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(instructies, vertaald uit het Italiaans)

•
is voor het automatiseren van uw geleide onderdeel. Als het product niet geschikt is, mag u NIET overgaan tot de installatie.

•

• 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.

•
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.

gevoed via een externe regelaar zoals een timer, noch worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- of uitgeschakeld.

• U moet op het spanningsnet van de installatie een uitschakelapparaat aansluiten (niet meegeleverd) met een openingsafstand tussen de 

•
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 

•
montage-instructies. In die gevallen is de garantie op materiaalfouten uitgesloten.

• 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.

•
• Controleer de installatie regelmatig. Controleer met name de kabels, de veren en de steunen om eventuele verstoringen van de balancering 

een storing in de installatie of een niet-correcte uitbalancering van de automatisering kan tot letsel leiden.

•
• Het product mag niet buitenshuis worden geïnstalleerd.

• Houd toezicht op bewegende poorten en houd personen op afstand tot de poort volledig geopend of gesloten is.

• Wees voorzichtig wanneer u de handmatige bediening (handmatige beweging) gebruikt, omdat een geopende deur onverwacht kan dichtvallen 
door verzwakte of defecte veren, of als de poort uit evenwicht is.

•

die een beveiligingssysteem tegen blokkering hebben dat reageert op contact met de onderste rand van de poort).

• Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of door de technische ondersteuningsdienst, of in ieder 

• Voordat u de bewegingsmotor installeert, dient u te controleren of de poort in een goede mechanische staat verkeert, correct uitgebalanceerd 
is en adequaat opent en sluit.

•

• Verzeker u ervan dat er nergens iets kan botsen tegen of bekneld kan komen te zitten tussen vaste onderdelen, wanneer het geleide 

• Installeer het bewegingsorgaan voor de handmatige bediening (handmatige beweging) op een hoogte van minder dan 1,8 m.

• Verzeker u ervan dat de bedieningselementen uit de buurt van de bewegende onderdelen worden gehouden, maar wel direct zicht op de poort geven. 
Het bewegingsorgaan van een schakelaar die handmatig gesloten gehouden wordt, moet zich in een vanaf het geleide onderdeel zichtbare 
positie bevinden, maar uit de buurt van de bewegende onderdelen. Het moet op een minimale hoogte van 1,5 m geïnstalleerd worden.

• Breng de waarschuwingsetiketten voor blokkering van de poort permanent aan, op een goed zichtbare plaats of in de buurt van eventuele 
vaste bedieningsinrichtingen.

• Breng het etiket van de handmatige bediening (handmatige beweging) permanent aan in de buurt van het bewegingsorgaan.

• Verzeker u er na de installatie van dat de bewegingsmotor de beweging verhindert of blokkeert als de poort belast wordt met een gewicht van 

• Verzeker u er na de installatie van dat het mechanisme goed afgesteld is en dat de bewegingsmotor de beweging omkeert als de poort tegen 

contact met de onderste rand van de poort).
Verzeker u er na de installatie van dat de onderdelen van de poort geen openbare wegen of trottoirs versperren.



4 – Nederlands 



Nederlands – 5

1

-

De serie TEN bestaat uit de producten die beschreven worden in tabel 1.

Model type

Onomkeerbare reductiemotor en gebruikersledlicht. Te gebruiken als “Slave” van TN2010LR10 of TN2030LR10

-
sledlicht.

-
sledlicht.

* Als het product op een andere manier gebruikt wordt, zorg er dan voor dat de voeding uit een veiligheidssysteem met zeer lage spanning 
komt, waarin geen spanning wordt gegenereerd die hoger is dan de laagste veiligheidsspanning.

2

gebruik correct kan worden beoordeeld. Over het algemeen is TEN in staat kantelpoorten te automatiseren volgens de limieten die vermeld staan in tabel 2.

Soort poort Gemotoriseerd met 1 motor Gemotoriseerd met 2 motoren

Kantelpoort, uitstekend Hoogte max 2,6 m Lengte max. 3 m Hoogte max 2,6 m Lengte max. 5,4 m

Kantelpoort, niet uitstekend Hoogte max 2,6 m Lengte max. 3 m Hoogte max 2,6 m Lengte max. 5,4 m

moet er om het aantal cycli/uur ende opeenvolgende cycli vast te stellen rekening worden gehouden met wat er vermeld is in de tabellen 3 en 4.

max. cycli/uur max. opeenvolgende cycli

Tot 120 20 30 25 25 33 27

120÷180 18 28 23 23 31 25

180÷220 15 25 20 20 28 22

max. cycli/uur max. opeenvolgende cycli
Tot 150 15 20

150÷250 13 17

250÷350 10 15

3
3.1 - Installatie reductiemotor

 - particuliere omgeving = max. 150 N
 - industriële/commerciële omgeving = max. 260 N
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1

 

2

In 
a - reductiemotor met ingebouwde besturingseenheid b - fotocellen
c - knipperlicht met ingebouwde antenne d - sleutelschakelaar

g - vierkante buis 20x20 h - steunbeugel
i - telescopische arm

c

d

e

f

h

b

b

g g

f

b

a

b

i

3
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Controleer de afmetingen van de reductiemotor voordat u met de installatie begint . Controleer op basis van het type poort (uitstekend, 
3.

  

3.2 - Installatie van één reductiemotor

01. Nadat u het type poort heeft vastgesteld, bevestigt u de steunbeugel aan de poort, perfect verticaal, volgens de aangegeven afstanden

 moet de 
rotatieas van de armen 50÷100 mm onder 
de steunarm van de poort liggen. 

 
moet de rotatieas van de armen exact op 

poort. 

 moet 
de rotatieas van de armen 50÷100 mm on-
der het draaischarnier van de poort liggen. 

02. Bevestig de reductiemotor aan de beugel 
met de schroeven.

03. Ontgrendel de reductiemotor handmatig 
door de hendel naar links te draaien.

04.
-

aanpassingsbussen.
-

-
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05. Bevestig de bovenste steun aan het frame 
van de poort: als deze al aanwezig is, con-

armen dat u wilt gebruiken.

van de poort.
                                                      

     

06. Plaats de overbrengingsbuis in de bus van 

maat.

07. Open de poort volledig en zaag de armen 

een gesloten poort ten minste 70 mm ge-

Als de lengte niet voldoende is, plaats de 
bovenste steun dan opnieuw of kies langere 
armen.

08.
belemmerd wordt.

 Om twee reductiemotoren te installeren gaat u te werk 
-

ding hiernaast is de plaatsing van de reductiemotoren aangegeven.
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01. Deblokkeer de reductiemotor handmatig.

02.
schroeven los te draaien.

03.
- Open de poort volledig.
- Draai de binnenste nok naar links 
tot u de klik (inwerkingtreding) van de 
microschakelaar hoort.
- Draai de bevestigingsschroef stevig vast 
met een zeskantsleutel.

04.

ongeveer 2 cm voor de stop stil).
- Draai de buitenste nok naar rechts 
tot u de klik (inwerkingtreding) van de 
microschakelaar hoort.
- Draai de bevestigingsschroef stevig vast 
met een zeskantsleutel.

06.
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4
 -

In 
toont het bedradingsschema van de elektrische aansluitingen die uitgevoerd moeten worden op de besturingseenheid.

Aansluiting Maximaal toegestane lengte
A: Elektrische toevoerleiding 1 kabel (3 x 1,5 mm²) 30 m (*)

B: Knipperlicht 12V ELDC 1 kabel (2 x 1 mm²) 20 m

C: Antenne 1 afgeschermde kabel (type RG58) 20 m (aanbevolen: korter dan 5 m)

D: Uitzendende fotocel 1 kabel (2 x 0,25 mm²) 20 m

D: Ontvangende fotocel 1 kabel (3 x 0,25 mm²) 20 m

E: Sleutelschakelaar 2 kabels (2 x 0,25 mm²) 20 m

1 kabel (2 x 0,25 mm²) 20 m

mm²) en is er een aardingsinstallatie in de buurt van de automatisering nodig
 

ANTENNE - ingang voor aansluiting van de antenne voor de radio-ontvanger. De antenne is in het knipperlicht inge-
bouwd. Als alternatief kan er een externe antenne gebruikt worden of kan het stuk kabel,

1-2 SBS
(NO) worden aangesloten

3-4 STOP -
voeren van de juiste handelingen kunt u op de ingang STOP contacten van het type “Normaal Gesloten” 
(NC) of “Normaal Open” (NO) of een inrichting met constante weerstand aansluiten. Meer informatie over 
STOP vindt u in paragraaf 8.1 - Ingang STOP

1-5 FOTO

sluiten. Meer informatie over FOTO vindt u in paragraaf 8.1 - Fotocellen

4-6 FOTOTEST - telkens wanneer een beweging gestart wordt, worden alle veiligheidsinrichtingen gecontroleerd, en pas 

-

7-8 FLASH - op deze uitgang kan een knipperlicht van Nice worden aangesloten (voor de modellen: zie de technische ken-

B A
C

E

D

D

F

4
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01. Open het deksel

02.
2 - Sluit de voedingskabel aan

03. Sluit na het uitvoeren van de programme-
ring het deksel.

1

2
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5
Alvorens met de fase van de eindcontroles en de start van de automatisering te beginnen, is het raadzaam de poort halverwege te zetten zodat 

5.1 - Selectie van het type installatie
Op basis van het type installatie, met één of twee reductiemotoren, moet de schakelaar op de besturingseenheid worden ingesteld.

Installatie met één reductiemotor: verplaats de 
schakelaar naar links

2
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5.2 - Aansluiting van de automatisering op de netvoeding

niet past op het beschikbare stopcontact.
 

01. Deblokkeer de reductiemotor handmatig en beweeg de vleugel in de geopende en gesloten positie.

02. Blokkeer de reductiemotor handmatig.

03. Ga als volgt te werk: 
• Controleer of de groene led “OK” regelmatig knippert met een frequentie van één knippering per seconde.
• Controleer of de motor de beweging van de poort niet aanstuurt en het gebruikerslicht uit is.

ON
FLASH

OFF

2
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nauwkeuriger te controleren. Meer nuttige informatie over het opsporen en analyseren van storingen vindt u in hoofdstuk 9 en 10.
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6

-

vereisten van de normen EN 13241-1, EN 12445 en EN 12453.

6.1 Eindtest

de desbetreffende instructiehandleidingen worden gevolgd. Voer de eindtest van TEN als volgt uit:

01. Controleer of alle informatie in het hoofdstuk Algemene waarschuwingen nauwkeurig in acht is genomen.

02. Deblokkeer de poort door de deblokkering-
shendel van elke motor naar links te draai-

handmatig te openen en te sluiten met een 
kracht van niet meer dan 225N, die uitgeoe-
fend wordt op het punt dat bedoeld is voor 
handmatige beweging.

03. Blokkeer de reductiemotor van de poort 
door de deblokkeringshendel naar rechts te 
draaien.

04. Test met behulp van de sleutelschakelaar of de zender of de knoppen van de besturingseenheid of de poort opent en sluit, en contro-
leer of de beweging overeenkomt met de bedoelde beweging.

05. -
punten te beoordelen.

06.

dat de besturingseenheid de gebeurtenis herkent.

07. Controleer de werking van de fotocellen en eventuele interactie met andere inrichtingen:

2 - controleer of de fotocellen in beide gevallen reageren door van de status 'actief' naar de status 'alarm' over te gaan en andersom

zorgt dat de beweging omgekeerd wordt.

08.
moet de kracht worden gemeten zoals bepaald door de normen EN 12453 en EN 12445.
Als de afstelling van de ‘Snelheid’ en de controle van de ‘Motorkracht’ worden gebruikt als hulpmiddel van het systeem om de sluit-
kracht te verminderen, dient u de afstelling te zoeken die voor de beste resultaten zorgt.

6.2 - 

01. Het technisch dossier van de automatisering moet samengesteld en bewaard worden (minimaal 10 jaar) en moet bestaan uit: complete 

overeenstemming), een exemplaar van de gebruikshandleiding en van het onderhoudsplan voor de automatisering.

02. Breng het etiket van de handmatige bediening (handmatige beweging) permanent aan in de buurt van het bewegingsorgaan.
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03.
hiernaast weergegeven afbeelding (minimale hoogte 60 mm):

04. Test met behulp van de sleutelschakelaar of de zender of de knoppen van de besturingseenheid of de poort opent en sluit, en contro-
leer of de beweging overeenkomt met de bedoelde beweging.

05.

06. Vul de verklaring van overeenstemming van de automatisering in en overhandig deze aan de eigenaar.

07.

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

09.

10.
gevaren en risico's.

7 PROGRAMMERING

7.1 - Programmeertoetsen

-
sen op de besturingseenheid en via 4 leds weergegeven: L1, L2, L3, L4(R).

De functies zouden aan de meeste eisen moeten voldoen, maar kunnen elk gewenst moment via een aangepaste programmeringsprocedure 

Close

Open

Stop/Set

L4

L1
L2

L3

Open Met de toets “OPEN -
punt naar boven verplaatsen.

Stop/
Set

Met de toets “ ” kunt u de beweging stopzetten. Als de toets langer dan 3 seconden 

Close Met de toets “CLOSE -
punt naar beneden verplaatsen.

Radio
Met de toets “RADIO” kunt u de met TEN te gebruiken zenders opslaan en wissen binnen 
de eerste 10 seconden na inschakeling.

-
TO-ingang, de openings- en sluitposities en een eventuele in modus 2 opgeslagen zender met SbS-instructie geregistreerd en opgeslagen.

01. Breng de poort halverwege zijn traject

02. Vergrendel de motor

03. Sluit de besturingseenheid op het elektriciteitsnet aan en wacht 10 sec.

04. Druk op de toets en laat hem weer los 

05. Fase voor het aanleren van de inrichtingen:

en de poort voert de sluiting, opening en sluiting uit

06. De led L4(R) knippert 1 maal per seconde: druk op de toets van de zender die u wilt opslaan en laat hem na 5 seconden weer los
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van de eindaanslag voor sluiting tot de eindaanslag voor opening bepaald, want deze is nodig voor de berekening van de vertragingspunten en 

van de aansluiting in “Fototest”-modus van de FOTO-ingang geregistreerd en opgeslagen (zie paragraaf 8.1). Bovendien slaat de besturingseen-

01.

02.  en Set ingedrukt.

03. Wanneer de beweging begint (na ongeveer 3 seconden) laat u de toetsen los.

04. Druk op toets  om een volledige openingsbeweging uit te voeren.

05. Druk op toets  om de sluiting uit te voeren.

-
keuriger te controleren.

• Als de LEDS L2 en L3

-

Na het aanleren van de afstanden voor het openen en sluiten wordt geadviseerd enkele bewegingen uit te voeren om te controleren of de poort 
correct beweegt.

01. Druk op toets  en laat hem weer los om een openingsbeweging uit te voeren: controleer of deze normaal plaatsvindt zonder snel-
-

nen bevindt en stoppen op 2÷3 cm voor de eindstop.

02. Druk op toets  en laat hem weer los om een sluitbeweging uit te voeren: controleer of deze normaal plaatsvindt zonder snelheids-
variaties. Belangrijk - De poort moet vertragen als deze zich tussen de 70 en 50 cm voor de mechanische eindstop voor het sluiten 
bevindt en stoppen tegen de mechanische eindstop voor het sluiten.

03. -
conden uit.

04. -

05. Controleer of de bevestiging van de reductiemotor, de armen en de beugels stevig en stabiel is, en voldoende bestand is tegen plotse 
versnellingen of vertragingen in de beweging van de poort.

In de besturingseenheid is een radio-ontvanger voor de afstandsbediening ingebouwd die op frequentie 433.92 MHz werkt en compatibel is met 
de volgende zendertypes (aangezien het coderingstype verschilt, bepaalt de eerst ingevoerde zender ook het type van de zenders die achter 
nog opgeslagen kunnen worden - er kunnen tot 100 zenders opgeslagen worden):

FLOR, O-CODE, SMILO

Led Beschrijving

L1 Sluitsnelheid Met deze functie kunt u de snelheid van de motor tijdens de sluitbeweging instellen op twee 
niveaus: “snel” of “langzaam”. Als de functie niet actief is, is de snelheid op “langzaam” ingesteld.

L2 Openingssnelheid Met deze functie kunt u de snelheid van de motor tijdens de openingsbeweging instellen op twee 
niveaus: “snel” of “langzaam”. Als de functie niet actief is, is de snelheid op “langzaam” ingesteld.

L3 Automatische sluiting Met deze functie kan de poort na afloop van de geprogrammeerde pauzetijd automatisch geslo-

in 15 of 60 seconden (zie tabel 10).
Als de functie niet actief is, werkt de poort “semi-automatisch”.

- Tijdens de normale werking zijn de leds L1, L2 en L3 aan of uit op basis van de status van de functie die ze representeren.

- De functies van het eerste niveau zijn in de fabriek ingesteld op “OFF”, maar kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd (tabel 9)
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01. Houd de toets Set gedurende ca. 3 seconden ingedrukt
SET 3 s

02. Laat de toets Set los zodra de led L1 begint te knipperen

L1
SET

03. Druk op de toetsen  /  om de knipperende led te verplaatsen naar de led van de te wijzigen functie

 of
04. Druk op de toets Set en laat hem weer los om de status van de functie te wijzigen

SET   
05. Wacht 10 seconden om de programmering wegens het verstrijken van de maximale tijdsduur te verlaten 10 

sec.

  De punten 03 en 04 kunnen tijdens dezelfde programmeerfase herhaald worden om andere functies op ON of OFF te zetten

Led Niveau Waarde

L1 Motorkracht

L1 Laag Afstellen van de besturing van de kracht 
van de motor om deze aan het type poort 
aan te passen. De afstelling “Hoog” is 
meer geschikt voor grotere en zwaardere 
poorten.

L2 Standaard

L3 Hoog

L2 Functie Sbs

L1 Open - stop - sluit - open Afstellen van de reeks instructies die ge-
koppeld zijn aan de ingang SbS of aan de 
1e radio-instructie (zie tabel 12).

L2 Open - stop - sluit - stop

L3 Woonblok

L3 Pauze

L1 15 seconden Afstellen van de pauzeduur, dat wil zeggen 
de tijd die verstrijkt voordat de poort weer 
automatisch dicht gaat. Dit werkt alleen als 
de functie automatisch sluiten actief is.

L2 30 seconden

L3 60 seconden

 “ ” fabrieksfunctie

aandacht kunnen vereisen:
-

elke afstelling de kracht opnieuw gemeten te worden, zoals voorgeschreven door de normen EN 12453 en EN 12445.
-

troleerd te worden.

01. Houd de toets Set gedurende ca. 3 sec. ingedrukt
SET

3 s

02. Als de led L1 begint te knipperen, laat u de toets Set los

L1
SET

03. Druk op de toets  of  en laat hem weer los om de knipperende led te verplaatsen naar de led van de 
parameter die u wilt wijzigen

 of 

04. Houd de toets Set tot stap 06 ingedrukt
SET

05. Wacht ongeveer 3 seconden tot de led gaat branden die het actuele niveau van de te wijzigen parameter 
vertegenwoordigt

06. Druk op de toetsen  /  om de brandende led die de waarde van de parameter vertegenwoordigt, te 
verplaatsen.

of
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07. Laat de toets Set los

SET

08. Wacht 10 seconden om de programmering wegens het verstrijken van de maximale tijdsduur te verlaten.
10 

sec. 

 De punten 03 en 07 kunnen tijdens dezelfde programmeerfase herhaald worden om meer parameters in te stellen

iedere toets hoort in de besturingseenheid een instructie (zoals vermeld 

welke toets ingedrukt wordt.

twee kanalen hebben alleen toets 1 en 2.

Instructie

1 Stap voor stap

2

3 Openen

4 Sluiten

7.7.2 - Procedure opslag in modus 1

01. Houd de radioknop  op de besturingsknop minimaal 3 seconden ingedrukt

   3 s

02. Als de led aangaat, laat u de knop los

    

03. Houd binnen 10 seconden de 1e toets van de zender die moet worden opgeslagen minimaal 2 secon-
den ingedrukt

    3 s

 

Als het opslaan gelukt is, knippert de led L4(R) op de besturingseenheid 3 keer.
Herhaal deze procedure voor iedere zender die u in het geheugen wilt opslaan.
De opslagfase eindigt als er binnen 10 seconden niets opgeslagen wordt.      

In deze modus kan iedere toets van de zender gekoppeld worden aan 

met twee kanalen hebben alleen toets T1 en T2.

Instructie

1 Stap voor stap

2

3 Openen

4 Sluiten

7.7.4 - Procedure opslag in modus 2

01. Houd de radiotoets  op de besturingseenheid evenveel keer ingedrukt en laat hem weer los als 
nodig is voor de gewenste instructie (1...4 - tabel 14)  1....4

02. Controleer of de led L4(R) op de besturingseenheid evenveel keren knippert als het benodigde aantal 
voor de gewenste instructie (1...4)

 1....4 

03. Houd binnen 10 seconden de gewenste toets van de zender die moet worden opgeslagen, gedurende 
minstens 3 seconden ingedrukt en laat de toets weer los 3 s

 

Als het opslaan gelukt is, knippert de led L4(R) op de besturingseenheid 3 keer.
Herhaal deze procedure voor iedere zender die u in het geheugen wilt opslaan.
De opslagfase eindigt als er binnen 10 seconden niets opgeslagen wordt.         

worden de toetsen van de besturingseenheid niet gebruikt, maar moet u zich enkel in de buurt van deze laatste bevinden.
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01. Positioneer u met de twee zenders in de buurt van de besturingseenheid:  

02. Houd op de NIEUWE zender een willekeurige toets ingedrukt gedurende minstens 8 seconden en laat 
hem weer los 8 s  

03. Op de OUDE zender dient u de toets 3 keer langzaam in te drukken en los te laten    
3 s 3 s 3 s        

04. Op de NIEUWE zender dient u de toets 1 keer langzaam in te drukken en los te laten

   

Herhaal deze procedure voor iedere zender die u in het geheugen wilt opslaan

01. Houd de radioknop  op de besturingseenheid ingedrukt

02.
keer knippert ( )

  

03.

Als het opslaan gelukt is, knippert de led L4(R) op de besturingseenheid 5 keer
 

 Deze procedure blokkeert het geheugen, waardoor het aanleren en verwijderen van radiozenders verhinderd worden.

01. Schakel de stroom naar de besturingseenheid uit

02. Houd de radioknop  op de besturingseenheid tot stap 03 ingedrukt

03. Schakel de stroom naar de besturingseenheid opnieuw in (blijf de toets ingedrukt houden)
( )    

04.
( ) 5s    L4(R)    

05. (binnen 5 seconden) u dient de radiotoets  op de besturingseenheid herhaaldelijk in te 
drukken en los te laten om een van de volgende opties te selecteren:
- led uit = deactivering van de blokkering van het geheugen.
- led aan = activering van de blokkering van het geheugen.

...

5 seconden nadat u voor het laatst op de radiotoets hebt gedrukt, knippert de Led L4(R) 2 maal
traag om het einde van de procedure aan te geven. 5s    L4(R)  

01. Schakel de netvoeding naar de reductiemotor uit

02. Houd de toets Set ingedrukt tot stap 05.
SET

03. Schakel de netvoeding naar de reductiemotor weer in
( SET )

    
04. Steeds met de toets Set ingedrukt wacht u tot het gebruikerslicht voor het eerst gaat knipperen, waarna:
      - als het knipperlicht uit blijft is de functie Fototest geprogrammeerd,
      - als het knipperlicht aan blijft is de functie Elektronische vergrendeling geprogrammeerd.     ( SET )

   4 s 

05. Steeds met de toets Set ingedrukt, drukt u op toets  (ook meerdere keren) en laat u hem weer los.
      Het knipperlicht gaat branden of gaat uit, met de volgende betekenis:
      aan= elektronische vergrendeling
      uit= fototest

( SET )
   

Close

    

       
06. Laat de toets Set los

SET
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TEN beschikt over een detectiesysteem voor obstakels dat gebaseerd is op de besturing van de motorbelasting.

Deze functie is in de fabriek ingesteld op variabel: een grotere gevoeligheid in situaties waarin de motor weinig belasting heeft, een kleinere ge-

“vaste” niveaus van motorkracht over (zie tabel 10).

01. Schakel de netvoeding naar de reductiemotor uit

02. Houd de toets Set ingedrukt tot stap 05.
SET

03. Schakel de netvoeding naar de reductiemotor weer in
( Close  )   

04. Steeds met de toets Set ingedrukt wacht u tot het gebruikerslicht voor het eerst gaat knipperen, waarna:
      - als het gebruikerslicht uit blijft, is de obstakeldetectie geprogrammeerd op “variabele gevoeligheid”,
      - als het gebruikerslicht aan blijft, is de obstakeldetectie geprogrammeerd op “vaste gevoeligheid”    ( Close  )   4 s 

05. Steeds met de toets [Set] ingedrukt, drukt u op toets  (ook meerdere keren) en laat u hem weer los.
      Het gebruikerslicht gaat branden of gaat uit, met de volgende betekenis:
      aan = vaste gevoeligheid (alleen motorkracht)
      uit = variabele gevoeligheid

( SET )
   

Open

     

       
06. Laat de toets Set los

SET

7.13 - Programmering van de installatierichting van de reductiemotor

TEN is in de fabriek geprogrammeerd om rechtop geïnstalleerd te worden, zoals afgebeeld in 

01. Schakel de netvoeding naar de reductiemotor uit

02. Houd tegelijkertijd de toetsen Stop en  ingedrukt, tot en met stap 05.
SET Close

03. Schakel de netvoeding naar de reductiemotor weer in

 ( SET  Close  )    
04. (Steeds met de toetsen Stop en  ingedrukt): wacht tot de besturingseenheid start (ongeveer 4 sec.),
      - als de leds L1, L2 en L3 uit zijn, is TEN geprogrammeerd om rechtop geïnstalleerd te worden.
      - als de leds L1, L2 en L3 aan zijn, is TEN geprogrammeerd om ondersteboven geïnstalleerd te worden. ( SET  Close  ) 4 s 

05. (Steeds met de toetsen Stop en  ingedrukt): druk meerdere keren op toets  laat hem weer los.
      De leds L1, L2 en L3 gaan aan of uit met de volgende betekenis:
      aan = installatie ondersteboven
      uit = installatie rechtop

( SET  Close  )   
Open

  ...

06. Laat de toetsen Stop en los 
SET Close
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8

Er kunnen op elk gewenst moment inrichtingen worden toegevoegd of 

soorten inrichtingen worden aangesloten. Deze worden beschreven in de 
volgende paragrafen.

De afbeelding hiernaast toont het schakelschema voor de aansluiting van 
de verschillende inrichtingen.
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-
richtingen met een uitgang met normaal open (NO) en normaal gesloten (NC) contact aangesloten worden, of met een uitgang met constante 

-
geleerde status voordoet. Op de ingang kan meer dan één inrichting worden aangesloten, ook verschillende typen:
- Er kunnen meerdere NO-inrichtingen parallel worden aangesloten, zonder een maximumaantal.
- Er kunnen meerdere NC-inrichtingen in serie worden aangesloten, zonder een maximumaantal.

 Als de STOP-ingang gebruikt wordt om inrichtingen met een veiligheidsfunctie aan te sluiten, garanderen alleen de inrichtingen met een 

Op de besturingseenheid is de functie “Fototest” aanwezig, die de betrouwbaarheid van de veiligheidsinrichtingen verhoogt. Deze functie 

13849-1 te bereiken.

Is het resultaat van de test daarentegen negatief (fotocel verblind door de zon, kabels in kortsluiting enz.), dan wordt de storing vastgesteld 
en wordt de beweging niet uitgevoerd.
Om een paar fotocellen toe te voegen sluit u deze aan zoals hierna beschreven:

• 
  Voorzie de zenders rechtstreeks van stroom via de diensten-uitgang van de besturingseenheid (klemmen 1 - 4).
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• 

betrokken uit de “Fototest”-uitgang (klemmen 4 - 6). De maximaal beschikbare stroom op de “Fototest”-uitgang bedraagt 100 mA.
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 Als
in de instructiehandleiding van de fotocellen.

De “fototest”-uitgang is in de fabriek geactiveerd voor de functie “fototest”.
De uitgang kan geprogrammeerd worden voor het besturen van een elek-

elektronische vergrendeling worden aangesloten. In de sluitbeweging 
wordt de uitgang niet geactiveerd, waardoor de elektronische vergrende-
ling mechanisch gereset moet worden.
De uitgang kan de elektronische vergrendeling niet rechtstreeks besturen, 
maar slechts een belasting van 24 V  - 2 W.
De uitgang moet worden gekoppeld aan een relais, zoals weergegeven in 
de afbeelding hiernaast.

8.3 - Aansluiting van andere inrichtingen

-
beeld een lezer voor transponderkaarten of de verlichting van de sleutel-
schakelaar, kan de voeding verkregen worden zoals vermeld in de afbeel-
ding hiernaast.
De voedingsspanning is 24V  -30% ÷ +50% met een maximale be-
schikbare stroom van 100 mA.
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Door middel van de IBT4N-interface via een bus-kabel met daarin 4 elektrische draden kan op de besturingseenheid de programmeereenheid Oview aan-

Met Oview kunt u van op een maximale afstand van ongeveer 100 m op de besturingseenheid werken. Als op een ‘BusT4’-netwerk meerdere 

respectieve display alle in het netwerk aangesloten besturingseenheden (maximaal 16) weergeven.

gebruiker via een speciaal menu instructies verzenden.
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Deze eigenschap is geldig ongeacht de programmering van de SbS-ingang (zie parameter “Functie SbS” - tabel 10).

8.6 - Accessoires

 Vervangende besturingseenheid voor TN2030 en TNKCE
 Steunbeugel voor motor, lengte 1250 mm
 Steunbeugel voor motor, lengte 2000 mm
 Paar overbrengingsassen, lengte 1500 mm
 Paar rechte telescopische armen, standaard
 Paar gebogen telescopische armen, standaard
 Paar overbrengingsassen, lengte 200 mm
 Kit voor ontgrendeling van buitenaf met metalen koord
 Kit voor ontgrendeling van buitenaf met sleutelhaakje
 Overbrengingsinrichting voor 1 paar overbrengingsassen

 Tabel met signalen
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01.

02.

03. -
zichte van de hendel

04. Plaats het koord en de veer, zoals aangegeven

05.
de kraag weer vast en plaats vervolgens de huls
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06. Haal het voorgesneden stukje op het deksel weg en sluit alles, let 
erop dat de pakkingen niet worden platgedrukt

8.6.2 Levensduur van het product
In hoofdstuk 13 (Technische gegevens) wordt een schatting van de levensduur gegeven, d.w.z. de gemiddelde gebruiksduur van het product. De 

fotocellen en zonder andere vermoeidheidselementen, wordt een zwaarte-index van 60% (30+20+10) verkregen. De levensduur wordt in de 

verkregen. Omdat het om een schatting gaat, vormt deze geen enkele garantie voor de effectieve levensduur van het product.

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

D
uu

r 
in

 c
yc

li

Tot 70 20 10

70 ÷ 150 30 20

150 ÷ 200 40 30

Boven de 200 60 50

Tot 100 10 5

100 ÷ 180 20 15

180 ÷ 220 40 30

220 ÷ 280 - 50

Andere vermoeidheidselementen
(in aanmerking te nemen als de kans dat dit gebeurt groter is dan 10%)

Omgevingstemperatuur hoger dan 40°C 
of lager dan 0°C of vochtigheid hoger dan 
80%

10 10

Aanwezigheid van stof of zand 15 15

Aanwezigheid van zoutaanslag 20 20

Onderbreking beweging door Foto 10 10

Onderbreking beweging door Stop 20 20

Hoge snelheid 15 15
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9

worden, met een pauze van 1 seconde. Dezelfde diagnostische signaleringen worden afgegeven door het gebruikerslicht.

Signalering Oplossing

2 knipperingen
pauze van 1 sec.
2 knipperingen

Inwerkingtreding van een fotocel

3 knipperingen
pauze van 1 sec.
3 knipperingen

Inwerkingtreding van de begren-
zer van de “Motorkracht”

-
zaak.

4 knipperingen
pauze van 1 sec.
4 knipperingen

Inwerkingtreding van de STOP-in-
gang controleer de oorzaak.

5 knipperingen
pauze van 1 sec.
5 knipperingen

-
ne parameters resetten. Als er geen verandering in de status optreedt,

moet u het geheugen wissen en de opslagprocedure opnieuw uitvoeren.

6 knipperingen
pauze van 1 sec.
6 knipperingen

De maximumlimiet voor het aantal 
bewegingen per uur is overschre-
den

Wacht enkele minuten totdat de begrenzer van het aantal bewegingen weer onder 
de maximumlimiet daalt.

7 knipperingen
pauze van 1 sec.
7 knipperingen

Fout in de interne elektrische 
circuits

Koppel alle voedingscircuits enkele seconden van de stroomtoevoer af en probeer daarna opnieuw 

een ernstig defect op de kaart of in de bekabeling van de motor: controleer en vervang eventueel.

8 knipperingen
pauze van 1 sec.
8 knipperingen

Instructie al gegeven.
andere te kunnen verzenden.

10 knipperingen
pauze van 1 sec.
10 knipperingen

Time-out beweging of geen 

aanleren van de posities
verhogen of door de poort te balanceren om de belasting op de motor te verminderen. Wan-
neer er geen stroomtoevoer naar de motor is, controleer dan of de kaart correct geplaatst is.

De besturingseenheid telt enkele leds die 

Close

Open

Stop/Set

L4

L1
L2

L3

Flash

Photo
Photo Test

Stop
G

N
D

SbS24 VAerial

5 6

Oplossing

Uit Storing
als dat wel zo is, achterhaal dan de oorzaak van het defect en vervang de 
zekeringen door nieuwe met dezelfde stroomwaarde.

Aan Ernstige storing
aanhoudt, is er een defect en moet de elektronische printplaat worden vervangen.

1 knippering per sec. Alles OK Normale werking van de besturingseenheid.

2 snelle knippersignalen Er heeft zich een verandering in de 
status van de ingangen voorgedaan

Dit is normaal wanneer een verandering plaatsvindt in een van de ingangen: 
SbS, STOP, inwerkingtreding van de fotocellen of de radiozender wordt gebruikt.

Serie rode knipperingen, onder-
broken door een pauze van 1 sec.

Diverse Dezelfde signalering op het knipperlicht of het gebruikerslicht: tabel 23

Oplossing

Uit Inwerkingtreding van de 
STOP-ingang

Aan Alles OK Ingang STOP actief



26 – Nederlands 

L1

Uit

Aan

Knippert Programmering van de functies in uitvoering.

L2

Uit

Aan

Knippert - Programmering van de functies in uitvoering
-

afstanden van de poort moet worden uitgevoerd (paragraaf 7.3).

L3

Uit

Aan

Knippert - Programmering van de functies in uitvoering
-

afstanden van de poort moet worden uitgevoerd (paragraaf 7.3).

L4(R) (radio)

Aan

Knippert Programmering of wissen van radiozender in uitvoering

10

Oplossing

De radiozender stuurt de poort niet aan en de 
led op de zender gaat niet branden.

De radiozender stuurt de poort niet aan en de 
led op de zender gaat branden.

- Controleer of de zender correct in het geheugen van de radio-ontvanger is opgeslagen.
- Controleer of het radiosignaal van de zender correct wordt verzonden door deze empirische test 
uit te voeren: druk op een toets en plaats het led-lampje op de antenne van een gewone radio 
(liefst een goedkope) die aan staat en afgestemd is op de FM-band op een frequentie van 108,5 

Er wordt geen enkele beweging aangestuurd 
en de led OK knippert niet.

Controleer of de reductiemotor stroomtoevoer heeft via de netspanning 230 V. Controleer of 

op te sporen en de zekering te vervangen door een ander exemplaar met dezelfde stroom-
waarde en kenmerken ( ).

Er wordt geen enkele beweging aangestuurd 
en het knipperlicht is uit. aankomt, knippert de led OK tweemaal om aan te geven dat de instructie ontvangen is.

De beweging wordt niet uitgevoerd en het ge-
bruikerslicht knippert enkele keren.

Tel het aantal knipperingen en controleer dit aan de hand van de gegevens in tabel 23.

De beweging wordt in gang gezet, maar me-
teen daarna vindt de korte omkering plaats. of er sprake is van obstakels en selecteer eventueel een grotere kracht.

De procedure voor het aanleren van de afstan-
den kan niet gestart worden.

Controleer of er geen eindaanslag ingedrukt is. Deblokkeer de motor en verplaats de poort 

F1

F2

7
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11

Zoals ook voor de installatiehandelingen geldt, moeten de handelingen voor afdanking aan het einde van de levensduur van dit product door 

Dit product bestaat uit verschillende soorten materialen: sommige kunnen gerecycled worden, andere moeten als afval verwerkt worden. Win infor-

product.

12 ONDERHOUD

Om het veiligheidsniveau constant te houden en de maximale levensduur van de gehele automatisering te garanderen, moet er regelmatig on-
derhoud worden uitgevoerd: na maximaal 6 maanden of na maximaal 4.000 bewegingen vanaf de vorige onderhoudsbeurt. 

-

01. Koppel alle elektrische voedingsbronnen af.

02.
structurele onderdelen. Vervang de onderdelen die onvoldoende garantie bieden.

03.

04. Sluit de voedingsbronnen weer aan en voer alle tests en controles uit die worden beschreven in paragraaf “6.1 Eindtest”.
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13

-

Model type
Type / Elektromechanische reductiemotor voor het automatisch bewegen 

van kantelpoorten, uitstekend en niet-uitstekend, voor particulier 
gebruik inclusief elektronische besturingseenheid

320 Nm 320 Nm 280 Nm 420 Nm

Nominaal koppel 220 Nm 220 Nm 200 Nm 280 Nm

1,4 tpm (24V )
2 snelheden geprogrammeerd worden: 1 tpm of 1,7 tpm

0,9 tpm (24V ) 1,2 tpm

Maximale frequentie werkingscycli (de bestu-
ringseenheid beperkt de cycli tot het maxi-
mum dat in tabel 20 wordt weergegeven 
(paragraaf 8.5.2) 

25 cycli/uur 20 cycli/uur 15 cycli/uur 10 cycli/uur

Maximale continue werkingsduur (de bestu-
ringseenheid beperkt de continue werkings-
duur tot het maximum dat in tabel 20 wordt 
vermeld (paragraaf 8.5.2) 

14 minuten 11 minuten 10 minuten 8 minuten

Gebruikslimieten Over het algemeen is TEN in staat om gebalanceerde poorten met een oppervlakte van maximaal 8 
m2 met 1 motor, en maximaal 14 m2 met 2 motoren te automatiseren, volgens de limieten in tabel 2.

Levensduur Geschat op 10.000 tot 50.000 cycli, op basis van de condities in tabel 22 (paragraaf 8.6.2)

Elektrische voeding TEN 24 V  (-30% +50%) 230V  (-10% +15%)
50/60Hz.

Elektrische voeding TEN/V1 120V  (-10% +15%)
50/60Hz.

Maximaal opgenomen vermogen met 1 motor
Maximaal opgenomen vermogen met 2 mo-
toren

130 W (5,5 A) 220 W (1 A) 200 W (0,9 A)
330 W (1,4 A)

Elektrische isolatieklasse III I I I

Nee

Gebruikerslicht Intern ledlampje

Uitgang knipperlicht / Voor 1 ELDC-knipperlicht (of lamp 12 V, 21 W)

Uitgang fototest/elektronische vergrendeling / 24V  /2 W

Ingang STOP / Voor normaal gesloten of normaal open con-
tacten of contacten met constante weerstand 

-
te van de opgeslagen status veroorzaakt de 

opdracht “STOP”)

Ingang SbS / Voor contacten die normaal gesproken open 

opdracht Sbs gegenereerd)

Ingang radio-ANTENNE /

Radio-ontvanger / Ingebouwd

Programmeerbare functies / 3 functies van het type ON-OFF en 3 instel-
bare functies (zie tabel 8 en 10)

/

van de afstanden voor het openen en sluiten 
van de poort en berekening van de vertra-

-20°C ... +55°C

Beschermingsklasse IP 44

Afmetingen 512 x 150 x h 158 mm

Gewicht 7,2 kg 9,5 kg 15,5 kg

(cycli/uur):
6 4 4 3

-
kingsduur (minuten):

6 5 5 4



Nederlands – 29

Type Signaalontvanger met 4 kanalen voor afstandsbesturing

Frequentie 433,92MHz

Code 52-bits Digital Rolling-code, type FLOR
64-bits Digital Rolling-code, type SMILO

Compatibiliteit zenders (1) Ondersteunde protocollen: FLOR, O-CODE, SMILO

Maximumaantal zenders dat in het geheu-
gen opgeslagen kan worden

Tot 100, indien opgeslagen in modus 1

Ingangsimpedantie

Gevoeligheid beter dan 0,5 μV

Bereik van de zenders -
tueel aanwezige obstakels en elektromagnetische storingen en wordt beïnvloed door de positie 
van de ontvangstantenne

Uitgangen Voor commando's zoals in de tabellen 12 en 14

-20°C ... +55°C

Opmerking (1): de eerst ingevoerde zender bepaalt ook het type van de zenders die achteraf nog ingevoerd kunnen worden

-
-

Revisie: 7 Taal: NL

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.

Elektromechanische reductiemotor “TEN” met ingebouwde besturingseenheid

Model/type: TNLKCE, TN2030L, TN2020L

Accessoires: ELDC, EPMA

-

- Bescherming van de gezondheid (art. 3(1)(a)): EN 62479:2010

- Elektrische veiligheid (art. 3(1)(a)): EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013

- Elektromagnetische compatibiliteit (art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V2.2.0:2017, EN 301 489-3 V2.1.1:2017

- Radiospectrum (art. 3(2)): EN 300 220-2 V3.1.1:2017

1, rubriek B):

95/16/EG (herschikking).

1.5.10- 1.5.11.
- De fabrikant verplicht zich ertoe om, op gegrond verzoek van de nationale wetgevende instanties, alle relevante informatie betreffende de 

deze verklaring is opgesteld, is de importeur verplicht de vertaling van de desbetreffende verklaring toe te voegen.

Bovendien voldoet het product aan de navolgende normen:
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 62233:2008
EN 60335-2-103:2015
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Plaats en datum: Oderzo, 12 juli 2017
         Ing. 



30 – Nederlands 



Nederlands – 31

 

WAARSCHUWINGEN

-

01. Bedien de poort met de zender. Als de beveiligingen toestemming geven, gaat de poort normaal open, anders moet de instructie binnen 3 seconden 
opnieuw worden gegeven en moet de bediening vastgehouden worden.

02. Na ongeveer 2 seconden komt de poort in beweging en wel in de modus “persoon aanwezig”, d.w.z. zolang de bedieningsinrichting geactiveerd 

De reductiemotor is uitgerust met een mechanisch systeem waarmee de poort handmatig geopend en gesloten kan worden. 

het deblokkeringsmechanisme zit.

vleugel handmatig.

s

t

• Reiniging van het oppervlak van de apparaten: gebruik een ietwat vochtige (niet natte) doek. Gebruik geen vloeistoffen waar alcohol, benzeen, op-
losmiddelen, of andere ontvlambare substanties in zitten. Het gebruik van zulke vloeistoffen zou de apparaten kunnen beschadigen, en er zou brand 
of elektrische schokken kunnen ontstaan.
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Nice S.p.A.
Via Pezza Alta, 13
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com


