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Standardul european SR EN16005 specifică cerințele de proiectare și metodele 
de testare a usilor glisante automate utilizate atât la interiorul cat si la exteriorul 
cladirilor. La punctul 4.7.2, sunt prevăzute cerințe suplimentare pentru usile glisante 
automate, aceste cerințe sunt respectate în totalitate de FACE. 

Aplicarea standardului de către fabricant acordă prezumția conformității cu 
cerințele esențiale de securitate prevăzute în Directiva privind echipamentele tehnice, 
prin urmare orice reglementare națională, spre deosebire de aceasta, trebuie considerată 
abrogată. 

 

DESCRIEREA TEHNICĂ A CARACTERISTICILOR DE SECURITATE 

 

1. INTRODUCERE 
 

1.1 Descrierea generală. Ușile glisante din seriile SL4, SL5 și SLT (telescopice) 
sunt echipate cu un motor asincron Brushless DC (fără perii) avand incorporata 
o unitate electromecanică. O placă de baza gestionează senzorii, determină 
funcțiile sistemului, în funcție de modul de operare selectat și are legatura cu 
motorul printr-un circuit PWM. Poziția și viteza foilor sunt determinate folosind 
un codificator unghiular bazat pe detectarea câmpului magnetic. Ușa va fi dotata 
cu un operator avand un motor asincron (fara perii) cu dubla infasurare. 
 

1.2 Utilizare și certificări. Usile glisante din seriile SL4, SL5 și SLT (telescopică) 
sunt proiectate pentru aplicații rezidențiale și comerciale. Aplicațiile sunt 
conforme cu norma europeană SR EN 16005, cu norma germană DIN 18650. 
 

2. OPERATORI ȘI COMPONENTE 
 

2.1 Arhitectura operatorului. Următoarea figură descrie arhitectura operatorului, 
în ceea ce privește sursele de alimentare, intrările senzorilor, unitatea de comandă 
(placa principală plus tabloul de urgență) și unitatea de antrenare. 
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2.2 Motor. Se utilizează un motor Brushless DC (fără perii), garantie minim 5 ani 
care conduce cureaua fara pinion sau reductor. Un control sofisticat al motorului 
este folosit pentru optimizarea cuplului și creșterea eficienței. Senzorul de 
poziție, montat pe capacul motorului, este folosit pentru a detecta poziția și viteza 
foilor. Motorul are două sisteme de înfășurare complet independente. Această 
soluție, împreună cu sistemul electronic, garantează capacitatea de a deschide ușa 
în orice stare de avarie electrică. Chiar și senzorul de poziție nu este necesar în 
timpul deschiderii de urgență. Performanța fiecărui sistem de înfășurare este 
verificată periodic, dând posibilitatea de a mișca corect ușa. 

 

2.3 Unitatea electronică. Unitatea electronică este un modul compact, nefiind 
necesara cablarea intre diferite placi electronice, oferind astfel un sistem foarte 
simplu și ușor de utilizat. Pe plan intern, unitatea electronică este formată dintr-
o placă principală care include: 
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 sursă de alimentare cu comutare automata, ce poate accepta intrarii variind între 
100 și 240 Vac nominal; 

 unitate logică principală cu un microcontroler pe 32 de biți, care gestionează toate 
comenzile de intrare și iesire, în special funcțiile de intrare / ieșire referitoare la 
funcțiile de siguranță; 

 circuit trifazic de acționare a motorului; 
 porturi de comunicație, în special un port CAN pentru comunicații locale cu alte 

unități electronice ale ușii; 

 interfață umană, cu patru afișaje LED cu caractere alfanumerice și patru butoane, 
pentru setarea tuturor parametrilor sistemului. 

 
Placa de urgență montata pe placa de baza. 
 
O placă suplimentară de urgență este conectată pe placa de baza. Placa de baza și placa 
de urgență sunt conectate printr-o comunicație serială bazată pe CAN, dar placa de 
urgență este complet independentă de placa de baza, are un microcontroler propriu, 
gestionează un senzor de mișcare cu siguranță intrinsecă pentru deschiderea foilor 
mobile și supraveghează funcționarea placii de baza. Poate gestiona motorul în mod 
autonom, pentru a realiza deschiderea de urgență a foilor mobile. 
 

2.4 Alimentare suplimentară. Alimentarea suplimentară este obținută printr-un set 
de acumulatori bazat pe o baterie de 12 V și intra in functiune imediat ce sursa 
de alimentare din rețea se intrerupe. Tensiunea kitului de acumulatori este astfel 
capabilă să alimenteze circuitele de acționare ale motorului pentru a misca foile 
mobile ale usii în poziție deschisă, deoarece o defecțiune a alimentării cu energie 
electrică trebuie considerată o condiție de urgență. În mod normal, bateria este 
ținută încărcată și testată periodic pentru a garanta eficiența acesteia. În caz de 
defectare a acumulatorului sau de încărcare redusă, acesta funcționează în stare 
de deschidere de urgență. 

2.5 Blocare bistabilă. Blocarea bistabilă are o caracteristică mecanică, care o face 
capabilă să rămână atât pe poziția de blocat, cât și în cea de deblocare, fără 
alimentare permanenta de la retea. Schimbarea de la o poziție la alta se 
realizează prin acționarea temporară a bobinei blocatorului, cu un curent adecvat. 
Pentru căile de evacuare, ușa nu va fi niciodată blocată, cu excepția cazului în 
care funcția de urgență este dezactivată, cum ar fi "ușa închisă". Un micro-
întrerupător este utilizat pentru a monitoriza poziția încuietorii și pentru a asigura 
o eventuală întrerupere a functiei blocare / deblocare, detectând astfel orice 
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defecțiune care ar putea implica sistemul de închidere și compromite siguranța 
ușii din punctul de vedere al situației de urgență. 

2.6 Selector de funcții. Selectorul electronic de funcții are un panou tactil capacitiv, 
cu simboluri corespunzătoare, pentru a schimba funcția ușii, în funcție de 
necesitățile de intrare / ieșire. Pentru o ușă de urgență, selectorul de funcții 
trebuie să fie protejat împotriva schimbării neintenționate a funcției de către o 
persoană neautorizată, deoarece aceasta ar putea duce la pierderea siguranței. 
Protecția este realizată printr-un card RFID, al cărei cod este recunoscut dacă 
a fost stocat anterior în sistem și permite selectorului să schimbe funcția. 

 

3. FUNCȚII DE SIGURANȚĂ A OPERATORULUI 
 

3.1 Functionarea sigurantei. Referindu-se la Directiva Masinilor 2006/42 / CE, la 
norma europeană SR EN 16005 și la norma germană DIN 18650, este obligatorie 
respectarea SR EN ISO 13849 privind siguranța funcțională. Este necesar să se 
identifice și să se specifice funcțiile de siguranță ale ușii. Seriile SL4, SL5 si SLT 
(telescopică), prezintă aceleași caracteristici ale unei uși normale, în care 
siguranța funcțională este legată de siguranța utilizatorilor care trec prin ușă. 
Practic, există o limitare a forței pentru a evita rănile în cazul contactului dintre 
utilizatori și foile mobile, însă acest lucru nu este suficient în mai multe medii. 
Ca funcție de siguranță, senzorii de prezență trebuie utilizați pentru a preveni 
contactul ("prevenirea coliziunii"), atât în sensul de închidere, cât și în sensul de 
deschidere. Pentru usile glisante normale, norma SR EN 16005 necesită un Nivel 
de Performanță "c" pentru această funcție de siguranță. 

 
3.2 Funcția de siguranță "Prevenirea coliziunii". Pentru evitarea lovirii 

accidentale a persoanelor ce trec prin usa, senzorii de prezență monitorizeaza in 
permanenta deschiderea si inchiderea acesteia prin incetinirea sau chiar oprirea 
miscarii foilor mobile. O defecțiune detectată la închiderea usii fac ca senzorii de 
prezenta sa opreasca functionarea usii. Un defect detectat de senzorii de prezență 
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in timpul deschiderii, fac ca usa sa-si micsoreze viteza, chiar pana la oprirea 
acesteia cand se apropie de pozitia deschisa. Orice defectiune detectata in oricare 
alta parte a functiei de siguranta determină dezactivarea unității de antrenare. 
 

3.3 Funcția de siguranță "Deschiderea de urgență de către senzorul intern". 
Senzorul de mișcare cu siguranță intrinsecă, ce trebuie sa fie conform normei 
europene EN 12978, din partea interioară a operatorului trebuie să detecteze 
persoane în direcția traseului de evacuare și trebuie să deschidă ușa. Această 
funcție nu trebuie să funcționeze atunci când modul de funcționare a ușii este 
"usa inchisa" (numit și "dezactivat" sau "blocat"). Acesta este motivul pentru care 
modul de operare poate fi schimbat numai de către persoane autorizate, prin 
intermediul unui card RFID în selectorul nostru de funcții. 

 

4. METODE DE DIAGNOSTIC 
 

4.1 Cerinte generale. Metodele de diagnosticare sunt destinate detectării 
defecțiunilor cu periodicitate diferită: în conformitate cu SR EN 16005, o 
defecțiune electrică care împiedică funcționarea normală trebuie detectată în 
maxim 15 s, în timp ce o testare in 24 de ore este utilizată pentru a verifica funcția 
de deschidere de urgență în căile de evacuare. 

 

  

Descrierea metodei de verificare Elemente verificate Intervalul 
verificarii 

Verificarea alimentarii Alimentarea electrica 15 s 
Verificarea bateriei: starea de prezenta Bateria 15 s 
Verificarea bateriei: nivel de eficienta/incarcare Bateria 24 h 
Verificarea functionarii motorului Motorul 24 h 
Verificarea starii incuietorii Incuietoarea 15 s 
Verificarea comunicarii CAN Comunicarea 15 s 
Verificarea intrarilor digitale (sensor de 
deschidere intern) 

Senzor 15 s 

Verificarea intrarilor digitale (sensor de 
siguranta) 

Senzor 15 s 
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COMPONENTA SISTEMELOR DESTINATE CAILOR DE EVACUARE SI A IESIRILOR 
DE URGENTA CONFORM SR EN 16005 PENTRU O USA GLISANTA CU 2 FOI MOBILE 

SI 2 FOI FIXE – FACE ITALIA 

 

 

 

Nr
. 

Cod Descriere 

1 SL4                        
SL5                       
SLT 

Automatizare SL4 pentru usi cu 2 foi mobile + 2 foi fixe                     
Automatizare SL5 pentru usi cu 2 foi mobile + 2 foi fixe                                              
Automatizare SLTE (Telescopic) pentru usi cu 2+2 foi mobile 

1 SL5BD2 Dispozitiv de alimentare cu baterii pentru funcționarea în caz de urgență, montat in 
interiorul automatizării 

1 SL5LD Dispozitiv de blocare bistabil, complet cu mâner de eliberare, dispozitiv opțional, montat 
în interiorul automatizării 

1 SL5SL Dispozitiv de semnalizare a pozitiei incuietorii, dispozitivul opțional, se monteaza în 
interiorul automatizării 

2 OSD2, OSD4 Senzor mono-bidirecțional pentru deschiderea ușii, pentru căile de evacuare și ieșirile de 
urgență, aprobat EN16005 

3 SL5FS Dispozitiv pentru fixarea senzorului la automatizare 

4 OSD1, OSD3 Senzor de siguranță mono-bidirecțional pentru deschiderea ușii, aprobat EN16005 

5 FSD1 Selector de funcții electronice 

6 TB1 Simbolul cardului de proximitate 


