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twist 200 E 
instalare rapidă şi uşoară



B        A 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

100 95° 105° 113° 120° 126° 129° 115° 107° 102° 98°

120 94° 103° 110° 116° 122° 117° 108° 102° 97° 93°

140 93° 101° 108° 114° 119° 109° 101° 96° 92°
160 93° 100° 106° 112° 110° 101° 95° 91°
180 93° 99° 104° 109° 100° 94° 90°
200 92° 98° 103° 100° 93°
220 92° 97° 100° 90°
240 92° 96°
260 90°

  Aceasta nu înlocuieşte manualul de instalare!  

twist 200 E _ măsurători şi instalare rapidă

Măsurători: Determinarea cotelor pentru instalare

L

dimensiune foaie

unghiul de 
deschidere

B-Maß

Cota-AD

Notă:
Cotele A şi B trebuie sa fie conforme tabelului de mai jos !!! Dacă nu sunt indeplinite aceste cote A şi B, din tabel, funcţionarea automatizării este eronată !

•  Cu cât cota B este mai mare cu atăt poarta este mai sensibilă la detectarea obstacolelor; poarta este mai bine protejată împotriva  
deschiderii ex: vânt puternic, efracţie .

• Atenţie la diferenţele dintre stâlpi

Cotele A+B trebuie selectate in functie de unghiul de deschidere dorit al porţii. 
Daca foaia de poarta este mai mare de 1500 mm

Notă:
Dacă cota B ≤ 140 mm şi foaia de poartă este mai mare 
de 1500 mm, trebuie instalată şi o yală electromagnetica.

Zona haşurată cu alb: Pentru porţii poziţionate cu nivela ;
Zona haşurată cu bleu:  recomandat pentru porti înclinate;

Atenţie:  Greutatea maximă pentru porţi înclinate este de, 
120 kg şi 10% înclinaţie maximă

toate dimensiunile în mm; pot apărea modificări tehnice

B

A



C2

  Aceasta nu înlocuieşte manualul de instalare!  

twist 200 E _ măsurători şi instalare rapidă

Instalare motor

Ajustarea capetelor de cursa

Conexiunile la unitatea centrală de comandă

conexiunile la poarta 1

C1 = poarta

Motorul trebuie să fie deblocat în
varianta manuală

conexiunile la poarta 2

Poarta 1 cu opritor

Poarta 2 
fară opritor

C2 (poartă deschisă) = 70 mm 
(limita deschis setata din fabrica)



Visit our homepage: www.sommer.eu

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Boeckler-Str. 21 – 27 • D-73230 Kirchheim/Teck 
phone: +49 (0) 70 21 / 80 01-0
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Memorarea telecomenzii

Principalele operaţiuni

verificarea capetelor de cursă

2 cicluri pentru memorarea
valorilor

Verificaţi întrupătoarele

Mutati DIP 8 pe ‘’ON’’

motorul trebuie configurat pentu dimensiunea porţii


