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Grupul-ţintă

Cerinţe minime pentru montaj şi reparaţie
Manualele de montaj/reparaţie sunt adresate personalului
calificat, adică montorilor
În cazul personalului calificat, se presupune că acesta
posedă bune cunoştinţe de specialitate, fie datorită instruirii
de specialitate în meseria sa, fie experienţei profesionale
îndelungate cu produsele WAREMA. În plus, personalul
calificat trebuie să aibă capacitatea de a citi, înţelege
şi transpune în practică la montaj şi/sau la punerea în
funcţiune informaţiile din manuale în limba sa.
Cunoştinţe de bază
Protecţia muncii,
Prescripţii de prevenire a accidentelor,
Lucrul cu scări şi schele,
Manevrarea şi transportul de componente lungi şi grele,
Lucrul cu scule şi maşini,
Evaluarea substanţei construcţiei,
Punerea în operă a materialului de fixare, în special
indicaţiile pentru montajul ancorajelor cu dibluri
Cunoştinţe de specialitate
Punerea în funcţiune a produsului
Funcţionarea produsului
Cerinţe minime pentru racordarea sistemelor de
acţionare
Lucrările de reglare şi schemele de racordare sunt
destinate specialiştilor electricieni.
În cazul specialiştilor electricieni, se presupune că aceştia
posedă bune cunoştinţe de specialitate, datorită instruirii
de specialitate în meseria lor şi experienţei profesionale
îndelungate cu produsele WAREMA. În plus, personalul
calificat trebuie să aibă capacitatea de a citi, înţelege
şi transpune în practică la montaj şi/sau la punerea în
funcţiune informaţiile din manuale în limba sa.
Cunoştinţe de bază
Cunoştinţe speciale din VDE 0100 resp. din prevederile
legale şi normele din ţara respectivă
Cunoştinţe de specialitate
Punerea în funcţiune a produsului
Funcţionarea produsului
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Storuri veneţiene
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Storuri veneţiene

Următoarele indicaţii de siguranţă şi avertizare servesc
protecţiei sănătăţii dumneavoastră şi protecţiei produsului.
Manualul trebuie să fie citit integral cu atenţie şi
instrucţiunile din el trebuie urmate.
Pagubele produse prin manipularea inadecvată sau prin
nerespectarea acestor instrucţiuni nu intră sub incidenţa
garanţiei legale. Firma nu-şi asumă nicio responsabilitate
pentru pagubele rezultate!
Generalităţi: Pregătirea pentru montaj
Un montaj incorect poate influenţa negativ securitatea,
funcţionarea şi durata de serviciu a produsului. Persoanele
pot suferi vătămări şi/sau produsul poate deteriora piese
situate în imediata apropiere.
Respectaţi etapele de montaj menţionate şi ordinea
acestora.
Produsul se va monta numai dacă este în stare tehnică
ireproşabilă.
Înainte de montare verificaţi rezistenţa substratului de
montaj.
Locul de montaj şi zona de deplasare a produsului se
vor delimita şi se va bloca accesul spre acestea.
Generalităţi: Locul de montaj
Montarea produsului în faţa căilor de evacuare este
interzisă. În caz de pericol (de ex. foc) acesta ar putea
împiedica deblocarea necesară a căilor de evacuare
şi apare posibilitatea vătămării de persoane sau a
accidentelor mortale.
Se vor respecta dispoziţiile naţionale pentru montajul
produselor în faţa dispozitivelor de securitate
(de ex. ieşiri de urgenţă, uşi de evacuare şi ferestre de
evacuare).
Generalităţi: Posibilitate de operare în caz de
defecţiune la alimentarea cu energie
Cu produsul acţionat electric nu se poate opera fără curent
electric. Produsul deplasat pe foarte jos/în afară poate fi
expus unei solicitări inadmisibile în cazul intemperiilor sau
al unei pene de curent. Persoanele pot suferi vătămări şi/
sau produsul poate fi deteriorat.

Generalităţi: Fixarea şi materialul de fixare
O fixare incorectă poate influenţa negativ securitatea,
funcţionarea şi durata de serviciu a produsului. Produsul
poate cădea. Persoanele pot suferi vătămări şi/sau
produsul poate deteriora piese situate în imediata
apropiere.
Materialul de fixare utilizat trebuie să fie adecvat
suprafeţei de montaj,
Montorul răspunde pentru alegerea corectă a
dispozitivelor de prindere şi pentru respectarea
prescripţiilor producătorului privind pregătirea
dispozitivelor de prindere.
Numărul prestabilit de fixări şi punctele de fixare trebuie
să fie respectate.
Generalităţi: Racord electric
Lucrul incorect cu piesele conductoare electric sau
nerespectarea manualelor livrate poate influenţa negativ
securitatea şi funcţionarea produsului. Persoanele pot
intra în contact cu piesele conductoare electric şi pot
suferi vătămări. Instalaţia electrică din clădire poate suferi
influenţe negative.
Se va acorda atenţie manualelor pentru sistemele de
acţionare livrate, şinelor de lumini etc.
Componenta electronică se va racorda numai dacă
datele din manualul aferent coincid cu cele ale sursei de
alimentare cu tensiune.
Toţi conductorii şi toate dispozitivele de comandă care
nu sunt necesare pentru funcţionare trebuie scoase din
funcţiune înainte de instalare.
Toţi conductorii se vor ţine la distanţă de sistemul de
acţionare şi/sau de piesele mobile.
Generalităţi: Poziţia elementului de operare la
produsele acţionate electric
O poziţie greşită a elementului de operare poate produce
influenţe negative asupra capacităţii de operare cu
produsul. Accesul la elementul de operare trebuie să fie
configurat pentru toţi operatorii.
Se vor avea în vedere dispoziţiile naţionale privind
persoanele cu handicap.
Elementul de operare se va monta în afara zonei de
deplasare, însă în raza de vizibilitate, preferabil la o
înălţime mai mică de 1300 mm.

În regiunile cu vânt puternic şi numeroase căderi de
curent, trebuie luată în considerare o acţionare manuală
sau o alimentare electrică de rezervă.
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Storuri veneţiene
Generalităţi: Pericole posibile la punerea în funcţiune
Un comportament greşit în operare poate produce striviri
ale membrelor persoanelor pe parcursul mişcării de
delplasare. De asemenea, este posibilă deteriorarea de
obiecte.
Pe parcursul punerii în funcţiune a produsului, nu se va
interveni în piesele mobile.
Pe parcursul punerii în funcţiune a produsului, nu se va
interveni în deschizăturile de pe produs.
În zona de deplasare este interzisă prezenţa
persoanelor şi a animalelor.
Se vor înlătura obstacolele din zona de deplasare.
Produs montat în interior: Pericole posibile din cauza
şnururilor de tracţiune/lanţurilor
Manevrarea fără discernământ a elementelor de operare
poate duce la vătămarea copiilor. Copiii mici pot suferi
ştrangulări cu buclele formate de şnururile de tragere,
lanţurile, benzile şi şnururile aflate în interior pentru
acţionarea produsului.
Şnururile vor fi păstrate în afara spaţiilor accesibile
copiilor, pentru a se evita ştrangularea şi înfăşurarea.
Gâtul unui copil se poate înfăşura în şnururi.
Paturile, pătuţurile şi mobilierul se vor monta la distanţă
de şnururile pentru acoperitoarele ferestrelor.
Nu este permisă înnodarea şnururilor între ele. Se vor
asigura condiţiile ca şnururile să nu se încurce şi să
formeze bucle.
Şnururile de tracţiune/lanţurile/chingile/şnururile se vor
fixa cât mai departe posibil în sus, astfel încât dedesubt
să fie asigurată o zonă liberă de 1500 mm sau se va
monta un sistem de tensionare cu amplasament fix.
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Rulou
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Rulou

Următoarele indicaţii de siguranţă şi avertizare servesc
protecţiei sănătăţii dumneavoastră şi protecţiei produsului.
Manualul trebuie să fie citit integral cu atenţie şi
instrucţiunile din el trebuie urmate.
Pagubele produse prin manipularea inadecvată sau prin
nerespectarea acestor instrucţiuni nu intră sub incidenţa
garanţiei legale. Firma nu-şi asumă nicio responsabilitate
pentru pagubele rezultate!
Generalităţi: Pregătirea pentru montaj
Un montaj incorect poate influenţa negativ securitatea,
funcţionarea şi durata de serviciu a produsului. Persoanele
pot suferi vătămări şi/sau produsul poate deteriora piese
situate în imediata apropiere.
Respectaţi etapele de montaj menţionate şi ordinea
acestora.
Produsul se va monta numai dacă este în stare tehnică
ireproşabilă.
Înainte de montare verificaţi rezistenţa substratului de
montaj.
Locul de montaj şi zona de deplasare a produsului se
vor delimita şi se va bloca accesul spre acestea.
Generalităţi: Locul de montaj
Montarea produsului în faţa căilor de evacuare este
interzisă. În caz de pericol (de ex. foc) acesta ar putea
împiedica deblocarea necesară a căilor de evacuare
şi apare posibilitatea vătămării de persoane sau a
accidentelor mortale.
Se vor respecta dispoziţiile naţionale pentru montajul
produselor în faţa dispozitivelor de securitate
(de ex. ieşiri de urgenţă, uşi de evacuare şi ferestre de
evacuare).
Generalităţi: Posibilitate de operare în caz de
defecţiune la alimentarea cu energie
Cu produsul acţionat electric nu se poate opera fără curent
electric. Produsul deplasat pe foarte jos/în afară poate fi
expus unei solicitări inadmisibile în cazul intemperiilor sau
al unei pene de curent. Persoanele pot suferi vătămări şi/
sau produsul poate fi deteriorat.

Generalităţi: Fixarea şi materialul de fixare
O fixare incorectă poate influenţa negativ securitatea,
funcţionarea şi durata de serviciu a produsului. Produsul
poate cădea. Persoanele pot suferi vătămări şi/sau
produsul poate deteriora piese situate în imediata
apropiere.
Materialul de fixare utilizat trebuie să fie adecvat
suprafeţei de montaj,
Montorul răspunde pentru alegerea corectă a
dispozitivelor de prindere şi pentru respectarea
prescripţiilor producătorului privind pregătirea
dispozitivelor de prindere.
Numărul prestabilit de fixări şi punctele de fixare trebuie
să fie respectate.
Generalităţi: Racord electric
Lucrul incorect cu piesele conductoare electric sau
nerespectarea manualelor livrate poate influenţa negativ
securitatea şi funcţionarea produsului. Persoanele pot
intra în contact cu piesele conductoare electric şi pot
suferi vătămări. Instalaţia electrică din clădire poate suferi
influenţe negative.
Se va acorda atenţie manualelor pentru sistemele de
acţionare livrate, şinelor de lumini etc.
Componenta electronică se va racorda numai dacă
datele din manualul aferent coincid cu cele ale sursei de
alimentare cu tensiune.
Toţi conductorii şi toate dispozitivele de comandă care
nu sunt necesare pentru funcţionare trebuie scoase din
funcţiune înainte de instalare.
Toţi conductorii se vor ţine la distanţă de sistemul de
acţionare şi/sau de piesele mobile.
Generalităţi: Poziţia elementului de operare la
produsele acţionate electric
O poziţie greşită a elementului de operare poate produce
influenţe negative asupra capacităţii de operare cu
produsul. Accesul la elementul de operare trebuie să fie
configurat pentru toţi operatorii.
Se vor avea în vedere dispoziţiile naţionale privind
persoanele cu handicap.
Elementul de operare se va monta în afara zonei de
deplasare, însă în raza de vizibilitate, preferabil la o
înălţime mai mică de 1300 mm.

În regiunile cu vânt puternic şi numeroase căderi de
curent, trebuie luată în considerare o acţionare manuală
sau o alimentare electrică de rezervă.
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Rulou
Generalităţi: Pericole posibile la punerea în funcţiune
Un comportament greşit în operare poate produce striviri
ale membrelor persoanelor pe parcursul mişcării de
delplasare. De asemenea, este posibilă deteriorarea de
obiecte.
Pe parcursul punerii în funcţiune a produsului, nu se va
interveni în piesele mobile.
Pe parcursul punerii în funcţiune a produsului, nu se va
interveni în deschizăturile de pe produs.
În zona de deplasare este interzisă prezenţa
persoanelor şi a animalelor.
Se vor înlătura obstacolele din zona de deplasare.
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Marchize

Următoarele indicaţii de siguranţă şi avertizare servesc
protecţiei sănătăţii dumneavoastră şi protecţiei produsului.
Manualul trebuie să fie citit integral cu atenţie şi
instrucţiunile din el trebuie urmate.
Pagubele produse prin manipularea inadecvată sau prin
nerespectarea acestor instrucţiuni nu intră sub incidenţa
garanţiei legale. Firma nu-şi asumă nicio responsabilitate
pentru pagubele rezultate!

Generalităţi: Posibilitate de operare în caz de
defecţiune la alimentarea cu energie
Cu produsul acţionat electric nu se poate opera fără curent
electric. Produsul deplasat pe foarte jos/în afară poate fi
expus unei solicitări inadmisibile în cazul intemperiilor sau
al unei pene de curent. Persoanele pot suferi vătămări şi/
sau produsul poate fi deteriorat.
În regiunile cu vânt puternic şi numeroase căderi de
curent, trebuie luată în considerare o acţionare manuală
sau o alimentare electrică de rezervă.

Generalităţi: Pregătirea pentru montaj

Generalităţi: Fixarea şi materialul de fixare

Un montaj incorect poate influenţa negativ securitatea,
funcţionarea şi durata de serviciu a produsului. Persoanele
pot suferi vătămări şi/sau produsul poate deteriora piese
situate în imediata apropiere.

O fixare incorectă poate influenţa negativ securitatea,
funcţionarea şi durata de serviciu a produsului. Produsul
poate cădea. Persoanele pot suferi vătămări şi/sau
produsul poate deteriora piese situate în imediata
apropiere.

Respectaţi etapele de montaj menţionate şi ordinea
acestora.
Produsul se va monta numai dacă este în stare tehnică
ireproşabilă.
Înainte de montare verificaţi rezistenţa substratului de
montaj.
Locul de montaj şi zona de deplasare a produsului se
vor delimita şi se va bloca accesul spre acestea.
Acoperiş de terasă cu vitrare: Condiţii necesare pentru
montaj
Un montaj incorect poate influenţa negativ securitatea,
funcţionarea şi durata de serviciu a produsului. Persoanele
pot suferi vătămări şi/sau produsul poate deteriora piese
situate în imediata apropiere.
Înainte de montarea geamurilor, se va verifica dacă sunt
îndeplinite condiţiile necesare.
–

Distanţa maximă dintre căpriori nu trebuie să
depăşească 1000 mm.

–

În cazul produselor cu încărcare din zăpadă
> 85 kg/m² sunt necesare inserţii suplimentare din
oţel în cosoroabă şi, după caz, în căpriori.

Montarea ulterioară a geamurilor este admisibilă
numai cu profilurile avizate de WAREMA ca reazeme
pentru sticlă. Utilizarea de colţare în L sau a altor
piese asemănătoare ca reazeme pentru sticlă nu este
admisibilă.
Marchize de ferestre cu ghidaj ZIP: Locul de montaj
Montarea produsului în faţa căilor de evacuare este
interzisă. În caz de pericol (de ex. foc) acesta ar putea
împiedica deblocarea necesară a căilor de evacuare
şi apare posibilitatea vătămării de persoane sau a
accidentelor mortale.
Se vor respecta dispoziţiile naţionale pentru montajul
produselor în faţa dispozitivelor de securitate
(de ex. ieşiri de urgenţă, uşi de evacuare şi ferestre de
evacuare).
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Materialul de fixare utilizat trebuie să fie adecvat
suprafeţei de montaj,
Montorul răspunde pentru alegerea corectă a
dispozitivelor de prindere şi pentru respectarea
prescripţiilor producătorului privind pregătirea
dispozitivelor de prindere.
Numărul prestabilit de fixări şi punctele de fixare trebuie
să fie respectate.
Marchize pentru sere, marchize pentru terase,
marchizolete şi marchize cu braţe de susţinere:
Potenţial de pericol din cauza produselor montate
parţial
O îndepărtarea prematură a siguranţei produsului poate
influenţa negativ securitatea persoanelor. În cazul
produselor montate parţial din fabricaţie, piesele aflate
sub tensiune elastică sunt asigurate împotriva deschiderii
involuntare. Dacă siguranţa este înlăturată prea devreme,
piesele vor executa mişcări directe şi pot provoca vătămări
de persoane.
Siguranţa se va înlătura numai după montarea completă
Generalităţi: Racord electric
Lucrul incorect cu piesele conductoare electric sau
nerespectarea manualelor livrate poate influenţa negativ
securitatea şi funcţionarea produsului. Persoanele pot
intra în contact cu piesele conductoare electric şi pot
suferi vătămări. Instalaţia electrică din clădire poate suferi
influenţe negative.
Se va acorda atenţie manualelor pentru sistemele de
acţionare livrate, şinelor de lumini etc.
Componenta electronică se va racorda numai dacă
datele din manualul aferent coincid cu cele ale sursei de
alimentare cu tensiune.
Toţi conductorii şi toate dispozitivele de comandă care
nu sunt necesare pentru funcţionare trebuie scoase din
funcţiune înainte de instalare.
Toţi conductorii se vor ţine la distanţă de sistemul de
acţionare şi/sau de piesele mobile.
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Marchize
Generalităţi: Poziţia elementului de operare la
produsele acţionate electric

Radiatorul de căldură: Distanţa faţă de zona
periculoasă

O poziţie greşită a elementului de operare poate produce
influenţe negative asupra capacităţii de operare cu
produsul. Accesul la elementul de operare trebuie să fie
configurat pentru toţi operatorii.

O scădere sub valoarea minimă a distanţei dintre sursa de
căldură şi podea sau altă suprafaţă accesibilă permanent
circulaţiei, respectiv scăderea sub valoarea minimă a
distanţei faţă de alte delimitatoare sau materiale inflamabile
nu este admisibilă. Persoanele pot suferi vătămări prin
contactul cu suprafeţe fierbinţi.

Se vor avea în vedere dispoziţiile naţionale privind
persoanele cu handicap.
Elementul de operare se va monta în afara zonei de
deplasare, însă în raza de vizibilitate, preferabil la o
înălţime mai mică de 1300 mm.
Generalităţi: Pericole posibile la punerea în funcţiune
Un comportament greşit în operare poate produce striviri
ale membrelor persoanelor pe parcursul mişcării de
delplasare. De asemenea, este posibilă deteriorarea de
obiecte.
Pe parcursul punerii în funcţiune a produsului, nu se va
interveni în piesele mobile.
Pe parcursul punerii în funcţiune a produsului, nu se va
interveni în deschizăturile de pe produs.
În zona de deplasare este interzisă prezenţa
persoanelor şi a animalelor.
Se vor înlătura obstacolele din zona de deplasare.
Marchiză Pergola P50: Pericole posibile din cauza
sistemelor de comandă (numai la P50)
Produsele cu sisteme electrice de comandă se pot pune
oricând în mişcare şi fără avertisment prealabil. Dacă
mişcarea este executată în sensul de extindere, este
posibilă strivirea membrelor.
Sistemul de comandă se va regla astfel încât o
extindere automată a produsului să nu se poată
produce. Acest lucru se poate realiza de ex. prin
deconectarea senzorului de lumină.
O modificare a reglajului sistemului de comandă
care ar permite mişcarea de extindere trebuie să fie
împiedicată.
Generalităţi: Particularităţi în cazul prelatelor textile
Materialele textile se pot încărca static. În cazul atingerii de
către persoane sau obiecte, se poate produce o descărcare
electrostatică.
Radiator de căldură: Locul de montaj
Radiatorul de căldură nu trebuie să fie montat la marchizele
cu volant, rulou volant, mecanism de pivotare sau braţe
articulate încrucişate (Varianta LB).

Radiatorul se va monta la o înălţime de minim 2000 mm
faţă de podea. Se vor respecta distanţele minime în
sus şi spre lateral de 300 mm, precum şi spre partea
frontală faţă de materialele inflamabile, de 1000 mm.
Radiatorul de căldură: Potenţial de pericol cauzat de
produs
Nu se va privi direct în radiatorul de căldură pornit.
Contactul vizual prelungit poate provoca vătămări
asupra ochilor.
Şina de lumini cu halogen: Potenţial de pericol cauzat
de produs
Distanţa de siguranţă nu trebuie să scadă sub valoarea
minimă de 300 mm faţă de materialele inflamabile.
Nu se va privi direct în reflectorul cu halogen pornit.
Contactul vizual prelungit poate provoca vătămări
asupra ochilor din cauza radiaţiei UV intense.
Pe durata funcţionării şi imediat ulterior nu atingeţi
reflectorul cu halogen. Reflectoarele cu halogen se
încălzesc şi devin fierbinţi. Atingeţi reflectoarele cu
halogen numai după răcire şi numai dacă folosiţi o
protecţie.
Acoperiş de terasă cu vitrare: Căderi de zăpadă de pe
acoperiş pe durata iernii
Pe durata iernii sunt posibile căderi intense de zăpadă
şi ploi cu gheaţă. Când temperaturile cresc, masele de
zăpadă pot aluneca de pe suprafeţele neasigurate (de ex.
de pe suprafeţele cu sticlă) şi pot cădea de ex. pe oameni,
maşini sau amenajări naturale. Sunt posibile vătămări de
persoane şi/sau deteriorări de obiecte.
În cazul în care căderea zăpezii nu poate fi împiedicată
complet, se vor întreprinde măsuri adecvate de
obligativitate pentru asigurarea traficului.
Se recomandă montarea unor grilaje de captare a
zăpezii (la marchizele din afara zonei de deplasare).
Se vor instala plăci de avertizare pentru pietoni
"ATENŢIE Căderi de zăpadă de pe acoperiş!".
Acoperişurile teraselor se vor curăţa regulat de zăpadă.

Radiatorul de căldură se va monta obligatoriu sub
marchiză la perete, cu ajutorul suportului de perete,
respectându-se distanţele de siguranţă.
Nu montaţi radiatorul de căldură sub prize de reţea,
doze de ramificaţie sau altele similare. Posibilitatea
de acces la conector (fişa de reţea şi priza de reţea,
respectiv cablul prelungitor) trebuie să fie asigurată.
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Marchize
Acoperiş de terasă: Îngheţarea canalului de drenaj pe
durata iernii
Pe durata iernii sunt posibile căderi de zăpadă. Razele
solare fac ca zăpada să înceapă să se topească. În locurile
reci şi umbroase, apa topită care se scurge îngheaţă din
nou. Burlanele pot îngheţa şi crăpa.
În zonele cu îngheţ frecvent se recomandă să montaţi
un sistem de protecţie antiîngheţ (de ex. încălzire la
streaşină) în streaşină şi/sau în burlane.
Acoperiş de terasă: Racordare greşită a canalului de
drenaj la canalizare
Înt-ro canalizare se formează gaze. Gazele pot deteriora
tuburile de temperaturi înalte care sunt montate în stâlpi.
Între tubul de scurgere şi canalul de apă uzată se va
monta un sifon.
Acoperiş de terasă: Canal de drenaj murdărit
Jgheaburile de la streşini se pot înfunda cu frunziş, muşchi
şi murdărie. În caz de ploaie, este posibil ca apa să se
reverse peste streşini.
Se recomandă utilizarea unui grilaj pentru frunziş,
pentru a evita acumulările în burlan.
Streşinile fără pantă, respectiv cu pantă insuficientă se
vor inspecta şi curăţa mai des.

Page 10 | 14

2008737 [Rev. 3 - ro]/24.11.14

Protecţie solară în interior
5

Protecţie solară în interior

Următoarele indicaţii de siguranţă şi avertizare servesc
protecţiei sănătăţii dumneavoastră şi protecţiei produsului.
Manualul trebuie să fie citit integral cu atenţie şi
instrucţiunile din el trebuie urmate.
Pagubele produse prin manipularea inadecvată sau prin
nerespectarea acestor instrucţiuni nu intră sub incidenţa
garanţiei legale. Firma nu-şi asumă nicio responsabilitate
pentru pagubele rezultate!
Generalităţi: Pregătirea pentru montaj
Un montaj incorect poate influenţa negativ securitatea,
funcţionarea şi durata de serviciu a produsului. Persoanele
pot suferi vătămări şi/sau produsul poate deteriora piese
situate în imediata apropiere.
Respectaţi etapele de montaj menţionate şi ordinea
acestora.
Produsul se va monta numai dacă este în stare tehnică
ireproşabilă.
Înainte de montare verificaţi rezistenţa substratului de
montaj.
Locul de montaj şi zona de deplasare a produsului se
vor delimita şi se va bloca accesul spre acestea.

Rulou de plafon/dispozitiv orizontal de camuflare:
Potenţial de pericol din cauza produselor montate
parţial
O îndepărtarea prematură a siguranţei produsului poate
influenţa negativ securitatea persoanelor. În cazul
produselor montate parţial din fabricaţie, piesele aflate
sub tensiune elastică sunt asigurate împotriva deschiderii
involuntare. Dacă siguranţa este înlăturată prea devreme,
piesele vor executa mişcări directe şi pot provoca vătămări
de persoane.
Siguranţa se va înlătura numai după montarea completă
Generalităţi: Pericole posibile la punerea în funcţiune
Un comportament greşit în operare poate produce striviri
ale membrelor persoanelor pe parcursul mişcării de
delplasare. De asemenea, este posibilă deteriorarea de
obiecte.
Pe parcursul punerii în funcţiune a produsului, nu se va
interveni în piesele mobile.
Pe parcursul punerii în funcţiune a produsului, nu se va
interveni în deschizăturile de pe produs.
În zona de deplasare este interzisă prezenţa
persoanelor şi a animalelor.
Se vor înlătura obstacolele din zona de deplasare.

Dispozitive de camuflare: Loc de montaj greşit

Generalităţi: Racord electric

Montarea produsului în faţa căilor de evacuare este
interzisă. În caz de pericol (de ex. foc) acesta ar putea
împiedica deblocarea necesară a căilor de evacuare
şi apare posibilitatea vătămării de persoane sau a
accidentelor mortale.

Lucrul incorect cu piesele conductoare electric sau
nerespectarea manualelor livrate poate influenţa negativ
securitatea şi funcţionarea produsului. Persoanele pot
intra în contact cu piesele conductoare electric şi pot
suferi vătămări. Instalaţia electrică din clădire poate suferi
influenţe negative.

Se vor respecta dispoziţiile naţionale pentru montajul
produselor în faţa dispozitivelor de securitate
(de ex. ieşiri de urgenţă, uşi de evacuare şi ferestre de
evacuare).
Generalităţi: Fixarea şi materialul de fixare
O fixare incorectă poate influenţa negativ securitatea,
funcţionarea şi durata de serviciu a produsului. Produsul
poate cădea. Persoanele pot suferi vătămări şi/sau
produsul poate deteriora piese situate în imediata
apropiere.
Materialul de fixare utilizat trebuie să fie adecvat
suprafeţei de montaj,
Montorul răspunde pentru alegerea corectă a
dispozitivelor de prindere şi pentru respectarea
prescripţiilor producătorului privind pregătirea
dispozitivelor de prindere.
Numărul prestabilit de fixări şi punctele de fixare trebuie
să fie respectate.

Se va acorda atenţie manualelor pentru sistemele de
acţionare livrate, şinelor de lumini etc.
Componenta electronică se va racorda numai dacă
datele din manualul aferent coincid cu cele ale sursei de
alimentare cu tensiune.
Toţi conductorii şi toate dispozitivele de comandă care
nu sunt necesare pentru funcţionare trebuie scoase din
funcţiune înainte de instalare.
Toţi conductorii se vor ţine la distanţă de sistemul de
acţionare şi/sau de piesele mobile.
Generalităţi: Poziţia elementului de operare la
produsele acţionate electric
O poziţie greşită a elementului de operare poate produce
influenţe negative asupra capacităţii de operare cu
produsul. Accesul la elementul de operare trebuie să fie
configurat pentru toţi operatorii.
Se vor avea în vedere dispoziţiile naţionale privind
persoanele cu handicap.
Elementul de operare se va monta în afara zonei de
deplasare, însă în raza de vizibilitate, preferabil la o
înălţime mai mică de 1300 mm.
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Protecţie solară în interior
Generalităţi: Particularităţi în cazul prelatelor textile
Materialele textile se pot încărca static. În cazul atingerii de
către persoane sau obiecte, se poate produce o descărcare
electrostatică.
Pericole posibile din cauza şnururilor de tracţiune/
lanţurilor/chingilor/şnururilor
Manevrarea fără discernământ a elementelor de operare
poate duce la vătămarea copiilor. Copiii mici pot suferi
ştrangulări cu buclele formate de şnururile de tragere,
lanţurile, benzile şi şnururile aflate în interior pentru
acţionarea produsului.
Şnururile vor fi păstrate în afara spaţiilor accesibile
copiilor, pentru a se evita ştrangularea şi înfăşurarea.
Gâtul unui copil se poate înfăşura în şnururi.
Paturile, pătuţurile şi mobilierul se vor monta la distanţă
de şnururile pentru acoperitoarele ferestrelor.
Nu este permisă înnodarea şnururilor între ele. Se vor
asigura condiţiile ca şnururile să nu se încurce şi să
formeze bucle.
Şnururile de tracţiune/lanţurile/chingile/şnururile se vor
fixa cât mai departe posibil în sus, astfel încât dedesubt
să fie asigurată o zonă liberă de 1500 mm sau se va
monta un sistem de tensionare cu amplasament fix.
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Sisteme electrice de acţionare

Următoarele indicaţii de siguranţă şi avertizare servesc
protecţiei sănătăţii dumneavoastră şi protecţiei produsului.
Manualul trebuie să fie citit integral cu atenţie şi
instrucţiunile din el trebuie urmate.
Pagubele produse prin manipularea inadecvată sau prin
nerespectarea acestor instrucţiuni nu intră sub incidenţa
garanţiei legale. Firma nu-şi asumă nicio responsabilitate
pentru pagubele rezultate!
Generalităţi: Pregătirea instalării
O instalare incorectă poate influenţa negativ securitatea,
funcţionarea şi durata de serviciu a produsului. Persoanele
pot suferi vătămări şi/sau produsul poate deteriora piese
situate în imediata apropiere.
Respectaţi etapele de lucru menţionate şi ordinea
acestora.
Procesul de reglare se va executa întotdeauna complet.
Toţi conductorii şi toate dispozitivele de comandă care
nu sunt necesare pentru funcţionare trebuie scoase din
funcţiune înainte de instalare. Conductorii se vor ţine
la distanţă de sistemul de acţionare şi/sau de piesele
mobile.
Înaintea unei modificări la reglajul motorului, se va
verifica dacă produsul prezintă diverse probleme de
funcţionare.
O persoană va fi însărcinată cu supravegherea
elementului de operare.
Produsul trebuie ţinut sub observaţie pe durata mişcării
de deplasare, iar persoanele vor fi ţinute la distanţă
până când mişcarea de deplasare a produsului este
oprită.
Sistem de acţionare cu receptor radio integrat: Măsuri
pregătitoare
Aria de acoperire a semnalului radio este limitată de
reglementările legale pentru instalaţiiler radio şi de
condiţiile constructive ale locului. La proiectare trebuie
avută în vedere o recepţie radio suficientă. Acest lucru
este valabil în special atunci când semnalul radio
trebuie să pătrundă prin pereţi şi plafoane. Instalarea
sistemului de comandă în imediata apropiere a
suprafeţelor metalice (elemente de rezistenţă metalice,
uşi de protecţie la incendiu etc.) se va evita.
Instalaţiile locale care au o emisie intensă
(de ex. babyfon sau emiţătoare din vecinătate), ale căror
frecvenţe de emisie sunt identice cu frecvenţa de emisie
a sistemului de comandă, pot produce perturbaţii ale
recepţiei.
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Sisteme de acţionare (230 V sau 12 resp. 24 V): Racord
electric
Racordarea incorectă a produselor acţionate electric poate
duce la vătămări de persoane şi la influenţe negative
asupra securităţii în funcţionare.
Se va respecta schema de conexiuni.
La conectarea paralelă se va acorda atenţie sarcinii
maxime pe contactele de comutare de la dispozitivul de
comutaţie.
În cazul utilizării unui sistem cu bus, sistemul de
acţionare se va racorda prin intermediul unor actuatori
adecvaţi pentru bus.
Sistem de acţionare 230 V: Racord electric
Pentru deblocarea produsului, vor fi prevăzute un
dispozitiv de protecţie (siguranţă) şi un separator în
instalaţia locală de structură.
La instalare va fi prevăzut pentru sistemul de acţionare
un separator pe toate liniile de la reţea, cu deschiderea
contactelor de cel puţin 3 mm.
Conductorii sistemului de acţionare se vor înlocui cu
conductori de acelaşi tip, furnizaţi de WAREMA. Dacă
acest lucru nu este posibil, se va schimba tot sistemul
de acţionare.
Alte aparate sau alţi consumatori nu se vor racorda
direct la conductorii sistemelor de acţionare.
Sistem de acţionare 230 V fără receptor radio integrat:
Racord electric
Alte aparate sau alţi consumatori nu se vor racorda
direct la conductorii sistemelor de acţionare. Sistemele
de acţionare şi aparatele suplimentare se vor decupla
prin sisteme de comandă cu releu.
Se vor utiliza elemente de comutaţie blocate mecanic
sau electric cu poziţie zero aparentă.
Se vor utiliza elemente de comutaţie cu temporizare
integrată la comutare, care împiedică o inversare
directă a sensului de rulaj (timpul minim de pauză la
schimbarea sensului de rotaţie este de 0,5 sec.). Nu
este permis ca elementele de comutaţie să execute
comenzi de deplasare simultane într-o direcţie diferită.
Sistem de acţionare cu traductor incremental: Racord
electric
În caz de racordare greşită, traductorul incremental
poate fi distrus.
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Sisteme electrice de acţionare
Generalităţi: Distanţa faţă de zona periculoasă
(important numai la livrările de piese de schimb)
La utilizarea conformă cu destinaţia (sistem de acţionare
pentru un produs de protecţie solară), nu este necesar să
fie luat în considerare paragraful următor.
O scădere sub valoarea minimă a distanţei dintre sistemul
de acţionare şi podea sau altă suprafaţă accesibilă
permanent circulaţiei nu este admisibilă. Persoanele
pot interveni în piesele mobile. Este posibilă strivirea
membrelor.
Piesele mobile ale sistemului de acţionare se vor monta
la o înălţime de peste 2500 mm deasupra podelei sau
la un alt nivel, care asigură accesul la sistemul de
acţionare.
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