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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 
PENTRU USI GLISANTE AUTOMATE 

 
 
SL3L     LIGHT  
SL4A-SL5A-SL6A   ADVANCED  
SL4E-SL5E-SL6E   EMERGENCY  
SL5H-SL6H    HEAVY  
SL6B     BIG  
SL6HA   HERMETIC-ADVANCED  
SL6HB    HERMETIC-BIG  
SLTA     TELESCOPIC-ADVANCED  
SLTE     TELESCOPIC-EMERGENCY  
 

 
 



1. UTILIZAREA CORECTĂ A UȘILOR GLISANTE AUTOMATE 
 
Automatizarile pentru ușile glisante automate au fost proiectate și construite în conformitate cu standardul european EN 
16005, de asemenea, sistemul inovator și avansat de control electronic face ușa mai sigură, deoarece forțele maxime 
dezvoltate sunt limitate la valori nepericuloase. 
În continuare, trebuie respectate următoarele măsuri de precauție pentru a asigura siguranța în ceea ce privește 
utilizarea intenționată: traficul pietonal de persoane. 
 
1.1 INSTRUCȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ 
 
Aceste avertismente sunt o parte integrantă și esențială a produsului și trebuie furnizate utilizatorului. Citiți-le cu atenție 
deoarece conțin informații importante privind utilizarea și întreținerea în siguranță. Trebuie să păstrați aceste instrucțiuni 
și să le transmiteți utilizatorilor ulteriori ai sistemului. 
 
Acest produs trebuie utilizat numai în scopul pentru care este conceput. Orice altă utilizare este considerată 
necorespunzătoare și, prin urmare, periculoasă. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru orice daune cauzate 
de utilizarea necorespunzătoare, incorectă sau nerezonabilă. 
 
Evitați ramanerea in vecinătatea zonei ocupate de miscarea ușilor glisante. Nu obstrucționați mișcarea ușii glisante 
automate, deoarece poate provoca situații periculoase. 
 
Este interzisă alergarea către o ușă închisă, deoarece timpul de reacție al dispozitivelor de deschidere poate fi insuficient 
pentru a evita o coliziune. 
 
Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale 
reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care li s-a dat supravegherea sau instrucțiunile 
privind utilizarea produsului către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se 
asigura că nu se joacă cu produsul. 
 
În caz de eroare sau defecțiune a produsului, deconectați sursa de alimentare, evitați orice încercare de reparare sau 
intervenție directă și contactați numai personal calificat. Nerespectarea celor de mai sus poate crea o situație 
periculoasă. 
 
Pentru a asigura eficiența sistemului și buna funcționare a acestuia este esențială respectarea instrucțiunilor 
producătorului; întreținerea periodică a ușii glisante automate trebuie efectuată de personal calificat. În special, se 
recomandă verificarea periodică a funcționării corecte a tuturor dispozitivelor de siguranță. Toate lucrările de instalare, 
întreținere și reparații trebuie documentate și puse la dispoziția utilizatorului. 
 
1.2 RESTRICȚII DE UTILIZARE ȘI RISCURI ASUMAT 
 
Standardul european EN 16005 definește clar care sunt principalele pericole și protecția necesară pentru a asigura 
utilizarea unei uși glisante automate în condiții standard. Cu toate acestea, pot exista situații particulare în care este 
necesar să se evalueze posibilele riscuri și să se adopte soluțiile aferente pentru protecție sau reducerea riscurilor. 
De exemplu, instalația particulară poate fi generată de: cerințele arhitecturale, tipul de utilizare, din mediul de utilizare, 
din spațiile din clădire, tipul de utilizatori etc. 
Este datoria instalatorului să identifice și să evalueze aceste riscuri și să notifice proprietarul soluțiilor adoptate, inclusiv 
existența riscurilor asumate sau necesitatea restricțiilor de utilizare, completând tabelul următor. 

 

Ref. Risc asumat Solutie adoptata 

   

   

   

   

 
 

 
 



2. INSTALARE STANDARD  

 

 
Nr. Cod Descriere 

1 
SL5A220 – SALA266 

SL5E220 – SL5E266 

Automatizare SL5A (Advanced) pentru usi glisante 

Automatizare SL5E (Emergency) pentru usi glisante 

2 

OSD1, OSD3, OSD4, OSD5, OSD6 
  
OSD4, OSD7 

Senzor de securitate si de deschidere 
  
Senzor de securitate si de deschidere pentru iesiri de urgenta 
(Emergency) 
(Nota: Pentru a asigura siguranța ușii, sunt necesari 2 senzori, unul pe 
fiecare parte) 

3 
SL5FS  
 

Sistem de prindere a senzorului 

4 FSD1, FSD4, FSD5, FSD6 Selector de functii electronic 
5  Cablu electric de conectare a automatizarii 
6 SF30 Sistem de profile pentru usi glisante 

 
Notă: Acestea sunt componentele și codurile cele mai frecvent utilizate în sistemele pentru ușile glisante automate. 
Gama completă de echipamente și accesorii este, de asemenea, disponibilă în lista de vânzări. 
Caracteristicile de funcționare și performanță date pot fi garantate numai cu utilizarea accesoriilor FACE și a 
dispozitivelor de siguranță. Aceasta este o traducere a instrucțiunii originale pentru utilizator din italiană. Toate datele și 
informațiile conținute în acest manual au fost elaborate și verificate cu cea mai mare atenție. Cu toate acestea, FACE 
nu își poate asuma nicio responsabilitate pentru eventuale erori, omisiuni sau inexactități din motive tehnice sau 
ilustrative. 
FACE își rezervă dreptul de a aduce modificări și îmbunătățiri produselor lor. Din acest motiv, ilustrațiile și informațiile 
care apar în acest document nu sunt definitive. 
Această ediție a manualului anulează și înlocuiește toate versiunile anterioare. În caz de modificare va fi emisă o nouă 
ediție. 
 



3. DATE TEHNICE 
 

Model Tip automatizare Dimensiunile maxime 
ale automatizarii 

Sarcina 
nominala 

Greutatea 
foii mobile 

Clasa de 
functionare 

SL3L  LIGHT  100 x 148 x 6600 mm  80 N  1 x 70 kg  

2 x 50 kg  

2 x 60 kg 

100%  

100%  

S3 = 80% 

SL4A  ADVANCED  125 x 156 x 6600 mm  150 N  1 x 100 kg  

2 x 90 kg 

100%  

100% 

SL4E  EMERGENCY  125 x 156 x 6600 mm  150 N  1 x 100 kg  

2 x 90 kg 

100%  

100% 

SL5A  ADVANCED  125 x 156 x 6600 mm  150 N  1 x 140 kg  

2 x 120 kg 

100%  

100% 

SL5E  EMERGENCY  125 x 156 x 6600 mm  150 N  1 x 140 kg  

2 x 120 kg 

100%  

100% 

SL5H  HEAVY  125 x 156 x 6600 mm  150 N  1 x 180 kg  

2 x 150 kg 

S3 = 60%  

S3 = 60% 

SL6A  ADVANCED  125 x 156 x 6600 mm  150 N  1 x 140 kg  

2 x 120 kg 

100%  

100% 

SL6E  EMERGENCY  125 x 156 x 6600 mm  150 N  1 x 140 kg  

2 x 120 kg 

100%  

100% 

SL6H  HEAVY  125 x 156 x 6600 mm  150 N  1 x 180 kg  

2 x 150 kg 

S3 = 60%  

S3 = 60% 

SL6B  BIG  125 x 156 x 6600 mm  350 N  1 x 400 kg  

2 x 250 kg 

S3 = 60%  

S3 = 60% 

SL6HA  HERMETIC-ADVANCED  125 x 156 x 6600 mm  150 N  1 x 100 kg  S3 = 60% 

SL6HB  HERMETIC-BIG  125 x 156 x 6600 mm  350 N  1 x 200 kg  S3 = 60% 

SLTA  TELESCOPIC-ADVANCED  125 x 216 x 6600 mm  150 N  2 x 100 kg  

4 x 70 kg 

100%  

100% 

SLTE  TELESCOPIC-EMERGENCY  125 x 216 x 6600 mm  150 N  2 x 100 kg  

4 x 70 kg 

100%  

100% 

 
Notă: Datele tehnice de mai sus se referă la condițiile medii de utilizare și nu pot fi sigure în fiecare caz. Fiecare 
intrare automata poate fi influentata de urmatoarele elemente: fricțiunea, echilibrarea și condițiile de mediu, ce pot 
modifica substanțial atât durata, cât și calitatea funcționării intrării automate sau a unora dintre componentele sale, 
inclusiv automatizarea. Instalatorul trebuie să adopte coeficienți de siguranță adecvați pentru fiecare instalație 
speciala. 
 
 
 
 
 
 



 
4. UTILIZAREA SELECTORULUI DE FUNCȚII ELECTRONICE 

              

 

Simbol Descriere 

UȘĂ DESCHISĂ 
Când este selectat, simbolul se aprinde, ușa este permanent deschisă. 
Notă: foile mobile pot fi încă manipulate manual. 

FUNCȚIONARE AUTOMATĂ PARȚIALĂ 
Când este selectat, simbolul se aprinde și funcționarea automată a ușii se face cu o deschidere parțială a 
foilor mobile (deschidere partiala de iarna). 

FUNCȚIONARE AUTOMATĂ BI-DIRECȚIONALĂ 
Când este selectat, simbolul se aprinde, ușa funcționează automat în modul bidirecțional. 
RESETARE 
Selectați simbolul timp de 5 secunde, automatizarea efectuează autotestul și învățarea automată. 

FUNCȚIONARE AUTOMATĂ UNIDIRECTIONALA 
Când este selectat, simbolul se aprinde și funcționarea automată a ușii este în modul unidirecțional. 

UȘĂ ÎNCHISĂ 
Când este selectată, ușa este închisă permanent. 
Dacă dispozitivul de blocare este prezent, ușa este închisă și blocată. 
Notă: utilizând meniul SEL> DLAY puteți regla timpul de întârziere pentru a închide ușa. 
PRIORITATE DE ÎNCHIDERE 
Selectați simbolul timp de 3 secunde, automatizarea se închide încet. 

SELECTORUL DE FUNCȚII NU ESTE ACTIV 
Simbolul se aprinde atunci când selectorul de funcții nu este activ. Pentru a activa funcționarea temporară a 
selectorului de funcții este necesar să apropiați card-ul de simbolul NFC (FSD1-FSD5) sau să introduceți 
codul (FSD4-FSD6) sau selectați timp de 3 secunde sigla. 

ACTIVAREA SELECTORULUI DE FUNCȚII 
Selectați logo-ul timp de 3 secunde (indicatorul de blocare se stinge), selectorul de funcții este activat timp de 
10 secunde. Daca timpul a expirat selectorul de funcții se oprește (simbolul blocării se aprinde). 

ACTIVAREA AUTORIZATĂ A SELECTORULUI DE FUNCȚII CU CARD 

Apropiați cardul de simbolul NFC (indicatorul de blocare se stinge), selectorul de funcții este activat timp de 

10 secunde. Daca timpul a expirat selectorul de funcții se oprește (simbolul blocării se aprinde). 

ACTIVAREA AUTORIZATĂ A SELECTORULUI DE FUNCȚII PRIN CODUL NUMERIC 

Apăsați sigla, introduceți codul (maximum 5 numere), apăsați sigla pentru confirmare, (simbolul blocării se 

stinge), selectorul de funcții este activat timp de 10 secunde. Daca timpul a expirat selectorul de funcții se 

oprește (simbolul blocării se aprinde). 

SEMNAL BATERIE 
Simbol baterie oprit = ușa funcționează cu sursa de alimentare 
Simbolul bateriei este activat = ușa funcționează cu bateria 
Simbolul bateriei clipește = bateria este descărcată sau deconectată 

SEMNAL INFORMATIV 
Simbol informațional activ = este necesar să se efectueze întreținerea obișnuită a ușii. 
Simbolul informațional intermitent = arată prezența alarmelor: 
- 1 flash = defecțiune a dispozitivului electronic de control sau de blocare; 
- 2 flash-uri = defecțiune mecanică; 
- 3 flash-uri = eșecul testului de siguranță al senzorului; 
- 4 flash-uri = supra-temperatura motorului. 
- 5 flash-uri = eșecul controlului electronic de urgență 



 
 

5. UTILIZARE MANUALĂ A UȘILOR CULISANTE 

Automatizarile FACE pentru ușile glisante automate sunt extrem de reversibile și permit manipularea manuală a ușilor 

fără efort suplimentar. 

Situațiile în care este necesară mutarea ușii manual sunt în principal două: 

- Pentru curățarea ușilor, a sticlei și a dispozitivelor externe ale automatizării; 

- În cazul întreruperii alimentării electrice sau deteriorării automatizării. 

Notă: în ambele cazuri, orice zăvoare și încuietori montate pe uși trebuie deschise. 

 

5.1 UTILIZARE MANUALĂ A UȘILOR GLISANTE PENTRU OPERAȚIA DE CURĂȚARE A UȘILOR 

Manevrarea manuală a ușii glisante este întotdeauna posibilă, selectați modul de deschidere a ușii 
din selectorul de funcții. 

Notă: în absența selectorului de funcții, puteți păstra modul ușă deschisă printr-un comutator conectat 
la bornele 1-KO ale controlului electronic.  

 

5.2 UTILIZARE MANUALA A USILOR GLISANTE IN CAZUL INTRERUPERII ALIMENTARII ELECTRICE SAU IN 
CAZUL DETERIORARII AUTOMATIZARII 

 

Manipularea manuală a ușii glisante este întotdeauna posibilă chiar și în cazul întreruperii curentului electric sau în 
cazul deteriorării automatizării. 

În prezența dispozitivului de blocare bistabil, prin tragerea cablului de deblocare, deblocați ușa și rămâne deblocată 
până la restabilirea funcționării electrice. 

 

 
 
Pentru a scoate sursa de alimentare, de exemplu în caz de 
esec al automatizării, deconectați-l de la priza din apropierea 
automatizarii sau opriți siguranta din sistemul electric. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. UTILIZARE MANUALĂ A UȘILOR CULISANTE CU SISTEM DE BREAK_OUT 

 

 

 
Dacă ușa glisantă automată este o ușă de ieșire de urgență echipată cu sistem de break-out în direcția de evacuare, 

procedați după cum urmează: 

Asigurați-vă că etichetele furnizate sunt aplicate, într-o locație vizibilă pe fiecare ușă glisantă în direcția de evacuare. 

Ușile glisante și foile laterale care se deschid se obțin prin împingerea ușilor în direcția de evacuare. Este suficient să 

se aplice o forță care să nu depășească 220 N lângă marginea de închidere la 1 m înălțime. 

Ieșirea ușilor oprește modul automat, iar ușa poate fi doar mutată manual. 

Pentru a restabili funcționarea automată a ușii glisante: 

- repoziționați manual ușile glisante ca poziție inițială, 

Atenție: ușile glisante nu trebuie închise complet. 

- repoziționați manual foile laterale in pozitia iniliala, dacă există. 

 

7. UTILIZAREA UȘII GLISANTE PENTRU IEȘIREA DE URGENȚĂ (FĂRĂ SISTEM DE BREAK-OUT) 
Automatizarea EMERGENCY (de urgenta) este utilizat la ieșirile de urgență și permite deschiderea automată a ușii în 

caz de defecțiune, în absența curentului electric sau în cazul semnalizării de către un sistem de alarmă. 

Ușa trebuie să fie echipată cu deschiderea senzorului pentru ieșirile de urgență, instalată în direcția de evacuare. 

Pentru a menține ușa închisă și a opri funcționarea ieșirii de urgență, trebuie să instalați selectorul 

electronic de funcții. 

Selectorul de funcții trebuie să fie accesibil numai de către personalul autorizat, prin utilizarea de 

ecusoane. 

Notă: de fiecare dată când porniți sau la fiecare 24 de ore, se efectuează testul de deschidere de urgență. 

 

Când este necesar, ușa trebuie să fie echipată cu un dispozitiv de deschidere de urgență, instalat într-

o poziție ușor identificabilă și accesibilă în direcția ieșirii. 

Dispozitivul de deschidere de urgență permite deschiderea imediată a ușii, indiferent de poziția 

dispozitivului selector de funcții. 

 

 

 
 
 



8. DEPANARE 
 
Următoarea listă de posibile probleme trebuie utilizată de personal calificat. 
 

Problema Cauza probabila Remedy 

Automatizarea nu se 
deschide sau se închide. 

Fara alimentare (afisaj oprit). Verificati sursa de alimentare. 

Siguranta de alimentare arsa (afisaj 
oprit).  

Inlocuiti siguranta de alimentare. 

Scurtcircuit al accesoriilor externe.  Deconectați toate accesoriile de la bornele 
0-1 și reconectați-le unul câte unul 
(verificați tensiunea 12V). 

Usa este blocata cu suruburi sau 
incuietori.  

Verificati miscarea libara a usilor. 

Automatizarea nu 
îndeplinește funcțiile setate. 

Selectorul de funcții este setat incorect Verificați și corectați setările selectorului de 
funcții. 

Dispozitivele de control sau de 
siguranță sunt întotdeauna activate. 

Deconectați dispozitivele de la terminal și 
verificați funcționarea ușii. 

Mișcarea ușilor nu este 
liniară sau inversează 
mișcarea fără niciun motiv. 

Automatizarea nu realizează cu succes 
învățarea automată. 

Efectuați o resetare utilizând comanda 1-29 
sau opriți și porniți automatizarea. 

Automatizarea se deschide, 
dar nu se închide 

Anomalii în timpul testului dispozitivelor 
de siguranță. 

Jumperul contactează unul câte unul 41 -8A, 
41 -8B, 41 - 6A, 6B - 41. 

Dispozitivele de deschidere sunt 
activate. 

Verificați dacă senzorii de deschidere nu sunt 
supuși vibrațiilor, nu efectuați detectări false 
sau prezența obiectelor în mișcare în câmpul 
de acțiune. 

Închiderea automată nu funcționează. Verificați setările selectorului de funcții. 

Dispozitivele de siguranță nu 
se activează. 

Conexiuni incorecte între dispozitivele 
de siguranță și controlul electronic. 

Verificați dacă contactele de siguranță ale 
dispozitivelor sunt conectate corect la blocurile 
de borne și că jumperii relativi au fost scoși. 

Automatizarea se deschide de 
la sine. 

Dispozitivele de deschidere și siguranță 
sunt instabile sau detectează corpuri în 
mișcare 

Verificați dacă senzorii de deschidere nu sunt 
supuși vibrațiilor, nu efectuați detectări false 
sau prezența corpurilor în mișcare în câmpul 
de acțiune. 

Automatizarea de URGENȚĂ testează 
deschiderea de urgență. 

Așteptați testul. 

Automatizarea de URGENȚĂ a 
detectat o eroare. 

Verificați prezența sursei de alimentare. 
Verificați conexiunea bateriei și eficiența 
acesteia. 
Verificați închiderea contactului 1-EO. 
Asigurați-vă că dispozitivul selector de 
funcții este în modul protejat (simbolul 
lacătului ar trebui aprins). 

Dacă este prezent, verificați poziția 
dispozitivului de blocare și conexiunea 1-S1. 

Dispozitivul de blocare 
nu blochează sau 
deblochează ușile. 

Conectarea greșită a dispozitivului de 
blocare la comanda electronică. 

Verificați conexiunea corectă de 
culoare a dispozitivului de blocare 

Suporturile de blocare a 
atașamentului, fixate pe cărucior, nu 
se vor elibera 

Verificați reglarea poziției dispozitivului 
de blocare a cuplajului. 

Tragând cablul de eliberare nu 
deblocați ușile. 

Verificați montarea corectă a cablului de 
deblocare pe încuietoare. 



9. AVERTISMENTE PE AFIȘUL DE CONTROL ELECTRONIC ȘI PE SELECTORUL DE FUNCȚII 

Avertismentele de pe afișajul electronic de control trebuie utilizate de personal calificat. 

 

ECRAN SEL FLASH ATENTIONARE                                                    VERIFICARE 

W001                 1        Eroare encoder                                                                                         Verificați conexiunea encoderului 

W002                 1        Scurtcircuit motor                                                                                    Verificați conexiunea motorului 

W003                 1        Eroare control motor                                                                               Verificare control electronic 

W010                 2        Direcția inversată                                                                                     Verificați prezența obstacolelor 

W011                 2        Ruleaza prea mult                                                                                    Verificați conexiunea curelei 

W012                 2        Ruleaza prea putin                                                                                   Verificați prezența obstacolelor 

W013                 2        Ruleaza peste opritor                                                                              Verificați opritoarele mecanice 

W030                 5        Card de urgenta nedetectat                                                                   Eroare de control electronic 

W031                 5        Comunicarea întreruptă                                                                          Eroare de control electronic 

W032                 5        Eroare intrare senzor de urgență                                                          Eroare control electronic 

W033                 5        Esec test deschidere de urgență                                                           Verificați motorul conexiunii - control electronic 

W034                 5        Eroare releu motor                                                                                  Eroare control electronic 

W035                 5        Eroare poziție blocare                                                                             Verificați blocarea și conexiunile microîntrerupătorului 

W036                 5        Eroare la funcționarea blocării                                                              Verificați conexiunile de blocare și microîntrerupător 

W037                 5        Eroare la deschidere                                                                               Verificați prezența obstacolelor 

W038                 5        Eroare test deschidere de urgență                                                       Verificați conexiunea motorului - control electronic 

W039                 5        Contact 1-KC închis mai mult de 10 secunde                                      Verificați conexiunea la terminalul KC 

W100     -          -          Eroare de programare                                                                            Repetați procedura de programare din meniul MEM> FW 

W103     -          -          Eroare selector de programare                                                             Repetați procedura de programare din meniul SEL> FW 

W104     -          -          Eroare proframare de urgenta                                                              Repetați procedura de programare din meniul MEM> FW 

W127     -          -          Resetare automatizare                                                                            Automatizarea efectuează un test automat 

W128                on       Fără sursă de alimentare                                                                        Verificați sursa de alimentare 

W129                1         Fără baterie                                                                                               Verificați conexiunea bateriei 

W130                1         Baterie descărcată                                                                                    Înlocuiți sau reîncărcați bateria 

W140                3         6A eșec la testul de siguranță                                                                 Verificați conexiunea senzorului de siguranță 

W141                3         6B eșec la testul de siguranță                                                                 Verificați conexiunea senzorului de siguranță 

W142                3         8A eșec la testul de siguranță                                                                 Verificați conexiunea senzorului de siguranță 

W143                3         8B eșec la testul de siguranță                                                                 Verificați conexiunea senzorului de siguranță 

W145                4         Supraincalzirea motorului (primul pas)                                                Reduceti viteza usii 

W146                4         Supraincalzirea motorului (al doilea pas)                                             Ușa se oprește 

W148                1         Suprasarcina dispozitiv de blocare                                                        Verificați meniul ADV> TYLK și conexiunea de blocare 

W150                2         Obstacol în deschidere                                                                            Verificați prezența obstacolelor 

W151                2         Obstacol la închidere                                                                               Verificați prezența obstacolelor 

W152                2         Ușa blocată deschisă                                                                                Verificați prezența încuietorilor 

W153                2         Ușa blocată închisă                                                                                   Verificați prezența încuietorilor 

W160                1         Eroare de sincronizare                                                                             Verificați meniul ADV> SYNC și ADV> INK 

W256     -          -          Pornire - 

W257     -          -          Actualizare firmware - 

W320                on       Semnalizarea întreținerii                                                                         Verificați meniul INFO> SERV 

W330                1         Reglare între motor și electronică                                                          Așteptați aproximativ 3-30 de secunde 

 
 



 

10. PLANUL DE ÎNTREȚINERE DE RUTINA A UȘILOR GLISANTE AUTOMATE 

 

Pentru a asigura funcționarea corectă și utilizarea în siguranță a ușii automate, conform cerințelor standardului european 

EN16005, proprietarul trebuie să efectueze întreținerea de rutină de către personal calificat. 

Cu excepția curățării de rutină a ușii și a șinelor de podea, care se află sub responsabilitatea proprietarului, toate lucrările 

de întreținere și reparații trebuie efectuate de personal calificat. 

Următorul tabel listează sarcinile legate de întreținerea de rutină și frecvența intervenției legate de o funcționare 

automată a ușii glisante cu condiții standard. În cazul unor condiții de operare mai severe sau în cazul utilizării sporadice 

a ușii glisante automate, frecvența întreținerii poate fi constant adecvată. 

 

Sarcini Frecventa 
Scoateți sursa de alimentare, deschideți automatizarea și efectuați următoarele 
verificări: 
- Verificați toate șuruburile de fixare a componentelor în cadrul automatizării. 
- Verificați curățenia transportului și a șinei. 
- Verificați tensiunea corectă a curelei. 
- Verificați starea de uzură a curelei și roțile de transport (dacă este necesar 
înlocuiți-le). 
- Verificați montarea corectă a ușilor pe trăsuri. 
- Dacă este prezent, verificați cuplarea corectă a dispozitivului de blocare și 
funcționarea cablul de eliberare. 

La fiecare 6 luni sau dupa 200.000 
cicluri 

Conectați sursa de alimentare și efectuați următoarele verificări și ajustări: 

- Verificați funcționarea corectă a dispozitivelor de control și siguranța. 

- Verificați dacă zona de detectare a senzorilor de securitate respectă cerințele 

funcții de securitate de automatizare și a standardului european EN16005. 

- Dacă este prezent, verificați funcționarea corectă a dispozitivului de blocare. 

1 dată pe an. 

- Dacă este prezent, verificați funcționarea corectă a dispozitivului de alimentare 
a bateriei (dacă este necesar înlocuiți bateria). 

La fiecare 6 luni sau dupa 200.000 
cicluri 

Nota: verificarea functiilor de 
securitate si de siguranta a unei 
usi glisanta automate, trebuie 
facuta cel putin 1 data pe an  

 
Toate lucrările de întreținere, înlocuire, reparație, actualizare etc..... trebuie să fie scrise în carnetul de probă, conform 
cerințelor standardului european EN16005, și livrate proprietarului ușii glisante automate. 
 
Pentru reparații sau înlocuiri de produse, trebuie utilizate piese de schimb originale. 

10.1 ELIMINAREA PRODUSELOR 
 

Materialele de ambalare (carton, plastic, etc.) trebuie aruncate ca deșeuri menajere solide și pur și 

simplu separate de alte deșeuri pentru reciclare. 

Produsele noastre sunt realizate din diverse materiale. Cele mai multe dintre acestea (aluminiu, 

plastic, fier, cabluri electrice) sunt clasificate ca deșeuri menajere solide. Ele pot fi reciclate 

separându-le înainte de a le arunca la uzine autorizate din oraș. 

În timp ce alte componente (plăci de control, baterii și așa mai departe) pot conține poluanți 

periculoși. Prin urmare, acestea trebuie eliminate de către servicii profesionale autorizate, certificate. 

Înainte de eliminare, este întotdeauna recomandabil să verificați legile specifice care se aplică în zona dvs. 

NU ARUNCATI ÎN MEDIU NECONTROLAT 

 
 
 
 
 
 
 



 

CARNET DE INTRETINERE 
PENTRU USI GLISANTE AUTOMATE 

CONFORM DIRECTIVEI MASINILOR ELECTRICE 2006/42/CE ȘI STANDARDUL EUROPEAN EN 16005 
 
Această carnet de intretinere conține referințe tehnice și evidențe ale instalării, întreținerii, reparațiilor și modificărilor efectuate și 
trebuie pusă la dispoziție pentru orice inspecție de către organismele autorizate. 
 

SPECIFICATIA SI INSTALEREA USII GLISANTE AUTOMATE 

Producator / instalator: ______________________________________________________________________________________ 
Nume, adresa persoana de contact  

Client / Proprietar:         ______________________________________________________________________________________ 
Nume, adresa persoana de contact  

Nr. Comanda:                  ______________________________________________________________________________________ 
Numarul si data comenzii  

Model si descriere:        ______________________________________________________________________________________ 
Tipul usii  

Dimensiune si greutate:______________________________________________________________________________________  
Lățimea ușii, dimensiunile și greutatea foilor fixe/mobile 

Serie:                                ______________________________________________________________________________________ 
Numarul de identificare a usii  

Locatie:                           ______________________________________________________________________________________ 
Adresa de instalare 

 
 

LISTA COMPONENTELOR INSTALATE  

Caracteristicile tehnice și performanțele componentelor enumerate mai jos sunt documentate în manualele de instalare 
relevante și / sau pe eticheta de pe componentă. 

Drive unit:                     ______________________________________________________________________________________ 
Model, tIp, nr. serie  

Motor:                          ______________________________________________________________________________________ 
Model, tIp, nr. serie  

Control electronic:     ________________________________________________________________________________________ 
Model, tIp, nr. serie  

Radare de siguranta:  ________________________________________________________________________________________ 
Model, tIp, nr. serie  

Dispozitiv de control: ________________________________________________________________________________________ 
Model, tIp, nr. serie  

Alte dispozitive:          ________________________________________________________________________________________ 
Model, tIp, nr. serie  

Alte componente:      ________________________________________________________________________________________ 
Model, tIp, nr. serie  

 

 



 
 

RAPORT DE ÎNCEPERE 
Bifați caseta corespunzătoare lucrării realizate: C = Conform, NC = Neconform, NA = Nu se aplică. 

Pasi  Descriere  C  NC  NA 

1  Verificați structura existentă și fixarea automatizării    

2  Verificați montarea corectă a foilor mobile si a rolelor/carucioare și reglarea 
acestora 

   

3  Verificați ca rolele/carucioare sa nu iasa de pe sina culisanta    

4  Verificați reglarea tensiunii curelei    

5  Verificarea opritorilor mecanice și fixarea tuturor șuruburilor    

6  Verificați ghidajului de podea    

7  Verificați dacă deschiderea este conformă cu cererea clientului    

8  Verificați distanta dintre foi și podea    

9  Verificați spațiul de siguranță dintre foi și piesele fixe    

10  Verificat manual dacă foile alunecă fără frecare    

11  Verificarea conexiunii electrica a dispozitivelor    

12  Verificați zona de detectare a senzorului de deschidere și de siguranță    

13  Verificați comenzile suplimentare de deschidere (butoane, contacte cheie etc.)    

14  Verificați selectorul de funcții    

15  Verificați funcționarea bateriei    

16  Verificați funcționarea dispozitivului de blocare și deblocarea manuală    

17  Verificați viteza de deschidere și închidere    

18  Livrarea declaratiei de conformitate    

19  Livrarea instructiunilor de utilizare    

20  Livrarea carnetului de intretinere    

21  Verificați deschiderea împingând manual foile mobile pentru căile de evacuare    

22  Verificați deschiderea automată de urgență a foilor mobile pentru căile de 
evacuare 

   

     

     

     

     

Data  Semnatura tehnicianului  Semnatura beneficiarului 



 
 

DESCRIEREA LUCRĂRII 
Bifați caseta corespunzătoare muncii efectuate. Descrieți posibilele riscuri reziduale și / sau utilizarea necorespunzătoare previzibilă. 

[ ] Instalare  

[ ] Pornire  

[ ] Ajustari  

[ ] Mentenanta  

[ ] Reparatii  

[ ] Modificari 

 

Data  Semnatura tehnicianului  Semnatura beneficiarului 

 
 

DESCRIEREA LUCRĂRII 

Bifați caseta corespunzătoare muncii efectuate. Descrieți posibilele riscuri reziduale și / sau utilizarea necorespunzătoare previzibilă. 

[ ] Instalare  

[ ] Pornire  

[ ] Ajustari  

[ ] Mentenanta  

[ ] Reparatii  

[ ] Modificari 

 

Data  Semnatura tehnicianului  Semnatura beneficiarului 

 
 

DESCRIEREA LUCRĂRII 

Bifați caseta corespunzătoare muncii efectuate. Descrieți posibilele riscuri reziduale și / sau utilizarea necorespunzătoare previzibilă. 

[ ] Instalare  

[ ] Pornire  

[ ] Ajustari  

[ ] Mentenanta  

[ ] Reparatii  

[ ] Modificari 

 

Data  Semnatura tehnicianului  Semnatura beneficiarului 



 

 
DECLARATIE DE CONFORMITATE 

Machines Directive 2006/42/EC, Annex II-A 

 

 

 
 

 

 

Producator: 

Adresa:  

 

DECLARAM CA: 
 

 

 

Produsul: 

Locatia:  

 
 
Respecta Directiva Masinilor 2006/42/EC.  

Respectă Directiva 2014/30 / UE privind compatibilitatea electromagnetică 

 
 
Acesta respectă următoarele standarde armonizate: 
 
EN 16005              Seturi de uși glisate acționate electric. Siguranță în utilizare. Cerințe și metode de încercare 

                   _____________________________________________________________________________________ 

                   _____________________________________________________________________________________ 

                   _____________________________________________________________________________________ 

 

Documentația tehnică este gestionată de: 
 
Nume:         ____________________________________________________________________________________ 

Adresa:       ____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Locul si data: ___________________________________________________________________________________ 

Nume:           ___________________________________________________________________________________ 

Pozitie:          ___________________________________________________________________________________ 

Semnatura:   ___________________________________________________________________________________ 


