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Elektromechanische wegbarrière met slagboom
NL - Aanwijzingen en aanbevelingen voor installatie en gebruik

EG-verklaring van overeenstemming

en inbouwverklaring betreffende niet voltooide machines
Verklaring conform de richtlijnen: 2014/30/UE (EMC); 2006/42/CE (MD) Bijlage II, deel B
Opmerking: de inhoud van deze verklaring stemt overeen met wat verklaard is in het officiële document dat is gedeponeerd bij de vestiging
van Nice S.p.A., en in het bijzonder met de laatste revisie hiervan die vóór de druk van deze handleiding beschikbaar was. De onderhavige
tekst werd om redactionele redenen aangepast. Een kopie van de originele verklaring kan worden aangevraagd bij Nice S.p.A. (TV) Italy.
Nummer verklaring: 561/WIDE		

Revisie: 2		

Taal: NL

Naam fabrikant: NICE S.p.A.
Adres: Via Pezza Alta 13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italy
Gemachtigde voor de samenstelling van de technische documentatie: NICE S.p.A.
Producttype: Elektromechanische slagboombarrière
Model/type: WIDES, WIDESI, WIDEM, WIDEMI, WIDEL, WIDELI
Uitrustingen: Ondergetekende Roberto Griffa verklaart als Chief Executive Officer onder zijn verantwoordelijkheid dat de bovengenoemde producten
voldoen aan de voorschriften van de volgende richtlijnen:
• RICHTLIJN 2014/30/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de
wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (herschikking), op basis van de volgende geharmoniseerde normen:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011
• RICHTLIJN 2014/35/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de
wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (herschikking), op basis van de volgende geharmoniseerde normen:
EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008 + A14:2010 + A15:2011
EN 60335-2-103:2003 +A11:2009
Bovendien voldoet het product aan de onderstaande richtlijn volgens de voor 'niet-voltooide machines' geldende vereisten:
• Richtlijn 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking)
- Hierbij wordt verklaard dat het relevante technische dossier is ingevuld volgens de aanwijzingen in bijlage VII B van de richtlijn 2006/42/
EG en dat daarbij aan de navolgende essentiële eisen is voldaan: 1.1.1- 1.1.2- 1.1.3- 1.2.1-1.2.6- 1.5.1-1.5.2- 1.5.5- 1.5.6- 1.5.7- 1.5.81.5.10- 1.5.11
- De fabrikant verplicht zich tot de overdracht van informatie betreffende de niet-voltooide machine, op gegrond verzoek van de nationale
wetgevende instanties, zonder daarbij schade te doen toekomen aan zijn eigen intellectueel eigendomsrecht.
- Mocht de onvoltooide machine in gebruik worden genomen in een land waar een andere taal wordt gesproken dan in deze verklaring
is gebruikt, is de importeur verplicht de vertaling van het desbetreffende document aan de documentatie toe te voegen.
- Het is niet toegestaan de 'niet-voltooide machine' in gebruik te nemen voordat de uiteindelijke machine waarin zij zal worden ingebouwd,
in overeenstemming wordt verklaard met de bepalingen van de Richtlijn 2006/42/EG, waar toepasselijk.
Het product voldoet, waar van toepassing, aan de hierna volgende normen:
EN 13241-1:2003+A1:2011, EN 12445:2002, EN 12453:2002, EN 12978:2003+A1:2009

Oderzo, 14 juni 2016								

Ing. Roberto Griffa
(Chief Executive Officer)
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ALGEMENE WAARSCHUWINGEN: VEILIGHEID - INSTALLATIE - GEBRUIK
(originele instructies in het Italiaans)
LET OP

Belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid. Volg alle voorschriften op, want een niet-correct uitgevoerde
installatie kan ernstige schade veroorzaken
LET OP
Belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid. Het is belangrijk dat deze instructies worden opgevolgd voor de
veiligheid van personen. Bewaar deze instructies
• Voordat u begint met de installatie dient u de “Technische kenmerken van het product” te controleren, in het bijzonder of dit product geschikt
is voor uw geleide onderdeel. Als het product niet geschikt is, mag u NIET overgaan tot de installatie.
• Het product mag niet worden gebruikt voordat de inbedrijfstelling heeft plaatsgevonden zoals gespecificeerd in het hoofdstuk “Eindtest en
inbedrijfstelling”
LET OP
Volgens de meest recente Europese wetgeving moet het uitvoeren van een automatisering voldoen aan de
geharmoniseerde normen van de geldende Machinerichtlijn, waarbij een verklaring van de conformiteit van de
automatisering afgegeven kan worden. In verband hiermee moeten alle werkzaamheden voor de aansluiting op
de elektrische voeding, de eindtest, de inbedrijfstelling en het onderhoud van het product uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerd, deskundig monteur!
• Voordat u met de installatie van het product begint, dient u te controleren of al het te gebruiken materiaal in optimale staat en geschikt voor
gebruik is
• Het product is niet geschikt om gebruikt te worden door personen (kinderen inbegrepen) met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen of
personen die onvoldoende kennis en/of ervaring hebben
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen
• Laat kinderen niet met de bedieningselementen van het product spelen. Houd de afstandsbedieningen buiten het bereik van kinderen
LET OP
Om ieder risico op onvoorzien heropstarten van het thermische onderbrekingsmechanisme te vermijden, mag dit apparaat
niet worden gevoed via een externe regelaar zoals een timer, noch worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt
in- of uitgeschakeld
• Op de netvoeding van de installatie moet een stroomonderbreker worden aangesloten (niet meegeleverd) met een openingsafstand van de
contacten waarbij volledige uitschakeling mogelijk is bij de condities die gelden voor overspanningscategorie III
• Behandel het product tijdens de installatie met zorg en voorkom dat het wordt geplet, dat er tegen wordt gestoten, dat het valt of dat het
in aanraking komt met welke vloeistoffen dan ook. Zet het product niet in de buurt van warmtebronnen en stel het niet bloot aan open
vuur. Hierdoor kan het beschadigd worden, waardoor storingen of gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Als dit toch gebeurt, stop dan
onmiddellijk met de installatie en neem contact op met de klantenservice
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor materiële schade, zowel aan personen als aan voorwerpen, die voortvloeit uit de niet-naleving van de
montage-instructies. In die gevallen vervalt de garantie op materiaalfouten
• Het geluidsdrukniveau van de gemeten emissie A bedraagt minder dan 70 dB(A)
• Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden die door de gebruiker kunnen worden uitgevoerd, mogen niet worden toevertrouwd aan
kinderen die niet onder toezicht staan
• Voordat u werkzaamheden aan de installatie uitvoert (onderhoud, reiniging), moet het product altijd worden losgekoppeld van de netvoeding
• Controleer de installatie regelmatig. Controleer met name de kabels, de veren en de steunen om eventuele verstoringen van de balancering
en tekenen van slijtage of beschadiging in een vroeg stadium op te merken. Gebruik het apparaat nooit als het gerepareerd of opnieuw
afgesteld moet worden; een storing in de installatie of een niet-correcte balancering van de automatisering kan tot letsel leiden
• Het verpakkingsmateriaal van het product moet volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd
• Houd personen uit de buurt van de automatisering wanneer deze wordt bewogen met behulp van de bedieningselementen
• Controleer de automatisering tijdens het uitvoeren van de manoeuvre en houd personen op enige afstand tot de beweging voltooid is
• Bedien het product niet als er personen in de buurt zijn die werkzaamheden op de automatisering uitvoeren; koppel de elektrische voeding
los alvorens deze werkzaamheden te laten uitvoeren
• Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of door de technische ondersteuningsdienst, of in ieder
geval door een monteur met een vergelijkbare kwalificatie om ieder risico uit te sluiten
WAARSCHUWINGEN M.B.T. DE INSTALLATIE
• Controleer voordat u de bewegingsmotor installeert of alle mechanische onderdelen in goede staat zijn, volgens de regels gebalanceerd zijn
en of de automatisering correct kan worden gemanoeuvreerd
• Verzeker u ervan dat de bedieningselementen uit de buurt van de bewegende onderdelen worden gehouden, maar wel direct zicht op de
poort geven
Tenzij u een schakelaar gebruikt, moeten de bedieningselementen op een hoogte van minimaal 1,5m worden geïnstalleerd en mogen ze
niet toegankelijk zijn
• Als de openingsbeweging bestuurd wordt door een brandwerend systeem, verzeker u er dan van dat eventuele ramen die groter zijn dan
200 mm gesloten worden door de bedieningselementen
• Voorkom en vermijd elke vorm van blokkering tussen de bewegende en vaste onderdelen tijdens de bewegingen
• Breng het etiket m.b.t. de handmatige bediening permanent aan in de buurt van het bedieningselement waarmee de handmatige beweging
wordt uitgevoerd
• Verzeker u er na het installeren van de bewegingsmotor van dat het mechanisme, het beveiligingssysteem en alle bewegingen correct
functioneren
A - Bijzondere waarschuwingen met betrekking tot de Europese richtlijnen die op dit product van toepassing zijn
• Richtlijn “Bouwproducten”:
Bijzondere waarschuwingen voor dit product in verband met de Verordening Bouwproducten 305/2011:
- De complete installatie van dit product, zoals beschreven in deze instructiehandleiding, en enkele soorten gebruik (bijvoorbeeld uitsluiting van
het gebruik voor alleen voertuigen), kunnen ertoe leiden dat het product binnen het toepassingsgebied valt van de verordening 305/2011 en
de bijbehorende geharmoniseerde norm EN 13241-1.
- In paragraaf B "Installatiecriteria en bijzondere waarschuwingen met betrekking tot de essentiële eisen" staan alle installatiecriteria om het
product te laten voldoen aan de essentiële eisen van Verordening 305/2011 voldoet; degene die de installatie uitvoert moet controleren of, en
ervoor zorgen dat, al deze criteria zorgvuldig in acht worden genomen.
- De conformiteit aan de essentiële eisen kan niet gegarandeerd worden als de wegbarrière met slagboom geïnstalleerd is en gebruikt wordt
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terwijl één of meerdere van deze criteria niet in acht zijn genomen. Het is verboden om het product in deze situaties te gebruiken tot
degene die de installatie uitvoert heeft gecontroleerd of aan de eisen van de richtlijn is voldaan. In dit geval moet het etiket, dat is
aangebracht op het product, direct worden verwijderd en mag de “EG-verklaring van overeenstemming” van bijlage I in deze handleiding niet
worden gebruikt. Bijgevolg wordt degene die de installatie uitvoert op zijn beurt de fabrikant van het product “automatische barrière” en moet
hij de bepalingen van Verordening 305/2011 en de bijbehorende geharmoniseerde norm EN 13241-1 in acht nemen. In dit geval moet de
wegbarrière met slagboom als “niet-voltooide machine” worden beschouwd en kan de “Verklaring van overeenstemming” van bijlage II worden
gebruikt (om in het technisch dossier te worden opgenomen).
• Machinerichtlijn:
- In paragraaf B “Installatiecriteria en bijzondere aanbevelingen met betrekking tot de essentiële eisen” staan alle noodzakelijke installatiecriteria om het product te laten voldoen aan de essentiële eisen van de Machinerichtlijn. Degene die de installatie uitvoert moet controleren of, en
ervoor zorgen dat, al deze criteria zorgvuldig in acht zijn genomen.
- De conformiteit aan de essentiële eisen kan niet gegarandeerd worden als de wegbarrière met slagboom geïnstalleerd is en gebruikt wordt
terwijl één of meerdere van deze criteria niet in acht zijn genomen. Het is verboden om het product in deze situaties te gebruiken tot
degene die de installatie uitvoert heeft gecontroleerd of aan de eisen van de richtlijn is voldaan. In dit geval mag de “EG-verklaring
van overeenstemming: bijlage I” niet worden gebruikt. Bijgevolg wordt degene die de installatie uitvoert op zijn beurt de fabrikant van het product “automatische barrière” en moet hij de bepalingen van de Machinerichtlijn in acht nemen. De fabrikant moet de risicoanalyse uitvoeren,
die tevens de lijst met essentiële veiligheidseisen van “bijlage I van de Machinerichtlijn” omvat, en de bijbehorende genomen maatregelen aangeven. Wij wijzen erop dat de risicoanalyse een van de documenten is waaruit het “technisch dossier” van de automatisering bestaat. Dit moet
door een professionele installateur worden samengesteld, en de “Verklaring van overeenstemming” van bijlage II kan worden gebruikt en moet
worden ingevuld door degene die de installatie van de wegbarrière met slagboom uitvoert.
Bijzondere waarschuwingen betreffende de geschiktheid voor het gebruik van het product met betrekking tot de Machinerichtlijn;
deze moeten in acht worden genomen indien de installateur de fabrikant van het product wordt.
De wegbarrière met slagboom wordt op de markt gebracht als “niet-voltooide machine” en dus gebouwd om te worden opgenomen in een machine of om te worden geassembleerd met andere machines teneinde “een machine” volgens de Machinerichtlijn te realiseren, alleen in combinatie met andere onderdelen en op de wijzen die beschreven zijn in deze instructiehandleiding. Zoals is voorzien in de Machinerichtlijn, wordt gewaarschuwd dat het niet geoorloofd is dit product in bedrijf te stellen zolang de fabrikant van de machine waarin dit product wordt ingebouwd,
deze niet heeft geïdentificeerd en conform de Machinerichtlijn heeft verklaard.
• Laagspanningsrichtlijn:
Bijzondere waarschuwingen betreffende de geschiktheid voor het gebruik van het product met betrekking tot de Laagspanningsrichtlijn.
Dit product voldoet aan de eisen van de Laagspanningsrichtlijn als het wordt aangewend voor het gebruik en de configuraties beschreven in
deze instructiehandleiding en in combinatie met de artikelen uit de productencatalogus van Nice S.p.A.
De conformiteit aan de eisen kan mogelijk niet gegarandeerd worden als het product wordt gebruikt in configuraties of met andere producten
die niet zijn voorzien. Het is verboden om het product in deze situaties te gebruiken tot degene die de installatie uitvoert heeft gecontroleerd of
aan de eisen van de richtlijn is voldaan.
• Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit (EMC):
Bijzondere waarschuwingen betreffende de geschiktheid van het gebruik van dit product met betrekking tot de richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit.
Dit product heeft tests ondergaan met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit in de meest veeleisende gebruiksomstandigheden,
in configuraties beschreven in deze instructiehandleiding en in combinatie met artikelen uit de productencatalogus van Nice S.p.A.
De elektromagnetische compatibiliteit kan niet gegarandeerd worden als het product wordt gebruikt in configuraties of met andere onvoorziene producten. Het is verboden om het product in deze situaties te gebruiken tot degene die de installatie uitvoert heeft gecontroleerd of aan
de eisen van de richtlijn is voldaan.
B - Installatiecriteria en bijzondere waarschuwingen met betrekking tot de essentiële eisen
Dit product, mits correct geïnstalleerd, voldoet aan de essentiële eisen van de Europese richtlijn “Bouwproducten” 305/-2011/EG volgens de
bepalingen van de geharmoniseerde norm EN 13241-1, zoals aangegeven in Tabel A en de Europese Machinerichtlijn.
Let op! – Als de wegbarrière met slagboom bestemd is voor de doorgang van alleen voertuigen, wordt hij uitgesloten uit het toepassingsgebied
van de norm EN 13241-1; in dit geval hoeft mogelijk niet aan enkele vereisten worden voldaan die staan vermeld in Tabel A. De doorgang wordt
“uitsluitend voor voertuigen” beschouwd als hij uitdrukkelijk verboden is voor ander verkeer (zoals voetgangers), bijvoorbeeld met passende borden, en als er, indien er andere types vereist zijn, voldoende ruimte is in de onmiddellijke nabijheid.
TABEL A - Essentiële eisen voor CE-markering (volgens bijlage ZA.1 van de norm EN 13241-1)
Essentiële kenmerken

Punt van de norm

Resultaat

Waterbestendigheid

4.4.2

NPD*

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen

4.2.9

Conform

Weerstand tegen windbelasting

4.4.3

Conform

Thermische weerstand

4.4.5

NPD*

Luchtdoorlatendheid

4.4.6

NPD*

Veilige opening voor verticaal bewegende poorten

4.2.8

Conform

Definitie van de geometrie van glazen onderdelen

4.2.5

NPD*

Mechanische weerstand en stabiliteit

4.2.3

Conform

Aandrijfkrachten voor gemotoriseerde sluitingen

4.3.3

Conform

Duurzaamheid van de waterbestendigheid, thermische weerstand en luchtdoorlatendheid

4.4.7

NPD*

* NPD = Prestatie niet verklaard, wanneer het product deze prestatie niet biedt (bijvoorbeeld “Luchtdoorlatendheid”), of wanneer de vereiste
niet van toepassing is (bijvoorbeeld “Definitie van de geometrie van de glazen onderdelen”).
• Vrijkomen van gevaarlijke stoffen:
Het product bevat geen gevaarlijke stoffen en/of geeft deze niet af, in overeenstemming met de bepalingen van de norm EN 13241-1 en volgens
de lijst van stoffen op de website van de Europese Gemeenschap
Bijzondere waarschuwing om het behoud van de conformiteit aan deze eis te garanderen – Het is van essentieel belang dat ook de
andere materialen die in de installatie worden gebruikt, zoals elektriciteitskabels, aan deze eis voldoen
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• Weerstand tegen windbelasting
In Tabel B wordt de weerstand van de meegeleverde slagboom tegen de differentiaaldruk van de wind vermeld. De beproevingen zijn uitgevoerd met een slagboom met rubberprofiel, andere accessoires zouden het blootgestelde oppervlak kunnen verhogen en dus de weerstand
tegen windbelasting kunnen verlagen.
TABEL B
Typologie:
Klasse
met XBA19
met XBA15
met XBA14 + XBA15
Winddruk [Pa]
Max. windsnelheid (km/u)
Beschrijvende term

WIDE S

WIDE M

WIDE L

4
-

4
-

3
-

2

> 1000

> 1000

> 700

> 450

151

151

126

101

Orkaan

Orkaan

Zeer zware storm

Storm

• Veilig opening voor verticaal bewegende poorten
Het product veroorzaakt geen ongecontroleerde bewegingen of vallen van de slagboom als één onderdeel van het ophang- of balanceersysteem (veren) defect raakt.
Bijzondere waarschuwingen om het behoud van de conformiteit aan de eisen te garanderen:
- Voer de installatie uit met zorgvuldige inachtneming van alle aanwijzingen die staan beschreven in de hoofdstukken 3 - Installatie en 6 - Eindtest en inbedrijfstelling.
- Verzeker dat er een onderhoudsplan wordt opgesteld dat nauwgezet de aanwijzingen van het hoofdstuk “Onderhoudsplan” (uitscheurbare bijlage achterin de handleiding) volgt.
• Mechanische weerstand en stabiliteit
Het product is zo ontworpen en geconstrueerd dat bij normaal gebruik de uitgeoefende krachten, stoten en veroorzaakte slijtage de mechanische prestaties ervan schaden noch aantasten.
Aanbeveling: zie de aanwijzingen voor de vereiste “Veilige opening voor verticaal bewegende poorten”.
• Aandrijfkrachten voor gemotoriseerde sluitingen
De uitgeoefende werkingskrachten van de slagboom voor wat betreft de risico’s voor beknelling en stoten worden beschermd middels een van
deze drie methoden:
1 Voor de werking met “bediening zonder automatische vergrendeling” (persoon aanwezig): zoals gespecificeerd in EN 12453. In dit
geval moet de bedieningsknop in het zicht van de automatisering worden geplaatst en, indien hij toegankelijk is voor onbevoegden, moet hij
beveiligd zijn, bijvoorbeeld door een sleutelschakelaar.
2 Voor de “semiautomatische” werking: door de begrenzing van de krachten zoals aangegeven in EN 12453
3 Voor de “automatische” werking: door de begrenzing van de krachten zoals aangegeven in EN 12453; in dit geval moet er verplicht minstens een paar fotocellen worden geïnstalleerd, zoals aangegeven in afb. 2
Bijzondere waarschuwing om inachtneming van de vereiste te waarborgen: zie de aanwijzingen voor de vereiste “Veilige opening voor
verticaal bewegende poorten”.
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BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT EN GEBRUIKSBESTEMMING

WIDE is een elektromechanische wegbarrière met slagboom voor particulier, openbaar en industrieel gebruik: hij controleert het openen en afsluiten van een doorgang voor voertuigen met een breedte van 3 tot 7 meter, afhankelijk van het gekozen model (S - M - L).
LET OP! – Elk ander gebruik dan in deze handleiding is beschreven of dat plaatsvindt in andere omgevingscondities dan in deze
handleiding worden beschreven, moet als oneigenlijk en verboden worden beschouwd!
WIDE functioneert met elektrische energie. Bij een stroomuitval is handbediening mogelijk door de handmatige ontgrendeling te gebruiken. Hij is
geschikt voor gebruik met een bufferbatterij (model PS324 - optioneel accessoire) die waarborgt dat bepaalde manoeuvres ook gedurende de
eerste uren van een stroomuitval worden uitgevoerd.

model

Slagboom

3m
WIDE S 4 m
XBA19
4m
WIDE M
XBA19
3+3m
XBA15 + XBA9 + XBA15
3+4m
WIDE L
XBA15 + XBA9 + XBA14
5m
XBA5

R

XBA13

INSTALLEERBARE ACCESSOIRES
DraaiGeknikte
Lampen
koppeling
slagboom
–
R XBA4
R WIA10

R

XBA13

R

XBA4

R

WIA10

–

R

XBA13

R

XBA4

R

WIA10

R

R

XBA13

R

XBA6

–

R

XBA13

R

XBA18

R

XBA13

R

XBA6

Rubber

Lijst van leverbare accessoires:
XBA19 - slagboom van wit gelakt aluminium L4000 mm
XBA5 - slagboom van wit gelakt aluminium L5150 mm
XBA14 - slagboom van wit gelakt aluminium L4150 mm
XBA15 - slagboom van wit gelakt aluminium L3150 mm
XBA4 - Lichten slagboom WIDE S / WIDE M
XBA6 - Lichten slagboom WIDE L
XBA18 - Lichten slagboom WIDE L
XBA9 - Universele koppeling
SIA1 - Funderingsplaat WIDE S / WIDE M
SIA2 - Funderingsplaat WIDE L

2

Rek
R

1 st. - WA13

–

–

R

2 st. - WA13

R

WA12

–

R

2 st. - WA13

R

WA12

–

–

–

–

–

R

WA12
WA13
WIA10
WIA11
PS324
WA10
XBA13

WIA11

Mobiel
steunpunt
–

–
2 st. - WA13

R

WA12

- Mobiel steunpunt
- Rek
- Draaikoppeling
- Geknikte slagboom
- Noodbatterijen
- Stickers
- Stootrubberkit

GEBRUIKSLIMIETEN

Controleer of alle waarden die vermeld staan in hoofdstuk 12 - Technische gegevens van het product en de geschatte levensduur (paragraaf 2.1)
compatibel zijn met het beoogde gebruik.

2.1 - Levensduur van het product
De duurzaamheid en de gemiddelde economische levensduur van het product; deze waarde wordt sterk beïnvloed door de zwaarte-index van
de manoeuvres. Ga als volgt te werk om de levensduur te schatten:
01.

Tel de waarden van de punten in Tabel 1 op, afhankelijk van het gekozen model slagboombarrière:

TABEL 1
Geknikte slagboom

ZWAARTE-INDEX
WIDE S

WIDE M

WIDE L

/

15%

/

Aanwezigheid van stof of zand

10%

10%

10%

Aanwezigheid van zoutaanslag

10%

10%

10%

Rek

5%

5%

5%

/

15%

15%

Omgevingstemperatuur hoger dan 40°C en
minder dan 0°C

Mobiel steunpunt

5%

5%

5%

Onderbreking manoeuvre door Foto

10%

15%

15%

Onderbreking manoeuvre door Alt

10%

15%

15%

Snelheidsregeling (trimmer FL) hoger dan
50%

10%

10%

15%

Krachtregeling (trimmer I) hoger dan 50%

5%

10%

10%
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Afhankelijk van het gekozen model slagboombarrière doet u het volgende in de grafiek ernaast:
a - trek een verticale lijn vanaf de zojuist gevonden waarde, totdat u de curve kruist
b - trek vanaf dit punt een horizontale lijn totdat u
de lijn van de “manoeuvreercycli” kruist.

500.000

cicli di manovre

manoeuvreercycli

02.

De gevonden waarde staat voor de geschatte
levensduur van uw product.

400.000
300.000
200.000
100.000

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Zwaarte-index (%)

Indice di gravosità (%)
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INSTALLATIE

Belangrijk! Lees voordat u het product installeert het hoofdstuk ‘WAARSCHUWINGEN’ (aan het begin van de handleiding) en
hoofdstuk 12 (Technische kenmerken).
In afb. 1 wordt de inhoud van de verpakking (naargelang het aangeschafte model) weergegeven: controleer het materiaal.
a - kast slagboombarrière WIDE (S-M-L)
f - Dop slagboom + 2 doppen voor stootrubber (te vinden in de doos
b - fotocellenbox voor de kast van de slagboombarrière
met bevestigingselementen)
c - doos met bevestigingselementen
g - slagboomhouder
d - verankeringsbouten
h - funderingsplaat
e - sleutel voor handmatige vergrendeling/ontgrendeling
i - koppelingen voor slagboom (alleen WIDE L)

1

WIDE

S

a

g

e

h
f

WIDE

M

g

b
e

h

c
f
d

WIDE

h

L
e

g

f
i

In afb. 2 wordt de plaats van de verschillende onderdelen van een gebruikelijke installatie met accessoires van Nice weergegeven:
a
b
c
d
e

- barrière met slagboom WIDE (S-M-L) + slagboom
- fotocellen
- paaltjes voor fotocellen
- sleutelschakelaar
- knipperlicht
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2

e
a

d

b
c

b

c
c

Controleer de installatiematen, voordat u met de installatie begint (afb. 3):

WIDE S
286 mm

WIDE M

1000 mm

314 mm

1000 mm
178
mm

WIDE L
338 mm

280
mm

205
mm

1030 mm

3

205
mm

320
mm

420
mm

Ga als volgt te werk om slagboombarrière te installeren:
01.

Bepaal de installatiepositie van de verschillende componenten van het systeem (voorbeeld afb. 2):
- als er geen onderbouw is, begin vanaf
stap 02
- als er wel een onderbouw is, begin
vanaf stap 06

02
02.

06

Graaf de fundering en leg de kanalen
voor de elektriciteitsleidingen: zie Tabel 3
voor het soort kabels (hoofdstuk 4)
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03.

Bevestig de 4 verankeringsbouten aan
de funderingsplaat; één moer boven de
plaat en één moer eronder.
De moer aan de onderkant moet
worden vastgedraaid tot het einde
van het schroefdraad.

04.

Giet het beton om de funderingsplaat
vast te zetten.
Controleer, voordat het beton
hard wordt, of de funderingsplaat
perfect waterpas is.

05.

Wacht tot het beton hard is (over het algemeen minstens twee weken) en verwijder vervolgens de 4 bovenste moeren
van de verankeringsbouten

06.

Bevestiging van de kast van de slagboombarrière
a/b - draai de schroeven los en haal het
deksel weg
c/d - verwijder de deur van de kast

a
b

c

d

e/f - zet de kast neer en teken de bevestigingspunten van de uitsparingen af
g - boor gaten op deze punten in het steunoppervlak
h - steek 4 er expansieverankeringen in (niet meegeleverd)
i - bevestig de kast en blokkeer hem met de hiervoor bestemde moeren en onderlegringen (niet meegeleverd)
e

f
g
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i

07.

Bereid de RICHTING VAN DE SLAGBOOM voor:
Als gewenst wordt dat de SLAGBOOM NAAR LINKS GERICHT is met de kast aan de rechterkant (fabrieksinstelling) gaat u
rechtstreeks naar stap 08 voor de regeling van de balansveer (= in de fabriek verankerd in niet-definitieve gaten)

A

WIDE

S

WIDE

M

WIDE

7 m.

L

Alleen bij slagboom van 7 m. de balansveren plaatsen zoals weergegeven in afbeelding “A”
Als de SLAGBOOM NAAR RECHTS GERICHT moet zijn met de kast aan de linkerkant moet het volgende worden gedaan:

A

WIDE

S

WIDE

M

WIDE

7 m.

L

keer de motorconnector (MOTOR - afb. 5) en de connector van de eindschakelaars (LIMIT SWITCH - afb. 5) 180° om

180°

180°
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08.

Regeling balansveer, afhankelijk van het aangeschafte model:
In de fabriek is de balansveer verankerd in nog niet definitieve gaten.
Verplaats de bevestiging van de balansveer in een van de gaten op de andere arm van de balanshefboom (al naargelang het aangeWIDE
schafte model) van de WIDE

WIDE S

S

a

b

c

d

e
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90°

f

g

h

i

l

WIDE M

WIDE

M

a

b

c

d

e

90°

f

g

h

i

l
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WIDE
WIDE L

A

L

a

b

c

d

7 m.

e

A

f

g

h

i

l

7 m.

Alleen bij slagboom van 7 m. de balansveren plaatsen zoals weergegeven in afbeelding “A”
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90°

08.

Installatie van de slagboom en de accessoires:
a - steek de 2 stiften in de hiervoor bestemde zittingen (op de motoras)
b - plaats de houder op de motoras in de stand “slagboom verticaal” en zet hem vast met de hiervoor bestemde schroeven en open
grower-ringen, en haal deze met kracht aan
c - plaats het deksel van de slagboom en zet het gedeeltelijk vast met de 6 meegeleverde schroeven

09.

c

b

a

Assemblage SLAGBOOM UIT 1 STUK (geheel of gesneden):
ALLEEN voor WIDE L, begin de assemblage vanaf dit punt:
a - plaats deze in het vrije uiteinde van de slagboom (gebruik eventueel een rubberen hamer) en ga verder met stap '10'

a

Assemblage SLAGBOOM UIT 2 STUKKEN (geheel of gesneden):
LET OP - Bij slagbomen die uit 2 stukken bestaan, moet het kortste deel van de slagboom beslist aan de aluminium
houder worden bevestigd
ALLEEN voor WIDE L, begin de assemblage vanaf dit punt:
a - plaats de universele koppeling in de vrije uiteinden van de twee slagbomen. Belangrijk: let op de richting van de koppeling, want
de koppen van de schroeven moeten aan dezelfde kant als de gaten in de slagbomen zitten
b - draai de 3 schroeven in gelijke mate los om de koppeling te laten uitzetten in de slagbomen, en ga verder met stap '10'

a

b
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10.

a - olie de aluminium geleider aan beide zijden lichtjes in
b - duw het eerste stuk stootrubber in de sleuf tot dit het einde van de slagboom bereikt: doe dit aan beide kanten
a

b

c - plaats de verbinding voor het stootrubber en doe hetzelfde met de andere
stukken
Opmerking - Het stootrubber mag ongeveer 1 cm uitsteken voorbij het uiteinde
van het aluminium profiel

c

1c

m

d - plaats de dop van de slagboom en
zet hem vast met de 2 meegeleverde
schroeven
e - plaats de twee doppen van het stootrubber en duw ze vast

f - duw de hele slagboom in de houderbehuizing totdat hij niet verder kan, en
haal de 6 schroeven van de houder vervolgens krachtig aan

Nederlands – 14

e

d

f

11.

Als er accessoires voor de slagboom moeten worden gemonteerd, moet dat nu gebeuren: raadpleeg de betreffende instructiehandleidingen en hoofdstuk 8 (Verdere details) in deze handleiding

12.

Regel de mechanische eindaanslagen.

WIDE

S
WIDE

13.

S

WIDE

M

WIDE

L

Voer de balancering van de slagboom uit, afhankelijk van het aangeschafte model:
BELANGRIJK - Uitvoering WIDE L:
WIDE L met slagboom van 5 m = 1 balansveer nodig die zo geplaatst/verankerd is dat een balancering op 45° wordt gewaarborgd
WIDE L met slagboom van 6/7 m = 2 balansveren nodig
WIDE die
S zo geplaatst/verankerd zijn dat de balancering op 45° wordt verkregen.
a - ontgrendel de reductiemotor handmatig
b - breng de slagboom met de hand ongeveer halverwege zijn slag (45°): als de
slagboom niet beweegt, is de balancering correct (een lichte onbalans is toegestaan).
LET OP - De slagboom mag nooit
zwaar bewegen.

a

WIDE

S

b

45°

WIDE M
WIDE S

WIDE L

slagboom
deLneiging heeft om te stijgen
Als de slagboom wel beweegt, 1 = als de
WIDE
M WIDE
2 = als de slagboom de neiging heeft om te zakken
doe het volgende:
WIDE M

1

WIDE

45°

WIDE L

S

WIDE M

WIDE

M

WIDE

L

a

b

a

b

WIDE L
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2
WIDE

45°

S

a

b

a

b

S

WIDE

WIDE

M

WIDE S

S

WIDE

WIDE

14.

Vergrendel de reductiemotor
(afhankelijk van het aangeschafte model)

WIDE
S
WIDE M

WIDE L

WIDE M

WIDE L

WIDE M

15.

WIDE L

Als er andere inrichtingen (accessoires) in het systeem moeten worden gemonteerd, moet dat nu gebeuren: raadpleeg de betreffende
instructiehandleidingen en hoofdstuk 8 (Verdere details) in deze handleiding

WIDE M

4

L

WIDE L

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

LET OP! – Alle elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd met de elektrische voeding uitgeschakeld. Verkeerde aansluitingen kunnen schade aan apparatuur of letsel bij personen veroorzaken.
In afb. 4 worden de elektrische aansluitingen van een gebruikelijke installatie weergegeven. Afb. 5 toont het bedradingsschema van de elektrische aansluitingen die uitgevoerd moeten worden op de besturingseenheid.

4.1 - Soorten elektrische kabels: afb. 4
Tabel 3 - soorten elektrische kabels (zie afb. 4)
Aansluiting

Soort kabel

Maximale lengte

A

NETVOEDING

3 x 1,5 mm

B
C

KNIPPERLICHT MET ANTENNE

1 kabel: 2 x 1,5 mm
1 afgeschermde kabel type RG58

10 m
10 m (aanbevolen lengte < 5 m)

D

FOTOCELLEN

1 kabel: 2 x 0,25 mm2 (TX)
1 kabel: 4 x 0,25 mm2 (RX)

30 m
30 m

E-F

SLEUTELSCHAKELAAR

2 kabels: 2 x 0,5 mm2 **

20 m

30 m *

2
2

* Als de voedingskabel meer dan 30 m lang is, is er een kabel met een grotere doorsnede nodig, bijvoorbeeld 3 x 2,5 mm2, en dient er een
aarding in de nabijheid van de automatisering plaats te vinden.
** De twee kabels van 2 x 0,5 mm2 kunnen worden vervangen door een enkele kabel van 4 x 0,5 mm2.
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4
B C
E
F

A

D
D
D

D

4.2 - Verbindingen van elektrische kabels: afb. 5
Tabel 4 - Beschrijving elektrische aansluitingen (zie afb. 5)
Klemmen

Functie

Beschrijving

3 -4

Knipperlicht

Uitgang voor aansluiting knipperlicht; tijdens de uitvoering van de manoeuvre geeft hij lichtsignalen van
0,5 s aan en 0,5 uit

5 -6

Gebruikers

Uitgang 24 Vdc (-30% + 50%) voor voeding van gebruikers, maximaal 200 mA

7 -8

Gebruikerslicht

Wordt geactiveerd aan het begin van de manoeuvre en gaat 60 s na het einde van de manoeuvre uit

7 -9

S.C.A.

Is uit als de slagboom dicht is, brandt als de manoeuvre gestopt is met de slagboom in een willekeurige
positie; knippert langzaam tijdens de openingsmanoeuvre en snel tijdens de sluitingsmanoeuvre

7 -10

Halt

Normaal gesloten ingang (NC) voor inrichtingen die instructies geven tot blokkering of onmiddellijke stopzetting van de manoeuvre

7 -11

Foto

Normaal gesloten ingang (NC) voor veiligheidsinrichtingen die, als ze ingrijpen tijdens een sluitingsmanoeuvre, omkering van de beweging of stopzetting veroorzaken

7 -12

Foto 2

Normaal gesloten ingang (NC) voor veiligheidsinrichtingen die, als ze ingrijpen tijdens een openingsmanoeuvre, omkering van de beweging of stopzetting veroorzaken

7 -13

Stap-voor-stap

Normaal geopende ingang (NA) voor bedieningsinrichtingen waarvan de ingreep openings- of sluitingsmanoeuvres veroorzaakt met de volgorde Openen - Stoppen - Sluiten - Stoppen

7 -14

Openen

Normaal geopende ingang (NA) voor bedieningsinrichtingen waarvan de ingreep een openingsmanoeuvre
veroorzaakt met de volgorde: Openen - Stoppen - Openen - Stoppen

7 -15

Sluiten

Normaal geopende ingang (NA) voor bedieningsinrichtingen waarvan de ingreep een sluitingsmanoeuvres
veroorzaakt met de volgorde Sluiten - Stoppen - Sluiten - Stoppen

43 -44

Antenne

Ingang antenne voor radiosignaalontvanger. De antenne kan zijn ingebouwd in het knipperlicht of extern zijn

Opmerking 1: in plaats van klem 7 (gemeenschappelijke voor alle ingangen en uitgangen) is het mogelijk om klem 6 te gebruiken
Opmerking 2:
• Ingangen van de contacten van het type NC (normaal gesloten) die niet worden gebruikt, moeten worden overbrugd met klem 6 of 7.
• De ingangen van de contacten van het type NA (normaal open) die niet worden gebruikt, moeten vrij worden gelaten.
• De contacten van de inrichtingen die verbonden zijn met de besturingseenheid moeten beslist mechanisch zijn en gescheiden van welke
potentiaal dan ook; er zijn geen verbindingen toegestaan met inrichtingen met een “open collector”-contact, type ”PNP” of ”NPN”.
Overige aansluitingen op de
besturingseenheid

- Voedingstransformator

Verbinding van de secundaire wikkeling van de transformator

- Motor

uitgang voor motoraansluiting

- Eindschakelaar

ingang voor aansluiting van eindschakelaars van opening en sluiting

- Radio (voor accessoires)

koppeling voor radiosignaalontvangers met SM-connector (OXI, etc.)

- Batterij (voor accessoires)

koppeling voor batterij PS324
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5

PHOTO

PHOTO

PHOTO2

TX

PHOTO2

RX

1 2

TX

1 2 3 4 5

1 2

FLASH

RX

1 2 3 4 5

NC NO

C C

NO NC

1 2 3 4 5 6 7 8 910
PROGRAM SWITCH

I

TRIMMER

TP

FL

FR

LED OK
LED

OPEN
SM

P.P.
PHOTO2
PHOTO

T2

8

ALT

T1

9 10 11 12 13 14 15

CLOSE

7

PS324

+ 24 V

6

+ 24 V

5
FUSE

3

LED FCC

0V

4

LED FCA

LIMIT
SWITCH

+
FLASH

MOTOR

24 V
24 V

AERIAL

= ANTENNE

LED PHOTO

=

LED
FOTOCELLEN

PROGRAM
SWITCH

= MICROSCHAKELAARS

LED FCC

=

LED EINDSCHAKELAAR
SLUITING

TRIMMER

VOOR
= TRIMMER
REGELING

LED FCA

=

LED EINDSCHAKELAAR
OPENING

LED OK

= LED OK

LIMIT SWITCH

=

EINDSCHAKELAAR

LED OPEN

= LED OPENEN

FLASH

=

KNIPPERLICHT

LED CLOSED

= LED SLUITEN

FUSE

=

ZEKERING

LED P.P.

= LED STAP-VOOR-STAP

MOTOR

=

MOTOR

LED PHOTO2

= LED FOTOCELLEN

Voor de elektrische aansluitingen gaat u als volgt te werk (zie afb. 5):
01.

02.

a - koppel de box van de besturingseenheid af van zijn positie
b - open de box

c - maak het gebied voor de kabeldoorgang open
d - leid de kabels van de geplande of
reeds aanwezige inrichtingen door het
voorbereide gat (laat 20/30 cm kabel
over): zie afb. 5 voor de aansluiting op
de klemmen

b

a

f

d

g

c
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03.

e - sluit de netvoedingskabel aan

a

L

b

N

e

LET OP! - Voer de gewenste programmering uit voordat u het deksel sluit: zie hoofdstuk 7
04.

5

f - sluit het deksel met de schroef
g - bevestig de box aan de besturingseenheid

f

g

AUTOMATISERING STARTEN EN CONTROLE VAN DE AANSLUITINGEN

5.1 - Aansluiting van de automatisering op de netvoeding
LET OP! – De aansluiting van de automatisering op de netvoeding moet volgens de plaatselijk geldende normen en voorschriften worden uitgevoerd door een gekwalificeerd, deskundig monteur.
Ga als volgt te werk
01.

a - ontgrendel de reductiemotor met de hand, afhankelijk van het aangeschafte model
b - breng de slagboom met de hand ongeveer halverwege zijn slag (45°)
c - vergrendel de reductiemotor handmatig

a

WIDE

S

c

b

WIDE

S

WIDE

M

45°

WIDE

WIDE

L

WIDE

L

d - geef de automatisering netvoeding
e - controleer of de OK-led begint te knipperen met een regelmaat van ongeveer 1 knippersignaal per seconde
f - controleer of de leds van de ingangen met contacten van het type NC branden (alle beveiligingen actief) en de leds van de ingangen
met contacten van het type NA uit zijn (geen enkele instructie aanwezig)

d
ON

e

f

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LED NA

LED OK

LED NC

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

02.

M

LED FCA
LED FCC

g

i
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e

f

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

LED NA

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

d

Als dit alles niet gebeurt, moet LED
deOKelektrische netvoeding onmiddellijk worden afgekoppeld en is een betere controle noLED NC
dig van de aansluitingen en de werking van de inrichtingen
03.

controleer of de richting van de manoeuvre en de leds FCC en FCA (eindschakelaars) overeenstemmen
g - ontgrendel de slagboombarrière met de hand
LED FCA
h - breng de slagboom met de hand in geheel gesloten
stand en ga na of de led FCC uit is en de led FCA brandt
LED FCC
i - breng de slagboom in maximaal geopende stand
en ga na of de led FCA uit is en de led FCC brandt
l - breng de slagboom op 45° en vergrendel de slagboombarrière met de hand

g

i

h

l

LED FCA

ON

LED FCA

OFF

LED FCA

ON

LED FCC

OFF

LED FCC

ON

LED FCC

ON
45°
4

FUSE

FUSE

24 V

24 V

24 V

24 V

Opmerking - om de vertragingsfunctie beter te benutten moet de eindschakelaar ongeveer 20° voor het mechanische
stoppunt ingrijpen; regel indien nodig de twee nokken om het gewenste punt in te stellen

m

OFF

d

n

b
LED FCA
LED FCC

e

f

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

o

c

180°± 20°
LED NA

LED
OK
24 V

LED NC

24 V

ON

d

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

a

LED FCA

OFF

LED FCC

ON

LED FCA
LED FCC

g

a

b

c

h

i

± 20°

LED FCA

ON

LED FCC

OFF

e

l

LED FCA

OFF

LED FCC

ON

LED FCA
LED FCC

LED FCA

ON

LEDON
FCC

ON

OFF
45°
4

FUSE

FUSE

24 V

24 V

Als dit niet gebeurt, is het volgende nodig
m - haal de netvoeding van de automatisering af
n - draai de connector van de eindschakelaar (LIMIT SWITCH - afb. 5) die op de besturingseenheid zit 180°
o - geef de automatisering netvoeding
24 V

m
OFF

24 V

n

o

180°

LED FCA

ON

LED FCC

24 V
24 V

Controleer of de richting van de manoeuvre overeenkomt met de gegeven instructie:
p - zet alle dip-switches op 'OFF' om de 'persoon aanwezig'-werking te krijgen
q - geef met de slagboom op 45° een korte bedieningsimpuls op een van de inrichtingen die verbonden zijn met de ingang 'OPENEN'
(T1 - afb. 5) en ga na of de slagboom een openingsbeweging maakt

q
ON
OFF

r
OFF
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s

t
4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3

p

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

04.

180°

ON

5 6 7 8 9 10 11 12 1

OFF

Doe het volgende als de slagboom een sluitende beweging maakt:
r - haal de netvoeding van de automatisering af
s - draai de connector van de motor (MOTOR - afb. 5) 180°
t - geef netvoeding op de automatisering

s

6

4

OFF

t
3

r

EINDTEST EN INBEDRIJFSTELLING

180°

WIDE

ON

S

Dit zijn de belangrijkste fasen in de realisering van de automatisering, om de maximale veiligheid van de installatie te garanderen.
Deze moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd en ervaren personeel, dat de benodigde tests moet uitvoeren om de veiligheidsmaatregelen te controleren en dat tevens moet controleren of de wetten, normen en regels op dit gebied in acht worden genomen, in het bijzonder de
vereisten van de normen EN 13241-1, EN 12445 en EN 12453.
De extra inrichtingen moeten aan een specifieke test worden onderworpen, om zowel de werking als de correcte interactie met WIDE te controleren. Raadpleeg hiervoor de instructiehandleidingen van de betreffende inrichtingen.

6.1 - Eindtest

WIDE

WIDE S

S

De eindtest kan ook worden gebruikt om de inrichtingen van de automatisering periodiek te controleren. Voor elk afzonderlijk onderdeel van de
S deze inrichtingen moeten de procedures uit
WIDE voor
automatisering (contactlijsten, fotocellen, noodstop enz.) is een specifieke eindtestfase vereist;
de desbetreffende instructiehandleidingen worden gevolgd.
Voer de eindtests als volgt uit:
01.

Controleer of alle informatie in hoofdstuk 1 - Waarschuwingen nauwkeurig in acht is genomen

02.

Controleer of de slagboom goed gebalanceerd is: hoofdstuk 3 - installatie (stap 13)

03.

Controleer of de handmatige vergrendeling en ontgrendeling goed werken, afhankelijk van het aangeschafte model:

WIDE S
WIDE

WIDE M
S

S

WIDE
WIDE S
M

WIDE L

WIDE M

WIDE M

WIDE L

WIDE L

WIDE L

04.

Test het sluiten, openen en stoppen van de slagboombarrière met behulp van de sleutelschakelaar of de bedieningsknop, en ga na of
WIDE
Mbeoogd:
WIDEgeadviseerd
L
de beweging
is zoals
wordt om verschillende tests te doen om de beweging van de slagboom te beoordelen en
WIDE M
L of regeling en de aanwezigheid van bijzondere wrijvingspunten vast te stellen
eventuele gebreken
in deWIDE
montage

05.

Controleer of alle veiligheidsinrichtingen in de installatie goed werken (fotocellen, contactlijsten enz.): wanneer een inrichting ingrijpt,
geeft de led ‘OK’ op de besturingseenheid 2 korte knippersignalen ter bevestiging dat herkenning heeft plaatsgevonden.

06.

Controleer de werking van de fotocellen en eventuele storingen
door andere inrichtingen: er zijn een of twee parallellepipedums
van star materiaal (bv houten panelen) nodig met de maten 70 x 30
x 20 cm. Elk parallellepipedum moet drie kanten hebben (een voor
elke dimensie) van reflecterend materiaal (bv. spiegel of glanzend
wit gelakt) en drie kanten van mat materiaal (bv. mat zwart gelakt).
Voor de test met de fotocellen op 50 cm boven de grond geWIDE M WIDE L
plaatst, moet het parallellepipedum op de grond worden gezet.
Voor de test met fotocellen op 1 m boven de grond moet het 50
cm worden opgetild.
Bij een test met één paar fotocellen moet het testobject exact onder het midden van de slagboom worden gezet met de zijden van
20 cm naar de fotocellen toe, en over de hele lengte van de slagboom worden verplaatst.

WIDE L

500

700

WIDE M

200 300
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200 300
200 300

700700

700700

150 1
5
150 1 0
50

500500

Bij een test met twee paar fotocellen moet de test eerst met elk
paar fotocellen afzonderlijk worden uitgevoerd met 1 testobject, en
vervolgens worden herhaald met 2 testobjecten.
Elk testobject moet zijdelings worden gepositioneerd ten opzichte
van het midden van de slagboom, op een afstand van 15 cm,
en vervolgens over de hele lengte van de slagboom worden verplaatst.
Tijdens deze tests moet het testobject in elke willekeurige positie
over de hele lengte van de slagboom door de fotocellen worden
waargenomen.

200 300
200 300

07.

a - Controleer of er geen interferenties zijn tussen de fotocellen en
andere inrichtingen:
- onderbreek de optische as die het paar fotocellen onderling verbindt met een cilinder (∅ 5 cm, lengte 30 cm)
- beweeg de cilinder eerst dicht langs de TX-fotocel, vervolgens
dicht langs de RX-fotocel en ten slotte in het midden, tussen de
twee fotocellen door
b - Controleer of de inrichting in alle gevallen reageert, door van
de status 'actief' over te gaan in de status 'alarm' en andersom.
c - Controleer of de beoogde actie wordt veroorzaakt in de besturingseenheid (bijvoorbeeld, omkering van de beweging bij de
sluitingsmanoeuvre).

08.

Controle van de beveiliging tegen gevaar van stijging: bij automatiseringen met verticale beweging moet worden gecontroleerd of er
geen gevaar voor stijging bestaat. Doe de test als volgt:
- hang halverwege de slagboom een gewicht op van 20 kg (bv. een zak grind)
- bedien een openingsmanoeuvre en ga na of de slagboom bij deze manoeuvre niet hoger dan 50 cm boven zijn gesloten stand komt.
Als de slagboom deze hoogte overschrijdt, moet de werkkracht worden verlaagd met de trimmer FL (hoofdstuk 7.1).

09.

Als de gevaarlijke situaties, die zijn veroorzaakt door de beweging van de slagboom, voorkomen worden door middel van begrenzing
van de stootkracht (stap 08), moet de kracht worden gemeten volgens de voorschriften van de norm EN 12445. Eventueel, als de
controle van de ‘motorkracht’ wordt gebruikt als hulpmiddel voor het systeem ter verlaging van de stootkracht, moet de regeling uitgeprobeerd en gevonden worden die de beste resultaten oplevert.

10.

Controle van de werking van het handmatige ontgrendelsysteem:
a - breng de slagboom in gesloten positie en ontgrendel de reductiemotor met de hand. Ga na of dit met gemak gebeurt.
b - ga na of de handbediende kracht die nodig is om de slagboom in geopende stand te brengen niet meer is dan 200 N (circa 20 kg);
de kracht wordt haaks op de slagboom en op 1 m van de draaias gemeten
c - controleer of de sleutel voor handbediende ontgrendeling beschikbaar is in de buurt van de automatisering.

11.

Controle van het afkoppelingssysteem van de voeding:
a - bedien de afkoppelvoorziening van de voeding en koppel eventuele aanwezige bufferbatterijen af
b - controleer of alle leds op de besturingseenheid uit zijn en of de slagboom, wanneer er een instructie wordt gegeven, niet beweegt.
c - controleer de werking van het handbediende vergrendelsysteem om onopzettelijke of ongeoorloofde hernieuwde aankoppeling te
vermijden.

6.2 - Inbedrijfstelling
De inbedrijfstelling kan alleen plaatsvinden nadat alle fasen van de eindtest met succes zijn doorlopen (paragraaf 6.1).
Het is niet toegestaan de installatie gedeeltelijk of onder 'provisorische' omstandigheden te laten werken.
01.

Het technisch dossier van de automatisering moet samengesteld en minimaal 10 jaar bewaard worden en moet bestaan uit: overzichtstekening van de automatisering, schema van de elektrische aansluitingen, risicoanalyse en de bijbehorende genomen maatregelen,
verklaring van overeenstemming van de fabrikant van alle gebruikte inrichtingen (gebruik de bijgevoegde EG-verklaring van overeenstemming); een exemplaar van de gebruikshandleiding en van het onderhoudsplan voor de automatisering.

02.

Bevestig permanent een etiket of plaatje op de slagboombarrière waarop de handelingen voor het handmatig ontgrendelen van de
reductiemotor staan aangegeven: gebruik de afbeeldingen in de ‘Gebruikshandleiding’ aan het eind van de handleiding (uitscheurbare
bijlage)

03.

Test met behulp van de sleutelschakelaar of de zender of de barrière met slagboom opent en sluit, en controleer of de beweging overeenkomt met de bedoelde beweging.

04.

Vul de CE-verklaring van overeenstemming van de automatisering in en overhandig deze aan de eigenaar

05.

Overhandig de “gebruikshandleiding” (uitscheurbare bijlage) aan de eigenaar van de automatisering

06.

Stel het onderhoudsplan op en overhandig dit aan de eigenaar van de automatisering

07.

Voordat u de automatisering in bedrijf stelt, dient u de eigenaar schriftelijk en voldoende op de hoogte te stellen van nog aanwezige
gevaren en risico's.
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PROGRAMMERING

Fabrieksinstelling (default)

MICROSCHAKELAARS: OFF

ON
OFF

Trimmer TP
(Pauzetijd)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trimmer FL
(Werkkracht)

Trimmer FR
(Vertragingskracht)

Trimmer I
(Stop Ampère)

7.1 - Besturingseenheid
De besturingseenheid beschikt over verschillende functies met fabrieksinstellingen die programmeerbaar zijn. In dit hoofdstuk worden de beschikbare functies en de procedure voor programmering ervan beschreven. Raadpleeg ook hoofdstuk 8 “Verdere details”.
Op de besturingseenheid zitten microschakelaars en trimmers (afb.4):
Naam

Symbool

Beschrijving

MICROSCHAKELAARS

Wordt gebruikt voor het inschakelen van de functies

Trimmer TP

Wordt gebruikt om de parameter “Pauzetijd” te regelen: regelt de tijd die verstrijkt tussen het einde van
de openingsbeweging en het begin van de sluitbeweging.
Alleen als de besturingseenheid in de “automatische” werkingswijze is geprogrammeerd (Tabel 5)

Trimmer FL

Wordt gebruikt om de parameter “Werkkracht” te regelen: regelt de maximale snelheid van de slagboom voordat deze de vertragingsfase begint die is ingesteld tussen de eindschakelaar en de mechanische aanslag.
Regeling: deze moet zo worden ingesteld dat de manoeuvre zonder horten verloopt, de beweging
moet zo regelmatig mogelijk zijn.

Trimmer FR

Wordt gebruikt om de parameter “Vertragingskracht” te regelen: regelt de vertraagde snelheid die de
slagboom heeft tussen de eindschakelaar en de mechanische aanslag.
Regeling: deze moet zo worden ingesteld dat de manoeuvre zonder horten verloopt, de beweging
moet zo regelmatig mogelijk zijn.

Trimmer I

Wordt gebruikt om de parameter “Stop Ampère” te regelen: regelt de inschakeldrempel van het “obstakeldetectiesysteem” dat in de besturingseenheid zit: het systeem reageert zowel bij opening als bij sluiting.
Opmerking - Aangezien de motor een groter vermogen behoeft aan het begin van iedere manoeuvre
(start), wordt het “obstakeldetectiesysteem” uitgesloten.
Regeling: moet zo worden geregeld dat de slagboom stopt of de beweging omkeert als er een tegengestelde actie wordt uitgeoefend die de beweging ervan belet.

Om het effect van de instellingen van de trimmers te beoordelen, wordt geadviseerd om de barrière met slagboom enige openings- en sluitingsmanoeuvres uit te laten voeren: voer deze operatie met de hand uit (bij “persoon aanwezig”-bediening):
01.

Zet de microschakelaars op 'OFF'

02.

Regel de trimmers provisorisch:
- “Stop Ampère” en “Werkkracht” = maximale slag
- “Vertragingskracht” = halverwege de slag

03.

Laat de slagboombarrière (zowel vanuit geopende als vanuit gesloten stand) enkele manoeuvres uitvoeren door middel van de inrichtingen die verbonden zijn met de ingangen Stap-voor-Stap, Openen en Sluiten: controleer of de beweging van de slagboom begint
met een versnellingsfase, gevolgd door een constante snelheid, en 20’ voor de mechanische aanslag begint met de vertragingsfase

04.

Laat de bedieningstoets los om de manoeuvre onmiddellijk te laten stoppen: als voor de instructie de ingang P.P. (stap-voor-stap) wordt
gebruikt, is de eerste beweging na een stopzetting een openingsmanoeuvre

05.

Regel de trimmers zo dat de werking van de automatisering is zoals gewenst

7.2 - Programmeerbare functies
De besturingseenheid beschikt over een serie microschakelaars (PROGRAM SWITCH - afb. 5), waarmee verschillende functies geactiveerd kunnen worden om de automatisering geschikter en veiliger te maken voor de eisen van de eindgebruiker.
Met de microschakelaars kunnen de verschillende werkingsmodi geselecteerd en de gewenste functies geprogrammeerd worden, die beschreven worden in tabel 5.
Om de functies in of uit te schakelen:
Microschakelaars: 1 ... 10

INSCHAKELEN = ON

UITSCHAKELEN = OFF

BELANGRIJK! - sommige beschikbare functies zijn gekoppeld aan de veiligheid; het is dus belangrijk om zorgvuldig te beoordelen welke functie het veiligst is.
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Tabel 5
Switch 1-2

Werking

Beschrijving

OFF - OFF

Handmatig
(persoon aanwezig

De manoeuvre is alleen in werking zolang het commando actief is (toets van de zender voortdurend
ingedrukt, persoon aanwezig).

ON - OFF

Semi-automatisch

Door het geven van een instructie wordt de volledige manoeuvre uitgevoerd (opening of sluiting).
LET OP! - Als tijdens de sluitingsmanoeuvre een van de voorzieningen ingrijpt die verbonden is met de
ingang FOTO, wordt een “Automatische sluiting” geactiveerd die zorgt voor omkering van de manoeuvre (= opening), en daarna een pauze en een sluiting.

OFF - ON

Automatisch
(automatische
sluiting)

Door het geven van een instructie vindt een openingsmanoeuvre plaats, daarna een pauze en aan het
einde wordt automatisch een sluitingsmanoeuvre uitgevoerd.
Let op! - Als tijdens de pauze een van de inrichtingen ingrijpt die zijn verbonden met de ingang FOTO,
wordt de timer hervat met een nieuwe waarde. - Als een van de inrichtingen ingrijpt die verbonden zijn
met de ingang 'ALT', wordt de hersluitingsfunctie gereset en vervangen door de status 'Stop'.

ON - ON

Automatisch + sluit
altijd

Als de besturingseenheid na een stroomuitval bij het terugkeren van de stroom detecteert dat de slagboom geopend is, dan wordt er automatisch een sluitingsmanoeuvre uitgevoerd. Deze wordt voorafgegaan door een voorwaarschuwing van 5 seconden.

Opmerking - Voor de werking “Semi-automatisch”, “Automatisch”, “Automatisch + Sluit altijd”:
- als er een openingsinstructie wordt verzonden door de toets ingedrukt te houden, blijft de slagboom hij bij het bereiken van de maximale
opening geblokkeerd als de bediening wordt losgelaten. Vervolgens kan dan een sluitingsmanoeuvre worden uitgevoerd
- als er een sluitingsinstructie wordt verzonden door de toets ingedrukt te houden, blijft de slagboom bij het bereiken van de maximale sluiting
geblokkeerd als de bediening wordt losgelaten. Vervolgens kan dan een openingsmanoeuvre worden uitgevoerd
Switch 3

Werking

Beschrijving

Woonblok
(niet beschikbaar in de
handmatige modus)

- Wanneer een instructie “Stap-voor-stap” wordt gegeven en een openingsmanoeuvre begint, kan
deze door geen enkele andere instructie “Stap-voor-stap” of “Openen” via het radiosignaal worden
onderbroken tot het einde van de betreffende manoeuvre.
- Als er echter tijdens de sluitingsmanoeuvre een nieuwe instructie “Stap-voor-stap” wordt gegeven,
dan stopt het sluiten en wordt de betreffende manoeuvre omgekeerd.

ON

OFF
Switch 4
ON
OFF
Switch 5

Uitgeschakeld
Werking
cyclus Stap-voor-Stap

OFF

OPENEN - STOPPEN - SLUITEN - STOPPEN
Beschrijving

Voorwaarschuwing

Wanneer er een instructie wordt gegeven, wordt eerst het knipperlicht geactiveerd en start de manoeuvre na 5 seconden (2 seconden indien ingesteld op de “Handmatige” modus).

OFF
ON

OPENEN - SLUITEN - OPENEN - SLUITEN

Werking

ON

Switch 6

Beschrijving

Uitgeschakeld
Werking
Knipperlicht
ook in pauze

Beschrijving
Het knipperlicht blijft actief, behalve voor de hele duur van de manoeuvre, ook tijdens de pauze om de
toestand “sluiting nadert” te signaleren.
Het knipperlicht blijft alleen actief gedurende de manoeuvre (opening of sluiting)

Switch 7

Werking

Beschrijving

ON

Als de “Automatische” modus is ingesteld, kan de slagboom alleen open worden gehouden gedurende de tijd die nodig is om voertuigen of personen door te laten. Na activering van de veiligheidsinrichtingen “Foto” stopt de manoeuvre en na 5 seconden begint automatisch een sluitingsmanoeuvre
(ongeacht de ingestelde “Pauzetijd”).

OFF

Sluit weer onmiddellijk na 'Foto' (alleen
als hij is ingesteld
in de werkingswijze
“Automatisch”)

Switch 8

Werking

Beschrijving

Beveiliging 'Foto'
ook bij opening

- De ingreep van de veiligheidsinrichting veroorzaakt ook tijdens een opening een onderbreking van
de manoeuvre.
- Als de automatisering is ingesteld op de werkingsmodus “Semi-automatisch” of “Automatisch”, dan
wordt de openingsmanoeuvre onmiddellijk hervat na de uitschakeling van de veiligheidsinrichtingen.

ON

OFF

Uitgeschakeld

- De ingreep van de veiligheidsinrichting veroorzaakt een onderbreking tijdens de sluitingsmanoeuvre.

Switch 9

Werking

Beschrijving

ON

Verkeerslicht één
richting

De uitgang S.C.A. heeft de functie van verkeerslicht met één richting:
- verkeerslicht uit = wanneer de slagboom gesloten is of als er een sluitingsmanoeuvre bezig is
- verkeerslicht aan = wanneer de slagboom open is of als er een openingsmanoeuvre bezig is

OFF

S.C.A.

Geeft de staat van de slagboom aan

Switch 10

Werking

Beschrijving

ON

Verkeerslicht in beide
richtingen

Functie voor de regeling van de stroom voertuigen in beide rijrichtingen door gecontroleerde doorgang
langs de slagboombarrière. Voor elke rijrichting kan een andere instructie worden ingesteld voor de
opening: “P. P.” om naar binnen te gaan, “P.P. 2” (ingang “Openen”) om naar buiten te gaan.
Er moeten twee verkeerslichten worden geïnstalleerd met de signaleringen “rood” en “groen”, die
moeten worden verbonden met de uitgangen “S.C.A.” en “Gebruikerslicht”:
- Instructie “P.P.” om naar binnen te gaan, de uitgang “S.C.A.” wordt geactiveerd = Groen licht aan de
ingang en rood licht aan de uitgang.
- Instructie “P.P. 2” om naar binnen te gaan, de uitgang “Gebruikerslicht” wordt geactiveerd = Groen
licht aan de uitgang en rood licht aan de ingang.
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Opening: de lamp blijft branden zolang de manoeuvre en de daaropvolgende pauze duren.
Sluiting: de lichten “groen” en “rood” zijn tegelijkertijd actief en het resultaat is een “gele” lamp, om
aan te geven dat er geen prioriteit meer is in de doorgang
Rood
licht

Groen
licht

Werking

OFF

OFF

slagboom dicht - doorgang gesloten in beide richtingen

OFF

ON

slagboom open - vrije doorgang

ON

OFF

slagboom open - doorgang bezet

ON

ON

slagboom wordt gesloten of de doorgang wordt niet gecontroleerd

De uitgangen “S.C.A.” en “Gebruikerslicht” kunnen kleine lampjes van 24 V gelijkstroom bedienen (in
totaal maximaal 10 W per uitgang). Als er lampen met een groter vermogen moeten worden gebruikt,
moeten er relais worden gebruikt die worden bestuurd door de uitgangen van de besturingseenheid,
die op hun beurt de lichten van het verkeerslicht bedienen.

S.C.A (9)
S.C.A (9)

R
G
V

COMANDO
INSTRUCTIE
MET
STAPPEN
CON P.P.

IN
ENTRA

WIDE

UIT
ESCE

R
G
V
OFF

8

S.C.A. en gebruikerslicht

COMANDO
INSTRUCTIE
MET
CON P.P.2
STAPPEN2

Verkeerslicht uitgeschakeld: de uitgangen S.C.A. en Gebruikerslicht krijgen de fabrieksinstelling.

VERDERE DETAILS

8.1 - Aansluiting van een RF-ontvanger
De besturingseenheid heeft een SM-connector voor de aansluiting van een radiosignaalontvanger (niet meegeleverd) model SMXI, SMXIS, OXI,
OXIT en dergelijke.
In Tabel 6 staan de acties beschreven die door de besturingseenheid worden uitgevoerd afhankelijk van de geactiveerde uitgangen of de instructies die de radiosignaalontvanger heeft gestuurd.
Zie voor het inschakelen van de radio-ontvanger afb. 6.

Uitgang

Beschrijving instructie

1

Stap-voor-stap

2

Stoppen

3

Openen

4

Sluiten

6

8.2 - Voeding van externe inrichtingen
Als u externe inrichtingen wilt voeden (een radiosignaalontvanger of de achtergrondverlichting van een sleutelschakelaar), dan kan deze inrichting op de besturingseenheid van het product worden aangesloten zoals
aangegeven in onderstaande afbeelding.
De voedingsspanning is 24 V
-30% ÷ +50% met een maximale beschikbare stroom van 200 mA.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tabel 6

24 V
0

(30 V
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8.3 - Aansluiting slagboomlichten
01.

BELANGRIJK! - Raadpleeg de instructiehandleiding van de lichtkabel om de bijzondere waarschuwingen te lezen.
Ga te werk zoals in de afbeelding hieronder:

a
WIDE
WIDE

WIDE

c

d

S

M

L

OP
ST

b

RED
ROOD

4

5

6

7

8

GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL

3

FUSE

BLACK
ZWART

8.4 - Aansluiting fotocellen in de slagboombarrière (kast)
Het is mogelijk de TX- of RX-fotocel te installeren in de hiervoor bedoelde ruimte in de kast van de slagboombarrière.
01.

Ga te werk zoals in de afbeelding hieronder:
a - haal de kaart van de fotocel uit zijn box door hem op te lichten met een rechte schroevendraaier. LET OP! - Beschadig de interne
elektrische componenten niet
b - open de box voor de fotocellen die in de doos met bevestigingselementen zit

a

b

c - steek de kaart in de bodem van de box
d - doorboor het rubber dat bedoeld is voor de doorgang van de elektriciteitskabel
e - verbind hem met de kaart van de fotocel (zie ook afb. 5 - hoofdstuk 4)

c

d

e

RX
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TX

f - sluit de box met het deksel door het rubber in zijn zitting te blokkeren
g - bevestig de box over de lens die in de kast aanwezig is, door hem van boven naar beneden te schuiven

f

g

Raadpleeg voor meer informatie de instructiehandleiding van de fotocellen.

8.5 - Aansluiting bufferbatterij (model PS324)
De wegbarrière met slagboom kan een bufferbatterij model PS324 (niet meegeleverd) bevatten, die de automatisering bij een stroomuitval gedurende bepaalde tijd voedt (raadpleeg de instructiehandleiding van de batterij).
LET OP! – De elektrische aansluiting van de bufferbatterij op de besturingseenheid mag ALLEEN worden uitgevoerd nadat alle
installatie- en programmeerfasen zijn voltooid, aangezien de batterij voor noodvoeding zorgt.
Ga als volgt te werk om bufferbatterij te installeren:
01.

Ga te werk zoals in de afbeelding hieronder:

a

a

OFF

OFF

b

c

b

c

b

a

c

OFF

f

dd

e

d

h

g

f

h

g

f

h

g

i

i

e e

l
i

l

l

m
ON

mm

ONON
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AFDANKING VAN HET PRODUCT

Dit product maakt integraal deel uit van de automatisering en moet daarom samen met de automatisering worden afgedankt.
Zoals ook voor de installatiehandelingen geldt, moeten de handelingen voor afdanking aan het einde van de levensduur van dit product door
gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
Dit product bestaat uit verschillende soorten materialen: sommige kunnen gerecycled worden, andere moeten als afval verwerkt worden. Win
informatie in over de methoden voor recycling of afvalverwerking die voorzien zijn in de voorschriften die in uw regio voor deze productcategorie
gelden.
LET OP! - Bepaalde onderdelen van het product kunnen verontreinigende of gevaarlijke stoffen bevatten die bij verspreiding in
de omgeving schadelijke gevolgen voor het milieu of de volksgezondheid kunnen hebben.
Zoals door het symbool hiernaast wordt aangegeven, is het verboden dit product bij het huishoudelijk afval weg te gooien. Pas
gescheiden afvalinzameling voor afdanking toe volgens de plaatselijk geldende voorschriften, of lever het product weer in bij de
verkoper op het moment dat u een nieuw vergelijkbaar product aanschaft.
LET OP! - De plaatselijk geldende regelgeving kan zware sancties opleggen in geval van illegale dumping van dit
product.
LET OP! – De lege batterij bevat verontreinigende stoffen en mogen bijgevolg niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Ze moeten worden afgevoerd via gescheiden afvalverwerking zoals voorzien door de geldende richtlijnen voor uw omgeving.
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WAT TE DOEN ALS...

In het geval van een storing die veroorzaakt wordt door problemen tijdens de installatiefase of door een defect, raadpleegt u Tabel 6:

Tabel 6
Led OK

Probleem

Oplossing

Uit

Storing

Controleer of er voeding is; controleer of de zekeringen niet gesprongen zijn; is dat wel zo, achterhaal dan de oorzaak van het defect en
vervang de zekeringen door nieuwe met dezelfde stroomwaarde

Aan

Ernstige storing

Er is een ernstige storing; probeer de besturingseenheid enkele seconden uit te schakelen; als de storing aanhoudt, is er een defect en
moet de elektronische printplaat worden vervangen

1 knippersignaal per se- Alles ok
conde

Normale werking van de besturingseenheid

2 snelle knippersignalen

Er heeft zich een verandering in de status Dit is normaal wanneer een verandering plaatsvindt in een van de
van de ingangen voorgedaan
ingangen: Stap-voor-Stap, Openen, Sluiten, Halt, Foto / Foto2 of als
er een instructie van de radiozender wordt ontvangen

Led ALT

Probleem

Uit

Tussenkomst van een van de inrichtingen Controleer de inrichtingen die zijn aangesloten op de ALT-ingang
die aangesloten zijn op de ALT-ingang

Aan

Alles Ok

Ingang Actieve stop

Led FOTO (fotocellen)

Probleem

Oplossing

Uit

Tussenkomst van een van de inrichtingen Controleer de inrichtingen die zijn aangesloten op de FOTO-ingang
die verbonden zijn met de FOTO-ingang

Aan

Alles Ok

Ingang Actieve foto

Led FOTO 2

Probleem

Oplossing

Uit

Tussenkomst van een van de inrichtingen Controleer de inrichtingen die zijn aangesloten op de FOTO 2-ingang
die aangesloten is op de FOTO 2-ingang

Aan

Alles Ok

Ingang Foto 2

Led STAP-VOOR-STAP

Probleem

Oplossing

Uit

Alles Ok

Ingang Stap-voor-stap niet actief

Aan

Activering van de ingang Stap-voor-Stap

Het is normaal als een van de inrichtingen die zijn aangesloten op de
ingang Stap-voor-stap actief is

Led OPENEN

Probleem

Oplossing

Uit

Alles Ok

Ingang Openen niet actief

Aan

Activering van de ingang Openen

Het is normaal als een van de inrichtingen die zijn aangesloten op de
ingang Openen actief is

Led SLUITEN

Probleem

Oplossing

Uit

Alles Ok

Ingang Sluiten niet actief

Aan

Activering van de ingang Sluiten

Het is normaal als een van de inrichtingen die zijn aangesloten op de
ingang Sluiten actief is
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TECHNISCHE KENMERKEN

Alle vermelde technische specificaties hebben betrekking op een omgevingstemperatuur van 20 °C (± 5 °C). • Nice S.p.A. behoudt zich het
recht voor om, op elk moment dat dit noodzakelijk wordt geacht, wijzigingen aan het product aan te brengen, waarbij hoe dan ook de gebruiksbestemming en de functionaliteit ervan gelijk blijven.
WIDES - WIDESI
Type
Nominale spanning
Nominale frequentie
Maximaal vermogen
Opgenomen stroom
Min. openingstijd
Nominaal koppel
Bedrijfscyclus
Noodvoeding
Fotovoltaïsche voeding
Uitgang Flash
Uitgang gebruikerslicht
Uitgang S.C.A.

WIDEM - WIDEMI

elektromechanische wegbarrière met slagboom voor particulier, openbaar en industrieel gebruik
230 V
50/60 Hz
300 W
300 W
360 W
1A
1.1 A
1.2 A
4s
3.5 s
5s
100 Nm
140 Nm
200 Nm
100 cycli/u
300 cycli/u
200 cycli/u
Ja - bufferbatterij model PS324
nee
Voor 1 knipperende indicator ML24 of ML24T (max. lampvermogen 25 W)
Uitgang lamp 24 V gelijkstroom, max. vermogen 10 W
Uitgang lamp 24 V gelijkstroom, max. vermogen 10 W

Ingang Stoppen

Voor normaal gesloten contacten

Ingang Stap-voor-stap

Voor normaal geopende contacten

Ingang Openen

Voor normaal geopende contacten

Ingang Sluiten

Voor normaal geopende contacten

Radioaansluiting

SM-connector voor ontvangers SMXI, SMXIS, OXI en OXIT

Ingang radio-antenne
Instelbare functies

50 ohm voor kabel type RG58 of vergelijkbaar
met behulp van de trimmers (paragraaf 7.1) en de microschakelaars
(program switch - paragraaf 7.2)

Gebruik in bijzonder zure of zoute omgeving, of in een omgeving met explosiegevaar
Werkingstemperatuur

neen
-20° C ... +50° C

Beschermingsklasse
Maten (mm)
Gewicht

Type
Nominale spanning
Nominale frequentie
Maximaal vermogen
Opgenomen stroom
Min. openingstijd
Nominaal koppel
Bedrijfscyclus
Noodvoeding
Fotovoltaïsche voeding
Uitgang Flash
Uitgang gebruikerslicht
Uitgang S.C.A.

IP 54
280 x 178 x 1000 H

320 x 205 x 1000 H

420 x 205 x 1030 H

40 kg

46 kg

54 kg

WIDES/V1 - WIDESI/V1
WIDEM/V1 - WIDEMI/V1
WIDEL/V1 - WIDELI/V1
elektromechanische wegbarrière met slagboom voor particulier, openbaar en industrieel gebruik
120 V
50/60 Hz
300 W
300 W
360 W
2A
2.2 A
2.4 A
4s
3.5 s
5s
100 Nm
140 Nm
200 Nm
100 cycli/u
300 cycli/u
200 cycli/u
Ja - bufferbatterij model PS324
nee
Voor 1 knipperende indicator ML24 of ML24T (max. lampvermogen 25 W)
Uitgang lamp 24 V gelijkstroom, max. vermogen 10 W
Uitgang lamp 24 V gelijkstroom, max. vermogen 10 W

Ingang Stoppen

Voor normaal gesloten contacten

Ingang Stap-voor-stap

Voor normaal geopende contacten

Ingang Openen

Voor normaal geopende contacten

Ingang Sluiten

Voor normaal geopende contacten

Radioaansluiting

SM-connector voor ontvangers SMXI, SMXIS, OXI en OXIT

Ingang radio-antenne
Instelbare functies

50 ohm voor kabel type RG58 of vergelijkbaar
met behulp van de trimmers (paragraaf 7.1) en de microschakelaars
(program switch - paragraaf 7.2)

Gebruik in bijzonder zure of zoute omgeving, of in een omgeving met explosiegevaar
Werkingstemperatuur

neen
-20° C ... +50° C

Beschermingsklasse
Maten (mm)
Gewicht

WIDEL - WIDELI

IP 54
280 x 178 x 1000 H

320 x 205 x 1000 H

420 x 205 x 1030 H

40 kg

46 kg

54 kg
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Onderhoudsplan

(te overhandigen aan de eindgebruiker van WIDE)
ONDERHOUDSREGISTER
Belangrijk – Dit onderhoudsregister moet worden overhandigd aan de eigenaar van de automatisering, nadat de vereiste delen zijn ingevuld.
In dit register moeten alle uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden, reparaties en wijzigingen worden vermeld. Het register moet bij elke ingreep
worden bijgewerkt en zorgvuldig worden bewaard, want het moet beschikbaar zijn bij eventuele inspecties door geautoriseerde instanties.
Dit “Onderhoudsregister” heeft betrekking op de volgende automatisering:
model WIDE - serienr. ......................... - geïnstalleerd op ...................... - bij ............................................................................
De volgende bijgaande documenten maken deel uit van dit “Onderhoudsregister”:
1) - Onderhoudsplan
2) - ............................................................................................
3) - ............................................................................................
4) - ............................................................................................
5) - ............................................................................................
6) - ............................................................................................
Volgens het bijgaande “Onderhoudsplan” moeten de onderhoudswerkzaamheden met de volgende regelmaat worden uitgevoerd: elke 6
maanden of 50.000 manoeuvreercycli (wat zich het eerste voordoet).

ONDERHOUDSPLAN
Let op! – Het onderhoud van het systeem moet worden uitgevoerd door technisch, gekwalificeerd personeel, met volledige
inachtneming van de veiligheidsnormen zoals voorzien door de
geldende wetten en de veiligheidsvoorschriften die gegeven zijn in hoofdstuk 1 - “Waarschuwingen en algemene voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid”, aan het begin van deze handleiding.
Over het algemeen behoeft de wegbarrière met slagboom geen bijzonder onderhoud. Een regelmatige controle in de tijd is echter
raadzaam om het systeem efficiënt te houden en om te verzekeren dat
de geïnstalleerde veiligheidssystemen goed functioneren.
Voor het onderhoud van aanvullende inrichtingen van de wegbarrière
met slagboom, volg de aanwijzingen in de respectieve onderhoudsplannen.
Als algemene regel wordt geadviseerd een periodieke controle uit te
voeren: om de 6 maanden of 50.000 manoeuvres.
Wij wijzen erop dat ook in het geval van breuk van de veer, de wegbarrière met slagboom conform blijft aan de vereiste vermeld in 4.3.4 van
de norm EN 12604: 2000.
• Het balanceersysteem van de slagboom moet minstens 2 maal per
jaar worden gecontroleerd, bij voorkeur aan het begin van de seizoensovergangen.
Met de geplande regelmaat moeten de volgende controles en vervangingen worden uitgevoerd voor het onderhoud:
1 Koppel alle elektrische voedingsklemmen af.
2 Controleer de mate van slijtage bij alle onderdelen van de slagboombarrière, met bijzondere aandacht voor corrosie en oxidatie
van de structurele onderdelen. Vervang de onderdelen die onvoldoende garantie bieden.
3 Controleer of de schroefverbindingen naar behoren zijn aangehaald
(vooral die van de balansveer)
4 Controleer of er geen speling is tussen de balanceerhefboom en de
uitgangsas. Draai indien nodig de centrale schroef helemaal vast.
5 Smeer de scharnierkop van de balansveer en de onderste verankeringsbout.
6 Controleer bij de uitvoering WIDEL of de twee segmenten van de
slagboom perfect geblokkeerd zijn. Verstel eventueel de expansieschroeven.
7 Breng de slagboom in verticale positie en controleer of de spoed
van de spiralen van de balansveer constant is, zonder vervormingen.
8 Ontgrendel en controleer de juiste balancering van de slagboom
en eventuele belemmeringen tijdens de handbediende opening en
sluiting.
9 Vergrendel hem opnieuw en voer de testprocedure uit.

10 Controle van de beveiliging tegen gevaar van stijging: bij automatiseringen met verticale beweging moet worden gecontroleerd
of er geen gevaar voor stijging bestaat. Deze test kan als volgt worden uitgevoerd: hang halverwege de slagboom een gewicht van
20 kg op (bijvoorbeeld een zak grind), geef een instructie voor een
openingsmanoeuvre en controleer of tijdens deze manoeuvre de
slagboom niet hoger dan 50 cm uit zijn gesloten stand omhoog
komt. Als de slagboom deze hoogte overschrijdt, moet de werkkracht worden verlaagd met de trimmer FL (hoofdstuk 7.1).
11 Als gevaarlijke situaties die worden veroorzaakt door de beweging van de slagboom opgeheven zijn door middel van begrenzing
van de stootkracht, moet de kracht worden gemeten volgens de
voorschriften van de norm EN 12445. Eventueel, als de controle
van de “motorkracht” wordt gebruikt als hulpmiddel voor het systeem ter verlaging van de stootkracht, moet de regeling uitgeprobeerd en gevonden worden die de beste resultaten oplevert.
12 Controle van de werking van het ontgrendelsysteem: breng
de slagboom in gesloten positie en ontgrendel de reductiemotor
met de hand (zie paragraaf 3.6). Ga na of dit probleemloos mogelijk
is. Ga na of de handbediende kracht die nodig is om de slagboom
in geopende stand te brengen niet meer is dan 200 N (circa 20 kg);
de kracht wordt haaks op de slagboom en op 1 m van de draaias
gemeten. Controleer ten slotte of de sleutel die nodig is voor handbediende ontgrendeling beschikbaar is in de buurt van de automatisering.
13 Controle van het afkoppelingssysteem van de voeding: controleer, door de afkoppelingsvoorziening van de voeding te bedienen en de eventuele bufferbatterijen af te koppelen, of alle leds
op de besturingseenheid uit zijn en of de slagboom niet beweegt
wanneer er een instructie wordt verzonden. Controleer de werking van het vergrendelsysteem om onopzettelijke of ongeoorloofde
aankoppeling te vermijden.
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Gebruikshandleiding
(te overhandigen aan de eindgebruiker)
Voordat u de automatisering voor de eerste maal gaat gebruiken, is het raadzaam u door de installateur te laten
uitleggen waar de restrisico's ontstaan, en enkele minuten
van uw tijd te besteden aan het lezen van deze handleiding.
Bewaar deze handleiding voor eventuele twijfelgevallen in
de toekomst en bezorg ze aan een eventuele nieuwe eigenaar van de automatisering.
LET OP! – Uw automatisering is een machine die getrouw uw instructies uitvoert; onverantwoord en oneigenlijk gebruik kan gevaarlijke situaties veroorzaken:
– Laat de automatisering niet werken als er zich personen, dieren of voorwerpen binnen het werkingsbereik bevinden.
– Het is ten strengste verboden om onderdelen van
de automatisering aan te raken terwijl de slagboom
in beweging is!
– Doorgang is alleen toegestaan als de slagboom
volledig geopend is en stilstaat!
• Kinderen: een automatiseringsinstallatie biedt een hoge
graad van veiligheid, doordat ze via haar beveiligingssystemen manoeuvres bij aanwezigheid van mensen of
zaken onderbreekt en altijd een voorspelbare en veilige
activering garandeert. Het is in ieder geval verstandig om
kinderen te verbieden in de buurt van de automatisering
te spelen en de afstandsbedieningen buiten hun bereik te
houden om te voorkomen dat ze per ongeluk in werking
wordt gezet. Dit is geen speelgoed!
• Het product is niet geschikt om gebruikt te worden door
personen (kinderen inbegrepen) met fysieke, zintuiglijke
of mentale beperkingen of die onvoldoende kennis en/
of ervaring hebben, tenzij deze onder toezicht of met instructies van een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid het product kunnen gebruiken.
• Storingen: Zodra u constateert dat de automatiseringsinstallatie niet werkt zoals ze dat zou moeten doen, dient
u de stroomtoevoer naar de installatie te onderbreken en
ze handmatig te ontgrendelen. Probeer niet zelf reparaties uit te voeren, maar richt u tot uw installateur: in de
tussentijd kan de installatie werken als een niet-geautomatiseerde toegangsopening, nadat de motor ontgrendeld
is, zoals verderop zal worden beschreven. Bij defecten
of stroomuitval kan de automatisering toch worden gebruikt, in afwachting van uw installateur of het terugkeren
van de stroom, ook als het systeem niet voorzien is van
een bufferbatterij. De reductiemotor moet met de hand
worden ontgrendeld (zie stap 9 - Handmatige ontgrendeling en vergrendeling van de reductiemotor) en beweeg de
slagboom met de hand zoals gewenst.
• Wanneer de beveiligingen buiten gebruik zijn, moet
de automatisering zo snel mogelijk gerepareerd
worden.
• Ook al denkt u het zelf te kunnen doen, breng geen wijzigingen aan de installatie en/of de programmerings- en
instellingsparameters van de automatisering aan: uw installateur is aansprakelijk.
• Het testen, de periodieke onderhoudswerkzaamheden
en eventuele reparaties moeten gedocumenteerd worden door degene die ze uitvoert en de eigenaar van de
installatie moet deze documenten bewaren. De enige
werkzaamheden die de gebruiker mag uitvoeren, en
waarvan we aanbevelen dat de gebruiker ze regelmatig
uitvoert, zijn het reinigen van de glaasjes van de fotocellen
en van de automatisering. Om te voorkomen dat iemand
de slagboombarrière in beweging kan brengen, dient u
eraan e denken, voordat u dit gaat doen, de automatisering te ontgrendelen (zoals verderop beschreven) en voor
het schoonmaken alleen een enigszins met water bev-

ochtigde doek te gebruiken.
• Afvalverwerking: Als de automatisering niet meer gebruikt kan worden, dient u zich ervan te vergewissen dat
de sloop daarvan door gekwalificeerd personeel wordt
WIDEenSdat het materiaal volgens de plaatselijk geluitgevoerd
dende voorschriften wordt hergebruikt of naar de afvalverwerking wordt gezonden.
• Handmatige vergrendeling en ontgrendeling van de
reductiemotor: De reductiemotor is uitgerust met een
mechanisch systeem waarmee de slagboom handmatig
geopend en gesloten kan worden. Deze werkzaamheden
moeten worden uitgevoerd in het geval van een stroomuitval of een storing in de werking.
- Handmatige ontgrendeling van de reductiemotor
(afhankelijk van het aangeschafte model)

WIDE S

WIDE S
WIDE S

WIDE S
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WIDE S

WIDE

WIDE L

S

- Vergrendeling van de reductiemotor (afhankelijk van
het aangeschafte
WIDE M model)
WIDE L
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