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Instruccions de maneig

Programador

El programador per a connectar o desconnectar el sistema i per a 
seleccionar la manera de funcionament de l'automatisme, es pot 
situar o bé en la pròpia tapa de l'operador o bé externament de 
manera pròxima a la porta.

Per a posar en marxa la porta, assegurar-se que el botó vermell 
d'emergència (opcional), que es troba localitzat en la majoria dels 
casos pròxim al programador, es trobi alliberat (girar i tirar)
Per mitjà del programador es pot seleccionar entre les cinc 
funcions següents:
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Posicions del programador

TANCAT
La unitat està apagada. En el cas d'unitats equipades amb 
mecanisme de bloqueig opcional, la porta queda bloquejada de 
manera
electromecànica.

AUTOMÀTIC
Si una persona o un objecte entra en el radi d'abast del detector 
de radar, la porta s'obre fins a aconseguir l'ample d'obertura 
màxim i es tanca quan finalitza el temps de permanència en 
posició oberta preestablert.
El temps de permanència en posició oberta s'ajusta a través de les 
tecles de la unitat de comandament.

SORTIDA
El sensor extern es desactiva, l'obertura de la porta només pot 
realitzar-se des de dins (p. ex., funció d'un solo sentit quan es 
tanca la botiga).

OBERTURA PARCIAL 
Si una persona o un objecte entra en el radi d'abast dels detectors 
de presència o les fotocèl·lules, la porta s'obre fins a aconseguir el 
màxim d'obertura parcial preestablert i es tanca quan finalitza el 
temps de permanència en posició oberta.

OBERT
La porta s'obre a velocitat lenta fins a aconseguir l'ample 
d'obertura màxim i roman en aquesta posició fins que se 
selecciona una altra funció.

LED de emergència 
Indica quan aquesta activada l'obertura d'emergència en l'ÉS 
200-2D

Ajust de l'ample d'OBERTURA PARCIAL
L'ample d'obertura parcial de la porta pot ajustar-se 
individualment segons preferències de l’usuari

A partir de l'ample de la porta complet, pot establir-se un ample 
d'obertura reduït = ample d'obertura parcial (p. ex., a l'hivern, 
per a reduir els corrents d'aire).

• Tancar la porta
• Col·locar el programador en "OBERT"
• La porta s'obre a velocitat lenta.
• Una vegada aconseguit l'ample d'obertura parcial desitjat,  
   col·loqui el programador en "OBERTURA PARCIAL".
• La porta es deté i la unitat de comandament emmagatzema    
   la posició aconseguida com a nou ample d'obertura parcial.
• La porta es torna a tancar.
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Passatge Puig i Pujol, 3-5
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Consulti les nostres diferents modalitats
de manteniments preventius.

Des de 14 € al mes.
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Manteniments i cuidats

Un adequat servei de manteniment li garanteix minimitzar el risc 
d'avaries i la prolongació de la vida útil del seu operador, així com el 
compliment de la legislació vigent.

Recanvis
Els següents components es deuen comprovar regularment per a 
analitzar el seu estat i reemplaçar si és necessari per a assegurar un 
correcte funcionament del sistema.

•  Carros cada 5 anys
•  Bateria d'emergència cada 2 anys
•  Goma i topalls en cada visita de manteniment
• Carril de rodadura en cas de deteriorament
• Corretja dentada cada 1.000.000 de cicles
• Guies de sòl segons deterioració
• Comprovar elements de seguretat
• Verificar correcte funcionament segons normativa

Neteja
Durant la neteja, el programador haurà de col·locar-se en posició 
"TANCAT" o "OBERT" amb la finalitat d'evitar algun moviment 
involuntari.

El conjunt d'elements de la porta de corredissa (alumini, cristall, tapes) 
poden netejar-se amb un drap humit i detergents comercials normals. 
Les fotocèl·lules de seguretat han de netejar-se amb un drap sec. Les 
guies de sòl hauran de mantenir-se netes de brutícia.

Interruptor ATUR D'EMERGÈNCIA (opcional) Només amb ES 200 i ES 
200 Easy.

Col·locar el programador en AUTOMÀTIC, OBERTURA PARCIAL I SORTIDA.
•  Prémer L'interruptor "ATUR EMERGÈNCIA" de manera que       
    s'interrompi el circuit del motor.
•  Les fulles de la porta es detenen i poden moure's               
    manualment.

Polsador OBERTURA EMERGÈNCIA (opcional) Només ÉS 200 2 D

Activador nit-banc
(Opcions: Interruptor a clau, lector de targetes o polsador)

Programador en "TANCAT"
Si s'emet un senyal a través de l'interruptor a clau o polsador:

• La porta desbloqueja i obre
• La porta torna a tancar immediatament després que l'usuari  
   ha travessat la porta o a l'acabo de la temporització            
   nit-banc.
• La porta es torna a bloquejar

Reinici després d'un tall de corrent
Després d'un tall de corrent, la unitat de comandament realitza un acte 
test de la unitat de comandament (aprox. 5 segons) per raons de 
seguretat.

Després d'això, la porta es tanca a velocitat lenta i reprèn el seu 
funcionament en l'última funció seleccionada del programador.

Per contractar manteniment aconsegueixes:

Ser client TECSERVICE
té avantatges

Si ja ets client de manteniment:

Garantim el cumplimient de la normativa vigent

Atenció preferent en cas d’avaria

Servei en màxim 24h.

Assistència en caps de setmana i festius
(només per a clients abonats).

Per a nous clients de manteniment:

10% de dte. en revisió del seu automatisme
15% de dte. en la tarifa de recanvis
20% de dte. en mà d’obra i desplaçament


