa oamnilor sau a obiectelor. Totuşi, copiii nu 

trebuie lăsaţi să se joace în vecinătatea acestora. Nu îi lăsaţi incidental să 

utilizeze sistemul prin lăsarea telecomenzii la îndemâna lor. Aceasta nu este o 

jucărie! 

 Funcţionări defectuoase. Dacă observaţi că dispozitivul dvs. automat nu 

funcţionează corect, deconectaţi sistemul de la alimentare şi efectuaţi operaţia 

de deblocare manuală. Nu încercaţi să efectuaţi vreo reparaţie singur; ci 



chemaţi instalatorul; între timp, sistemul poate fi operat ca pe o poartă 

neautomată după deblocarea motoreductorului după cum e descris mai jos. 

 Întreţinere. Ca orice maşinărie, dispozitivul dvs. automat are nevoie de 

întreţinere periodică regulată pentru a-i asigura un ciclu de viaţă lung şi 

siguranţă totală. Faceţi un program periodic de întreţinere cu tehnicianul. Nice 

recomandă ca verificările de întreţinere să fie efectuate odată la şase luni 

pentru uz domestic, dar acest interval poate varia în funcţie de frecvenţa 

utilizării. Toate controalele, operaţiunile de întreţinere sau reparaţiile pot fi 

efectuate doar de personalul calificat. 

 Nu modificaţi sistemul sau parametrii de ajustare sau programare, chiar dacă 

vă simţiti capabil a face acest lucru: tehnicianul este responsabil pentru acest 

lucru. 

 Testul final, operaţiunile obişnuite de întreţinere şi reparaţiile trebuie 

documentate de persoana care le-a efectuat; aceste documente trebuie să 

rămână în custodia proprietarului sistemului. 

 Debarasarea. La finalul ciclului de utilizare a dispozitivului automat, 

asiguraţi-vă că este dezasamblat de către un personal calificat, iar materialele 

trebuie reciclate sau aruncate în conformitate cu legislaţia locală. 

 În caz de funcţionare defectuoasă sau căderi de curent. În timp ce aşteptaţi 

tehnicianul (sau restabilirea liniei de alimentare dacă sistemul dvs. nu este 

echipat cu sisteme alternative de curent (baterii de rezervă), sistemul poate fi 

utilizat ca orice sistem de deschidere manual. În acest sens trebuie să deblocaţi 

manual motoreductorul: această operaţiune, care este singura permisă pentru 

utilizator, a fost cu grijă descrisă de Nice pentru a face acest lucru foarte uşor, 

fără a necesita scule sau exercitare de forţă fizică. 

Vezi desene 

1. Învârtiţi mânerul în jos în poziţia 1; (Fig.1) 

2. Deschideţi uşa manual; 

! Dispozitivul de deblocare trebuie să funcţioneze doar când uşa este oprită. 

 

 



Important: dacă unitatea de comandă prin radio (dacă e furnizată), după o 

perioadă, începe să nu funcţioneze bine, sau să nu funcţioneze deloc, s-ar putea ca 

bateria să fie gata (în funcţie de tipul de baterie, poate ţine de la câteva luni la doi 

sau trei ani). În acest caz veţi vedea că lumina ledului OK ce confirmă transmisia 

este slabă, sau nu se aprinde, sau se aprinde doar pentru un interval scurt de timp. 

Înainte de a chema tehnicianul încercaţi să înlocuiţi bateria cu una de la alt 

transmităţor ce funcţionează: dacă problema este cauzată de o baterie pe 

terminate, doar înlocuiţi-o cu una de acelaşi tip. 

Sunteţi mulţumit? Dacă doriţi să instalaţi alt sistem de automatizare în casa dvs., 

chemaţi instalatorul şi noi Nice vă vom furniza sfaturile unui specialist, cele mai 

avansate produse disponibile pe piaţă, performanţă superioare şi compatibilitate 

maximă. 

Mulţumim pentru a fi citit aceste instrucţiuni. Suntem convinşi că veţi fi mulţumit 

de noul dvs. sistem. Pentru orice cerinţe actuale sau viitoare, vă rugăm a contacta 

instalatorul dvs. 

 

Nr. total de cuvinte: 2849 

 

 


