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(instructies, vertaald uit het Italiaans)
/(723

%HODQJUğNHDDQZğ]LQJHQYRRUGHYHLOLJKHLG/HHIDOOHYRRUVFKULIWHQQDZDQWHHQQLHWFRUUHFWXLWJHYRHUGHLQVWDOODWLH
NDQHUQVWLJHVFKDGHYHURRU]DNHQ
/(723
%HODQJUğNH YHLOLJKHLGVLQVWUXFWLHV +HW LV EHODQJUğN GDW GH]H LQVWUXFWLHV ZRUGHQ RSJHYROJG YRRU GH YHLOLJKHLG YDQ
SHUVRQHQ%HZDDUGH]HLQVWUXFWLHV
• 5NNQC@STLDSCDHMRS@KK@SHDADFHMS CHDMSTCDf3DBGMHRBGDJDMLDQJDMU@MGDSOQNCTBStSDBNMSQNKDQDM HMGDSAŦYNMCDQNECHSOQNCTBSFDRBGHJS
is voor het automatiseren van uw geleide onderdeel. Als het product niet geschikt is, mag u NIET overgaan tot de installatie.
• 'DSOQNCTBSL@FMHDSVNQCDMFDAQTHJSUNNQC@SCDHMADCQŦERSDKKHMFGDDESOK@@SRFDUNMCDMYN@KRFDRODBHjBDDQCHMGDSGNNECRSTJf$HMCSDRSDM
HMADCQŦERSDKKHMFt
/(723
9ROJHQV GH PHHVW UHFHQWH (XURSHVH ZHWJHYLQJ PRHW GH UHDOLVHULQJ YDQ HHQ DXWRPDWLVHULQJ YROGRHQ DDQ GH
JHKDUPRQLVHHUGH QRUPHQ YDQ GH JHOGHQGH 0DFKLQHULFKWOğQ ZDDUEğ HHQ YHUNODULQJ YDQ GH FRQIRUPLWHLW YDQ GH
DXWRPDWLVHULQJ DIJHJHYHQ NDQ ZRUGHQ ,Q YHUEDQG KLHUPHH PRJHQ DOOH ZHUN]DDPKHGHQ YRRU GH DDQVOXLWLQJ RS GH
HOHNWULVFKHYRHGLQJGHHLQGWHVWGHLQEHGUğIVWHOOLQJHQKHWRQGHUKRXGYDQKHWSURGXFWXLWVOXLWHQGZRUGHQXLWJHYRHUG
GRRUHHQJHNZDOLƄFHHUGHGHVNXQGLJHPRQWHXU
• 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.
• 'DSOQNCTBSHRMHDSFDRBGHJSNLFDAQTHJSSDVNQCDMCNNQODQRNMDMJHMCDQDMHMADFQDODMLDSEXRHDJD YHMSTHFKŦJDNELDMS@KDADODQJHMFDMNE
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.
.LHDCDQQHRHBNNONMUNNQYHDMGDQNORS@QSDMU@MGDSSGDQLHRBGDNMCDQAQDJHMFRLDBG@MHRLDSDUDQLŦCDM L@FCHS@OO@Q@@SMHDSVNQCDM
/(723
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
BNMS@BSDMV@@QAŦUNKKDCHFDTHSRBG@JDKHMFLNFDKŦJHRAŦCDBNMCHSHDRCHDFDKCDMUNNQNUDQRO@MMHMFRB@SDFNQHD(((
• !DG@MCDKGDSOQNCTBSSŦCDMRCDHMRS@KK@SHDLDSYNQFDMUNNQJNLC@SGDSVNQCSFDOKDS C@SDQSDFDMVNQCSFDRSNSDM C@SGDSU@KSNEC@SGDSHM
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
RSNQHMFDMNEFDU@@QKŦJDRHST@SHDRJTMMDMNMSRS@@M  KRCHSFDADTQS RSNOCDHMRS@KK@SHDC@MNMLHCCDKKŦJDMMDDLBNMS@BSNOLDSCDJK@MSDMRDQUHBD
• #DE@AQHJ@MSHRMHDS@@MROQ@JDKŦJUNNQL@SDQHĤKDRBG@CD@@MUNNQVDQODMDMKDSRDKAŦODQRNMDM CHDUNNQSUKNDHSTHSCDMHDS M@KDUHMFU@MCD
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.
• 5NNQC@STVDQJY@@LGDCDM@@MCDHMRS@KK@SHDTHSUNDQSNMCDQGNTC QDHMHFHMF LNDSGDSOQNCTBS@KSŦCVNQCDMKNRFDJNOODKCU@MCDMDSUNDCHMF
• Controleer de installatie regelmatig. Controleer met name de kabels, de veren en de steunen om eventuele verstoringen van de balancering
DMSDJDMDMU@MRKŦS@FDNEADRBG@CHFHMFNOSDLDQJDM &DAQTHJGDS@OO@Q@@SMNNHS@KRGDSFDQDO@QDDQCNENOMHDTV@EFDRSDKCLNDSVNQCDM
een storing in de installatie of een niet-correcte uitbalancering van de automatisering kan tot letsel leiden.
• 'DSUDQO@JJHMFRL@SDQH@@KLNDSUNKFDMRCDOK@@SRDKŦJFDKCDMCDUNNQRBGQHESDM@EFDUNDQCVNQCDM
• 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.
• "NMSQNKDDQL@@MCDKŦJRNECDADVDFHMFRLNSNQCDADVDFHMFNLJDDQSV@MMDDQCDONNQSDDMUNNQVDQOU@MLLGNNFNOCDFQNMCQ@@JS 
2SDKCDLNSNQHMCHDMMNCHFNOMHDTV@EDMBNMSQNKDDQCDYD NLC@SDDMMHDS BNQQDBSD@ERSDKKHMFDDMFDU@@QJ@MUNQLDMAŦADVDFHMFRLNSNQDM
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
FDU@KCNNQDDMLNMSDTQLDSDDMUDQFDKŦJA@QDJV@KHjB@SHDNLHDCDQQHRHBNTHSSDRKTHSDM
:$$56&+8:,1*(10%7'(,167$//$7,(
• 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.
• 5NNQC@STCDADVDFHMFRLNSNQHMRS@KKDDQS CHDMST@KKDNUDQANCHFDJ@ADKRNEJDSSHMFDMSDUDQVŦCDQDMDM@KKD@OO@Q@STTQTHSSDRBG@JDKDM YN@KR
AŦUNNQADDKCCDAKNJJDQHMFRHMQHBGSHMFDM CHDMHDSMNNCY@JDKŦJYŦMUNNQCDFDLNSNQHRDDQCDVDQJHMF
• Verzeker u ervan dat er nergens iets kan botsen tegen of bekneld kan komen te zitten tussen vaste onderdelen, wanneer het geleide
NMCDQCDDKYHBGHMCDL@WHL@KDRS@MCU@M.ODMDMDM2KTHSDMADUHMCSYNQFYNMNCHFUNNQADRBGDQLHMFU@MCDQFDKŦJDNMCDQCDKDM
• Installeer het bewegingsorgaan voor de handmatige bediening (handmatige beweging) op een hoogte van minder dan 1,8 m.
./,$1*(-&HMCHDMUDQVŦCDQA@@Q LNDSGDSADVDFHMFRNQF@@MHMCDNMLHCCDKKŦJDM@AŦGDHCU@MCDONNQSVNQCDMADV@@QC
• Verzeker u ervan dat de bedieningselementen uit de buurt van de bewegende onderdelen worden gehouden, maar wel direct zicht op de poort geven.
Het bewegingsorgaan van een schakelaar die handmatig gesloten gehouden wordt, moet zich in een vanaf het geleide onderdeel zichtbare
positie bevinden, maar uit de buurt van de bewegende onderdelen. Het moet op een minimale hoogte van 1,5 m geïnstalleerd worden.
• Breng de waarschuwingsetiketten voor blokkering van de poort permanent aan, op een goed zichtbare plaats of in de buurt van eventuele
vaste bedieningsinrichtingen.
• Breng het etiket van de handmatige bediening (handmatige beweging) permanent aan in de buurt van het bewegingsorgaan.
• Verzeker u er na de installatie van dat de bewegingsmotor de beweging verhindert of blokkeert als de poort belast wordt met een gewicht van
JF C@SHMGDSLHCCDM@@MCDNMCDQRSDQ@MCU@MCDONNQSADUDRSHFCHRAŦADVDFHMFRLNSNQDMCHDFDAQTHJSJTMMDMVNQCDMLDSONNQSDM
LDSNODMHMFDMCHDAQDCDQYŦMC@MLLHMCH@LDSDQ
• Verzeker u er na de installatie van dat het mechanisme goed afgesteld is en dat de bewegingsmotor de beweging omkeert als de poort tegen
DDMNAIDBSU@MLLGNNFNOCDFQNMCRSNNSAŦADVDFHMFRLNSNQDMCHDDDMADUDHKHFHMFRRXRSDDLSDFDMAKNJJDQHMFGDAADMC@SQD@FDDQSNO
contact met de onderste rand van de poort).
Verzeker u er na de installatie van dat de onderdelen van de poort geen openbare wegen of trottoirs versperren.
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3$-HRDDMRDQHDQDCTBSHDLNSNQDMCHDADRSDLCHRUNNQCD@TSNL@SHRDQHMFU@MJ@MSDKONNQSDMLDSSDFDMFDVHBGSDM RBG@QMHDQDMCJ@MSDKONNQSDMLDS
UDQDM THSRSDJDMCDMMHDS THSRSDJDMC #DQDCTBSHDLNSNQADRSTTQSBNMSHMTCDADK@RSHMFV@@Q@@MGŦVNQCSAKNNSFDRSDKCSŦCDMRCDADVDFHMFDM CDSDBSDDQSDUDMSTDKD@EVŦJHMFDMDMHRHMRS@@SNLCDDHMC@@MRK@FDMSDADQDHJDMSŦCDMRGDSNODMDMDMRKTHSDMCNNQLHCCDKU@MDDMUDQSQ@FHMFRE@RD 3$-
VDQJSNODKDJSQHBHSDHSAŦDDMTHSU@KU@MGDSDKDJSQHBHSDHSRMDSJ@MCDQDCTBSHDLNSNQNMSFQDMCDKCVNQCDMDMJ@MCDONNQSG@MCL@SHFVNQCDMADVNFDM
De serie TEN bestaat uit de producten die beschreven worden in tabel 1.
/(723t(ONDQGHUJHEUXLNGDQLQGH]HKDQGOHLGLQJLVEHVFKUHYHQRIGDWSODDWVYLQGWLQDQGHUHRPJHYLQJVFRQGLWLHVGDQLQGH]H
KDQGOHLGLQJZRUGHQEHVFKUHYHQPRHWDOVRQHLJHQOğNHQYHUERGHQZRUGHQEHVFKRXZG
7DEHO%HVFKUğYLQJYDQGHVDPHQVWHOOLQJYDQ7(1
%HVFKUğYLQJ

Model type
71/5
71/5

Onomkeerbare reductiemotor en gebruikersledlicht. Te gebruiken als “Slave” van TN2010LR10 of TN2030LR10
.MNLJDDQA@QDQDCTBSHDLNSNQ ADRSTQHMFRDDMGDHC LDBG@MHRBGDDHMC@@MRK@FAŦNODMHMFDMRKTHSHMFDMFDAQTHJDQsledlicht.
71/.&(5
.MNLJDDQA@QDQDCTBSHDLNSNQ ADRSTQHMFRDDMGDHC LDBG@MHRBGDDHMC@@MRK@FAŦNODMHMFDMRKTHSHMFDMFDAQTHJDQsledlicht.
KKDDMUDQJQŦFA@@Q@KR*HSDMFDRBGHJSUNNQCD@TSNL@SHRDQHMFU@MBDMSQ@KDLNSNQ
* 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.
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#DFDFDUDMRLDSADSQDJJHMFSNSCDOQDRS@SHDRU@M3$-UHMCSTHMGNNECRSTJ3DBGMHRBGDFDFDUDMRDMYŦMCDDMHFDV@@QCDMV@@QLDDCDFDRBGHJSGDHCUNNQ
gebruik correct kan worden beoordeeld. Over het algemeen is TEN in staat kantelpoorten te automatiseren volgens de limieten die vermeld staan in tabel 2.
7DEHO*HEUXLNVOLPLHWHQPHWEHWUHNNLQJWRWGHDIPHWLQJHQYDQGHSRRUW
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

/HWRS(ONDQGHUJHEUXLNRIJHEUXLNPHWZDDUGHQGLHKRJHU]ğQGDQGHLQGHWDEHODDQJHJHYHQZDDUGHQZRUGWEHVFKRXZGDOV
QLHWFRQIRUPGHJHEUXLNVEHVWHPPLQJ1LFHZğVWHONHYHUDQWZRRUGHOğNKHLGYRRUVFKDGHGLHYHURRU]DDNWLVGRRUDQGHUJHEUXLNDI
#DL@SDMHMS@ADKYŦMHMCHB@SHDEDMCHDMDMTHSRKTHSDMCNLDDML@WHL@KDRBG@SSHMFSDL@JDM #DUQ@@FNE3$-C@@CVDQJDKŦJFDRBGHJSHRNLDDM
ADO@@KCDONNQSSD@TSNL@SHRDQDM G@MFS@EU@MCDA@K@MBDQHMFRFQ@@CU@MCDUKDTFDK U@MCDVQŦUHMFU@MCDQ@HKRDMU@M@MCDQD NNJSNDU@KKHFD
UDQRBGŦMRDKDMYN@KRCDVHMCCQTJNECD@@MVDYHFGDHCU@MŦR V@@QCNNQCDADVDFHMFU@MCDUKDTFDKADKDLLDQCYNTJTMMDMVNQCDM
5NNQDDMQDĤKDBNMSQNKDHRGDS@ARNKTTSMNNCY@JDKŦJCDJQ@BGSSDLDSDMCHDDQMNCHFHRNLCDUKDTFDKNUDQG@@QFDGDKDKNNOSDK@SDMADVDFDM
DMSDBNMSQNKDQDMC@SCDYDJQ@BGSMHDSFQNSDQHRC@MGDSfMNLHM@KDJNOODKtC@SHMGNNECRSTJ3DBGMHRBGDFDFDUDMRHR@@MFDFDUDMANUDMCHDM
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.
7DEHO*HEUXLNVOLPLHWHQPHWEHWUHNNLQJWRWGHEHQRGLJGHNUDFKWYRRUKHWEHZHJHQYDQGHSRRUWPHWHHQ71/.&(5RI
71/5
.UDFKWRPGHYOHXJHOWHEHZHJHQ 1P
Tot 120
120÷180
180÷220

max. cycli/uur
max. opeenvolgende cycli
71/.&(5 71/5 71/5 71/.&(5 71/5 71/5
20
30
25
25
33
27
18
28
23
23
31
25
15
25
20
20
28
22

7DEHO*HEUXLNVOLPLHWHQPHWEHWUHNNLQJWRWGHEHQRGLJGHNUDFKWYRRUKHWEHZHJHQYDQGHSRRUWPHWHHQ7171
.UDFKWRPGHYOHXJHOWHEHZHJHQ 1P
Tot 150
150÷250
250÷350

max. cycli/uur
15
13
10

max. opeenvolgende cycli
20
17
15

2PRYHUYHUKLWWLQJWHYRRUNRPHQKHHIWGHEHVWXULQJVHHQKHLGHHQEHJUHQ]HUGLH]LFKEDVHHUWRSGHEHODVWLQJHQGHGXXUYDQGH
F\FOLZDDUEğGH]HLQZHUNLQJWUHHGWZDQQHHUGHPD[LPDOHOLPLHWRYHUVFKUHGHQZRUGW
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3.1 - Installatie reductiemotor
%HODQJUğN$OYRUHQVWHEHJLQQHQPHWGHLQVWDOODWLHYDQGHUHGXFWLHPRWRUGLHQWXKRRIGVWXNQDWHOH]HQHQGHLQKRXGYDQGH
YHUSDNNLQJQDWHNğNHQWHUFRQWUROHYDQKHWPDWHULDDOHQGHUXLPWHGLHGHUHGXFWLHPRWRULQQHHPW DIE 
/HWRS'HJDUDJHSRRUWPRHWPHWJHPDNLQEHZHJLQJNXQQHQZRUGHQJHEUDFKW7HUHVSHFWHUHQOLPLHW FRQIRUP(1 
- particuliere omgeving = max. 150 N
- industriële/commerciële omgeving = max. 260 N
Nederlands – 5
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In DIEVNQCDMCDOK@@SRU@MCDUDQRBGHKKDMCDNMCDQCDKDMU@MDDMFDAQTHJDKŦJDHMRS@KK@SHDDMCDDKDJSQHRBGD@@MRKTHSHMFDMVDDQFDFDUDM
a - reductiemotor met ingebouwde besturingseenheid
b - fotocellen
c - knipperlicht met ingebouwde antenne
d - sleutelschakelaar
D OQHL@HQDBNMS@BSKŦRS
E O@@KSIDRUNNQENSNBDKKDM
g - vierkante buis 20x20
h - steunbeugel
i - telescopische arm

3
c
a
i
g

h

g

b

b
f
f

d

b
e
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Controleer de afmetingen van de reductiemotor voordat u met de installatie begint DIE . Controleer op basis van het type poort (uitstekend,
MHDS THSRSDJDMCNERBG@QMHDQDMCNEGDSLNFDKŦJHRNLCDQDCTBSHDLNSNQSDADUDRSHFDMUNKFDMRCD@ERS@MCDMHMDIE3.
$OVGHUXLPWHWXVVHQGHVWHXQDUPHQKHWYDVWHJHGHHOWHYDQGHSRRUWQLHWYROGRHQGHLVPRHWKHWDFFHVVRLUHqJHERJHQDUPHQr
ZRUGHQJHEUXLNW RPWHYRRUNRPHQGDWGHRQGHUGHOHQHONDDUNUXLVHQ 

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
%ğ XLWVWHNHQGH NDQWHOSRRUWHQ moet de %ğ QLHWXLWVWHNHQGH NDQWHOSRRUWHQ %ğ VFKDUQLHUHQGH NDQWHOSRRUWHQ moet
rotatieas van de armen 50÷100 mm onder moet de rotatieas van de armen exact op de rotatieas van de armen 50÷100 mm onġġM KŦM KHFFDM LDS CD RSDTM@QL U@M CD der het draaischarnier van de poort liggen.
de steunarm van de poort liggen.
poort.

$OV7(1RQGHUVWHERYHQZRUGWJHEUXLNWPRHWGHEHVWXULQJVHHQKHLGJHSURJUDPPHHUGZRUGHQYROJHQVGHEHVFKUğYLQJLQ
SDUDJUDDI
02.

Bevestig de reductiemotor aan de beugel
met de schroeven.

03.

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

04.

!DUDRSHF CD RSDTMADTFDKR @@M CD YŦJ@MS
RSDUHFDMODQEDBSNOġġMKŦMLDSCDQNS@SHD@RU@MCDLNSNQ DMOK@@SRCDAŦFDKDUDQCD
aanpassingsbussen.
2SEDVLVYDQGHDDQZH]LJHUXLPWHWXVVHQ GH VWHXQDUP HQ KHW YDVWH IUDPH
YDQGHSRRUWPRHWHQHUUHFKWHRIJHERJHQDUPHQZRUGHQJHEUXLNW

Nederlands – 7

05.

Bevestig de bovenste steun aan het frame
van de poort: als deze al aanwezig is, conSQNKDDQ C@M NE GŦ FDRBGHJS HR UNNQ GDS SXOD
armen dat u wilt gebruiken.
#D UDQLDKCD @ERS@MCDM YŦM HMCHB@SHDE YD
JTMMDMU@QHĤQDMM@@QFDK@MFCD@ELDSHMFDM
van de poort.

06.

Plaats de overbrengingsbuis in de bus van
CD @QL DM CD LNSNQ@R Y@@F CD ATHR NO
maat.

07.

Open de poort volledig en zaag de armen
NO L@@S GNTC DQ QDJDMHMF LDD C@S YD AŦ
een gesloten poort ten minste 70 mm geKDHCLNDSDMYŦM
Als de lengte niet voldoende is, plaats de
bovenste steun dan opnieuw of kies langere
armen.

08.

/K@@SRCD@QLDMHMCDADSQDEEDMCDFDKDHCDQRDMBNMSQNKDDQNECDONNQSUQŦJ@MADVDFDMYNMCDQC@SGŦDQFDMRU@RSJNLSSDYHSSDMNE
belemmerd wordt.
&RQWUROHHUQRJPDDOVGHEDODQFHULQJGHSRRUWLVJRHGJHEDODQFHHUGDOVKğQLHWEHZHHJWZDQQHHUKğLQHHQZLOOHNHXULJH
SRVLWLHYDQKHWWUDMHFWZRUGWVWRSJH]HW0DDNLQGLHQQRGLJDDQSDVVLQJHQDDQGHEDODQFHULQJVV\VWHPHQ

,QVWDOODWLHYDQWZHHUHGXFWLHPRWRUHQ
2SPHUNLQJ Om twee reductiemotoren te installeren gaat u te werk
@KRAŦCDHMRS@KK@SHDU@MġġMQDCTBSHDLNSNQO@Q@FQ@@E HMCD@EADDKding hiernaast is de plaatsing van de reductiemotoren aangegeven.

8 – Nederlands

$IVWHOOLQJYDQGHHLQGVFKDNHODDUV
01.

Deblokkeer de reductiemotor handmatig.

02.

5DQVŦCDQ CD B@QSDQ @@M CD YŦJ@MS CNNQ CD
schroeven los te draaien.

03.

(LQGDDQVODJEğRSHQLQJ
- 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.

(LQGDDQVODJEğVOXLWLQJ
2KTHSCDONNQSAŦM@GDKDL@@KYDSGDL
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.

2KTHSCDB@QSDQ@@MCDYŦJ@MSVDDQDMKDSC@@QAŦNOCDOK@@SRHMFU@MCDJ@ADKRDMCDO@JJHMFDM

5DDGSOHHJYRRUGHLQVWDOODWLHYDQDQGHUHYRRUJHVFKUHYHQXLWUXVWLQJHQLQGHLQVWDOODWLHGHEHWUHIIHQGHLQVWUXFWLHKDQGOHLGLQJHQ

Nederlands – 9

4

(/(.75,6&+($$16/8,7,1*(1

/(723t$OOHHOHNWULVFKHDDQVOXLWLQJHQPRHWHQZRUGHQXLWJHYRHUGPHWGHHOHNWULVFKHYRHGLQJXLWJHVFKDNHOG9HUNHHUGHDDQVOXLWLQJHQNXQQHQVFKDGHDDQDSSDUDWXXURIOHWVHOEğSHUVRQHQYHURRU]DNHQ
/(723t'HJHEUXLNWHNDEHOVPRHWHQJHVFKLNW]ğQYRRUKHWLQVWDOODWLHW\SH]RUDGHQZğEğYRRUEHHOGHHQNDEHODDQYDQKHW
W\SH+99)YRRUSODDWVLQJELQQHQVKXLVRI+51)YRRUSODDWVLQJEXLWHQKXLV
In DIEVNQCDMCDDKDJSQHRBGD@@MRKTHSHMFDMU@MDDMFDAQTHJDKŦJDHMRS@KK@SHDVDDQFDFDUDMCDDIEHHOGLQJYDQVWDSYDQGHLQVWDOODWLH
toont het bedradingsschema van de elektrische aansluitingen die uitgevoerd moeten worden op de besturingseenheid.

6RRUWHQHOHNWULVFKHNDEHOV
7DEHO6RRUWHQHOHNWULVFKHNDEHOV ]LHDIE
Aansluiting
.DEHOW\SH
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
%"NMS@BSKŦRS
1 kabel (2 x 0,25 mm²)
20 m
2SPHUNLQJ  KRCDUNDCHMFRJ@ADKK@MFDQC@MLHR LNDSDDMJ@ADKLDSDDMFQNSDQDCNNQRMDCDVNQCDMFDAQTHJSAŦUNNQADDKCW 
mm²) en is er een aardingsinstallatie in de buurt van de automatisering nodig

$DQVOXLWLQJYDQGHHOHNWULVFKHNDEHOV
7DEHO%HVFKUğYLQJHOHNWULVFKHDDQVOXLWLQJHQ ]LHKHWVFKDNHOVFKHPDLQVWDS
.OHPPHQ

)XQFWLH

%HVFKUğYLQJ

ANTENNE

- ingang voor aansluiting van de antenne voor de radio-ontvanger. De antenne is in het knipperlicht ingebouwd. Als alternatief kan er een externe antenne gebruikt worden of kan het stuk kabel,
C@S@KR@MSDMMDETMBSHNMDDQSDMQDDCRNOGDSJKDLLDSID@@MVDYHFHR AKŦUDMYHSSDM

1-2

SBS

HMF@MFUNNQHMQHBGSHMFDMCHDCDADVDFHMF@@MRSTQDMDQJTMMDMBNMS@BSDMU@MGDSSXODf-NQL@@K.ODMt
(NO) worden aangesloten

3-4

STOP

HMF@MFUNNQHMQHBGSHMFDMCHDCDKNODMCDADVDFHMFAKNJJDQDMNEDUDMSTDDKNMCDQAQDJDMCNNQGDSTHSvoeren 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

HMF@MFUNNQUDHKHFGDHCRHMQHBGSHMFDMYN@KRCDENSNBDKKDM #DYDVNQCDMSŦCDMRCDRKTHSHMFFD@BSHUDDQCNL
CDADVDFHMFNLSDJDQDM 'DSHRLNFDKŦJNLBNMS@BSDMU@MGDSSXODf-NQL@@K&DRKNSDMt-"@@MSD
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
AŦDDMONRHSHDEQDRTKS@@SU@MCDSDRSVNQCSCDADVDFHMFHMF@MFFDYDS ,DS@MCDQDVNNQCDMGDSHRLNFDKŦJ
NLDDMADO@@KCSXOD@@MRKTHSHMFDMSDFDAQTHJDMCDYDMCDQRU@MCDENSNBDKKDMf37tVNQCDM@EYNMCDQKŦJFDUNDC KNRU@MCDNMSU@MFDQRf17t ,DDQHMENQL@SHDNUDQCD@@MRKTHSHMFUHMCSTHMO@Q@FQ@@E  %NSNBDKKDM

7-8

FLASH

- op deze uitgang kan een knipperlicht van Nice worden aangesloten (voor de modellen: zie de technische kenLDQJDMHMGNNECRSTJ 3ŦCDMRCDADVDFHMFJMHOODQSGDSLDSDDMEQDPTDMSHDU@M RDB @@MDM RDB THS

4
B

A

C
D
E
D

10 – Nederlands

F

01.

Open het deksel

02.

 2KTHSCDDKDJSQHRBGDJ@ADKRU@MCDLNSNQDMCDTHSQTRSHMFDM@@M@EG@MJDKŦJU@MGDSLNCDKU@MCDADRSTQHMFRDDMGDHC
2 - Sluit de voedingskabel aan

03.

Sluit na het uitvoeren van de programmering het deksel.

2
1
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5

$8720$7,6(5,1*67$57(1(1&21752/(9$1'($$16/8,7,1*(1

Alvorens met de fase van de eindcontroles en de start van de automatisering te beginnen, is het raadzaam de poort halverwege te zetten zodat
CDYDUQŦDKŦJYNVDKNODM@KRCHBGSJ@MF@@M

5.1 - Selectie van het type installatie

L1
L2

Close

L3

Open

1

Stop/Set

2

SbS

3

Aerial

4

Stop

5

GND

6

24 V

7

Flash

8

Photo

Installatie met één reductiemotor: verplaats de
schakelaar naar links

Photo Test

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

R

2

1

1

2

24 V

Close

L3

L2

L1

1

Open

2

Stop/Set

3

Aerial

4

SbS

5

Stop

6

GND

7

Flash

8

Photo

,QVWDOODWLHPHWWZHHUHGXFWLHPRWRUHQ verplaats de schakelaar naar rechts

Photo Test

Motors

R

2

1

2

2
Motors

6WHOGHVFKDNHODDUQLHWLQRSWZHHPRWRUHQDOVHUPDDUÆÆQPRWRUJHÌQVWDOOHHUGLVGDQLVGHZHUNLQJQLHWFRUUHFWHQNDQGH
UHGXFWLHPRWRUEHVFKDGLJGUDNHQ

5.2 - Aansluiting van de automatisering op de netvoeding
.L3$-NOCDMDSUNDCHMF@@MSDRKTHSDMGNDEST@KKDDMCDRSDJJDQHMGDSRSNOBNMS@BSSDRSDJDMFDAQTHJDUDMSTDDKDDM@C@OSDQ@KRCDRSDJJDQ
niet past op het beschikbare stopcontact.
6QğGGHEğJHOHYHUGHNDEHOYDQ7(1QLHWDIHQYHUZğGHUKHPQLHW$OVHUJHHQVWRSFRQWDFWDDQZH]LJLVPRHWGHDDQVOXLWLQJ
YDQ7(1RSGHQHWYRHGLQJZRUGHQYHUULFKWGRRUHUYDUHQGHVNXQGLJSHUVRQHHOGDWLQKHWEH]LWLVYDQGHYHUHLVWHNZDOLƄFDWLHV
PHWYROOHGLJHLQDFKWQHPLQJYDQZHWWHQYRRUVFKULIWHQHQUHJOHPHQWHQ'HQHWYRHGLQJPRHWEHVFKHUPG]ğQWHJHQNRUWVOXLWLQJHQ
VWURRPYHUOLHVHUPRHWHHQVFKDNHODDUDDQZH]LJ]ğQZDDUPHHGHQHWYRHGLQJWğGHQVLQVWDOODWLHRIRQGHUKRXGYDQ7(1NDQZRUGHQ
XLWJHVFKDNHOG PHWGH]HOIGHVWHNNHUHQVWRSFRQWDFWNDQYROGRHQGH]ğQ 

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.

OFF
OFF
8

7

6

5

4

3

2

1

L3

2

Stop/Set

L2

Close

L1

Open

Aerial

24 V

SbS

Stop

GND

FLASH
Photo

Photo Test

Flash

ON

KRCHS@KKDRMHDSFDADTQS CHDMSTNMLHCCDKKŦJCDRSQNNLSNDUNDQM@@QCDADRSTQHMFRDDMGDHC@ESDRKTHSDMDMCDDKDJSQHRBGD@@MRKTHSHMFDM
nauwkeuriger te controleren. Meer nuttige informatie over het opsporen en analyseren van storingen vindt u in hoofdstuk 9 en 10.
12 – Nederlands

6

(,1'7(67(1,1%('5Ğ)67(//,1*

#HSYŦMCDADK@MFQŦJRSDE@RDMHMCDQD@KHRDQHMFU@MCD@TSNL@SHRDQHMFNLCDL@WHL@KDUDHKHFGDHCU@MCDHMRS@KK@SHDSDF@Q@MCDQDM
#DYDLNDSDMVNQCDMTHSFDUNDQCCNNQFDJV@KHjBDDQCDMDQU@QDMODQRNMDDK C@SCDADMNCHFCDSDRSRLNDSTHSUNDQDMNLCDUDHKHFGDHCRL@@SQDFDKDMSDBNMSQNKDQDMDMC@SSDUDMRLNDSBNMSQNKDQDMNECDVDSSDM MNQLDMDMQDFDKRNOCHSFDAHDCHM@BGSVNQCDMFDMNLDM HMGDSAŦYNMCDQCD
vereisten van de normen EN 13241-1, EN 12445 en EN 12453.

6.1 Eindtest
#DOQNBDCTQDL@FO@RTHSFDUNDQCVNQCDM@KRCD@ERS@MCDMYŦM@@MFDKDDQCYHDO@Q@FQ@@E 
#DDHMCSDRSJ@MNNJVNQCDMFDAQTHJSNLCDHMQHBGSHMFDMU@MCD@TSNL@SHRDQHMFODQHNCHDJSDBNMSQNKDQDM 5NNQDKJ@EYNMCDQKŦJNMCDQCDDKU@MCD
@TSNL@SHRDQHMFBNMS@BSKŦRSDM ENSNBDKKDM MNNCRSNODMY HRDDMRODBHjDJDDHMCSDRSE@RDUDQDHRSUNNQCDYDHMQHBGSHMFDMLNDSDMCDOQNBDCTQDRTHS
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 deblokkeringshendel van elke motor naar links te draaiDMBNMSQNKDDQNEGDSLNFDKŦJHRNLCDONNQS
handmatig te openen en te sluiten met een
kracht van niet meer dan 225N, die uitgeoefend wordt op het punt dat bedoeld is voor
handmatige beweging.

03.

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

V836723
W'
W'2:16723

04.

Test met behulp van de sleutelschakelaar of de zender of de knoppen van de besturingseenheid of de poort opent en sluit, en controleer of de beweging overeenkomt met de bedoelde beweging.

05.

5NDQUDQRBGHKKDMCDSDRSRTHSNLCDUKNDHDMCDADVDFHMFU@MCDONNQS DUDMSTDKDCDEDBSDMHMCDLNMS@FDNE@ERSDKKHMFDMCDVQŦUHMFRpunten te beoordelen.

06.

"NMSQNKDDQġġMUNNQġġMNE@KKDUDHKHFGDHCRHMQHBGSHMFDMHMCDHMRS@KK@SHDFNDCVDQJDMENSNBDKKDM BNMS@BSKŦRSDMDMY  (MGDSAŦYNMCDQFDDES
CDFQNDMDKDCf.*tNOCDADRSTQHMFRDDMGDHC SDKJDMRV@MMDDQDQDDMHMQHBGSHMFHMFQŦOS RMDKKDQDJMHOODQRHFM@KDMNLSDADUDRSHFDM
dat de besturingseenheid de gebeurtenis herkent.

07.

Controleer de werking van de fotocellen en eventuele interactie met andere inrichtingen:
 GNTCDDMRS@@ELDSDDMCH@LDSDQU@MBLDMDDMKDMFSDU@MBLHMCDNOSHRBGD@RDDQRSHMCDATTQSU@MCDYDMCDQ37 C@@QM@
HMCDATTQSU@MCDNMSU@MFDQ17
2 - controleer of de fotocellen in beide gevallen reageren door van de status 'actief' naar de status 'alarm' over te gaan en andersom
 BNMSQNKDDQNECD@BSHUDQHMFCDFDVDMRSD@BSHDHMCDADRSTQHMFRDDMGDHCUDQNNQY@@JSAŦUNNQADDKCC@SYDAŦCDRKTHSADVDFHMFDQUNNQ
zorgt dat de beweging omgekeerd wordt.

08.

KRCDFDU@@QKŦJDRHST@SHDRCHDUDQNNQY@@JSVDQCDMCNNQCDADVDFHMFU@MCDONNQSYŦMUDQGNKODMCNNQADODQJHMFU@MCDRKTHSJQ@BGS 
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 sluitkracht te verminderen, dient u de afstelling te zoeken die voor de beste resultaten zorgt.

6.2 - ,QEHGUğIVWHOOLQJ
#DHMADCQŦERSDKKHMFJ@M@KKDDMOK@@SRUHMCDMM@C@S@KKDE@RDMU@MCDDHMCSDRSLDSRTBBDRYŦMCNNQKNODMUNKFDMRCDMNQLDM$-DM$-
'DSHRMHDSSNDFDRS@@MCDHMRS@KK@SHDFDCDDKSDKŦJNENMCDQOQNUHRNQHRBGDNLRS@MCHFGDCDMSDK@SDMVDQJDM
01.

Het technisch dossier van de automatisering moet samengesteld en bewaard worden (minimaal 10 jaar) en moet bestaan uit: complete
SDJDMHMFU@MCD@TSNL@SHRDQHMF RBGDL@U@MCDDKDJSQHRBGD@@MRKTHSHMFDM QHRHBN@M@KXRDRDMCDAŦADGNQDMCDFDMNLDML@@SQDFDKDM 
UDQJK@QHMFU@MNUDQDDMRSDLLHMFU@MCDE@AQHJ@MSU@M@KKDFDAQTHJSDHMQHBGSHMFDMFDAQTHJUNNQ3$-CDAŦFDUNDFCD$& UDQJK@QHMFU@M
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.
Nederlands – 13

03.

!DUDRSHFNOODQL@MDMSDVŦYDDDMDSHJDSNEOK@@SIDNOCDONNQSLDSCD
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 controleer of de beweging overeenkomt met de bedoelde beweging.

05.

!QDMFNOCDONNQSDDMHCDMSHjB@SHDOK@@SID@@MLDSSDMLHMRSDCDUNKFDMCDFDFDUDMRGDSSXOD@TSNL@SHRDQHMF M@@LDM@CQDRU@MCD
OQNCTBDMS UDQ@MSVNNQCDKŦJDUNNQCDHMADCQŦERSDKKHMF RDQHDMTLLDQ ANTVI@@QDM"$ LDQJ

06.

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

07.

.UDQG@MCHFCD?FDAQTHJRG@MCKDHCHMFTHSRBGDTQA@QDAŦK@FD@@MCDDHFDM@@QU@MCD@TSNL@SHRDQHMF

08.

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

09.

#D@ERSDKKHMFU@MCDJQ@BGSHRADK@MFQŦJUNNQCDUDHKHFGDHCDMLNDSLDSTHSDQRSDYNQFVNQCDMTHSFDUNDQCCNNQFDJV@KHjBDDQCODQRNMDDK
%HODQJUğN (MCHDMGNFDQDJQ@BGSV@@QCDMVNQCDMHMFDRSDKCC@MV@SFNDCFDJDTQCHR J@MCHSKDHCDMSNSKDSRDKAŦODQRNMDMDMCHDQDMNE
SNSL@SDQHĤKDRBG@CD 2SDKCDJQ@BGSHMNOCDADRBGHJA@QDLHMHLTLV@@QCDYNC@SDUDMSTDKDNARS@JDKRRMDKDMUDHKHFVNQCDMFDCDSDBSDDQC

10.

5NNQC@STCD@TSNL@SHRDQHMFHMADCQŦERSDKS CHDMSTCDDHFDM@@QRBGQHESDKŦJDMUNKCNDMCDNOCDGNNFSDSDRSDKKDMU@MMNF@@MVDYHFD
gevaren en risico's.

7

PROGRAMMERING

7.1 - Programmeertoetsen
.OCDADRSTQHMFRDDMGDHCU@M3$-YŦMDMJDKDOQNFQ@LLDDQA@QDETMBSHDRADRBGHJA@@QCDYDETMBSHDRVNQCDMHMFDRSDKCLDSADGTKOU@MSNDSsen 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
FDVŦYHFCVNQCDMYHDO@Q@FQ@@E 

L1

en

Op

Radio

L2

Met de toets “CLOSEtJTMSTGDSRKTHSDMU@MCDONNQS@@MRSTQDMNEGDSOQNFQ@LLDQHMFRpunt naar beneden verplaatsen.

L3

Close W

et

Met de toets “6723” kunt u de beweging stopzetten. Als de toets langer dan 3 seconden
HMFDCQTJSVNQCS JQŦFSTSNDF@MFSNSCDOQNFQ@LLDQHMF HMCDGHDQM@ADRBGQDUDMLNCH

p/S

Stop/
Set

Sto

Met de toets “OPENtJTMSTGDSNODMDMU@MCDONNQS@@MRSTQDMNEGDSOQNFQ@LLDQHMFRpunt naar boven verplaatsen.

se

Open V

Clo

)XQFWLH
L4

7RHWVHQ

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

4XLFN6HWXS
5H@CD?0THBJRDSTO ETMBSHDJ@MCDHMADCQŦERSDKKHMFU@MCDLNSNQVNQCDMUDQRMDKC 6DQJS@KKDDMLDSDDMMHDS FDOQNFQ@LLDDQCFDGDTFDM
5H@CDYDOQNBDCTQDVNQCDMCDBNMjFTQ@SHDU@MCD23./ HMF@MF CD@@M NE@EVDYHFGDHCU@MCD@@MRKTHSHMFHMf%NSNSDRSt LNCTRU@MCD%.TO-ingang, de openings- en sluitposities en een eventuele in modus 2 opgeslagen zender met SbS-instructie geregistreerd en opgeslagen.
7DEHO3URFHGXUHYRRU4XLFNVHWXS
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 S

05.

Fase voor het aanleren van de inrichtingen:
CDKDCR+DM+JMHOODQDMRMDKSŦCDMRCDGDKDCTTQU@MGDS@@MKDQDM
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

$OVKHWRSVODDQJHOXNWLVNQLSSHUWGHOHG/ 5 RSGHEHVWXULQJVHHQKHLGNHHU
+HUKDDOGH]HSURFHGXUHYRRULHGHUH]HQGHUGLHXLQKHWJHKHXJHQZLOWRSVODDQ
'HRSVODJIDVHHLQGLJWDOVHUELQQHQVHFRQGHQQLHWVRSJHVODJHQZRUGW

14 – Nederlands

$DQOHUHQYDQGHRSHQLQJVHQVOXLWDIVWDQGHQYDQGHSRRUW
4LNDSDQUNNQYNQFDMC@SCDADRSTQHMFRDDMGDHCCDNODMHMFR DMRKTHS@ERS@MCDMU@MCDONNQSGDQJDMSHMCDYDE@RDVNQCSGDSSQ@IDBSU@MCDONNQS
van de eindaanslag voor sluiting tot de eindaanslag voor opening bepaald, want deze is nodig voor de berekening van de vertragingspunten en
U@MGDSFDCDDKSDKŦJNODMHMFROTMS !DG@KUDCD@ERS@MCDMVNQCDMHMCDYDE@RDNNJCDBNMjFTQ@SHDU@MCD23./ HMF@MFDMCD@@M NE@EVDYHFGDHC
van de aansluiting in “Fototest”-modus van de FOTO-ingang geregistreerd en opgeslagen (zie paragraaf 8.1). Bovendien slaat de besturingseenGDHCSŦCDMRCDYDE@RDCDADMNCHFCDJQ@BGSUNNQGDSNODMDMDMRKTHSDMNO
01.

#DAKNJJDDQCDLNSNQDMUDQOK@@SRCDONNQSG@KUDQVDFDGDSSQ@IDBSC@@QM@AKNJJDDQSTCDLNSNQVDDQ

02.

'NTCSDFDKŦJDQSŦCCDSNDSRDMT en Set ingedrukt.

03.

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

04.

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

05.

Druk op toets T om de sluiting uit te voeren.

q KRCHS@KKDRMHDSFDADTQS CHDMSTNMLHCCDKKŦJCDRSQNNLSNDUNDQM@@QCDADRSTQHMFRDDMGDHC@ESDRKTHSDMDMCDDKDJSQHRBGD@@MRKTHSHMFDMM@TVkeuriger te controleren.
• Als de LEDS L2 en L3M@CD@@MKDDQE@RDJMHOODQDM ADSDJDMSCHSC@SDQDDMENTSHRNOFDSQDCDMYHDGNNECRSTJ f6@SSDCNDM@KR t
q3ŦCDMRCDYDE@RDRK@@SCDADRSTQHMFRDDMGDHCCDADMNCHFCDJQ@BGSUNNQGDSNODMDMDMRKTHSDMNO
q#DE@RDV@@QHMCD@ERS@MCDMUNNQGDSNODMDMDMRKTHSDMU@MCDONNQSDMCDBNMjFTQ@SHDU@MCD23./ DM%.3. HMF@MFDMVNQCDM@@MFDKDDQC J@MNODKJVHKKDJDTQHFLNLDMSNOMHDTVVNQCDMTHSFDUNDQC NNJM@CDHMRS@KK@SHDAŦUNNQADDKC@KRDDMU@MCDDHMC@@MRK@FMNJJDM
UDQOK@@SRSHRHMC@SFDU@KGDQG@@KSTCDOQNBDCTQDU@M@EOTMS
%ğHHQOHHJJHKHXJHQLQJHYDOYDQHHQIRXWWğGHQVKHWDDQOHUHQNQLSSHUHQGHOHGV//HQ/WHJHOğNHUWğG

&RQWUROHYDQGHEHZHJLQJYDQGHSRRUW
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 S en laat hem weer los om een openingsbeweging uit te voeren: controleer of deze normaal plaatsvindt zonder snelGDHCRU@QH@SHDR !DK@MFQŦJ #DONNQSLNDSUDQSQ@FDM@KRCDYDYHBGSTRRDMCDDMBLUNNQCDLDBG@MHRBGDDHMCRSNOUNNQGDSNODnen bevindt en stoppen op 2÷3 cm voor de eindstop.

02.

Druk op toets T en laat hem weer los om een sluitbeweging uit te voeren: controleer of deze normaal plaatsvindt zonder snelheidsvariaties. 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.

"NMSQNKDDQNEGDSJMHOODQKHBGSHMCHDM@@MVDYHFSŦCDMRCDADVDFHMFDMJMHOODQSLDSDDMEQDPTDMSHDU@M RDBNMCDM@@MDM RDconden uit.

04.

5NDQLDDQCDQDNODMHMFR DMRKTHSADVDFHMFDMTHSNLSDADNNQCDKDMNEDQDUDMSTDKDLNMS@FD NE@ERSDKKHMFRCDEDBSDMYŦMNE@MCDQDNMQDFDKL@SHFGDCDM YN@KROTMSDMLDSDDMFQNSDQDVQŦUHMF

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.

,QJHERXZGHUDGLRVLJQDDORQWYDQJHU
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

3URJUDPPHULQJYDQGHIXQFWLHV
)XQFWLHVHHUVWHQLYHDX 212))
7DEHO3URJUDPPHHUEDUHIXQFWLHVHHUVWHQLYHDX
Led

)XQFWLH

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 gesloSDMVNQCDMCDO@TYDSHICHRHMCDE@AQHDJHMFDRSDKCNORDBNMCDM L@@QJ@MFDVHIYHFCVNQCDM
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)

Nederlands – 15

3URJUDPPHULQJIXQFWLHVHHUVWHQLYHDX 212))
+DSNO !ŦGDSTHSUNDQDMU@MCDOQNBDCTQDGDDESTL@WHL@@KRDBNMCDMCDSŦCSTRRDMGDSHMCQTJJDMU@MCDDMDDMCD@MCDQDSNDSRC@@QM@
VNQCSCDOQNBDCTQD@TSNL@SHRBGADĤHMCHFCDMVNQCDMCDSNSC@MSNDFDL@@JSDVŦYHFHMFDMNOFDRK@FDM
7DEHO3URFHGXUHYRRUKHWZLM]LJHQYDQGHIXQFWLHVYDQKHWHHUVWHQLYHDX 212))
01. Houd de toets Set gedurende ca. 3 seconden ingedrukt
SET

3s

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

L1
03. Druk op de toetsen S / T 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
JNQSJMHOODQDM.%%K@MFJMHOODQDM.-

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
)XQFWLHVWZHHGHQLYHDX LQVWHOEDUHSDUDPHWHUV
7DEHO3URJUDPPHHUEDUHIXQFWLHVWZHHGHQLYHDX
Led
L1

L2

L3

)XQFWLH

Motorkracht

Functie Sbs

Pauze

Niveau

Waarde

%HVFKUğYLQJ

L1

Laag

L2

Standaard

L3

Hoog

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.

L1

Open - stop - sluit - open

L2

Open - stop - sluit - stop

L3

Woonblok

L1

15 seconden

L2

30 seconden

L3

60 seconden

Afstellen van de reeks instructies die gekoppeld zijn aan de ingang SbS of aan de
1e radio-instructie (zie tabel 12).
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.

2SPHUNLQJ “ ” fabrieksfunctie
KKDO@Q@LDSDQRJTMMDMM@@QADKHDUDMYNMCDQDMHFDBNMSQ@ HMCHB@SHDVNQCDM@EFDRSDKC@KKDDMGDS@ERSDKKDMU@MCDf,NSNQJQ@BGStYNTAŦYNMCDQD
aandacht kunnen vereisen:
q'DSHRSDMRSDQJRSD@ESDQ@CDMGNFDJQ@BGSV@@QCDMSDFDAQTHJDMNLGDSEDHSSDBNLODMRDQDMC@SCDUKDTFDKOTMSDMLDSDDMGNFDVQŦUHMFRV@@QCDGDDESDDMSDFQNSDJQ@BGSJ@M@EAQDTJCNDM@@MCDVDQJHMFU@MGDSUDHKHFGDHCRRXRSDDLNERBG@CD@@MCDUKDTFDKSNDAQDMFDM
q KRCDBNMSQNKDU@MCDfLNSNQJQ@BGStFDAQTHJSVNQCS@KRGTKOLHCCDKUNNQGDSRXRSDDLNLCDRSNNSJQ@BGSAŦANSRHMFSDADODQJDM CHDMSM@
elke afstelling de kracht opnieuw gemeten te worden, zoals voorgeschreven door de normen EN 12453 en EN 12445.
q2KŦS@FDDMVDDQRNLRS@MCHFGDCDMYŦMU@MHMUKNDCNOGDSADVDFDMU@MCDONNQS@EDMSNDCHDMSCD@ERSDKKHMFU@MCDJQ@BGSNOMHDTVFDBNMtroleerd te worden.
3URJUDPPHULQJWZHHGHQLYHDX LQVWHOEDUHSDUDPHWHUV
+DSNO !ŦGDSTHSUNDQDMU@MCDOQNBDCTQDGDDESTL@WHL@@KRDBNMCDMCDSŦCSTRRDMGDSHMCQTJJDMU@MCDDMDDMCD@MCDQDSNDSRC@@QM@
VNQCSCDOQNBDCTQD@TSNL@SHRBGADĤHMCHFCDMVNQCDMCDSNSC@MSNDFDL@@JSDVŦYHFHMFDMNOFDRK@FDM
7DEHO3URFHGXUHYRRUKHWZLM]LJHQYDQGHIXQFWLHVYDQKHWWZHHGHQLYHDX
01. Houd de toets Set gedurende ca. 3 sec. ingedrukt
SET

3s

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

L1
03. Druk op de toets S of T 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 S / T om de brandende led die de waarde van de parameter vertegenwoordigt, te
verplaatsen.

16 – Nederlands

of

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

2SVODJYDQ]HQGHU
(DCDQDYDMCDQCHDHMCDHMRS@KK@SHDFDAQTHJSLNDSVNQCDM LNDSHMCDQ@CHN NMSU@MFDQU@MCDADRSTQHMFRDDMGDHCVNQCDMNOFDRK@FDMUNNQGDS
NORK@@MU@MCDYDMCDQRYŦMSVDDLNCHADRBGHJA@@QLNCTRDMLNCTRO@Q@FQ@EDM  DM   
2SVODJYDQ]HQGHULQPRGXV
(MCDYDLNCTRKHFSCDVDQJHMFU@MCDSNDSRDMU@MCDYDMCDQU@RS DMAŦ
iedere toets hoort in de besturingseenheid een instructie (zoals vermeld
HMS@ADKUNNQHDCDQDYDMCDQV@@QU@M@KKDSNDSRDMNOFDRK@FDMVNQCDM 
VNQCSġġMDMJDKDE@RDTHSFDUNDQC DMSŦCDMRCHDE@RDL@@JSGDSMHDSTHS
welke toets ingedrukt wordt.
.OLDQJHMF 9DMCDQRLDSġġMJ@M@@KGDAADM@KKDDMSNDSRYDMCDQRLDS
twee kanalen hebben alleen toets 1 en 2.

7DEHO%HVFKLNEDUHLQVWUXFWLHVLQPRGXV
7RHWV

Instructie

1

Stap voor stap

2

&DCDDKSDKŦJDNODMHMF

3

Openen

4

Sluiten

7.7.2 - Procedure opslag in modus 1
7DEHO3URFHGXUHRSVODJLQPRGXV
01.

Houd de radioknop

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 seconden ingedrukt

z

op de besturingsknop minimaal 3 seconden ingedrukt

3s

3s

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.
2SVODJYDQ]HQGHULQPRGXV
In deze modus kan iedere toets van de zender gekoppeld worden aan
DDMU@MLNFDKŦJDHMRSQTBSHDRU@MCDADRSTQHMFRDDMGDHCYN@KRUDQLDKC
HMS@ADKUNNQHDCDQDE@RDVNQCSRKDBGSRġġMSNDSRNOFDRK@FDM DMGDS
HRCDYDSNDSRCHDSŦCDMRCDNORK@FE@RDVNQCSHMFDCQTJS

7RHWV

Instructie

1

Stap voor stap

2

&DCDDKSDKŦJDNODMHMF

.OLDQJHMF  9DMCDQR LDS ġġM J@M@@K GDAADM @KKDDM SNDSR 3 YDMCDQR
met twee kanalen hebben alleen toets T1 en T2.

3

Openen

4

Sluiten

7DEHO%HVFKLNEDUHLQVWUXFWLHVLQPRGXV

7.7.4 - Procedure opslag in modus 2
7DEHO3URFHGXUHRSVODJLQPRGXV
01.
02.
03.

op de besturingseenheid evenveel keer ingedrukt en laat hem weer los als
Houd de radiotoets
nodig is voor de gewenste instructie (1...4 - tabel 14)
Controleer of de led L4(R) op de besturingseenheid evenveel keren knippert als het benodigde aantal
voor de gewenste instructie (1...4)
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

yz
1....4

1....4
3s

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.

2SVODJYDQ]HQGHULQGHEXXUWYDQGHEHVWXULQJVHHQKHLG PHWWZHH]HQGHUV
5H@CDYDOQNBDCTQDVNQCSDDM-($46$YDMCDQNOFDRK@FDM@@MCDG@MCU@MDDMSVDDCD @KNOFDRK@FDMDMNODQ@SHNMDKDYDMCDQ.4#C@@QAŦ
worden de toetsen van de besturingseenheid niet gebruikt, maar moet u zich enkel in de buurt van deze laatste bevinden.
3ŦCDMRCDOQNBDCTQDVNQCSCD-($46$YDMCDQNOFDRK@FDMNOCDYDKECDL@MHDQ@KRCD.4#$YDMCDQVDQCNOFDRK@FDMLNCTRNELNCTR
'H]HSURFHGXUHNDQXLWJHYRHUGZRUGHQLQDOOHRQWYDQJHUVGLH]LFKELQQHQKHWEHUHLNYDQGH]HQGHUEHYLQGHQGDDURPPRHW
DOOHHQGHRQWYDQJHUZDDUYRRUGHYHUULFKWLQJJHOGWLQJHVFKDNHOGZRUGHQJHKRXGHQ
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7DEHO3URFHGXUHYRRURSVODJYDQ]HQGHULQGHEXXUWYDQGHEHVWXULQJVHHQKHLG
ZDFKWVHFRQGHWXVVHQGHHQHHQGHDQGHUHGRRUJDQJ

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

03.

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

04.

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

8s
3s

3s

3s

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

$OOHRSJHVODJHQ]HQGHUVXLWKHWJHKHXJHQYHUZğGHUHQ
7DEHO3URFHGXUHYRRUKHWYHUZğGHUHQYDQ]HQGHUV
01.

Houd de radioknop

02.

6@BGSSNSCDKDC+1F@@SAQ@MCDM DMV@BGSUDQUNKFDMRSNSGŦTHSF@@S 6@BGSC@@QM@SNSGŦ
keer knippert

03.

+@@SCDSNDSROQDBHDRSŦCDMRCDDJMHOODQHMFKNR

z

op de besturingseenheid ingedrukt

(

z

)

y

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

%ORNNHULQJGHEORNNHULQJYDQKHWUDGLRJHKHXJHQ
Deze procedure blokkeert het geheugen, waardoor het aanleren en verwijderen van radiozenders verhinderd worden.
7DEHO3URFHGXUHYRRUEORNNHULQJGHEORNNHULQJYDQKHWUDGLRJHKHXJHQ
01.

Schakel de stroom naar de besturingseenheid uit

02.

Houd de radioknop

03.

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

04.

-@RDBNMCDMJMHOODQSCDKDC+1L@@KSQ@@FK@@SCDSNDSRNOC@SNFDMAKHJKNR

05.

z

op de besturingseenheid tot stap 03 ingedrukt

z

(
(

z

y

) 5s

L4(R)

op de besturingseenheid herhaaldelijk in te
(binnen 5 seconden) u dient de radiotoets
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.

)

yz
...

5s

L4(R)

3URJUDPPHULQJIXQFWLH)RWRWHVW(OHNWURQLVFKHYHUJUHQGHOLQJ
#DTHSF@MFU@MJKDLHRHMCDE@AQHDJHMFDRSDKCNOCDETMBSHDf%NSNSDRSt L@@QJ@MNODKJFDVDMRSLNLDMSVNQCDMFDVŦYHFCHMDKDJSQNMHRBGD
UDQFQDMCDKHMFDM@MCDQRNLS@ADK 5NNQCDYDOQNFQ@LLDQHMFLNDSGDSJMHOODQKHBGS@@MFDRKNSDMYŦMNEDDMK@LOU@ML@W 56
7DEHO3URFHGXUHYRRUKHWZLM]LJHQYDQGHIXQFWLH)RWRWHVW(OHNWURQLVFKHYHUJUHQGHOLQJ
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
(
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.
05. Steeds met de toets Set ingedrukt, drukt u op toets T (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

SET

(

)

)

SET

4s
)

Close

06. Laat de toets Set los
SET

1DGDWXGHIXQFWLHq)RWRWHVWrJHDFWLYHHUGKHHIWHQGHEHWUHIIHQGHDDQVOXLWLQJHQYDQGHIRWRFHOOHQWRWVWDQGKHHIWJHEUDFKW
PRHWGHSURFHGXUHYRRUKHWDDQOHUHQYDQGHDIVWDQGHQZRUGHQXLWJHYRHUG=LHSDUDJUDDIq$DQOHUHQYDQGHRSHQLQJVHQ
VOXLWDIVWDQGHQYDQGHSRRUWr
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'HDFWLYHUHQYDQq9DULDEHOHJHYRHOLJKHLGYRRUREVWDNHOGHWHFWLHr
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 geUNDKHFGDHCHMRHST@SHDRV@@QHMCDLNSNQLDDQADK@RSHMFGDDESCHSCHDMSNLNARS@JDKRLDSDDML@WHL@KDM@TVJDTQHFGDHCSDCDSDBSDQDM
$QYŦMRHST@SHDR AŦUNNQADDKCAŦG@QCDVHMCUK@FDMNE@KRCDRSQTBSTTQMHDSFNDCFDA@K@MBDDQCHR V@@QHMCHSRXRSDDLDDMU@KRNARS@JDKYNTJTMMDM
CDSDBSDQDM (MCDYDRHST@SHDRJ@MCDU@QH@ADKDFDUNDKHFGDHCTHSFDRBG@JDKCVNQCDMNLCHSOQNAKDDLSDUDQLŦCDM YHDS@ADK $QAKŦUDMC@M
“vaste” niveaus van motorkracht over (zie tabel 10).
7DEHO3URFHGXUHYRRUKHWXLWVFKDNHOHQYDQqYDULDEHOHJHYRHOLJKHLGELMREVWDNHOGHWHFWLHr
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

(
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”

(

05. Steeds met de toets [Set] ingedrukt, drukt u op toets S (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

)

Close

(

)

Close

SET

4s

)

Open

06. Laat de toets Set los
SET

/HWRS$OVXGHYDULDEHOHJHYRHOLJKHLGZHHUDFWLYHHUWQDGDWXGH]HKDGXLWJHVFKDNHOGZRUGWJHDGYLVHHUGRPGHSURFHGXUH
YRRUKHWDDQOHUHQYDQGHDIVWDQGHQXLWWHYRHUHQEHVFKUHYHQLQSDUDJUDDI

7.13 - Programmering van de installatierichting van de reductiemotor
TEN is in de fabriek geprogrammeerd om rechtop geïnstalleerd te worden, zoals afgebeeld in DIEU@MDDMFDAQTHJDKŦJDHMRS@KK@SHD  KRGDSAŦCD
HMRS@KK@SHDMNCHFHRNLCDQDCTBSHDLNSNQNMCDQRSDANUDMSDLNMSDQDM OQNFQ@LLDDQCDADRSTQHMFRDDMGDHCC@MUNKFDMRCDADRBGQŦUHMFHMS@ADK
7DEHO3URFHGXUHYRRUKHWSURJUDPPHUHQYDQGHLQVWDOODWLHULFKWLQJ
01. Schakel de netvoeding naar de reductiemotor uit
02. Houd tegelijkertijd de toetsen Stop en T ingedrukt, tot en met stap 05.

SET

Close

03. Schakel de netvoeding naar de reductiemotor weer in

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

(

SET

(

SET

Close

SET

Close

)

)

Close

SET

4s

)

Open

...

Close

/HWRSDOVGHLQVWDOODWLHRQGHUVWHERYHQJHSURJUDPPHHUGZRUGW]LMQGHWRHWVHQ2SHQHQ&ORVHWLMGHQVGHQRUPDOHZHUNLQJ
JHZLM]LJGWHQRS]LFKWZDWHURSKHWHWLNHWYDQGHEHVWXULQJVHHQKHLGVWDDW
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8

9(5'(5('(7$,/6

4

3

2

AERIAL

5

SbS

6

GND

7

STOP

8

PHOTO

FLASH
12V 21W

PHOTOTEST/
ELET. BLOCK

0V

Er kunnen op elk gewenst moment inrichtingen worden toegevoegd of
UDQVŦCDQCLDSM@LDAŦCDHMF@MF23./DM%.3.JTMMDMUDQRBGHKKDMCD
soorten inrichtingen worden aangesloten. Deze worden beschreven in de
volgende paragrafen.
De afbeelding hiernaast toont het schakelschema voor de aansluiting van
de verschillende inrichtingen.

24 V

,QULFKWLQJHQWRHYRHJHQRIYHUZğGHUHQ

1

,QJDQJ6723
#DYDHMF@MFYNQFSDQUNNQC@SCDADVDFHMFNMLHCCDKKŦJVNQCSFDRSNOS FDUNKFCCNNQDDMJNQSRSNMCHFDNLJDQHMF .OCDYDHMF@MFJTMMDMHMrichtingen met een uitgang met normaal open (NO) en normaal gesloten (NC) contact aangesloten worden, of met een uitgang met constante
VDDQRS@MC *ƄBNMS@BSKŦRSDM #DADRSTQHMFRDDMGDHCGDQJDMSGDSSXODHMQHBGSHMFC@SNOCDHMF@MFHR@@MFDRKNSDMSŦCDMRCD@@MKDDQE@RD
U@MCDNODMHMFR DMRKTHS@ERS@MCDMO@Q@FQ@@E C@@QM@VNQCSDDM23./UDQNNQY@@JSYNCQ@DQYHBGDDMVŦYHFHMFSDMNOYHBGSDU@MCD@@Mgeleerde 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.
$QJTMMDMLDDQCDQDHMQHBGSHMFDM?HMB@RB@CDVNQCDM@@MFDRKNSDM LDSġġMDMJDKDDHMCVDDQRS@MCU@M JƄ
$QJ@MDDMBNLAHM@SHDU@M-.DM-"FDBQDĤDQCVNQCDM CNNQCDSVDD-. BNMS@BSDMO@Q@KKDK@@MSDRKTHSDMGDS-" BNMS@BSLNDSDBGSDQHM
RDQHDVNQCDM@@MFDRKNSDMNODDMVDDQRS@MCU@M JƄ
Als de STOP-ingang gebruikt wordt om inrichtingen met een veiligheidsfunctie aan te sluiten, garanderen alleen de inrichtingen met een
THSF@MFLDSBNMRS@MSDVDDQRS@MCU@M JƄCDUDHKHFGDHCRB@SDFNQHD(((SDFDMRSNQHMFDMBNMENQLCDMNQL$- 
)RWRFHOOHQ
Op de besturingseenheid is de functie “Fototest” aanwezig, die de betrouwbaarheid van de veiligheidsinrichtingen verhoogt. Deze functie
L@@JSGDSLNFDKŦJNLUNNQGDSFDGDDKADRS@@MCDTHSCDADRSTQHMFRDDMGDHCDMCDUDHKHFGDHCRENSNBDKKDMCDfB@SDFNQHD((tUNKFDMRCDMNQL$-
13849-1 te bereiken.
!ŦCDRS@QSU@MDDMADVDFHMFVNQCDMCDADSQNJJDMUDHKHFGDHCRHMQHBGSHMFDMFDBNMSQNKDDQC@KKDDM@KR@KKDRHMNQCDHR VNQCSCDADVDFHMFFDRS@QS
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:
• $DQVOXLWLQJ]RQGHUq)RWRWHVWrIXQFWLH
Voorzie de zenders rechtstreeks van stroom via de diensten-uitgang van de besturingseenheid (klemmen 1 - 4).
FLASH
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2

Motors

TX

1 2

NO

OFF

NO
NC
8k2

• $DQVOXLWLQJPHWq)RWRWHVWrIXQFWLH
#DUNDCHMFU@MCDNMSU@MFDQRVNQCSCHQDBSADSQNJJDMTHSCDCHDMRSDM THSF@MFJKDLLDM  SDQVŦKCDUNDCHMFU@MCDYDMCDQRVNQCS
betrokken uit de “Fototest”-uitgang (klemmen 4 - 6). De maximaal beschikbare stroom op de “Fototest”-uitgang bedraagt 100 mA.
FLASH
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8k2
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R
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AlsDQO@@QENSNBDKKDMVNQCDMFDAQTHJSCHDLDSDKJ@@QHMSDQEDQDQDM C@MLNDSCDfRXMBGQNMHBHSDHStVNQCDMFD@BSHUDDQCYHDCDADRBGQŦUHMF
in de instructiehandleiding van de fotocellen.

(OHNWURQLVFKHYHUJUHQGHOLQJ
De “fototest”-uitgang is in de fabriek geactiveerd voor de functie “fototest”.
De uitgang kan geprogrammeerd worden voor het besturen van een elekSQNMHRBGD UDQFQDMCDKHMF  !Ŧ GDS RS@QSDM U@M CD NODMHMFRADVDFHMF VNQCS
CDTHSF@MFFD@BSHUDDQCFDCTQDMCDRDBNMCDMNOCHDL@MHDQJ@MDQDDM
elektronische vergrendeling worden aangesloten. In de sluitbeweging
wordt de uitgang niet geactiveerd, waardoor de elektronische vergrendeling 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
KRGDSMNCHFHRNLDWSDQMDHMQHBGSHMFDMU@MRSQNNLSDUNNQYHDM AŦUNNQbeeld een lezer voor transponderkaarten of de verlichting van de sleutelschakelaar, kan de voeding verkregen worden zoals vermeld in de afbeelding hiernaast.
De voedingsspanning is 24V
-30% ÷ +50% met een maximale beschikbare stroom van 100 mA.
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$DQVOXLWLQJ2YLHZSURJUDPPHHUHHQKHLG
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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 aanFDRKNSDMVNQCDM ,DSCDYDDDMGDHCJTMMDMCDETMBSHDRRMDKDMUNKKDCHFVNQCDMFDOQNFQ@LLDDQC CDO@Q@LDSDQRVNQCDMHMFDRSDKC CDjQLV@QDU@MCD
ADRSTQHMFRDDMGDHCVNQCSFDŘOC@SDS CDCH@FMNRDUNNQGDSNORONQDMU@MDUDMSTDKDRSNQHMFDMVNQCSFDRSDKCDMODQHNCHDJNMCDQGNTCVNQCSAŦFDGNTCDM
Met Oview kunt u van op een maximale afstand van ongeveer 100 m op de besturingseenheid werken. Als op een ‘BusT4’-netwerk meerdere
ADRSTQHMFRDDMGDCDMNMCDQKHMFYŦM@@MFDRKNSDM JTMSTCNNQCD.UHDV DDMGDHCNODDMU@MCDYDADRSTQHMFRDDMGDCDM@@MSDRKTHSDM NOGDS
respectieve display alle in het netwerk aangesloten besturingseenheden (maximaal 16) weergeven.
#D.UHDV DDMGDHCJ@MNNJSŦCDMRCDMNQL@KDVDQJHMFU@MCD@TSNL@SHRDQHMFNOCDADRSTQHMFRDDMGDHC@@MFDRKNSDMAKŦUDMHMC@SFDU@KJ@MCD
gebruiker via een speciaal menu instructies verzenden.
/HWRS9RRUGDWXGH,%71LQWHUIDFHDDQVOXLWPRHWGHHOHNWULVFKHYRHGLQJQDDUGHEHVWXULQJVHHQKHLGXLWJHVFKDNHOGZRUGHQ

1
2

%ğ]RQGHUHIXQFWLHV
)XQFWLHq2SHQDOWğGr
#HSHRDDMDHFDMRBG@OU@MCDADRSTQHMFRDDMGDHCCHDCDLNFDKŦJGDHCAHDCSNL@KSŦCDDMNODMHMFRADVDFHMF@@MSDRSTQDMV@MMDDQCDHMRSQTBSHD
f2S@O UNNQ 2S@OtK@MFDQC@MRDBNMCDMCTTQSCHSHRLDSM@LDMTSSHFNLNOCD2A2 HMF@MFGDSBNMS@BS@@MSDRKTHSDMU@MDDMSŦCRBG@JDKJKNJ
V@@QLDDCDONNQSSŦCDMRDDMADO@@KCSŦCRADRSDJNODMFDGNTCDMJ@MVNQCDM
Deze eigenschap is geldig ongeacht de programmering van de SbS-ingang (zie parameter “Functie SbS” - tabel 10).
)XQFWLHq%HZHHJLQLHGHUJHYDOr
,NBGSDDMNE@MCDQDUDHKHFGDHCRHMQHBGSHMFMHDSBNQQDBSVDQJDMNEATHSDMFDAQTHJYŦM C@MHRGDSSNBGLNFDKŦJNLCDONNQSHMCDLNCTRf/DQRNNM@@MVDYHFt@@MSD
RSTQDMDMHMADVDFHMFSDAQDMFDM 5NNQLDDQHMENQL@SHDUDQVŦYDMVŦM@@QCDTHSRBGDTQA@QDAŦK@FDf&$!14(*2' -#+$(#(-&t@@MGDSDHMCU@MCDG@MCKDHCHMF

8.6 - Accessoires
.OSHNMDDKYŦMCDUNKFDMCD@BBDRRNHQDRUDQJQŦFA@@Q
71$
27$
27$
71$
71$
71$
71$
27$
27$
71$
76

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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9RRUPRQWDJH27$
01.

#Q@@HCDRBGQNDUDMKNRDMUDQVŦCDQCDYŦO@MDKDM

02.

#Q@@HCDRBGQNDUDMKNRDMUDQVŦCDQCDJQ@@F

03.

!DUDRSHFCDAŦFDKDUDQCDODMDMKDSC@@QAŦNOCDONRHSHDSDMNOzichte van de hendel

04.

Plaats het koord en de veer, zoals aangegeven

05.

!DUDRSHFCDUDDQLDSCDAŦFDKDUDQCDRBGQNDE W YDS
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
V@@QCDVNQCSRSDQJADĳMUKNDCCNNQCDYV@@QSD HMCDWU@MCDADVDFHMFDM C V Y CDRNLU@M@KKDE@BSNQDMCHDAŦCQ@FDMSNSCDRKŦS@FD 5NNQCD
RBG@SSHMFLNDSDM@KKDfYV@@QSD HMCDWDMtTHSS@ADKAŦDKJ@@QVNQCDMNOFDSDKC ,DSGDSQDRTKS@@SJ@MCDFDRBG@SSDKDUDMRCTTQVNQCDM@EFDKDYDM
NOCDFQ@jDJ !ŦUNNQADDKCAŦ3-*"$NODDMONNQSU@MJF V@@QUNNQDDMJQ@BGSU@M-LMNCHFHRNLGDLSDADVDFDM THSFDQTRSLDS
fotocellen en zonder andere vermoeidheidselementen, wordt een zwaarte-index van 60% (30+20+10) verkregen. De levensduur wordt in de
FQ@jDJFDRBG@SNO BXBKH
6ŦVŦYDMDQNOC@SCDRBG@SSHMFU@MCDKDUDMRCTTQVNQCSFDC@@MNOA@RHRU@MOQNIDBSADQDJDMHMFDMDMSDRSQDRTKS@SDMCHDUNNQOQNSNSXODMYŦM
verkregen. Omdat het om een schatting gaat, vormt deze geen enkele garantie voor de effectieve levensduur van het product.
7DEHOt6FKDWWLQJYDQGHOHYHQVGXXULQYHUKRXGLQJWRWGH]ZDDUWHLQGH[YDQGHEHZHJLQJ
=ZDDUWHLQGH[

71/.&(5

71/5

71/5 71/5

Tot 70

20

10

70 ÷ 150

30

20

150 ÷ 200

40

30

Boven de 200

60

50

.UDFKWYRRUKHWEHZHJHQYDQGHSRRUW 1
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
10
10
of lager dan 0°C of vochtigheid hoger dan
80%
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

7RWDOH]ZDDUWHLQGH[ ]LHGHJUDƄHNKLHUQDDVW 
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Duur in cycli

*HZLFKWYDQGHSRRUW NJ
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$MJDKDHMQHBGSHMFDMAHDCDMQDBGSRSQDDJRADO@@KCDRHFM@KDQHMFDM @@MCDG@MCV@@QU@MCDADCQŦERRS@STRNEDDMDUDMSTDKDRSNQHMFJTMMDMVNQCDMGDQJDMC

6LJQDOHULQJHQYDQKHWNQLSSHUOLFKWHQKHWJHEUXLNHUVOLFKW
'DSJMHOODQKHBGSJMHOODQSSŦCDMRCDADVDFHMFJDDQODQRDBNMCD@KRDQRSNQHMFDMYŦM FDDESGDSJNQSDQDJMHOODQHMFDMCHDSVDDJDDQGDQG@@KC
worden, met een pauze van 1 seconde. Dezelfde diagnostische signaleringen worden afgegeven door het gebruikerslicht.
7DEHO6LJQDOHULQJHQYDQKHWNQLSSHUOLFKWHQKHWJHEUXLNHUVOLFKW
Signalering

2RU]DDN

Oplossing

2 knipperingen
pauze van 1 sec.
2 knipperingen

Inwerkingtreding van een fotocel

!ŦGDSADFHMU@MCDADVDFHMFFDUDMġġMNELDDQENSNBDKKDMFDDMSNDRSDLLHMFUNNQ
CDADVDFHMFBNMSQNKDDQNEDQNARS@JDKRYŦM
#HSHRMNQL@@KSŦCDMRCDRKTHSADVDFHMF@KRDQC@@CVDQJDKŦJDDMNARS@JDKHR

3 knipperingen
pauze van 1 sec.
3 knipperingen

Inwerkingtreding van de begrenzer van de “Motorkracht”

3ŦCDMRCDADVDFHMFGDDESCDONNQSLDDQVQŦUHMFNMCDQUNMCDMBNMSQNKDDQCDNNQzaak.

4 knipperingen
pauze van 1 sec.
4 knipperingen

Inwerkingtreding van de STOP-in- !ŦGDSADFHMU@MNESŦCDMRCDADVDFHMFHRCD23./ HMF@MFHMVDQJHMFFDSQDCDM
controleer de oorzaak.
gang

5 knipperingen
pauze van 1 sec.
5 knipperingen

%NTSAŦGDSNORK@@MU@MCDHMSDQne parameters

6 knipperingen
pauze van 1 sec.
6 knipperingen

De maximumlimiet voor het aantal Wacht enkele minuten totdat de begrenzer van het aantal bewegingen weer onder
bewegingen per uur is overschre- de maximumlimiet daalt.
den

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
DDMHMRSQTBSHDSDUDQYDMCDM@KRDQFDDMUDQ@MCDQHMFNOSQDDCSHMCDRS@STR J@MDQROQ@JDYŦMU@M
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.

$QHR@KDDM@MCDQDHMRSQTBSHDFDFDUDM 5DQVŦCDQCDFDFDUDMHMRSQTBSHDNLDDM
andere te kunnen verzenden.

10 knipperingen
pauze van 1 sec.
10 knipperingen

Time-out beweging of geen
RSQNNLM@@QCDLNSNQSŦCDMRGDS
aanleren van de posities

!Ŧ3HLD NTSCTTQSCDADVDFHMFSDK@MF 5DQJNQSCDSŦCU@MCDADVDFHMFCNNQCDRMDKGDHCSD
verhogen of door de poort te balanceren om de belasting op de motor te verminderen. Wanneer er geen stroomtoevoer naar de motor is, controleer dan of de kaart correct geplaatst is.

6@BGS SDM LHMRSD  RDBNMCDM CD ADRSTQHMFRDDMGDHC OQNADDQS HM CHD ODQHNCD SD
resetten. Als er geen verandering in de status optreedt,
moet u het geheugen wissen en de opslagprocedure opnieuw uitvoeren.

6LJQDOHULQJHQYDQGHOHGVRSGHEHVWXULQJVHHQKHLG
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7DEHO/HGVYDQGHNOHPPHQ DIE
/HG2.

2RU]DDN

Oplossing

Uit

Storing

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

Aan

Ernstige storing

/QNADDQCDADRSTQHMFRDDMGDHCDMJDKDRDBNMCDMTHSSDRBG@JDKDM@KRCDRSNQHMF
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 Dit is normaal wanneer een verandering plaatsvindt in een van de ingangen:
status van de ingangen voorgedaan SbS, STOP, inwerkingtreding van de fotocellen of de radiozender wordt gebruikt.

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

Dezelfde signalering op het knipperlicht of het gebruikerslicht: tabel 23

/HG6723 URRG

2RU]DDN

Oplossing

Uit

Inwerkingtreding van de
STOP-ingang

"NMSQNKDDQCDHMQHBGSHMFDMCHDNOCDHMF@MF23./@@MFDRKNSDMYŦM

Aan

Alles OK

Ingang STOP actief
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7DEHO/HGVYDQGHWRHWVHQ DIE
L1

%HVFKUğYLQJ

Uit

3ŦCDMRCDMNQL@KDVDQJHMFFDDESCHS@@MC@SCDf,NSNQRMDKGDHCAŦRKTHSDMtK@MFY@@LHR

Aan

3ŦCDMRCDMNQL@KDVDQJHMFFDDESCHS@@MC@SCDf,NSNQRMDKGDHCAŦRKTHSDMtRMDKHR

Knippert

Programmering van de functies in uitvoering.

L2

%HVFKUğYLQJ

Uit

3ŦCDMRCDMNQL@KDVDQJHMFFDDESCHS@@MC@SCDf,NSNQRMDKGDHCAŦNODMDMtK@MFY@@LHR

Aan

3ŦCDMRCDMNQL@KDVDQJHMFFDDESCHS@@MC@SCDf,NSNQRMDKGDHCAŦNODMDMtRMDKHR

Knippert

- Programmering van de functies in uitvoering
 KRCDKDCSDFDKŦJLDS+JMHOODQS ADSDJDMSCHSC@SCDE@RDUNNQGDS@@MKDQDMU@MCDNODMHMFR DMRKTHSafstanden van de poort moet worden uitgevoerd (paragraaf 7.3).

L3

%HVFKUğYLQJ

Uit

3ŦCDMRCDMNQL@KDVDQJHMFFDDESCHS@@MC@Sf TSNL@SHRBGRKTHSDMtMHDS@BSHDEHR

Aan

3ŦCDMRCDMNQL@KDVDQJHMFFDDESCHS@@MC@Sf TSNL@SHRBGRKTHSDMt@BSHDEHR

Knippert

- Programmering van de functies in uitvoering
 KRCDKDCSDFDKŦJLDS+JMHOODQS ADSDJDMSCHSC@SCDE@RDUNNQGDS@@MKDQDMU@MCDNODMHMFR DMRKTHSafstanden van de poort moet worden uitgevoerd (paragraaf 7.3).

L4(R) (radio)

%HVFKUğYLQJ

Aan

3ŦCDMRCDMNQL@KDVDQJHMFFDDESCHS@@MC@SDDMQ@CHNBNCDHRNMSU@MFDMCHDMHDSHMGDSFDGDTFDMUNNQJNLS 

Knippert

Programmering of wissen van radiozender in uitvoering

10

:$77('2(1$/6

(MS@ADKVNQCDMMTSSHFDSHORADRBGQDUDMUNNQFDU@KKDMU@MRSNQHMFCHDSŦCDMRCDHMRS@KK@SHDNEAŦCDEDBSDMJTMMDMNOSQDCDM
7DEHO2SVSRUHQYDQVWRULQJHQ
3UREOHHP

Oplossing

De radiozender stuurt de poort niet aan en de "NMSQNKDDQNECDA@SSDQŦDMU@MCDYDMCDQKDDFYŦMUDQU@MFYDYNMNCHF
led op de zender gaat niet branden.
De radiozender stuurt de poort niet aan en de - Controleer of de zender correct in het geheugen van de radio-ontvanger is opgeslagen.
led op de zender gaat branden.
- 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
,'YNEC@@QYNCHBGSLNFDKŦJAŦHMCDATTQSTYTKSMTDDMY@BGSJQ@JDMC JKNOODMCFDKTHCGNQDM
Er wordt geen enkele beweging aangestuurd Controleer of de reductiemotor stroomtoevoer heeft via de netspanning 230 V. Controleer of
en de led OK knippert niet.
CDYDJDQHMFDM%DM%MHDSNMCDQAQNJDMYŦM@KRC@SYNHR CHDMSTCDNNQY@@JU@MCDRSNQHMF
op te sporen en de zekering te vervangen door een ander exemplaar met dezelfde stroomwaarde en kenmerken (DIE).
Er wordt geen enkele beweging aangestuurd "NMSQNKDDQNECDHMRSQTBSHDC@@CVDQJDKŦJNMSU@MFDMHR  KRCDHMRSQTBSHDAŦCD2A2 HMF@MF
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- Tel het aantal knipperingen en controleer dit aan de hand van de gegevens in tabel 23.
bruikerslicht knippert enkele keren.
De beweging wordt in gang gezet, maar me- #DFDRDKDBSDDQCDJQ@BGSHRLNFDKŦJSDK@@FNLCDONNQSHMADVDFHMFSDAQDMFDMBNMSQNKDDQ
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- Controleer of er geen eindaanslag ingedrukt is. Deblokkeer de motor en verplaats de poort
den kan niet gestart worden.
G@KUDQVDFDGDSSQ@IDBSC@@QM@AKNJJDDQSTCDLNSNQVDDQ

7

F1

F2
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$)'$1.,1*9$1+(7352'8&7

'LWSURGXFWPDDNWLQWHJUDDOGHHOXLWYDQGHDXWRPDWLVHULQJHQPRHWGDDURPVDPHQPHWGHDXWRPDWLVHULQJZRUGHQDIJHGDQNW
Zoals ook voor de installatiehandelingen geldt, moeten de handelingen voor afdanking aan het einde van de levensduur van dit product door
FDJV@KHjBDDQCODQRNMDDKVNQCDMTHSFDUNDQC
Dit product bestaat uit verschillende soorten materialen: sommige kunnen gerecycled worden, andere moeten als afval verwerkt worden. Win inforL@SHDHMNUDQCDLDSGNCDMUNNQQDBXBKHMFNE@EU@KUDQVDQJHMFCHDUNNQYHDMYŦMHMCDUNNQRBGQHESDMCHDHMTVQDFHNUNNQCDYDOQNCTBSB@SDFNQHDFDKCDM
/(723%HSDDOGHRQGHUGHOHQYDQKHWSURGXFWNXQQHQYHURQWUHLQLJHQGHRIJHYDDUOğNHVWRIIHQEHYDWWHQGLHEğYHUVSUHLGLQJLQ
GHRPJHYLQJVFKDGHOğNHJHYROJHQYRRUKHWPLOLHXRIGHYRONVJH]RQGKHLGNXQQHQKHEEHQ
9N@KRCNNQGDSRXLANNKGHDQM@@RSVNQCS@@MFDFDUDM HRGDSUDQANCDMCHSOQNCTBSAŦGDSGTHRGNTCDKŦJ@EU@KVDFSDFNNHDM /@R
FDRBGDHCDM@EU@KHMY@LDKHMFUNNQ@EC@MJHMFSNDUNKFDMRCDOK@@SRDKŦJFDKCDMCDUNNQRBGQHESDM NEKDUDQGDSOQNCTBSVDDQHMAŦCD
UDQJNODQNOGDSLNLDMSC@STDDMMHDTVUDQFDKŦJA@@QOQNCTBS@@MRBG@ES
/(723'HSODDWVHOğNJHOGHQGHUHJHOJHYLQJNDQ]ZDUHVDQFWLHVRSOHJJHQLQJHYDOYDQLOOHJDOHGXPSLQJYDQGLW
product.
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ONDERHOUD

Om het veiligheidsniveau constant te houden en de maximale levensduur van de gehele automatisering te garanderen, moet er regelmatig onderhoud worden uitgevoerd: na maximaal 6 maanden of na maximaal 4.000 bewegingen vanaf de vorige onderhoudsbeurt.
+HWRQGHUKRXGPRHWZRUGHQXLWJHYRHUGPHWYROOHGLJHLQDFKWQHPLQJYDQGHZDDUVFKXZLQJHQPEWGHYHLOLJKHLGLQGH]HKDQGOHLGLQJHQYROJHQVGHJHOGHQGHZHWWHOğNHYRRUVFKULIWHQHQUHJHOJHYLQJHQ
5NKFUNNQCD@MCDQDHMQHBGSHMFDMCHDMHDSSNSCD3$-ADGNQDM CD@@MVŦYHMFDMU@MGDSCDRADSQDEEDMCDNMCDQGNTCROK@M
01.

Koppel alle elektrische voedingsbronnen af.

02.

"NMSQNKDDQCDL@SDU@MRKŦS@FDAŦ@KKDNMCDQCDKDMU@MCD@TSNL@SHRDQHMF LDSAŦYNMCDQD@@MC@BGSUNNQ@ERKŦSHMFDMNWHC@SHDU@MCD
structurele onderdelen. Vervang de onderdelen die onvoldoende garantie bieden.

03.

"NMSQNKDDQCDL@SDU@MRKŦS@FDAŦCDADVDFDMCDCDKDMSDKDRBNOHRBGD@QLDM J@ADKRU@MCDSDFDMFDVHBGSDMDM@KKDCDKDMU@MCD
UKDTFDKUDQU@MFUDQRKDSDMNMCDQCDKDM

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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7(&+1,6&+(.(10(5.(1

KKDUDQLDKCDSDBGMHRBGDRODBHjB@SHDRGDAADMADSQDJJHMFNODDMNLFDUHMFRSDLODQ@STTQU@M¦"¦" q-HBD2 O ADGNTCSYHBGGDSQDBGS
UNNQNL NODKJLNLDMSC@SCHSMNNCY@JDKŦJVNQCSFD@BGS VŦYHFHMFDM@@MGDSOQNCTBS@@MSDAQDMFDM V@@QAŦGNDC@MNNJCDFDAQTHJRADRSDLLHMFDMCDETMBSHNM@KHSDHSDQU@MFDKŦJAKŦUDM
7HFKQLVFKHJHJHYHQV
Model type
Type

7(1
71/
71/.&(
71/71/
Elektromechanische reductiemotor voor het automatisch bewegen
van kantelpoorten, uitstekend en niet-uitstekend, voor particulier
gebruik inclusief elektronische besturingseenheid
320 Nm
280 Nm
420 Nm

71/
/

,@WHL@@KJNOODKAŦCDRS@QS

320 Nm

Nominaal koppel

220 Nm

220 Nm

2MDKGDHCAŦKDDFKNNO

1,4 tpm (24V

2MDKGDHCAŦMNLHM@@KJNOODK
Maximale frequentie werkingscycli (de besturingseenheid beperkt de cycli tot het maximum dat in tabel 20 wordt weergegeven
(paragraaf 8.5.2)
Maximale continue werkingsduur (de besturingseenheid beperkt de continue werkingsduur tot het maximum dat in tabel 20 wordt
vermeld (paragraaf 8.5.2)
Gebruikslimieten

)
0,9 tpm (24V
25 cycli/uur

Levensduur
Elektrische voeding TEN
Elektrische voeding TEN/V1
Maximaal opgenomen vermogen met 1 motor
Maximaal opgenomen vermogen met 2 motoren
Elektrische isolatieklasse
5NDCHMFLDSATEEDQA@SSDQŦDM
Gebruikerslicht
Uitgang knipperlicht
Uitgang fototest/elektronische vergrendeling
Ingang STOP

14 minuten

130 W (5,5 A)
III

/
/
/

/

Ingang radio-ANTENNE
Radio-ontvanger
Programmeerbare functies

/
/
/

9DKkDDQETMBSHDR

/

2SPHUNLQJHQ
!Ŧ¦"HRCDL@WHL@KDVDQJHMFREQDPTDMSHD
(cycli/uur):
 !Ŧ ¦" HR CD L@WHL@KD BNMSHMTD VDQkingsduur (minuten):
28 – Nederlands

280 Nm

 SOLNOCDADRSTQHMFRDDMGDHCJTMMDM
2 snelheden geprogrammeerd worden: 1 tpm of 1,7 tpm
1,2 tpm
20 cycli/uur
15 cycli/uur
10 cycli/uur

11 minuten

10 minuten

8 minuten

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.
Geschat op 10.000 tot 50.000 cycli, op basis van de condities in tabel 22 (paragraaf 8.6.2)
24 V
(-30% +50%)
230V
(-10% +15%)
50/60Hz.
(-10% +15%)
120V
50/60Hz.

Ingang SbS

!DCQŦERSDLODQ@STTQ
Beschermingsklasse
Afmetingen
Gewicht

)

200 Nm

7,2 kg

220 W (1 A)

200 W (0,9 A)

I
I
Nee
Intern ledlampje
Voor 1 ELDC-knipperlicht (of lamp 12 V, 21 W)
24V
/2 W
Voor normaal gesloten of normaal open contacten of contacten met constante weerstand
 JƄHMYDKkDQHMFDDM@EVŦJHMFSDMNOYHBGte van de opgeslagen status veroorzaakt de
opdracht “STOP”)
Voor contacten die normaal gesproken open
YŦMAŦRKTHSHMFU@MGDSBNMS@BSVNQCSCD
opdracht Sbs gegenereerd)
ƄUNNQJ@ADKU@MGDSSXOD1&NEUDQFDKŦJA@@Q
Ingebouwd
3 functies van het type ON-OFF en 3 instelbare functies (zie tabel 8 en 10)
9DKkDQHMFU@Mf23./t HMQHBGSHMF-. NE
-" BNMS@BSNEVDDQRS@MC JƄ9DKkDQHMF
van de afstanden voor het openen en sluiten
van de poort en berekening van de vertraFHMFROTMSDMDMFDCDDKSDKŦJDNODMHMF
-20°C ... +55°C
IP 44
512 x 150 x h 158 mm
9,5 kg
15,5 kg

330 W (1,4 A)
I

6

4

4

3

6

5

5

4

,QJHERXZGHUDGLRRQWYDQJHU
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- Tot 100, indien opgeslagen in modus 1
gen opgeslagen kan worden
Ingangsimpedantie

Ƅ

Gevoeligheid

beter dan 0,5 μV

Bereik van de zenders

3NSLATHSDMSNSLAHMMDMFDANTVDM #DYD@ERS@MCJ@M@@MYHDMKŦJU@QHĤQDMCNNQDUDMtueel 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

!DCQŦERSDLODQ@STTQ

-20°C ... +55°C

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

(8YHUNODULQJYDQRYHUHHQVWHPPLQJ 171
HQLQERXZYHUNODULQJEHWUHIIHQGHqQLHWYROWRRLGHPDFKLQHVr
.OLDQJHMF #DHMGNTCU@MCDYDUDQJK@QHMFRSDLSNUDQDDMLDSGDSFDDMUDQJK@@QCHRHMGDSNEjBHĤKDCNBTLDMSC@SHRMDDQFDKDFCAŦCDUDRSHFHMFU@M-HBD2 O DMHMGDSAŦYNMCDQLDSCDK@@SRSDQDUHRHDGHDQU@MCHDUłłQGDS@ECQTJJDMU@MCDYDG@MCKDHCHMFADRBGHJA@@QV@R .MCDQRS@@MCDSDJRSHRNLQDC@BSHNMDKDQDCDMDM@@MFDO@RS $DMJNOHDU@MCDNQHFHMDKDUDQJK@QHMFJ@MVNQCDM@@MFDUQ@@FCAŦ-HBD2 O 35(S@KX
Revisie: 7

Taal: NL

1DDPIDEULNDQW
Adres:
Gemachtigde voor de samenstelling
van de technische documentatie:
7\SHSURGXFW
Model/type:
Accessoires:

NICE S.p.A.
Via Pezza Alta 13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italy
NICE S.p.A.
Elektromechanische reductiemotor “TEN” met ingebouwde besturingseenheid
TNLKCE, TN2030L, TN2020L
ELDC, EPMA

.MCDQFDSDJDMCD1NADQSN&QHEE@UDQJK@@QSNMCDQDHFDMUDQ@MSVNNQCDKŦJGDHC@KR"GHDE$WDBTSHUD.EjBDQC@SGDSANUDMUDQLDKCDOQNCTBSUNKCNDS@@MCDUDQDHRSDMU@MCDNMCDQRS@@MCDQHBGSKŦMDM
q1HBGSKŦM$41$# QHBGSKŦM - 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
!NUDMCHDMUNKCNDSGDSOQNCTBS@@MCDNMCDQRS@@MCDQHBGSKŦMUNKFDMRCDUNNQfMHDSUNKSNNHCDL@BGHMDRtFDKCDMCDUDQDHRSDM!ŦK@FD(( CDDK
1, rubriek B):
1HBGSKŦM$&5 -'$3$41./$$2/ 1+$,$-3$-#$1 #U@MLDHADSQDEEDMCDL@BGHMDRDMSNSVŦYHFHMFU@M1HBGSKŦM
95/16/EG (herschikking).
'HDQAŦVNQCSUDQJK@@QCC@SGDSQDKDU@MSDSDBGMHRBGDCNRRHDQHRHMFDUTKCUNKFDMRCD@@MVŦYHMFDMHMAŦK@FD5((!U@MCDQHBGSKŦM
$&DMC@SC@@QAŦ@@MCDM@UNKFDMCDDRRDMSHĤKDDHRDMHRUNKC@@M                                 
1.5.10- 1.5.11.
- De fabrikant verplicht zich ertoe om, op gegrond verzoek van de nationale wetgevende instanties, alle relevante informatie betreffende de
fMHDSUNKSNNHCDL@BGHMDtSDADYNQFDM YNMCDQC@@QAŦ@@MYŦMDHFDMHMSDKKDBSTDDKDHFDMCNLRQDBGS@EAQDTJSDCNDM 
(MCHDMCDfMHDSUNKSNNHCDL@BGHMDtHMFDAQTHJVNQCSFDMNLDMHMDDMK@MCV@@QNEjBHDDKDDM@MCDQDS@@KVNQCSFDROQNJDMC@MCDS@@KV@@QHM
deze verklaring is opgesteld, is de importeur verplicht de vertaling van de desbetreffende verklaring toe te voegen.
'DSHRMHDSSNDFDRS@@MCDfMHDSUNKSNNHCDL@BGHMDtHMFDAQTHJSDMDLDMUNNQC@SCDTHSDHMCDKŦJDL@BGHMDV@@QHMYŦY@KVNQCDMHMFDANTVC 
HMNUDQDDMRSDLLHMFVNQCSUDQJK@@QCLDSCDADO@KHMFDMU@MCD1HBGSKŦM$& V@@QSNDO@RRDKŦJ
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. 5REHUWR*ULIID"GHDE$WDBTSHUD.EjBDQ
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*(%58,.6+$1'/(,',1* WHRYHUKDQGLJHQDDQGHHLQGJHEUXLNHU

:HUDGHQXDDQGH]HJHEUXLNVKDQGOHLGLQJWHEHZDUHQHQDDQDOOHJHEUXLNHUVYDQGHDXWRPDWLVHULQJWHRYHUKDQGLJHQ
WAARSCHUWINGEN
s+RXGWRH]LFKWRSGHEHZHJHQGHSRRUWHQEOğIRSYHLOLJHDIVWDQGWRWGDWGHSRRUWKHOHPDDOJHRSHQGRIJHVORWHQLVSDVVHHUGHSRRUWQLHW
WRWGH]HKHOHPDDOJHRSHQGRIJHVORWHQLV
s/DDWNLQGHUHQQLHWLQGHEXXUWYDQGHSRRUWRIPHWGHEHGLHQLQJVHOHPHQWHQVSHOHQ
s+RXGGH]HQGHUVEXLWHQKHWEHUHLNYDQNLQGHUHQ
s6WRSKHWJHEUXLNYDQGHDXWRPDWLVHULQJRQPLGGHOOğNDOVXHHQDEQRUPDOHZHUNLQJZDDUQHHPW YUHHPGHJHOXLGHQRIKRUWHQGHEHZHJLQJHQ DOVGH]HZDDUVFKXZLQJQLHWLQDFKWZRUGWJHQRPHQNDQGDWHUQVWLJHJHYDUHQHQNDQVRSRQJHYDOOHQYHURRU]DNHQ
s5DDNJHHQHQNHORQGHUGHHODDQWHUZğOKHWLQEHZHJLQJLV
s/DDWSHULRGLHNHFRQWUROHVXLWYRHUHQLQRYHUHHQVWHPPLQJPHWKHWRQGHUKRXGVSODQ
s2QGHUKRXGRIUHSDUDWLHVPRJHQXLWVOXLWHQGZRUGHQXLWJHYRHUGGRRUJHNZDOLƄFHHUGWHFKQLVFKSHUVRQHHO
s=HQGHHQLQVWUXFWLHDOVGHEHYHLOLJLQJHQQLHWIXQFWLRQHUHQ
KRCDADUDHKHFHMFDMMHDSFNDCYNTCDMETMBSHNMDQDMNEATHSDMFDAQTHJYNTCDMYŦM J@MCDONNQSSNBGVNQCDMADCHDMC
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
AKŦES ADVDDFSCDONNQSYNCQ@CDADCHDMHMFRHMQHBGSHMFKNRFDK@SDMVNQCS RSNOSCDONNQS
6@MMDDQCDADUDHKHFHMFDMATHSDMFDAQTHJYŦM LNDSCD@TSNL@SHRDQHMFYNRMDKLNFDKŦJFDQDO@QDDQCVNQCDM
'HEORNNHUHQ HQEORNNHUHQ YDQGHUHGXFWLHPRWRU KDQGPDWLJHEHZHJLQJ
YRRUGDWXGLWJDDWGRHQGLHQWXHURSWHOHWWHQGDWRQWJUHQGHOLQJDOOHHQNDQSODDWVYLQGHQZDQQHHUGHSRRUWVWLOVWDDW
De reductiemotor is uitgerust met een mechanisch systeem waarmee de poort handmatig geopend en gesloten kan worden.
#DG@MCL@SHFDADCHDMHMFLNDSVNQCDMFDAQTHJS@KRDQFDDMRSQNNLHRNEAŦDDMRSNQHMFHMGDSRXRSDDL 
!ŦDDMCDEDBSHMCDQDCTBSHDLNSNQJ@MDBGSDQVNQCDMFDOQNADDQCNLCDCDAKNJJDQHMFU@MCDLNSNQSDFDAQTHJDM NLM@SDF@@MNECDRSNQHMFMHDSHM
het deblokkeringsmechanisme zit.
2P WH GHEORNNHUHQ GUDDL GH KHQGHO QDDU OLQNV HQ EHZHHJ GH
vleugel handmatig.

2PWHEORNNHUHQ]HWGHKHQGHOWHUXJLQGHYHUWLFDOHSRVLWLHGRRU
KHPQDDUUHFKWVWHGUDDLHQ%HZHHJGHYOHXJHOKDQGPDWLJWRWKğ
DDQJHNRSSHOGLV

s
t

s2QGHUKRXGGDWGRRUGHJHEUXLNHUPDJZRUGHQXLWJHYRHUG
• Reiniging van het oppervlak van de apparaten: gebruik een ietwat vochtige (niet natte) doek. Gebruik geen vloeistoffen waar alcohol, benzeen, oplosmiddelen, 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.
q5DQVŦCDQAK@CDQDMDMRSDMDMJNOODKGDS@OO@Q@@SKNRU@MCDDKDJSQHRBGDUNDCHMFUNNQTGHDQLDDADFHMS NLSDUNNQJNLDMC@SHDL@MCCDONNQS
ADCHDMS  KRGDS@OO@Q@@SNUDQDDMATEEDQA@SSDQŦADRBGHJS LNDSTCHDNNJKNRJNOODKDM
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