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Atenţie: 

! Acest manual a fost special scris pentru a fi utilizat de către instalatori calificaţi 

Nici o informaţie din acest manual nu poate fi considerată drept a fi de interes pentru 

utilizatorii finali! 

Acest manual se referă la motoreductorul SP6000 şi nu poate fi utilizat pentru alte 

produse! 

Unitatea de comandă a fost desemnată pentru acţionarea operatorilor electromecanici 

pentru uşile basculante sau secţionale automatizate; orice altă utilizare este considerată 

improprie şi este în consecinţă interzisă de legile actuale. Nu instalaţi unitatea înainte de a 

fi citit toate instrucţiunile cel puţin odată! 

1) Descriere produs: 

Unitatea de comandă pentru SP6000 este potrivită pentru mişcarea uşilor secţionale, a 

celor basculante cu contragreutate şi cu arc; acestea sunt controlate de dispozitive de 

acţionare electromecanice alimentate de motoare de 24 Vcd. 

 

Tabloul de comandă utilizează un sistem pentru controlarea forţei dezvoltate de motor; 

acest lucru este efectuat prin măsurarea cantităţii de curent absorbit. 

Acest sistem detectează obstacolele pe parcursul mişcării normale (caracteristica de 

siguranţă de antilovire). Nivelul sensibilităţii curentului poate fi setat pe parcursul fazei 

de programare. Pentru a uşura recunoaşterea diverselor părţi ale unităţii de comandă, Fig. 

1a indică componentele principale. 
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Descriere 

Q - Releu procedură de închidere (CLOSE - ÎNCHIDERE) 

B - Releu procedură de deschidere (OPEN - DESCHIDERE) 

C - Releu schimbare viteză (FAST) 

D - Conector pentru transformator 

E - Led OK 

F - Tastă de programare (PROG) 

G - Tastă Pas-cu-Pas (PP) 



H - Siguranţă fuzibilă rapidă de tensiune joasă 2A) 

I - Tablou terminal cu conexiunile de intrare şi ieşire 

L - Cutie radioreceptor 

M - Conector radioreceptor 

N - Releu ieşire test-foto/lampă de iluminare 

O - Microcontrolor 

P - Conector oprire cursă 

Q - Tablou terminal conexiuni motor 

R - Iluminare automată 

 

2) Instalare: 

! Sistemele de uşi şi porţi automate pot fi instalate doar de către instalatori calificaţi în 

deplină conformitate cu legea. A se respecta atenţionările indicate în capitolul 

"Atenţionări pentru instalatori". 

2.1) Verificări preliminare 

Înainte de începerea instalării asiguraţi-vă că toate materialele sunt adecvate pentru 

instalare şi sunt în comformitate cu cerinţele legale. De asemenea verificaţi toate punctele 

indicate în "Atenţionări pentru instalatori", această secţiune conţine de asemenea o listă 

specială de verificare pentru motoreductorul SP6000. 

 Verificaţi rezistenţa consistenţei mecanice a uşii şi asiguraţi-vă că intervalele de 

siguranţă şi distanţele minime sunt respectate. 

 Linia de alimentare trebuie protejată de un întrerupător de suprasarcină şi 

siguranţă de curent rezidual 

 Alimentaţi unitatea de comandă utilizând ştecherul furnizat cu produsul. Orice 

prelungitoare utilizate trebuie sa fie de 3 x 1.5 mm2. 

 Utilizaţi cabluri cu secţiunea minimă de 0.25 mm2 pentru a conecta circuitele de 

siguranţă de tensiune joasă. 

Utilizaţi cabluri protejate dacă lungimea depăşeşte 30 m şi conectaţi împământarea la 

ieşirea unităţii de comandă. 

 

 



2.2) Prezentare sistem tipic 

Pentru a clarifica termenii şi aspectele sistemului de automatizare a uşii, am inclus un 

exemplu tipic pentru o uşă basculantă. 
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Descriere 

Descrierea se referă la sistemul tipic indicat în Fig. 2 

1. SP6000 

2. Lumina intermitentă cu antenă incorporată (instalată la exterior) 

3. Întrerupător cu tastatură sau tastă (instalate la exterior) pentru a conecta la intrarea 

"Pas-cu-Pas". 

4. Două celule fotoelectrice pentru conectarea la intrarea "Foto" 

5. Taste de control pentru conectarea la intrarea "Pas-cu-Pas" sau "Stop" (Oprire) 

6. Priză de alimentare 

 

2.3) Conexiuni electrice 

! Pentru a proteja instalatorul şi a evita alterarea componentelor pe parcursul 

efectuării conexiunilor electrice sau la conectarea radioreceptorului, unitatea nu 

trebuie să fie alimentată cu curent sub nici o formă. 

 Dacă intrările contactelor NC (închis în mod normal) nu sunt utilizate trebuie 

sărit peste ele cu borna "Comun 24V" (înafara intrărilor celulelor 

fotoelectrice; pentru informaţii vă rugăm consultaţi funcţia "Foto-test"). 

 Dacă există mai mult de un contact NC (închis în mod normal), acestea 

trebuie conectate în serie 

 Dacă intrările contactelor NO (deschis în mod normal) nu sunt utilizate 

acestea trebuie lăsate libere. 

 Dacă există mai mult de un contact NO (deschis în mod normal), acestea 

trebuie conectate în paralel 

 Contactele trebuie să fie libere mecanic şi fără curent; nu sunt permise 

conexiuni de etapă, precum cei definiţi drept "PNP", "NPN", "colector 

deschis", etc. 

 



2.3.1) Schema electrică 
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Radio 

LED OK 

Tasta de programare (PORG) 

Tasta "Pas-cu-Pas" 

LUCY / TX PHOTO (foto) 

0V 

0V 

24Vca 

COMUN 

STOP/OPRIRE 

PHOTO/FOTO 

PAS-CU-PAS 

Antenă 

 

2.3.2) Descriere conexiuni 

Urmează o scurtă descriere a conexiunilor ieşirii unităţii de comandă: 

Borne Funcţie Descriere 

1-2: LUCY / TX (emiţător) 

PHOTO (foto) 

Ieşire auxiliară (24Vca). Lumina intermitentă LUCY 

24 Vca (curent alternativ  - putere lampă 25W) şi 

emiţătorul celulei fotoelectrice dacă funcţia de "Foto-

test" este programată poate fi conectată la această 

ieşire (vezi Figurile 6a-6b). 

3-4: 24Vca Ieşire de 24Vca (curent alternativ) pentru servicii de 

alimentare (Celule fotoelectrice, Radio, etc.) max 

200mA. 

5-6: STOP/OPRIRE Intrare cu funcţia "Stop" (urgenţă, oprire sau 

siguranţă extremă). Închis în mod normal. 

5-7: PHOTO/FOTO Intrare pentru dispozitivele de siguranţă (celule 

fotoelectrice, margini pneumatice). Este în mod 



normal închisă. 

5-8: PAS-CU-PAS Intrare pentru controlul funcţiei ciclu (Deschiere-

Oprire-Închidere-Oprire), butonul "Pas-cu-pas" 

(articol G, Fig. 1a) activează această intrare. 

9-10: Antenă Intrare pentru antena opţională a radioreceptorului 

 

2.3.3) Note despre conexiuni 

Majoritatea conexiunilor sunt extrem de simple; multe dintre ele sunt conexiuni 

pentru un singur punct sau contact de utilizator. 

Fig. 5: Conectarea semnalizării luminoase intermitente şi a celulei fotoelectrice cu 

modul "Foto-test" dezactivat. 

Fig. 6: Conectarea semnalizării luminoase intermitentă şi a celulelor fotoelectrice 

cu modul "Foto-test" activat. 

Fig. 7: Conectarea întrerupătorului cu taste 

Fig. 8: Conectarea radioului extern. 

(Vă rugăm consultaţi desenele de pe copertă). 

 

2.3.4) Foto-test 

Unitatea de comandă a SP6000 are în dotare funcţia "Foto-test". Aceasta este o 

soluţie excelentă în ceea ce priveşte fiabilitatea dispozitivelor de siguranţă şi 

introduce unitatea de comandă + dispozitivele de siguranţă în categoria 2 conform 

standardului UNI EN 954-1 (ed. 12/1998). Oricând se începe o procedură, 

dispozitivele de siguranţă corespunzătoare sunt verificate şi numai în cazul în care 

totul este în ordine se va iniţia procedura. 

Toate acestea sunt posibile dacă se utilizează o configurare specială a 

dispozitivului de siguranţă; în practică, transmiţătoarele celulei fotoelectrice TX 

sunt alimentate separat de la receptorii RX. 

N.B.: când modul "foto-test"  este activ, transmiţătorii celulei fotoelectrice sunt 

alimentaţi doar pe parcursul procedurii. 

 

 



2.3.5) Conexiuni de verificare 

!Următoarele operaţiuni implică lucrul cu circuite alimentate, unele părţi trebuie 

să aibă tensiune principală şi sunt deci FOARTE PERICULOASE! Aveţi grijă 

extrem de mare la ce faceţi şi NU LUCRAŢI NICIODATĂ SINGUR! 

După efectuarea conexiunilor, trebuie verificat întregul sistem.  

 Alimentaţi întreaga unitate de comandă şi verificaţi dacă ledul OK 

luminează rapid timp de câteva secunde. 

 Verificaţi să fie o tensiune de 24 Vca pe bornele 3-4, 3-6, 3-7 şi una de 

0Vca pe bornele 3-8; dacă nu este cazul, scoateţi imediat unitatea din priză 

şi verificaţi cu atenţie conexiunile şi intrarea tensiunii. 

 După luminarea rapidă iniţială, ledul OK indică dacă unitatea de comandă 

lucrează corect prin luminare regulată la intervale de 1 secundă. Când 

există variaţii la intrări, ledul OK luminează rapid de două ori pentru a 

indica faptul că intrarea a fost recunoscută. Când celulele fotoelectrice 

detectează un obstacol, ledul OK luminează rapid de două ori, la fel cum 

face când intrarea "Stop" (oprire) este dezactivată. 

 Efectuaţi un test cu uşa deconectată de la motor; efectuaţi un scurt ciclu de 

deschidere şi închidere şi apăsaţi butonul "Pas-cu-Pas" pentru a verifica 

dacă piesele mecanice funcţionează. (Prima procedură efectuată după ce 

unitatea este alimentată este întotdeauna "Deschidere"). La sfârşitul 

ciclului, reconectaţi uşa la suportul mobil de acţionare. 

 Apoi poziţionaţi glisierele limitatorului conform Fig. 3. 

Apăsaţi tasta "Pas-cu-Pas" şi verificaţi dacă uşa se mişcă în direcţia de 

deschidere. Apăsaţi tasta pas-cu-pas când uşa se află la 1 cm de punctul de 

deschidere, oprind procedura; apoi inseraţi glisiera de oprire a cursei 

"Deschidere" pe marginea carcasei. Apăsaţi din nou tasta "Pas-cu-Pas" când 

uşa e la 1 cm de punctul de închidere, oprind astfel procedura; apoi inseraţi 

glisiera de oprire a cursei pe marginea carcasei. 

 

 

 



3) Funcţii programabile: 

Unitatea este prevăzută cu două butoane utilizate pentru programarea 

diverselor moduri de operare pentru a face sistemul mai potrivit pentru 

nevoile utilizatorului şi mai sigur în diverse condiţii de utilizare. 

Unitatea de comandă are două moduri de operare; semiautomat şi automat. 

Modul "Semiautomat": 

În acest mod, un impuls de comandă la intrarea "Pas-cu-Pas" face proceduri 

alternative de deschidere şi închidere conform secvenţei "Deschidere-Oprire-

Închidere-Oprire". 

 

Modul "Automat": 

În acest mod, după procedura de deschidere, are loc o pauză programată (prin 

setarea duratei pauzei) după care se efectuează o procedură de închidere. 

Nivel de sensibilitate curent: 

Unitatea de comandă este echipată cu un sistem de măsurare a curentului 

absorbit de motor şi îl utilizează pentru detectarea obstacolelor. 

Considerând că curentul absorbit depinde de condiţii variabile (greutatea uşii, 

diverse tipuri de frecare, vânt puternic, variaţii de tensiune, etc.) pragul de 

intervenţie poate fi modificat. 

Există cinci nivele: nr. 1 este cel mai mic (curent minim), nr. 5 este cel mai 

mare (curent maxim). Iniţial este setat pe 3 nivele, care ar trebui să fie cele 

mai bune petrnu majoritatea instalaţiilor. 

! Funcţia "nivel de sensibilitate curent", coreespunzător ajustată (împreună cu 

alte caracteristici importante) permite sistemului să se conformeze 

standardelor recente europene, EN 12453 şi EN 12445, care cer ca tehnicile 

sau dispozitivele să fie utilizate la forţa şi pericolul limită când se mişcă 

porţile şi uşile automate. 

 

 

 

 



3.1) Funcţii de presetare 

Unitatea de comandă a SP6000 este prevăzută cu nişte funcţii programabile 

(vezi capitolul 3) care sunt iniţial presetate într-o configuraţie tipică care 

satisface majoritatea sistemelor automate. Acestea sunt: 

 Mod:    "semiautomat" 

 Foto-test:    dezactivat 

 Nivel de sensibilitate curent:  nr. 3 mediu 

 

4) Programare: 

Toate funcţiile descrise în capitolul "Funcţii programabile" pot fi selectate 

prin intermediul fazei de programare care se finalizează prin memorarea 

alegerile făcute. Unitatea de comandă are deci o memorie care stochează 

funcţiile şi parametrii corespunzători procesului de automatizare. 

Apăsaţi "Pas-cu-Pas" şi PROG de pe tablou (vezi Fig. 4) pentru a 

introduce modul de programare. 

Motorul nu trebuie operat în acest mod. 

 

4.1) Pauze de programare 

Acest parametru permite selectarea modului automat sau semiautomat; 

"pauza" de fapt, este lungimea intervalul de timp în care unitatea de 

comandă aşteaptă după procedura de deschidere până la activarea ciclului 

automat de închidere. 

Pentru setarea modului automat, memoraţi pauza necesară ce variază în 

intervalul 5 - 250 secunde. Pentru setarea modului semiautomat, memoraţi 

o pauză ce durează mai puţin de 5 secunde. 

Tabel "A1"

  

Activarea modului semiautomat  Exemplu 

1. Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta PROG Vezi desen 

2. Aşteptaţi ca ledul OK să rămână permanent aprins  Vezi desen 

3. Eliberaţi tasta PROG înainte ca lumina automată să termine a semnaliza 

de 5 ori 

Vezi desen <5 



 

  

Tabel "A2"

  

Activarea modului automat  Exemplu 

1. Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta PROG Vezi desen 

2. Eliberaţi tasta PROG când lumina automată a luminat de un număr de 

ori egal cu pauza necesară. 

Pauza trebuie să fie mai mare de 5 secunde, adică, 5 semnale luminoase. 

Vezi desen  >5 

 

4.2) Programarea nivelului amperometric 

Programarea acestui parametru va permite selectarea nivelului 

amperometric, de ex. puterea maximă pe care o poate dezvolta motorul. 

Puteţi programa unul dintre cele cinci nivele disponibile: 1 - minim, 2 - 

jos, 3 - mediu, 4-înalt, 5-maxim 

 

Tabel "A3"

  

Programarea nivelului amperometric 

Nivelul selectat corespunde numărului de semnalizări efectuate de lumina 

automată. O semnalizare luminoasă corespunde nivelului nr. 1 (minim), în 

timp ce cinci corespund nivelului nr. 5 (maxim) 

Exemplu 

1. Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta PROG şi aşteptaţi ca lumina automată să se 

aprindă 

Vezi desen 

2. Când se aprinde lumina dorită, apăsaţi şi tasta PP Vezi desen 

3. Eliberaţi tastele PROG şi PP Vezi desen  

  

Pentru a verifica care nivel a fost programat: deconectaţi alimentarea de la 

unitatea de comandă; apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta PROG; reconectaţi 

alimentarea şi eliberaţi tasta PROG. Număraţi numărul de luminări efectuate 

de  lumina automată; acesta corespunde nivelului amperometric. 

 

 

 



4.3) Programarea modului "Foto-test" 

Pentru activarea modului "Foto-test", efectuaţi conexiunile descrise în 

paragraful 2.3.3 "Note despre conexiuni" (vezi Fig. 6a-6b), nu conexiunile 

indicate în Fig. 5a-5b). 

Tabel "A4"

  

Activarea modului "Foto-test"  

Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta PROG 

Exemplu 

1. Când ledul OK a rămas permanent aprins; apăsaţi PAS-CU-PAS, lumina 

automată se aprinde  

Vezi desen 

2. Când se aprinde lumina dorită, apăsaţi şi tasta PP Vezi desen 

3. Eliberaţi butonul PROG Vezi desen  

 

Verificaţi dacă modul "Foto-test" este activat sau dezactivat: alimentaţi unitatea de 

comandă şi verificaţi cât timp luminează ledul OK: 

 Dacă luminează rapid timp de 2 secunde, modul "Foto-test" este dezactivat 

 Dacă luminează rapid timp de 4 secunde, modul "Foto-test" este activ 

 

5) Testare: 

! Sistemul de automatizare trebuie testat de către personal calificat şi expert care 

trebuie să stabilească ce teste să efectueze conform riscului corespunzător. 

Testarea este cea mai importantă parte a întregii faze de instalare. Fiecare component, 

de ex. motoare, celule fotoelectrice şi alte dispozitive de siguranţă, radioreceptorul şi 

oprirea de urgenţă necesită o fază specifică de testare; vă rugăm urmaţi procedurile 

indicate în manualele de instrucţiuni corespunzătoare. 

Pentru a testa unitatea de comandă, efectuaţi următoare procedură (secvenţa se referă 

la unitatea de comandă a SP6000 cu funcţii presetate). 

 După alimentarea unităţii de comandă, verificaţi dacă ledul OK luminează la 

intervale de 1 sec. Dacă nu, atunci opriţi imediat alimentarea şi verificaţi 

siguranţa fuzibilă. 

 Verificaţi ca toate dispozitivele de siguranţă ale unităţii să opereze corect 

(oprire de urgenţă, celule fotoelectrice, margini pneumatice, etc.). Oricând se 



introduce un dispozitiv, ledul OK luminează rapid de două ori pentru a 

semnaliza notificarea evenimentului. 

 Acum se poate efectua un ciclu complet al dispozitivului de acţionare. Apăsaţi 

tasta "Pas-cu-Pas" şi verificaţi dacă uşa se opreşte automat în punctul de 

oprire al cursei. Apăsaţi tasta "Pas-cu-Pas" din nou şi verificaţi dacă uşa se 

opreşte automat în punctul opus de oprire al cursei. Efectuaţi câteva proceduri 

pentru a evalua orice defect de instalare sau ajustare a opririlor de cursă ale 

motoreductorului, precum şi prezenţa oricăror puncte de frecare. În timp ce se 

efectuează procedura de închidere, tabloul memorează automat timpul 

necesar. După un ciclu complet de proceduri (deschidere şi închidere atingând 

ambele puncte de oprire ale cursei) unitatea de comandă decelerează mişcarea 

pe parcursul ultimelor 3 secunde ale fazei de închidere. 

 Acum verificaţi dispozitivele de siguranţă introduse corect. Cele conectate le 

intrarea "Foto" nu au efect pe parcursul procedurii de deschidere dar ele vor 

inversa mişcare pe parcursul procedurii de închidere. Dispozitivele conectate 

la intrarea Oprire funcţionează atât pe parcursul procedurilor de deschidere cât 

şi pe parcursul celor de închidere şi opresc mişcarea în fiecare caz. 

În procedura de închidere, unitatea de comandă reduce viteza şi zgomotul pe 

parcursul fazei finale. Punctul în care are loc Reducerea vitezei este automat 

calculat conform duratei procedurilor precedente; din acest motiv este necesară 

efectuarea unor proceduri complete până la stabilirea punctului de reducere a 

vitezei (cel puţin zece proceduri trebuie efectuate pentru a stabili punctul exact în 

care viteza se micşorează). 

 

6) Întreţinere: 

Cum unitatea de comandă a SP6000 este electronică, are nevoie de întreţinere 

specială. Verificaţi oricum periodic, cel puţin de două ori pe an, dacă întreg 

sistemul este în stare perfectă de funcţionare după cum se indică în capitolul 

Testare. 

 

 



6.1) Debarasare 

Acest produs este compus din mai multe tipuri de materiale: unele pot fi reciclate 

(aluminiu, plastic, cablaj electric). Altele trebuie aruncate (tablouri cu componente 

electronice). 

Căutaţi informaţii privind sistemele de reciclare şi debarasare în conformitate cu 

legile actuale interne. 

! Unele componente electronice pot conţine substanţe poluante; nu le aruncaţi. 

 

7) Ce trebuie făcut în cazul în care...: 

Această secţiune va ajuta instalatorii să rezolve unele dintre cele mai comune 

probleme ce pot apărea pe parcursul instalării. 

Ledul OK nu se aprinde. 

 Verificaţi dacă cablul de alimentare este corect introdus în priza principala. 

 Verificaţi să fie 24Vca între bornele 3 şi 4 ale tabloului terminal. 

 Verificaţi ca siguranţa fuzibilă să opereze corect. Dacă este arsă, înlocuiţi-o cu 

o siguranţă fuzibilă rapidă de 2A. 

Procedura nu se iniţiază 

 Verificaţi dacă intrarea Oprire este activă, adică, tensiunea dintre bornele 3 

şi 6 de pe tabloul terminal este aprox. egală cu 24Vca. Dacă tensiunea nu 

corespunde, verificaţi dacă conexiunea la intrarea Oprire este făcută cu un 

dispozitiv prevăzut cu un contact Închis în mod normal. 

 Verificaţi ca celulele fotoelectrice să fie conectate la intrarea Foto după 

cum se indică în Fig. 5s-5b dacă modul Foto-test este dezactivat, sau după 

cum se indică în Fig. 6a-6b dacă modul Foto-test este activat. 

 Verificaţi ca tensiunea dintre bornele 3 şi 7 să fie egală cu 24 Vca când 

intră celulele fotoelectrice. Dacă nu este aşa, verificaţi dacă celulele 

fotoelectrice funcţionează corect prin urmarea instrucţiunilor 

corespunzătoare. 

Procedura nu se opreşte când se introduce intrarea Oprire 

 Verificaţi dacă conexiunea la intrarea Oprire este efectuată cu un contact 

închis în mod normal, după cum se indică în Schema electrică din 



paragraful 2.3.1. Dacă este conectată corect, verificaţi dacă ledul OK 

luminează rapid de două ori la deschiderea contactului. 

Procedura de deschidere a început dar se inversează imediat după  

 Nivelul de sensibilitate al curentului este prea mic pentru a ridica uşa. 

Selectaţi un nivel mai mare al forţei după cum se descrie în paragraful 4.2. 

"Programarea sensibilităţii curentului". 

Când procedura începe, lumina automată se aprinde dar apoi se stinge imediat 

şi procedura nu continuă 

 Modul Foto-test este activat şi Foto test nu a rulat cu succes. Verificaţi 

dacă celulele fotoelectrice sunt conectate conform Fig. 6a-6b. 

Dacă conexiunea este corectă, verificaţi dacă celulele fotoelectrice 

funcţionează corect prin urmarea instrucţiunilor corespunzătoare. 

Lumina intermitentă nu funcţionează 

 Verificaţi dacă tensiunea dintre bornele 1 şi 2 este egală cu aprox. 24Vca 

pe parcursul procedurii. Dacă tensiunea corespunde, problema este cauzată 

de lumina intermitentă care trebuie verificată prin urmarea instrucţiunilor 

corespunzătoare. 

 

8) Specificaţii tehnice 

Intrare curent SP6000 230 Vca ± 10%, 50 / 60 Hz 

                      SP6000/V1 120 Vca ± 10%, 50 / 60 Hz 

Ieşire semnalizare luminoasă intermitentă 24 Vca (ieşire tensiune stabilită), 25 W bec 

aprins 

Ieşire furnizare service 24 Vca, curent maxim 200mA 

Durată maximă procedură 60 secunde 

Pauză programabilă de la 5 la 250 de secunde 

Timp iluminare automată 60 secunde 

Temperatura de operare -20 0C - 70 0C 

 

 

 



Radioreceptor SMXI 

 

Descriere produs 

Unitatea de comandă a SP6000 este deja prevăzută cu un radioreceptor pentru 

emiţători "cod rulant" aparţinând seriilor FLOR şi VERY VR produse de 

Nice. Partea specială despre această serie este că chiar codul de recunoaştere 

este diferit pentru fiecare emiţător (se modifică de asemenea de fiecare dată 

când e utilizat). Astfel că, pentru  a permite receptorului recunoaşterea unui 

anume emiţător, codul de recunoaştere trebuie memorat. Această operaţiune 

trebuie repetată pentru fiecare emiţător necesar pentru a comunica cu unitatea 

de comandă a SP6000. 

* Se pot memora până la un maxim de 256 emiţători în receptor. Nici un 

emiţător nu poate fi anulat; toate codurile trebuie şterse. 

Pe parcursul fazei de memorare a codul emiţătorului, se pot alege următoarele 

opţiuni: 

Tip I. Fiecare buton de emiţător activează ieşirea corespunzătoare din 

receptor, adică, butonul 1 activează ieşirea 1, butonul 2 activează ieşirea 2, şi 

aşa mai departe. În acest caz există o singură fază de memorare pentru fiecare 

emiţător; pe parcursul acestei faze, nu contează care buton este apăsat şi doar 

un sector de memorie este ocupat. 

Tip II. Fiecare buton de emiţător poate fi asociat cu o ieşire în parte din 

receptor, de ex. butonul 1 activează ieşirea 3, butonul 2 activează ieşirea 1, şi 

aşa mai departe. În acest caz, emiţătorul trebuie memorat, prin apăsarea 

butonului necesar, pentru activarea fiecărei ieşiri. Normal, fiecare buton poate 

activa doar o ieşire în timp ce aceeaşi ieşire poate fi activată de mai multe 

butoane. O secţiune de memorie este ocupată pentru fiecare buton. 

Unitatea de comandă a SP6000 utilizează doar primele 4 canale receptor, în 

special, ieşirea Nr. 1 este conectată la ieşirea "Pas-cu-Pas"; ieşirile 2-3-4 nu 

sunt utilizate. 

 

 



Instalarea antenei 

Receptorul necesită o antenă de tip ABF sau ABFKIT pentru a opera corect; 

fără o antenă raza de acţiune este limitată la doar câţiva metri. Antena trebuie 

instalată cât mai sus posibil; dacă există structuri din metal sau beton armat în 

apropiere puteţi instala antena în vârf. Dacă cablul furnizat împreună cu 

antena este prea scurt, utilizaţi un cablu coaxial cu impedanţa de 50 Ohm (de 

ex. dispersie joasă RG58); cablul trebuie să nu fie mai lung de 10 m. Conectaţi 

cablul la borna 10 şi pământarea la borna 9. Dacă antena este instalată într-un 

loc neconectat la pământ (structuri de zidărie), borna cablului poate fi legată la 

pământare pentru a furniza o gama mai largă de acţiune. Dacă antena ABF sau 

ABFKIT nu pot fi instalate, puteţi obţine rezultate destul de bune utilizând 

lungimea cablului furnizat cu receptorul drept antenă, întinzându-l şi 

conectându-l la borna 10.  

 

Memorarea unei telecomenzi 

! Atenţie: Când faza de memorare este activată, orice emiţător corect 

recunoscut în cadrul domeniului de recepţie a radioului este memorat. 

Consideraţi acest aspect cu grijă şi îndepărtaţi antena dacă este necesar pentru 

a reduce capacitate receptorului. 

Procedurile de memorare a telecomenzilor trebuie efectuate cu o anumită 

limită de timp; vă rugăm asiguraţi-vă că citiţi şi înţelegeţi întreaga procedură 

înainte de începere. 

Pentru a efectua următoarea procedură, utilizaţi butonul de pe cutia 

radioreceptorului (articol A, Fig. 1b) şi respectiv ledul (articol B, Fig. 1b) din 

stânga butonului. 

Vezi desen pagina 11. 

Tabel "B1"

  

Modul de memorare I 

(fiecare buton activează ieşirea corespunzătoare din receptor) 

Exemplu 

1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul receptorului timp de cel puţin 3 secunde Vezi desen 3s 

2. Lăsaţi butonul când ledul se aprinde Vezi desen 

3. În interval de 10 secunde, apăsaţi butonul 1 al emiţătorului pentru a Vezi desen 2s 



memora timp de cel puţin 2 secunde 

N.B.: Dacă procedura a fost memorată corect, ledul de pe receptor va lumina de 3 ori. 

Dacă mai există şi alţi emiţători ce trebuie memoraţi, repetaţi pasul 3 în interval de alte 

10 secunde. 

Faza de memorare se termină dacă nu se primeşte nici un nou cod timp de 10 secunde. 

Vezi desen x3 

 

Tabel "B2"

  

Modul de memorare II 

(fiecare buton poate fi asociat cu o ieşire anume) 

SP6000 poate utiliza doar ieşirea nr. 1. Nu utilizaţi deci celelalte ieşiri 

Exemplu 

1. Apăsaţi şi lăsaţi butonul de pe receptor Vezi desen 3s 

2. Verificaţi dacă ledul luminează Vezi desen 

3. Memoraţi în interval de 10 secunde prin apăsarea butonului emiţătorului 

corespunzător timp de cel puţin 2 secunde 

Vezi desen 2s 

N.B.: Dacă procedura a fost memorată corect, ledul de pe receptor va lumina de 3 ori. 

Dacă mai există şi alţi emiţători ce trebuie memoraţi, repetaţi pasul 3 în interval de alte 

10 secunde. 

Faza de memorare se termină dacă nu se primeşte nici un nou cod timp de 10 secunde. 

Vezi desen x3 

 

 

Memorarea de la distanţă 

Este posibilă memorarea unui nou emiţător în memoria receptorului fără 

utilizarea tastaturii. O telecomandă ce a fost memorată şi operaţională trebuie 

să fie disponibilă. Noul emiţător va "moşteni" caracteristicile celui precedent 

memorat. 

Astfel, dacă primul emiţător este memorat în modul I, cel nou va fi de 

asemenea memorat în modul I şi orice butoane ale emiţătorului pot fi apăsate. 

Dacă primul emiţător este memorat în modul II cel nou va fi de asemenea 

memorat în modul II, dar butonul ce activează ieşirea necesară trebuie apăsat 

de pe primul emiţător precum şi butonul necesar a fi memorat pe al doilea. 

Citiţi toate instrucţiunile şi apoi efectuaţi operaţiunile una după alta fără 

întrerupere. Acum, cu cele două telecomenzi, NEW (nouă), cea al cărei număr 



de cod vrem să îl introducem, şi OLD (veche), cel precedent memorat, 

poziţionaţi-vă în domeniul de acţiune al controalelor radio (în cadrul 

intervalului lor maxim) şi efectuaţi paşii indicaţi în tabel. 

 

Tabel "B3"

  

Memorare de la distanţă Exemplu 

1. Apăsaţi butonul de pe emiţătorul NOU timp de cel puţin 5 secunde Vezi desen  

2. Apăsaţi butonul de pe emiţătorul VECHI de 3 ori încet Vezi desen 

3. Apăsaţi butonul de pe emiţătorul NOU 1 (o) dată încet apoi eliberaţi-l Vezi desen  

N.B.: Dacă mai există şi alţi emiţători ce trebuie memoraţi, repetaţi paşii de mai sus 

pentru fiecare nou emiţător. 

Vezi desen 

 

Ştergerea tuturor emiţătorilor 

Toate codurile memorate pot fi şterse după cum urmează: 

Tabel "B4"

  

Ştergerea tuturor emiţătorilor Exemplu 

1. Apăsaţi butonul receptorului şi ţineţi-l apăsat Vezi desen  

2. Aşteptaţi ca ledul să se aprindă, apoi aşteptaţi să se stingă, iar apoi 

aşteptaţi să clipească de 3 ori. 

Vezi desen 

3. Lăsaţi butonul exact în timpul celei de-a treia luminări Vezi desen  

N.B.: Dacă procedura a fost corect efectuată, ledul va clipi de 5 ori după câteva 

momente. 

Vezi desen 

 

Caracteristici tehnice ale sistemului 

Receptor SMXI  

Frecvenţa de recepţie 433.92MHz 

Impedanţa de intrare 52Ohms 

Sensibilitate mai mare de 0.5 mV (domeniul mediu 150-200 m 

cu antenă ABF - ABF KIT) 

Decodare cod de rulare pe 52 biţi (4.5 miliarde de combinaţii) 



Temperatura de lucru -100C la +550C 

 

Emiţătorul FLO2R  

Putere iradiată 100µW, o 433.92 MHz 

Butoane 2 

Intrare curent 12 Vcd + 20% -40% cu baterie tip 23A 

Absorbţie medie 24mA 

Temperatura de lucru -400C ÷ +850C 

 

Nr. total de cuvinte: 4246 


