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1 ALGEMENE AANBEVELINGEN EN VOORZOR-
GSMAATREGELEN VOOR DE VEILIGHEID 

!   
Let op! Belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid. Leef alle 
voorschriften na, want een niet correct uitgevoerde instal-
latie kan ernstige schade veroorzaken.

!  
Let op! Belangrijke veiligheidsinstructies. Het is belangrijk 
dat deze instructies worden opgevolgd voor de veiligheid 
van personen. Bewaar deze instructies.

 • Voordat u met de installatie begint, dient u de “Technische kenmerken 
van het product” te controleren, in het bijzonder of dit product geschikt 
is voor het automatiseren van uw geleide onderdeel. Als het product 
niet geschikt is, mag u NIET overgaan tot de installatie.

 • Het product mag niet worden gebruikt voordat de inbedrijfstelling 
heeft plaatsgevonden zoals gespecificeerd in het hoofdstuk “Eindtest 
en inbedrijfstelling”.

!   
Let op! Volgens de meest recente Europese wetgeving moet de re-
alisering van een automatisering voldoen aan de geharmoniseerde 
normen van de geldende Machinerichtlijn, waarbij een verklaring 
van de conformiteit van de automatisering afgegeven kan worden. 
In verband hiermee mogen alle werkzaamheden voor de aansluit-
ing op de elektrische voeding, de eindtest, de inbedrijfstelling en 
het onderhoud van het product uitsluitend worden uitgevoerd door 
een gekwalificeerde, deskundige monteur!

 • Voordat u met de installatie van het product begint, dient u te controleren 
of al het te gebruiken materiaal in optimale staat en geschikt voor gebruik is.

 • Het product is niet geschikt om gebruikt te worden door personen 
(kinderen inbegrepen) met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen 
of personen die onvoldoende kennis en/of ervaring hebben.

 • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
 • Laat kinderen niet met de bedieningselementen van het product spe-

len. Houd de afstandsbedieningen buiten het bereik van kinderen.

!   
Let op! Om ieder risico op onvoorzien heropstarten van het thermische 
onderbrekingsmechanisme te vermijden, mag dit apparaat niet worden 
gevoed via een externe regelaar zoals een timer, noch worden aang-
esloten op een circuit dat regelmatig wordt in- of uitgeschakeld..

 • U moet op het spanningsnet van de installatie een uitschakelappa-
raat aansluiten (niet meegeleverd) met een openingsafstand tussen de 
contacten waarbij volledige uitschakeling mogelijk is bij de condities die 
gelden voor overspanningscategorie III.

 • Behandel het product tijdens de installatie met zorg en voorkom dat 
het wordt geplet, dat er tegen wordt gestoten, dat het valt of dat het in 
aanraking komt met welke vloeistoffen dan ook.

 Zet het product niet in de buurt van warmtebronnen en stel het niet bloot 
aan open vuur. Hierdoor kan het beschadigd worden, waardoor storin-
gen of gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Als dit gebeurt, stop de 
installatie dan onmiddellijk en neem contact op met de klantenservice.

 • De fabrikant is niet aansprakelijk voor materiële schade aan voorw-
erpen en letsel bij personen, die voortvloeit uit de niet-naleving van de 
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 kin-
deren die niet onder toezicht staan.

 • Voordat u werkzaamheden aan de installatie uitvoert (onderhoud, rein-
iging), moet het product altijd worden losgekoppeld van de netvoeding.

 • Controleer de installatie regelmatig. Controleer met name de kabels, 
de veren en de steunen om eventuele verstoringen van de balancering 
en tekenen van slijtage of beschadiging op te merken. Gebruik het 
apparaat nooit als het gerepareerd of opnieuw afgesteld moet worden; 
een storing in de installatie of een niet-correcte uitbalancering van de 
automatisering kan tot letsel leiden.

 • Het verpakkingsmateriaal moet volgens de plaatselijk geldende 
voorschriften afgevoerd worden.

 • 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 dicht-
vallen door verzwakte of defecte veren, of als de poort uit evenwicht is.

 • Controleer maandelijks of de bewegingsmotor de beweging omkeert 
wanneer de poort een voorwerp van 50 mm hoog op de grond raakt. 
Stel de motor indien nodig opnieuw af en controleer deze, omdat een 
niet-correcte afstelling een gevaar kan vormen (bij bewegingsmotoren 
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 geval door een monteur met een vergelijkbare kwalificatie om ied-
er risico uit te sluiten.
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Waarschuwingen m.b.t. de installatie
 • Voordat u de bewegingsmotor installeert, dient u te controleren of de 

poort in een goede mechanische staat verkeert, correct uitgebalan-
ceerd is en adequaat opent en sluit.

 • Voordat u de bewegingsmotor installeert, dient u alle overbodige ka-
bels of kettingen te verwijderen en alle apparatuur uit te schakelen, 
zoals bijvoorbeeld de blokkeringsinrichtingen, die niet noodzakelijk zijn 
voor de gemotoriseerde werking.

 • Verzeker u ervan dat er nergens iets kan botsen tegen of bekneld kan 
komen te zitten tussen vaste onderdelen, wanneer het geleide onder-
deel zich in de maximale stand van Openen en Sluiten bevindt; zorg zo 
nodig voor bescherming van dergelijke onderdelen.

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

 OPMERKING: indien verwijderbaar, moet het bewegingsorgaan in de 
onmiddellijke nabijheid van de poort worden bewaard.

 • 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 ge-

2 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT EN GEBRUIKSBESTEMMING

TEN is een reductiemotor voor het automatiseren van kanteldeuren met teengewichten; kanteldeuren met veren, buiten de gevel draaiend en binnen de gevel 
blijven, en gelede deuren. TEN is voorzien van een systeem met elektronische eindpositie uitgerust met een absolute encoder die in staat is altijd de positie van 
de motor te vinden, ook wanneer de deur wordt ontgrendeld om hem handmatig te verplaatsen.
Het systeem is in staat het einde van de manoeuvre (bij opening en sluiting) via een vertragingsfase te bereiken. Bovendient controleert het constant de belasting 
waaraan de motor tijdens de manoeuvres is onderworpen en constateert daarbij eventuele anomalieën, zoals bijvoorbeeld een onverwacht obstakel dat de 
vleugel in zijn beweging hindert; in dat geval stopt de automatisering en loopt eventjes terug.
De serie TEN bestaat uit de producten die beschreven zijn in Tabel 1.

!   
Let op! Elk gebruik dat afwijkt van wat in deze handleiding is beschreven of dat plaatsvindt in andere omgevingscondities dan in deze 
handleiding worden beschreven, moet als oneigenlijk en verboden worden beschouwd!

Tabel 1 - Beschrijving samenstelling TEN

Model type Beschrijving

TN2010LR10 Onomkeerbare reductiemotor, besturingseenheid, elektronische eindpositie dankzij absolute encoder en gebruikerslamp.
TN2020LR10* Onomkeerbare reductiemotor en gebruikerslamp. Te gebruiken als “Slave” van TN2010L of TN2020L
* Als hij anders wordt gebruikt, dient u zich ervan te vergewissen dat de stroomtoevoer afkomstig is van een systeem op veiligheidslaagspan-
ning waarin geen spanning wordt opgewekt die hoger is dan de veiligheidslaagspanning.

2.1 LIJST VAN ONDERDELEN DIE DEEL UITMAKEN VAN DE BESTURINGSEENHEID

De besturingseenheid bestaat uit een elektronische besturingsprintplaat die is ondergebracht in de behuizing en hierdoor wordt beschermd. Op “Afbeelding 1” 
worden de belangrijkste onderdelen van de printplaat getoond.
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a Aansluitklemmen besturingseenheid
b Toetsen voor bewegingsinstructies en programmering
c Led functies L1  L8
d Led BlueBus, Stop, Sbs, Open, Close
e Gebruikerslicht
f Zekering F2
g Huisvesting radio-ontvanger
h BusT4-connector
i Aansluitklem externe antenne
l Batterijenconnector

houden 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 per-
manent aan, op een goed zichtbare plaats of in de buurt van eventuele 
vaste bedieningsinrichtingen.

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

 • Verzeker u er na de installatie van dat de bewegingsmotor de bewe-
ging verhindert of blokkeert als de poort belast wordt met een gewicht 
van 20 kg, dat in het midden aan de onderste rand van de poort beves-
tigd is (bij bewegingsmotoren die gebruikt kunnen worden met poorten 
met openingen die breder zijn dan 50 mm in diameter).

 • Verzeker u er na de installatie van dat het mechanisme goed afgesteld 
is en dat de bewegingsmotor de beweging omkeert als de poort tegen 
een object van 50 mm hoog op de grond stoot (bij bewegingsmotoren 
die een beveiligingssysteem tegen blokkering hebben dat reageert op 
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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N
L 3 INSTALLATIE

3.1 VOORAFGAANDE CONTROLES VAN DE INSTALLATIE

 
Alvorens te beginnen met de installatie van de reductiemotor, dient paragraafen 3.3 en 3.4 na te lezen en de inhoud van de verpakking na te kijken ter controle 
van het materiaal en de ruimte die de reductiemotor inneemt

 De garagepoort moet met gemak in beweging kunnen worden gebracht. Te respecteren limiet (conform EN12604):
 - particuliere omgeving = max. 150 N
 - industriële/commerciële omgeving = max. 260 N

 De installatie van Ten dient uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitgevoerd te worden waarbij de wetten, voorschriften en regels en wat in deze 
aanwijzingen staat, in acht worden genomen.

• Alvorens te beginnen met de installatie controleer de afmetingen van de reductiemotor (Afbeelding 2).
• Controleer op basis van het type deur (uitstekend, niet-uitstekend of scharnierend) of het mogelijk is om de reductiemotor te bevestigen volgens de afstanden in Tab. 2.
• Als de ruimte tussen de steunarm en het vaste gedeelte van de deur niet voldoende is, moet het accessoire “gebogen armen” worden gebruikt (om te voor-
komen dat de onderdelen elkaar kruisen).

3.2 GEBRUIKSLIMIETEN VAN HET PRODUCT
De gegevens met betrekking tot de prestaties van TEN kunt u in hoofdstuk “11 Technische gegevens” vinden en dat zijn de enige waarden waar-
mee het mogelijk is correct te beoordelen of die voor een bepaalde toepassing geschikt is. In het algemeen kan TEN kanteldeuren automatiseren 
op basis van de in Tabel 2 opgevoerde limieten.

Tabel 2 - Gebruikslimieten reductiemotoren TEN

Typologie deur Aangedreven met 1 motor Aangedreven met 2 motoren

Buiten de gevel draaiende kanteldeur Max. hoogte 2.6m Max. lengte 3m Max. hoogte 2.6m Max. lengte 5.4m

Binnen de gevel draaiende kanteldeur Max. hoogte 2.6m Max. lengte 3m Max. hoogte 2.6m Max. lengte 5.4m

De in Tabel 2 opgevoerde afmetingen geven slechts een indicatie en dienen alleen voor een eerste schatting. De vraag of TEN daadwerkelijk ge-
schikt is een bepaalde deur te automatiseren hangt af van de mate van uitbalancering van de vleugel, de wrijving van de geleiders en andere zo af en 
toe aanwezige factoren, zoals de kracht van de wind of de aanwezigheid van ijs waardoor de beweging van de vleugel belemmerd zou kunnen wor-
den. Voor een reële controle is het absoluut noodzakelijk de kracht te meten die er nodig is om de vleugel over haar gehele loop te laten bewegen en 
te controleren dat deze kracht niet groter is dan het “nominale koppel” dat in hoofdstuk “11 Technische gegevens” is aangegeven; bovendien dient 
er om het aantal cycli/uur en de opeenvolgende cycli vast te stellen, rekening gehouden te worden met wat er in de Tabellen 3 en 4 opgevoerd is.

Tabel 3 - limieten met betrekking tot de benodigde kracht om de vleugel met 1 TN2010L te verplaatsen
Kracht om de vleugel te verplaatsen (N) Max. aantal cycli/uur Max. aantal cycli achter elkaar

Tot 120 20 35
120÷180 18 33
180÷220 15 30

Tabel 4 - Limieten met betrekking tot de benodigde kracht om de vleugel met 1 TN2010L + 1 TN2020L te verplaatsen
Kracht om de vleugel te verplaatsen (N) Max. aantal cycli/uur Max. aantal cycli achter elkaar

Tot 150 30 19
150÷250 28 16
250÷350 25 14

Om oververhitting te voorkomen heeft de besturingseenheid een begrenzer van het aantal, dat zich baseert op de belastin-
gvan de motor en de duur van de cycli, waarbij deze in werking treedt wanneer de maximale limiet overschreden wordt.

!
!

!

3.3 IDENTIFICATIE EN AFMETINGEN

De afmetingen van de ingenomen ruimte staan aangegeven in “Afbe-
elding 2”

2

3.4 CONTROLE VAN DE ONDERDELEN VAN HET PRODUCT

• Controleer of de verpakking intact is;
• Verwijder de verpakking en vergewis u ervan dat wat hieronder 

(Afbeelding 3) is beschreven, aanwezig is:

3

A - Reductiemotor TEN B - Moeren M6
C - Moeren M8 D - Stiften met schroefdraad M6x14
E - Stiften met schroefdraad Ø8 F - Schroeven M8x110
G - Ontgrendelingsstaaf

!
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3.5 TYPISCHE INSTALLATIE
In “Afbeelding 4” wordt een voorbeeld van een automatiseringsinstal-
latie met Nice-onderdelen weergegeven.

2
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1 - TEN  6 - Fotocellen op zuiltje
2 - Vierkante buis 20x20 7 - Contactlijst
3 - Steunbeugel 8 - Knipperlicht 12V met ingebouwde antenne
4 - Telescooparm 9 - Sleutelschakelaar
5 - Fotocellen 

De bovengenoemde onderdelen zitten volgens een standaardschema op vaste 
plaatsen. Aan de hand van het voorbeeldschema van “Afbeelding 4” bepaalt u 
grofweg de positie waar elk onderdeel van de installatie gemonteerd dient te worden.
 Bereid de elektriciteitskabels voor die nodig zijn voor de installatie, 

voordat u het product gaat installeren. Zie hiervoor “Afbeelding 5” en de 
kabelkenmerken die vermeld staan in “Tabel 5”.
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Tabel 5 - Technische kenmerken van de elektriciteitskabels
Identificatie Kabelkenmerken
A Kabel ELEKTRISCHE TOEVOERLEIDING

n°1 kabel (3x1.5mm²)
Maximaal lengte 30 m [Opm 1]

B Kabel KNIPPERLICHT 12V 
n°1 kabel (2x1mm²)
Maximaal lengte 20 m

C Kabel ANTENNE 
n°1 afgeschermde kabel (type RG58)
Maximaal lengte 20 m; aanbevolen lengte: < 5 m

D Kabel FOTOCELLEN
n°1 kabel (2x0.5mm²)
Maximaal lengte 20 m

E Kabel SLEUTELSCHAKELAAR
n°2 kabeln (4x0.25mm²)
Maximaal lengte 20 m [Opm 2]

F Kabel CONTACTLIJST
n°1 kabel (2x0.25mm²)
Maximaal lengte 20 m

Opm. 1 Als de voedingskabel een lengte van meer dan 30 m heeft, is er een kabel 
met een grotere doorsnede nodig, bijvoorbeeld 3x2,5mm² en dient er 
aarding in de nabijheid van de automatisering plaats te vinden.

Opm. 2 Deze 2 kabels kunnen worden vervangen door één kabel van 4 x 0,5 
mm2.

 De gebruikte kabels moeten geschikt zijn voor het type 
omgeving waar de automatisering geïnstalleerd wordt.

 Controleer bij het leggen van de leidingen voor de elektricite-
itskabels en de invoer van de kabels in de behuizing van de 
besturingseenheid of er geen water kan blijven staan in de 
verdeelschachten of condensvorming kan optreden binnen 
de verbindingsleidingen. Water en vocht kunnen schadelijk 
zijn voor de elektronische circuits van het product.

3.6 INSTALLATIE VAN DE BESTURINGSEENHEID

Ga als volgt te werk om de besturingseenheid te bevestigen (“Afbeelding 6, 7 en 8”):
1. draai de schroeven los en verwijder het deksel van de bestur-

ingseenheid
2. zoek de voorgestanste elementen op aan de onderkant van de 

doos, en maak degene die u wilt gebruiken voor het doorvoeren 
van de elektriciteitskabels open

 Indien nodig is het mogelijk om de kabelingang aan 
de zijkant te gebruiken. In dit geval is het gebruik van  
geschikte buisverbindingen verplicht.

6

3. boor gaten in de deurconstructie volgens de maten op de af-
beelding en steek er geschikte pluggen (niet meegeleverd) in

4. plaats de doos en zet hem vast met de schroeven (niet meege-
leverd)

5. breng de kabelklemmen aan om de aansluitkabels door te voeren

1 3 27

6. maak de elektrische aansluitingen zoals beschreven in het 
hoofdstuk “4 Elektrische aansluitingen”.

 Raadpleeg voor de installatie van eventuele andere in-
richtingen die deel uitmaken van de automatisering de 
betreffende instructiehandleidingen.

8

7. plaats nadat de elektrische aansluitingen tot stand zijn ge-
bracht het deksel weer terug en draai de schroeven vast.

!
!
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N
L  • Elektrisch slot

 Indien als “elektrisch slot” op de uitgang “FLASH” geprogrammeerd is 
het mogelijk op deze uitgang een elektrisch slot dat vanzelf dichtvalt 24V 
max 10W (uitvoeringen alleen met elektromagneet, zonder elektronische 
inrichtingen) aan te sluiten. Tijdens de openingsmanoeuvre wordt het 
elektrische slot geactiveerd en blijft die geactiveerd om de deur vrij te ma-
ken en manoeuvre uit te voeren. Bij de sluitmanoeuvre dient u zich ervan 
te vergewissen dat het elektrische slot zich automatisch vastkoppelt.

Bluebus
 Op dit klemmetje kunnen compatibele inrichtingen aangesloten worden; 

ze worden allemaal parallel aangesloten met twee draden waarover zowel 
de elektrische stroomvoorziening als de communicatiesignalen lopen. 
Verdere informatie over BlueBUS vindt u in paragraaf 4.3.

Stop
 Stop ingang voor inrichtingen die de lopende manoeuvre kunnen blokkeren 

of eventueel kunnen onderbreken; door het uitvoeren van de juiste han-
delingen kunt u contacten van het type “Normaal Dicht” NC, type “Nor-
maal Open” NO of inrichtingen met een constante weerstand of optische 
inrichting aansluiten. Meer informatie over STOP vindt u in paragraaf 4.3.

SbS
 Ingang voor inrichtingen die de manoeuvre in de modus Stap-voor-Stap aanstu-

ren; het is mogelijk contacten van het type “Normaal Open” NO aan te sluiten.
Open
 Ingang voor inrichtingen die alleen de openingsmanoeuvre aansturen; het 

is mogelijk contacten van het type “Normaal Open” aan te sluiten.
Close
 Ingang voor inrichtingen die alleen de sluitmanoeuvre aansturen; het is 

mogelijk contacten van het type “Normaal Open” aan te sluiten.
Antenne
 Ingang voor aansluiting van de antenne voor de radio-ontvanger. (de an-

tenne is in LUCY B ingebouwd).

4.1.2 Aansluitwerkzaamheden

Doe het volgende om de elektrische aansluitingen tot stand te brengen 
(“Afbeelding 9”):
1. Om de elektrische aansluitingen te kunnen verrichten dient u de 

schroeven van de dekplaat los te draaien
2. schakel de voeding uit
3. Verwijder de twee rubber membranen, die de opening waar de 

kabels doorheen gevoerd moeten worden, afsluiten. Snijd in het 
membraan een opening en steek de netkabel in het membraan 
en de rechter opening. Snijd in het membraan en steek de andere 
kabels naar de verschillende inrichtingen in het membraan en de 
linkeropening. Laat de kabels 20÷30 cm uitsteken. Zie Tabel 5 
voor het type kabels.

4. Sluit de netkabel rechtstreeks op de klemmetjes 1(fase), 2 (nul-
leider) en 3 (aarde) aan; zet daarna de kabel met een bandje vast 
zoals dat op afbeelding is aangegeven

5. Voer de aansluiting van de andere kabels volgens het schema. 
Voor nog meer gemak zijn de klemmetjes uitneembaar

6. Na afloop van de aansluitingen dient u de kabels vast te zetten 
met bandjes

7. schakel de voeding naar de inrichting weer in
8. Sluit na het uitvoeren van de programmering het deksel.
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4 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

De elektrische aansluiting van de verschillende inrichtingen van de 
automatisering (fotocellen, digitale toetsenborden, transponderkaart-
lezers, enz.) op de besturingseenheid moet gebeuren door middel van 
het Bluebus-systeem van Nice. Zie voor de andere aansluitingen de 
informatie die verderop wordt gegeven.
 Alle elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd met de 

elektrische voeding uitgeschakeld. Verkeerde aansluitingen kun-
nen schade aan apparatuur of letsel bij personen veroorzaken.

 De gebruikte kabels moeten geschikt zijn voor het type in-
stallatie; zo bevelen we bijvoorbeeld een kabel van het type 
H03VV-F aan, wanneer die binnenshuis gebruikt wordt.

 Op het spanningsnet moet een voorziening worden aan-
gebracht die volledige loskoppeling van de automatise-
ring van de netvoeding verzekert.

 – De stroomonderbreker moet een openingsafstand tussen de 
contacten hebben die volledige afkoppeling mogelijk maakt bij 
de condities die zijn vastgelegd voor overspanningscategorie III, 
conform de installatieregels. Wanneer nodig staat deze voor-
ziening garant voor snelle, veilige loskoppeling van de voeding; 
daarom moet zij op een punt worden aangebracht dat te zien is 
vanaf de automatisering. Als de voorziening op een niet-zichtba-
re locatie wordt geplaatst, moet zij een systeem hebben dat een 
eventuele onbedoelde of niet-geautoriseerde heraankoppeling 
van de voeding blokkeert, zodat elk gevaar wordt voorkomen.

4.1 VERMOGENAANSLUITINGEN

4.1.1 Beschrijving van de elektrische aansluitingen

Hieronder wordt de betekenis gegeven van de afkortingen die op de elektro-
nische printplaat zijn gestanst ter hoogte van de betreffende aansluitklemmen.

Flash
 deze uitgang kan worden geprogrammeerd om een van onderstaande 

inrichtingen aan te sluiten:
 • Knipperlicht
 Indien als “knipperlicht” op de uitgang “FLASH” geprogrammeerd is het 

mogelijk op deze uitgang het knipperlicht van NICE “LUCY B” of MLB of 
MLBT met een 12V-autolampje van 12 V 21W aan te sluiten.

 Tijdens de manoeuvre knippert dit met een tijdsduur van 0,5s aan en 0,5s uit.
 • Controlelampje deur open
 Functie: “controlelampje deur open”, “actief bij dichte deur” of “actief bij 

open deur”
 Indien met een van deze 3 functies op de uitgang “FLASH” geprogram-

meerd is het mogelijk een controlelampje 24V max 5W voor onderstaan-
de signaleringen aan te sluiten

 Functie “controlelampje deur open”
 Uit: bij dichte deur
 Langzaam knipperend: deur gaat open
 Snel knipperend: deur gaat dicht
 Aan: deur open (niet dicht)
 Functie “actief bij dichte deur”
 Aan: deur dicht
 Uit: in alle andere gevallen
 Functie “actief bij open deur”
 Aan: deur open
 Uit: in alle andere gevallen
 Deze uitgang kan ook voor andere functies worden geprogrammeerd; zie 

paragraaf 6.3 Functies tweede niveau (afstelbare parameters)”
 • Zuignap
 Indien als “zuignap” op de uitgang “FLASH” geprogrammeerd is het 

mogelijk op deze uitgang een zuignap 24V max 10W (uitvoeringen 
alleen met elektromagneet, zonder elektronische inrichtingen) aan 
te sluiten. Wanneer de deur dicht is, wordt de zuignap geactiveerd 
wanneer de deur wordt vergrendeld. Bij de openings- ofvsluitmano-
euvre wordt de zuignap gedeactiveerd.

 • Elektrische vergrendeling
 Indien als “elektrische vergrendeling” op de uitgang “FLASH” geprogram-

meerd is het mogelijk op deze uitgang een elektrische vergrendeling die 
vanzelf dichtvalt 24V max 10W (uitvoeringen alleen met elektromagne-
et, zonder elektronische inrichtingen) aan te sluiten. Tijdens de openin-
gsmanoeuvre wordt de elektrische vergrendeling geactiveerd en blijft die 
geactiveerd om de deur vrij te maken en manoeuvre uit te voeren. Bij 
de sluitmanoeuvre dient u zich ervan te vergewissen dat de elektrische 
vergrendeling zich automatisch vastkoppelt.

!
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4.2 AANSLUITING VAN ANDERE INRICHTINGEN
Mocht het nodig zijn externe inrichtingen zoals bijvoorbeeld een lezer 
voor transponderkaarten of het lampje van de verlichting van de sleu-
telschakelaar van stroom te voorzien, dan kunt u de stroom aansluiten 
zoals op afbeelding 29 te zien is. De spanning van de stroomtoevoer 
is 24V  -30% +50% met maximale beschikbare stroom van 100mA.
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De spanning op de klemmen “SbS” en “Stop” blijft ook 
aanwezig als de functie “Stand By” op de printplaat 
wordt geactiveerd.

4.3 ADRESSERING VAN DE AANGESLOTEN IN-
RICHTINGEN MET BLUEBUS-SYSTEEM

Het systeem “BlueBUS” biedt de mogelijkheid de besturingseenheid 
via adressering met speciale jumpers de fotocellen te laten herkennen 
en de correcte detectiefunctie toe te kennen. Adressering dient zowel 
op TX als op RX uitgevoerd te worden (waarbij de jumpers op dezelfde 
manier geplaatst moeten worden); hierbij dient u na te gaan of er geen 
andere stellen fotocellen met hetzelfde adres bestaan.
In een automatisme voor kanteldeuren dat geautomatiseerd is met 
TEN, is het mogelijk de fotocellen te installeren zoals dat op Afbeel-
ding is aangegeven. Na het installeren of verwijderen van fotocellen 
dient er een herkenningsprocedure in de besturingseenheid uitgevoe-
rd te worden zoals dat in paragraaf “4.6 Herkennen van inrichtingen” 
beschreven is.

FOTO 2

FOTO II
FOTO 2 II

FOTO 1 FOTO II

FOTO 
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Tabel 6 - Adressen van de fotocellen
Bruggetjes Fotocel

FOTO
Fotocel h = 50
die bij het sluiten in werking treedt
FOTO II
Fotocel h = 100
die bij het sluiten in werking treedt
FOTO 1
Fotocel h = 50 die zowel bij het sluiten als bij
het openen in werking treedt
FOTO 1 II
Fotocel h = 100 die zowel bij het sluiten als bij
het openen in werking treedt
FOTO 2
Fotocel
die bij het openen in werking treedt
FOTO 2 II
Fotocel
die bij het openen in werking treedt
FOTO 3
Eén enkele fotocel die de hele automatisering dekt

FA1
Fotocel voor openingscommando (draadbrug A aan 
de achterkant van de TX- en RX-platen doorsnijden)
FA2
Fotocel voor openingscommando (draadbrug A aan 
de achterkant van de TX- en RX-platen doorsnijden)

 
Aan het einde van de installatieprocedure, of nadat er 
fotocellen of andere inrichtingen zijn verwijderd, moet 
de procedure “Herkenning van de aangesloten appara-
ten” (zie paragraaf 4.6) worden uitgevoerd.

4.4 Elektrische aansluiting tweede motor

Als er 2 motoren gebruikt worden in de installatie, een TN2010L en een 
TN2020L, dan moet de elektrische aansluiting van de tweede motor 
worden uitgevoerd volgens onderstaande beschrijving.
1. Voer bij reductiemotor TN2010L dezelfde aansluitingen uit als bij de 
installatie van één motor.
2. Breng tussen de besturingseenheid van de TN2010L en het klem-
menbord van de TN2020L de aansluiting van de kabels van de “twee-
de motor” en “gebruikerslicht tweede motor” tot stand zoals weerge-
geven in afbeelding, waarbij u de aangegeven polariteiten volgt.
Afhankelijk van het type installatie, te weten een installatie met 1 motor 
of met 2 motoren, dient u de schakelaar op de besturingseenheid in te 
stellen door het beheer voor 1 of 2 motoren in te schakelen.
• Als er 1 motor wordt gebruikt in de installatie, schakelt u L8 uit (L8 = OFF).
• Als er 2 motoren worden gebruikt in de installatie, schakelt u L8 in (L8 = ON).
Let op = Schakel de modus voor 2 motoren niet in als er maar 1 
motor geïnstalleerd is; dan is de werking niet correct en kan de motor 
beschadigd raken.
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Raadpleeg voor meer informatie de handleiding in de verpakking van 
de TN2020L. 

4.5 EERSTE INSCHAKELING EN CONTROLE VAN DE 
AANSLUITINGEN

 
De aansluiting op de stroomvoorziening van TEN dient 
door ervaren, deskundig personeel in het bezit van de 
vereiste kenmerken uitgevoerd te worden onder volledige 
inachtneming van wetten, voorschriften en reglementen.
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Zodra TEN onder spanning staat, is het raadzaam enkele eenvoudige 
controles uit te voeren:
1. Controleer dat de led BLUEBus enkele seconden snel en vervolgens 

regelmatig met een frequentie van één knippering per seconde knippert
2. Als er fotocellen zijn dient u te controleren of ook de leds op de fo-

tocellen (zowel op TX als op RX) knipperen; Het is niet van belang 
met welke frequentie, want dat hangt van andere factoren af. 

3. Controleer dat de op de uitgang FLASH aangesloten inrichting uit is
4. Controleer dat het gebruikerslicht uit is.
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Als dit niet het geval is, dient u onmiddellijk de stroomtoevo-
er naar de besturingseenheid af te sluiten en de elektrische 
aansluitingen nauwkeuriger te controleren Andere nuttige 
informatie voor het zoeken naar en oplossen van storingen 
vindt u in het paragraaf “8.1 - Oplossen van problemen”.

4.6 HERKENNEN VAN DE AANGESLOTEN APPARATEN

Nadat de installatie van stroom is voorzien dient de besturingseenheid de 
op de ingangen BlueBUS en STOP aangesloten inrichtingen te herkennen.

 
De herkenningsfase van de inrichtingen dient altijd uitgevoe-
rd te worden ook al is er geen enkele inrichting aangesloten.

De besturingseenheid is in staat om de verschillende aangesloten in-
richtingen afzonderlijk te herkennen dankzij de herkenningsprocedure 
en kan mogelijke aanwezige storingen detecteren.
Daarom moeten de apparaten telkens worden herkend wanneer er 
een wordt toegevoegd of verwijderd.

L1
L2

L3
L4

L5
L6

L7
L8

Op
en

Sb
S

Sto
pBlu

ebu
s

Fla
sh 2

Clo
se

14

Voor deze fase knipperen de ledlampjes L1 en L2 om aan te geven dat de 
procedure voor het herkennen van de inrichtingen moet worden uitgevoerd.
De fase voor het aanleren van de afstanden kan op elk gewenst mo-
ment herhaald worden, ook na de installatie; het volstaat om ze te 
herhalen vanaf punt 1.
Dit doet u als volgt:
1. Druk op de toetsen  en  en houd die ingedrukt
2. Laat de toetsen los wanneer de leds L1 en L2 zeer snel gaan 

knipperen (na ongeveer 3s)
3. Wacht enkele seconden tot de besturingseenheid de herkenning-

sfase van de inrichtingen heeft beëindigd
4. Nadat de inrichtingen herkend zijn moet het ledlampje STOP bli-

jven branden; de ledlampjes L1 en L2 zullen uit gaan (eventueel 
zullen de ledlampjes L3 en L4 beginnen te knipperen)

4.7 HERKENNEN VAN DE OPENINGS-EN 
SLUITSTANDEN VAN DE DEUR

Na de herkenningsfase van de inrichtingen dient de besturingseenheid 
de openings- en sluitstanden van de deur in het geheugen op te slaan; 
behalve enkele posities naar keuze, zijn er in het totaal 6 posities:

Tabel 7 - Programmeringswaarden
Positie Led Betekenis
FCA L1 Hoogte van de grootst mogelijke opening. Wan-

neer de deur op deze stand komt, stopt hij.
RA L2 Hoogte waar de vertraging tijdens de opening-

smanoeuvre begint; wanneer de deur op deze 
stand komt, mindert de motor snelheid tot hij op 
zijn minimumsnelheid komt.

RI L4 Tussenhoogte van vertraging bij de sluitmanoeu-
vre. Wanneer dit punt is geprogrammeerd mindert 
de deur ongeveer 50cm eerder snelheid, in zodat 
hij de stand RINT op minimumsnelheid passeert. 
Na de hoogte RI gaat de motor weer terug naar 
de geprogrammeerde snelheid.

AP L5 Hoogte van gedeeltelijke opening. Dit is de positie 
waarop de deur stopt nadat er een instructie voor 
gedeeltelijke opening is gegeven

RC L7 Hoogte waar de vertraging tijdens de sluitma-
noeuvre begint; wanneer de deur op deze stand 
komt, mindert de motor snelheid tot hij op zijn mi-
nimumsnelheid komt.

FCC L8 Hoogte van totale sluiting; wanneer de deur op 
deze stand komt, stopt hij.

 
De automatiseringsbeweging is slechts toegestaan tus-
sen 5% en 95% van het nominale bereik. Als de positie 
van de automatisering buiten dit bereik ligt, signaleert 
de besturingseenheid een fout over de verplaatsing (zie 
hoofdstuk centrale signalen): het is daarom noodzakelijk 
om de as van de motor handmatig te draaien of om een 
bewegingscommando uit te voeren voor breng de auto-
matisering terug naar een geldige positie. Anders kan de 
automatisering op geen enkele manier worden verplaatst.
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Vóór deze fase knipperen de leds L3 en L4 (“Afbeelding 15”) om aan 
te geven dat de waarden moeten worden opgeslagen. 
Hieronder worden de procedures beschreven voor opslag van de waar-
den in het geheugen.
Er zijn twee procedures mogelijk: 
- VOLLEDIG = hiermee kan de gebruiker met de hand meerdere wa-
arden instellen (FCA , RA, RI, AP...)
- BEPERKT = hiermee worden alleen FCA en FCC ingesteld (de ande-
re waarden worden zelfstandig berekend door de besturingseenheid). 
Indien nodig kunnen ze naderhand worden gewijzigd door middel van 
de volledige procedure.

VOLLEDIGE PROCEDURE
Hieronder wordt de procedure voor het opslaan van de standen be-
schreven. Het is verplicht de hoogten FCA en FCC te programmeren, 
terwijl dat bij de andere mogelijk is; in dat laatste geval worden zij au-
tomatisch door de besturingseenheid berekend.
Als één enkele afstand moet worden gewijzigd, kunt u de programme-
ring van de niet te wijzigen afstanden overslaan door 2 maal snel op de 
knop  te drukken voor iedere afstand die u wilt overslaan.
1. Druk op  en  en houd die 3 seconden ingedrukt om in de geheuge-

nopslag hoogten binnen te gaan.
De led L1 knippert: programmering hoogte FCA
2. Verplaats met de toetsen  of  de deur naar de openingsstand.
3. Druk 2 seconden op de toets  om de hoogte FCA te bevestigen. De led 

L1 blijft branden.
De led L2 knippert: programmering hoogte RA
4. Als u de hoogte vertraging opening niet wilt programmeren dient u 2 

maal snel op de toets  te drukken om naar de volgende programmering 
te gaan; de led L2 gaat niet aan. Anders gaat u met de reeks verder.

5. Verplaats met de toetsen  of  de deur naar de stand van vertraging bij 
opening.

6. Druk 2 seconden op de toets  om de hoogte RA te bevestigen. De led 
L2 blijft branden.

De led L4 knippert: programmering hoogte RI
7. Als u de tussenstand vertraging opening niet wilt programmeren dient u 2 

maal snel op de toets  pte drukken om naar de volgende programme-
ring te gaan; de led L4 gaat niet aan. Anders gaat u met de reeks verder.

8. Verplaats met de toetsen  of  de deur naar de tussenstand vertraging.
9. Druk 2 seconden op de toets  om de hoogte RI te bevestigen. De led 

L4 blijft branden..
De led L5 knippert: programmering hoogte AP
10. Als u de hoogte gedeeltelijke opening niet wilt programmeren dient u 2 

maal snel op de toets  te drukken om naar de volgende programmering 
te gaan; de led L5 gaat niet aan. Anders gaat u met de reeks verder.

11. Verplaats met de toetsen  of  de deur naar de stand van gedeeltelijke 
opening.

12. Druk 2 seconden op de toets  om de hoogte AP te bevestigen. De led 
L5 blijft branden.

De led L7 knippert: programmering hoogte RC
13. Als u de hoogte vertraging sluiting niet wilt programmeren dient u 2 maal 
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snel op de toets  te drukken om naar de volgende programmering te 
gaan; de led L7 gaat niet aan. Anders gaat u met de reeks verder.

14. Verplaats met de toetsen  of  de deur naar de stand van vertraging in 
sluiting.

15. Druk 2 seconden op de toets  om de hoogte RC te bevestigen. De led 
L7 blijft branden.

De led L8 knippert: programmering hoogte FCC
16. Verplaats met de toetsen  of  de deur naar de sluitstand.
17. Druk 2 seconden op de toets  om de hoogte FCC te bevestigen. De 

led L8 blijft branden.
18. Wanneer u de toets  los laat, gaan alle leds uit.
19. Het gebruikerslicht begint eenmaal per seconde te knipperen om aan 

te geven dat de verplichte procedure “Automatische herkenning van de 
krachten” moet worden uitgevoerd

20. Start een bewegingscommando (bijvoorbeeld: via ingang Sbs, OPEN,) 
om het automatisch herkennen van de krachten te starten: er worden 2 
complete cycli uitgevoerd.

BEPERKTE PROCEDURE

1. Druk op  en  en houd die 3 seconden ingedrukt om in de geheuge-
nopslag hoogten binnen te gaan.

 De led L1 knippert: programmering hoogte FCA
2. Laat de toetsen  en  los
3. Verplaats met de toetsen  of  de deur naar de openingsstand.
4. Druk 5 seconden op de toets  om de hoogte FCA te bevestigen: wacht 

tot led L8 begint te knipperen.
5. Laat de toets  los
6. Verplaats met de toetsen of  de deur naar de sluitstand.
8. Druk 2 seconden op de toets  om de hoogte FCC te bevestigen. De 

led L8 blijft branden.
9. Wanneer u de toets  los laat, gaan leds L1 en L8 uit.
10. Het gebruikerslicht begint eenmaal per seconde te knipperen om aan 

te geven dat de verplichte procedure “Automatische herkenning van de 
krachten” moet worden uitgevoerd

11. Start een bewegingscommando (bijvoorbeeld: via ingang Sbs, OPEN,) 
om het automatisch herkennen van de krachten te starten: er worden 2 
complete cycli uitgevoerd.

AUTOMATISCH ZOEKEN VAN KRACHTEN
Als de procedure “Automatisch zoeken van krachten”, die begonnen is door 
de volledige of beperkte procedure, onderbroken wordt (zie de hoofdstukken 
hierboven), kan zij opnieuw worden gestart door een bewegingscommando 
te geven.
Tijdens deze manoeuvres slaat de besturingseenheid in haar geheugen de 
kracht op die nodig is voor de openings- en sluitmanoeuvres.

 
Het is belangrijk dat deze procedure “Automatisch zoeken van 
krachten” niet onderbroken worden, bv. door een STOP-instructie.

!  De procedure moet correct en zelfstandig eindigen, ofwel 
zonder onderbrekingen: deze procedure blijft behouden, ook 
na een stroomuitval.

Bij verandering van de volgende parameters: afstanden, motorsnelheid bij 
opening en sluiting en draairichting van de motor wordt de procedure “Au-
tomatische herkenning van de krachten” automatisch opnieuw voorgesteld 
door de besturingseenheid.

 
Controleer tijdens het “Automatische herkenning van de krachten” 
of er eventuele montage- en afstellingsdefecten zijn of andere on-
regelmatigheden, zoals punten met een grotere wrijving.

5 EINDTEST EN INBEDRIJFSTELLING

Dit zijn de belangrijkste fasen in de realisering van de automatisering om de 
maximale veiligheid van de installatie te garanderen.
Deze moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd en ervaren personeel, 
dat de benodigde tests moet uitvoeren om de veiligheidsmaatregelen te con-
troleren en dat tevens moet controleren of de wetten, normen en regels op dit 
gebied in acht worden genomen, in het bijzonder de vereisten van de normen 
EN 13241-1, EN 12445 en EN 12453.

5.1 EINDTEST
De procedure mag pas uitgevoerd worden als de afstanden zijn aangeleerd 
(zie paragraaf 4.7)
Voor elk afzonderlijk onderdeel van het automatisme, zoals bijvoorbeeld contact-
lijsten, fotocellen, noodstop, etc. is een specifieke fase in de eindtest vereist; voor 
deze inrichtingen zullen de procedures uit de desbetreffende handleidingen met 
aanwijzingen gevolgd moeten worden.
Voor de eindtest van TEN dient u onderstaande reeks handelingen uit te voeren:
1. Controleer dat alle voorschriften vervat in deze handleiding en met name 

hoofdstuk 1 “Aanbevelingen” nauwgezet in acht worden genomen.

2. Ontgrendel de deur door de ontgrendelingsgreep van elke motor tegen 
de wijzers van de klok in te draaien; controleer of het mogelijk is de deur 
zowel in openings- als sluitrichting handmatig te verplaatsen met een 
kracht van niet meer dan 225N waarbij u dit doet op het punt dat voor de 
handmatige manoeuvre bestemd is.

16

3. Vergrendel de motoren aan de deur door de ontgrendelingsgreep met de 
wijzers van de klok mee te draaien

17

4. Voer met behulp van de bedienings-of uitschakelingsorganen (sleutel-
schakelaar, bedieningstoetsen of radiozenders), tests voor het doen slu-
iten, openen en stoppen van de deur uit en verifieer of de manoeuvre 
uitgevoerd wordt zoals dat voorzien is.

5. Het is raadzaam meerdere tests uit te voeren om te beoordelen of de 
deur soepel loopt en er eventuele montage- of afstellingsdefecten zijn, of 
bijzondere wrijvingspunten.

6. Controleer één voor één of alle veiligheidsinrichtingen in de installatie (fo-
tocellen, contactlijsten, etc.) goed werken; met name of het ledlampje 
OK op de besturingseenheid telkens wanneer een van deze inrichtingen 
in werking treedt, 2 maal snel knippert ter bevestiging van het feit dat de 
besturingseenheid de gebeurtenis herkent.

7. Om te controleren of de fotocellen goed werken en met name of er geen 
interferenties met andere inrichtingen zijn, voert u een 30 cm lange cilin-
der met een diameter van 5 cm op de optische as, eerst dichtbij de TX, 
vervolgens dichtbij de RX en tenslotte in het midden van die twee. Ga 
dan na of de inrichting in alle gevallen in werking treedt en van de actieve 
status op de alarmstatus overgaat, en omgekeerd. Tenslotte controleert 
u of dat de voorziene reactie in de besturingseenheid oproept, bijvoorbe-
eld of bij de sluitmanoeuvre deze niet wordt uitgevoerd.

8. Als gevaarlijke situaties welke door de beweging van de vleugel opgehe-
ven zijn door middel van beperking van de stootkracht, dient u deze 
kracht te meten volgens de voorschriften van de norm EN 12445. Als 
afstelling van de “Snelheid” en de aansturing van het “Motorkracht” ge-
bruikt worden als hulpmiddel voor het systeem om de stootkracht terug 
te brengen, probeer dan die instelling te vinden, welke de beste resulta-
ten oplevert.

5.2 INBEDRIJFSTELLING
Inbedrijfstelling kan alleen plaatsvinden nadat alle fasen van de eindtest van 
TEN en de andere aanwezige inrichtingen met succes zijn afgesloten.
Gedeeltelijke inbedrijfstelling of inbedrijfstelling in “tijdelijke” situaties is niet to-
egestaan.

1. Maak een technisch dossier van de automatisering en bewaar dat ten-
minste 10 jaar, dat tenminste bestaat uit: de overzichtstekening van de 
automatisering, het elektrisch bedradingsschema, een analyse van de ri-
sico’s en de toegepaste oplossing daarvoor, de conformiteitsverklaringen 
van alle fabrikanten voor alle gebruikte inrichtingen (gebruik voor TEN de 
bijgevoegde EG-Verklaring van overeenstemming); kopie van de gebru-
iksaanwijzingen en het onderhoudsplan van de automatisering.

2. Breng een plaatje op de deur aan met daarop tenminste de volgende ge-
gevens: type automatisering, naam en adres van de fabrikant (verantwoor-
delijk voor de “inbedrijfstelling”), serienummer, bouwjaar en “CE”-keurmerk.
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N
L 3. Breng in de nabijheid van de deur een niet

 te verwijderen etiket of plaatje aan waarop
 de handelingen zijn aangegeven voor het
 ontgrendelen en handmatig bewegen van
 de deur

18

4. Breng op de deur een niet te verwijderen
 etiket of plaatje aan met daarop deze
 afbeelding (minimale hoogte 60mm).

19

5. Stel de verklaring van overeenstemming voor de automatisering op en 
geef ze aan de eigenaar van de automatisering.

6. Maak de handleiding “Aanwijzingen en aanbevelingen voor het gebruik van 
de automatisering” en geef die aan de eigenaar van de automatisering.

7. Stel een onderhoudsplan (met daarin de voorschriften voor het on-
derhoud van alle inrichtingen van de automatisering) op en geef dit aan 
de eigenaar van de automatisering.

8. Informeer vóór de inbedrijfstelling van de automatisering de eigenaar 
uitvoerig en schriftelijk (bijvoorbeeld in de handleiding met aanwijzingen 
en aanbevelingen voor het gebruik van de automatisering) over de nog 
aanwezige gevaren en risico’s.

 
Van alle genoemde documenten stelt Nice (via de eigen te-
chnische assistentiedienst) de gebruikshandleiding, gidsen en 
voorgedrukte formulieren ter beschikking. Kijk ook op: www.
nice-service.com.

6 PROGRAMMERING

Op de besturingseenheid van TEN zijn enkele programmeerbare functies beschikbaar; standaard zijn deze functies ingesteld op een configuratie 
die geschikt is voor de meeste gevallen van automatisering. De functies kunnen op elk gewenst moment worden veranderd via de hieronder 
beschreven procedures. Instelling van deze functies vindt plaats met behulp van 3 toetsen op de besturingseenheid: , ,  en worden via 8 
ledlampjes: L1….L8 zichtbaar gemaakt.
De programmeerbare functies welke op TEN beschikbaar zijn, zijn over 2 niveaus verdeeld:
Eerste niveau: functies instelbaar in modus ON-OFF (actief of niet actief); in dit geval geeft elk ledlampje L1….L8 een functie aan; als het aan 
is, is de functie actief, als het uit is, is de functie niet actief; zie Tab. 8.
Tweede niveau: parameters die instelbaar zijn op een schaal met waarden van 1 tot 8; in dit geval geeft elk ledlampje L1….L8 de waarde 
aan die uit 8 mogelijkheden is gekozen; zie tabel Tab. 9.

6.1 PROGRAMMEERTOETSEN

Op de besturingseenheid van TEN bevinden zich 3 toetsen die gebruikt
kunnen worden zowel om de besturingseenheid tijdens de tests aan te
sturen als voor het programmeren

s Met de toets “s” kunt u het openen van de deur aansturen of 
het punt van programmering naar boven verplaatsen.

 Met de toets “” kunt u de manoeuvre onderbreken; als u 
hem langer dan 5 seconden ingedrukt houdt kunt u de pro-
grammering binnengaan

t Met de toets “t” kunt u het sluiten van de deur aansturen 
of het punt van programmering naar beneden verplaatsen.

!  

Alle toetsen voeren tijdens de manoeuvre, afgezien van 
het feit of het een openingsdan wel sluitmanoeuvre is, 
de functie STOP uit waarbij de loop van de motor wordt 
onderbroken.

                    

L1
L2

L3
L4

L5
L6

L7
L8

Op
en

Sb
S

Sto
pBlu

ebu
s

Fla
sh 2

Clo
se
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6.2 PROGRAMMERING EERSTE NIVEAU (FUNCTIES ON-OFF)
In de fabriek worden alle functies van het eerste niveau op “OFF” gezet, maar dat kan op elk gewenst moment veranderd worden zoals in tabel 
10 is aangegeven. Let bij het uitvoeren van deze procedure goed op, want er is een tijdlimiet van 10s tussen het moment waarop u op de ene 
toets en vervolgens op de andere drukt; wanneer deze limiet overschreven wordt, zal de procedure automatisch beëindigd worden waarbij de 
wijzigingen die tot dat moment aangebracht zijn, in het geheugen worden opgeslagen.

6.2.1 Procedure voor het programmering van de functies van het eerste niveau

 BELANGRIJK
 De programmeerprocedure geeft ongeveer 10 seconden tijd tussen het indrukken van de ene toets en de andere.
 Na deze tijd wordt de procedure automatisch beëindigd en worden de tot dan toe gemaakte wijzigingen opgeslagen in het 

geheugen.
Doe het volgende voor de programmering van het eerste niveau:

1. Druk op de toets  en houd die ongeveer 3s ingedrukt
2. Laat de toets  los wanneer het ledlampje L1 begint te knipperen
3. Druk op de toetsen  of  om het knipperende ledlampje te verplaatsen op het ledlampje dat de te wijzigen functie vertegenwoordigt
4. Standaard zijn deze functies ingesteld op een configuratie die geschikt is voor de meeste gevallen van automatisering.
 De functies kunnen op elk gewenst moment worden veranderd via de hieronder beschreven procedures.
 Druk op de toets  om de status van de functie te wijzigen
      - kort knipperen = OFF
 - lang knipperen = ON
5. Wacht 10s om de programmering wegens het verstrijken van de maximale tijdsduur te verlaten.

 
N.B.: de punten 3 en 4 kunnen tijdens dezelfde programmeerfase herhaald worden om andere functies op ON of OFF te 
zetten.
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Tabel 8 - Lijst programmeerbare functies: eerste niveau

Led Functie Beschrijving

L1 Automatisch sluiten Functie ACTIEF: na een openingsmanoeuvre vindt er een pauze plaats (gelijk aan de gepro-
grammeerde Pauzetijd); daarna start de besturingseenheid automatisch een sluitmanoeuvre. De 
fabrieksinstelling van de Pauzetijd is gelijk aan 30 sec.
Functie NIET ACTIEF: de werking is van het “semi-automatische” type.

L2 Terugloop na Foto Functie ACTIEF: dit verandert naargelang de functie “Automatische sluiting” al dan niet actief is.
Met “Automatische sluiting” niet actief: de poort bereikt altijd de volledige opening (ook als de 
vrijgave van “Foto” eerder plaatsvindt). Bij het vrijgeven van Foto gaat de poort automatisch weer 
dicht na een pauze van 5 sec.
Met “Automatische sluiting” actief: het openingsmanoeuvre wordt onmiddellijk na het vrijgeven 
van de fotocellen onderbroken en de poort gaat automatisch weer dicht na een pauze van 5 sec.
De functie “Terugloop na foto” wordt altijd uitgeschakeld wanneer een manoeuvre met een 
Stop-instructie onderbroken is.
Functie NIET ACTIEF: de pauzetijd is de geprogrammeerde duur of de poort gaat niet automa-
tisch dicht als de functie niet actief is.

L3 Sluit altijd Functie ACTIEF: bij een stroomuitval, ook al is hij van korte duur, detecteert de besturingseenheid 
na herstel van de stroom de open poort en start automatisch een sluitmanoeuvre, voorafgegaan 
door 3 sec. voorwaarschuwing.
Functie NIET ACTIEF: bij herstel van de stroom blijft de poort waar ze is.

L4 Stand-By Functie ACTIEF: 1 minuut na beëindiging van het manoeuvre schakelt de besturingseenheid de 
Bluebus-uitgang (en dus de apparaten) en alle leds uit, met uitzondering van de led Bluebus die 
langzamer zal gaan knipperen. Wanneer de besturingseenheid een instructie ontvangt, wordt de 
volledige werking hersteld.
Functie NIET ACTIEF: er is geen vermindering van het stroomverbruik. Dit is vooral belangrijk bij 
werking met bufferbatterij.

L5 Lange terugloop Functie ACTIEF: na de tussenkomst van de STOP of van de krachtbegrenzer start de omkering 
tot de maximale openings- of sluitafstand.
Functie NIET ACTIEF: de omkering is kort (ca. 15 cm).

L6 Voorwaarschuwing Functie ACTIEF: er kan een pauze van 3 seconden ingelast worden tussen het aangaan van het 
knipperlicht en het begin van het manoeuvre, om een gevaarlijke situatie vooraf te signaleren.
Functie NIET ACTIEF: de signalering van het knipperlicht valt samen met het begin van de beweging.

L7 Gevoeligheid Functie ACTIEF: laat toe om de gevoeligheid van de motor bij detectie van obstakels aanzienlijk te 
verhogen. Als de functie wordt gebruikt als hulpmiddel bij het detecteren van de sluitkracht, moeten 
ook de parameters “Snelheid” en “Kracht motor” in het tweedeniveaumenu worden ingesteld.
Functie NIET ACTIEF: vermindert de gevoeligheid van de besturingseenheid bij het detecteren 
van obstakels.

L8 2 motoren Met deze functie kan de beweging met enkele of dubbele motor worden beheerd:
Functie ACTIEF: moet worden geactiveerd wanneer de installatie het gebruik van 2 motoren 
vereist (TN2010L + TN2020L) 
Functie NIET ACTIEF: moet worden gebruikt wanneer de installatie het gebruik van één enkele 
motor vereist.

Bij normaal functioneren van TEN zijn de ledlampjes L1….L8 aan of uit op basis van de status van de functie waaraan zij gekoppeld zijn, 
bijvoorbeeld L1 is aan, als de functie “Automatisch sluiten” actief is. Tijdens de manoeuvre knipperen de leds L1…L8 waarmee ze de kracht 
aangeven die nodig is om de deur op dat moment te bewegen. Als L1 knippert, is de benodigde kracht gering en die loopt op tot het knippe-
ren van L8 die de maximumkracht aangeeft. Gelieve op te merken dat er geen enkel verband bestaat tussen het door de ledlampjes tijdens 
de manoeuvre aangegeven krachtniveau (dat een absolute waarde is) en het niveau dat door de leds wordt aangegeven tijdens het program-
meren van de kracht (dat een relatieve waarde is). Zie L5 en L6 in Tabel 9.

6.3 PROGRAMMERING TWEEDE NIVEAU (INSTELBARE PARAMETERS)
Alle parameters van het tweede niveau zijn in de fabriek geprogrammeerd zoals weergegeven in de “kleur grijs ” in “Tabel 9” en kunnen op elk 
moment worden veranderd. De parameters zijn instelbaar op een schaal van 1 tot 8. Om de waarde te weten die overeenkomt met elke led, zie 
“Tabel 9”.

6.3.1 Procedure voor het programmering van de functies van het tweede niveau
 BELANGRIJK

 De programmeerprocedure geeft ongeveer 10 seconden tijd tussen het indrukken van de ene toets en de andere.
 Na deze tijd wordt de procedure automatisch beëindigd en worden de tot dan toe gemaakte wijzigingen opgeslagen in het 

geheugen.

Doe het volgende voor de programmering van het tweede niveau:

1. Druk op de toets  en houd die ongeveer 3s ingedrukt
2. Laat de toets  los wanneer het ledlampje L1 begint te knipperen
3. Druk op de toetsen  of  om het knipperende ledlampje te verplaatsen op het “ledlampje ingang” dat de te wijzigen parameter verte-

genwoordigt
4. Druk op de toets , en houd die ingedrukt; de toets  dient tijdens de stappen 5 en 6 voortdurend ingedrukt te blijven
5. Wacht ongeveer 3s waarna dat ledlampje zal gaan branden dat het actuele niveau van de te wijzigen parameter vertegenwoordigt
6. Druk op de toetsen  of  om het ledlampje dat de waarde van de parameter vertegenwoordigt, te verplaatsen.
7. Laat de toets  los
8. Wacht 10s om de programmering wegens het verstrijken van de maximale tijdsduur te verlaten.

 
N.B.: de punten 3 tot 7 kunnen tijdens dezelfde programmeerfase herhaald worden om nog meer parameters in te stellen
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L Tabel 9 - Lijst programmeerbare functies: tweede niveau

Led ingang Parameter Led (niveau) Waarde Beschrijving

L1 * Pauzeduur

L1 10 seconden

Stelt de pauzeduur af, dat wil 
zeggen de tijd die er verstrijkt 
voordat de deur weer automa-
tisch dicht gaat. Dit werkt alleen 
als de functie automatisch slui-
ten actief is.

L2 20 seconden
L3 40 seconden
L4 60 seconden
L5 80 seconden
L6 120 seconden
L7 160 seconden
L8 200 seconden

L2 Functie Sbs

L1 Open - stop - sluit - stop

Stelt de reeks instructies af die 
gekoppeld zijn aan de ingang 
SbS Stap-voor-Stap of aan de 
eerste radio-instructie.

L2 Open - stop - sluit - open
L3 Open - sluit - open - sluit
L4 Woonblok
L5 Woonblok 2 (langer dan 2” veroorzaakt een stop)

L6 SbS Stap-voor-stap 2 (korter dan 2” veroorzaakt een ge-
deeltelijke opening)

L7 Lemand aanwezig
L8 Opening “semi-automatisch”, sluiting “iemand aanwezig”

L3 * Snelheid
motor

L1 Snelheid 1 (30% - langzaam)

Stelt de snelheid van de motor af 
tijdens een normale manoeuvre.

L2 Snelheid 2 (44%)
L3 Snelheid 3 (58%)
L4 Snelheid 4 (72%)
L5 Snelheid 5 (86%)
L6 Snelheid 6 (100% - snel)
L7 Open V4, sluit V2
L8 Open V6, sluit V4

L4 Uitgang
FLASH

L1 Functie Controlelampje Deur Open
Hiermee kiest u de op de uitgang 
FLASH aangesloten inrichting. 
Voordat u van programmering 
verandert dient u erop te letten 
dat de op het klemmetje FLASH 
aangesloten inrichting overeen-
komt met wat in paragraaf 4.1.1
Beschrijving van de elektrische 
aansluitingen

L2 Actief als de deur dicht is
L3 Actief als de deur open is
L4 Knipperlicht
L5 Elektrische vergrendeling
L6 Elektrisch slot
L7 Zuignap
L8 Controlelampje Onderhoud

L5 * Kracht motor
bij opening

L1 Kracht 1 (aag)

Stelt het controlesysteem voor 
de kracht van de motor af om 
die aan het gewicht van de deur 
bij de openingsmanoeuvre aan te 
passen en stelt dus de gevoeli-
gheid van de obstakeldetectie af.

L2 Kracht 2
L3 Kracht 3
L4 Kracht 4
L5 Kracht 5
L6 Kracht 6
L7 Kracht 7
L8 Kracht 8 (hoog)

L6 * Kracht motor
bij sluiting

L1 Kracht 1 (aag)

Stelt het controlesysteem voor 
de kracht van de motor af om die 
aan het gewicht van de deur bij 
de sluitmanoeuvre aan te passen 
en stelt dus de gevoeligheid van 
de obstakeldetectie af.

L2 Kracht 2
L3 Kracht 3
L4 Kracht 4
L5 Kracht 5
L6 Kracht 6
L7 Kracht 7
L8 Kracht 8 (hoog)

L7 * Onderhoudswa-
arschuwing

L1 Automatisch (op grond van de zwaarte van de manoeuvres)

Hiermee wordt het aantal ma-
noeuvres ingesteld waarna het 
verzoek tot onderhoud van de 
automatisering moet worden ge-
signaleerd (zie paragraaf “6.4.3 
Onderhoudswaarschuwing”).

L2 1.000
L3 2.000
L4 4.000
L5 6.000
L6 8.000
L7 10.000
L8 12.000
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L8 Lijst
anomalieën

L1 Resultaat 1ste manoeuvre (de meest recente) Maakt het mogelijk het type weer 
te geven van de anomalieën die 
zich tijdens de laatste 8 mano-
euvres hebben voorgedaan (zie 
paragraaf “8.2 Lijst historiek ano-
malieën”).
(Deze parameter kan alleen wor-
den gelezen, m.a.w.: de waar-
den kunnen niet rechtstreeks 
worden gewijzigd)

L2 Resultaat 2de manoeuvre
L3 Resultaat 3de manoeuvre
L4 Resultaat 4de manoeuvre
L5 Resultaat 5de manoeuvre
L6 Resultaat 6de manoeuvre
L7 Resultaat 7de manoeuvre
L8 Resultaat 8ste manoeuvre

 
De kleur grijs markeert de waarden die in de fabriek zijn ingesteld.

Alle parameters kunnen naar believen zonder enige contra-indicatie worden afgesteld; alleen het afstellen van de “Motorkracht tijdens opening”
“Motorkracht tijdens sluiting” zouden enige nadere aandacht kunnen vereisen:
• Het is af te raden hoge krachtwaarden te gebruiken om het feit te compenseren dat de vleugel punten met een abnormale wrijvingswaarde 

heeft; een te grote kracht kan afbreuk doen aan de werking van het veiligheidssysteem of schade aan de vleugel toebrengen.
• Als de controle van de “Motorkracht” gebruikt wordt als hulpmiddel voor het systeem de stootkracht bij botsing te beperken dient na elke 

afstelling de kracht opnieuw gemeten te worden, zoals de norm EN 12445 dat voorschrijft.
• Slijtage en weersinvloeden zijn van invloed op de manoeuvre van de deur; zo af en toe dient de afstelling van de kracht opnieuw gecontro-

leerd te worden.
* Voor de parameters L1, L3, L5, L6 en L7:
• Als de waarde van een parameter tussen twee opeenvolgende waarden ligt, zal de besturingseenheid de twee leds die de eigenlijke waarde 

afbakenen, afwisselend laten branden. Indien nodig, kan doorgegaan worden met de afronding van de waarden door te drukken op de knop-
pen  of , om respectievelijk af te ronden naar de lagere of de hogere waarde van de twee op de besturingseenheid weergegeven waarden.  

 Bijvoorbeeld: Onderhoudswaarschuwing = 7000 manoeuvres - de leds L5 en L6 knipperen. Door op de knop  te drukken, wordt er afge-
rond naar de waarde L5 (6000); drukt u op de knop , dan wordt er afgerond naar de waarde L6 (8000).

• Als de waarde van een parameter echter lager is dan de minimumwaarde of hoger dan de maximumwaarde vermeld in de tabel, zal de be-
sturingseenheid afwisselend respectievelijk L1 of L8 laten branden. Indien nodig, kan doorgegaan worden met de afronding van de waarden 
door te drukken op de knoppen  of , om af te ronden naar de dichtstbijzijnde waarde.

 Bijvoorbeeld: Pauzetijd = 5 seconden - L1 knippert. Door op de knop  te drukken, wordt er afgerond naar de waarde L1 (10s) en de led 
L1 knippert niet langer omdat de parameter nu naar een gekende waarde afgerond is.

 Voor de parameters L2 en L4:
 Indien de configuratie niet herkend is, zal de besturingseenheid bij het openen van NIVEAU2 van het MENU de standaardconfiguratie voorstellen.

6.4 BIJZONDERE FUNCTIES
6.4.1 Functie “Open altijd”
De functie “Open Altijd” is een eigenschap van de besturingseenheid  
aardoor het mogelijk is altijd een openingsmanoeuvre aan te stu-
ren wanneer de instructie “Stap-voor-Stap” langer dan 3 seconden 
duurt; dit is vooral nuttig bij het aansluiten van het contact van een  
ijdschakelklok op het klemmetje SbS om de deur tijdens een bepaald  
ijdsbestek open te houden. Deze eigenschap is geldig ongeacht de 
programmering van de ingang SbS, (zie parameter “Functie SbS” in 
Tabel 9).

6.4.2 Functie “Beweeg in ieder geval”
Door deze functie is het mogelijk de automatisering ook te laten wer-
ken wanneer een van de veiligheidsinrichtingen niet goed functioneert 
of buiten bedrijf is. De automatisering kan als volgt worden bediend in 
de modus “persoon aanwezig”:
1. Verzend een instructie om de poort te activeren via een zender of een 
sleutelschakelaar. Als alles correct werkt, zal de poort zich regelmatig 
verplaatsen, in het andere geval dient u verder te gaan met punt 2.
2. Geef binnen 3 seconden de instructie opnieuw in en houd de be-
treffende toets ingedrukt. Na ongeveer 2 seconden zal het hek het 
gewenste manoeuvre uitvoeren in modus “mens aanwezig”, m.a.w.: 
het hek blijft bewegen zolang de instructie geactiveerd blijft.

Wanneer de veiligheidsinrichtingen niet functioneren, knippert 
het knipperlicht enkele malen om het type probleem aan te du-
iden. Om na te gaan welk type storing zich heeft voorgedaan, 
verwijzen we naar het hoofdstuk “WAT TE DOEN ALS ... (hand-
leiding voor het oplossen van problemen)”.

6.4.3 Onderhoudswaarschuwing
TEN biedt de gebruiker de mogelijkheid te waarschuwen wan-
neer er een onderhoudscontrole van de automatisering dient te 
worden uitgevoerd. Het aantal manoeuvres waarna signalering 
plaatsvindt, kan uit 8 niveaus geselecteerd worden en wel via de 
instelbare parameter “Onderhoudswaarschuwing” (zie Tab. 9).
Het niveau 1 van afstelling is “automatisch” en houdt rekening met 
de zwaarte van de manoeuvres, dat wil zeggen de belasting en de 
duur van de manoeuvre, terwijl de andere afstellingen op basis van het 
aantal manoeuvres vastgesteld zijn. Signalering van het verzoek om 
onderhoud vindt plaats via het knipperlicht of op het controlelampje 
onderhoud, afhankelijk van de programmering (zie Tabel 9). Op basis 
van het aantal uitgevoerde manoeuvres ten opzichte van de gepro-
grammeerde limiet signaleren het knipperlicht Flash en het controle-
lampje onderhoud wat in Tabel 10 aangegeven is.

Tabel 10 - Signalering “Flash” En “Onderhoudslampje”

Aantal
manoeuvres

Signalering op 
Flash

Signalering op het con-
trolelampje onderhoud

Minder dan 80% 
van de limiet Normaal (0,5s aan, 

0.5s uit)

Blijft ongeveer 2s 
branden bij het begin van 
de openingsmanoeuvre

Tussen 81 en 
100% van de limiet

Blijft aan het begin van de 
manoeuvre ongeveer 2s 
branden Knippert zolang de 
manoeuvre duurt en gaat 
daarna normaal verder

Knippert zolang de 
manoeuvre duurt

Meer dan 100% 
van de limiet

Blijft aan het begin en 
einde van de manoeuvre 
ongeveer 2s branden en 
gaat daarna normaal verder

Knippert altijd.

 

Om de limietwaarde van de onderhoudsmanoeuvres te 
programmeren, raadpleeg de paragraaf “6.3.1 Procedure 
voor programmering van het tweede niveau”.

6.5 GEHEUGEN VOLLEDIG UITWISSEN
Wanneer het nodig is om het geheugen volledig uit te wissen en de fabriekswaarden 
te herstellen, dient u de volgende procedure uit met stilstaande motor uit te voeren.

1. Houd de toetsen  en  ingedrukt totdat de programmeringsled 
“L1L8” gaan branden (na ongeveer 3 seconden).

2. Laat de toetsen.
3. Als de procedure correct is uitgevoerd, zullen alle programmeringsleds 

“L1 L8” 3 seconden snel knipperen
4. De centrale voert een herstart uit van de FW en zal nu alle default para-

meters laden.
 Vervolgens zal de actuele positie van de encoder worden weergegeven.
5. Aan het einde van de procedure knipperen de leds “L1” en “L2”.

 
Deze procedure wijzigt noch de parameter die bij de dra-
airichting van Ten hoort noch de positie van de encoder.
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6.6 PROGRAMMERING DRAAIRICHTING VAN DE 
MOTOR

In de fabriek is Ten afgesteld om een openingsmanoeuvre uit te voe-
ren zoals wordt getoond op Afbeelding 4. De draairichting kan door 
middel van programmering worden omgedraaide ga als volgt te werk:
1. Druk op toets  en houd deze gedurende 3 sec. ingedrukt
2. Laat toets  los wanneer led L1 begint te knipperen
3. Druk gelijktijdig op de toetsen  en  om de draairichting van de 

motor te wijzigen
4. Laat de toetsen  en  los
 • wanneer de gebruikerslamp brandt, is de draairichting van de 

motor in omgekeerde richting geprogrammeerd;
 • wanneer de gebruikerslamp niet brandt, is de draairichting van de 

motor in de standaardrichting geprogrammeerd.
5. Wacht 10 sec. om de programmering te verlaten als gevolg van het ver-

strijken van de maximumtijdsduur.

 
Opm.: punt 3 en 4 kunnen tijdens de programmeerfase herhaald 
worden waardoor de draairichting van de motor gewijzigd wordt.

!  

Wanneer de draairichting van de motor wordt gewijzigd, 
moet de procedure “Geheugenopslag van de posities” op-
nieuw worden uitgevoerd.

Om te controleren in welke draairichting de motor is geprogrammeerd,  
moet de volgende procedure worden uitgevoerd
1. Sluit de stroomtoevoer naar Ten af (door de stekker eruit te trekken 

of de zekering te verwijderen)
2. Voorzie Ten van stroom
3. Eerst gaan de leds L1….L8 knipperen; na afloop daarvan, gaat er 

gedurende enkele seconden een enkele led branden die de positie 
van de encoder aangeeft.

4. Op het moment dat de positie van de encoder wordt gesignale-
erd, moet u de gebruikerslamp controleren:

 • indien de gebruikerslamp gaat branden, is de draairichting van de 
motor in omgekeerde richting geprogrammeerd;

 • indien de gebruikerslamp niet brandt, is de draairichting van de  
motor in de standaardrichting geprogrammeerd.

6.7 TERUGSTELLING POSITIE ENCODER
Door middel van deze procedure kan de encoder in de fabriekspositie 
worden gebracht om de montage van Ten uit te kunnen voeren terwijl 
de deur gesloten is. Tegelijk worden de fabriekswaarden teruggezet in 
het geheugen: alle parameters en de door de gebruiker gekozen instel-
lingen worden gereset. Wanneer het nodig mocht zijn de draairichting 
van de motor te wijzigen, dient u eerst de “Programmering van de 
draairichting van de motor” uit te voeren en daarna de “Terugstel-
ling van de positie van de encoder”.

!  

LET OP: DE HIERNA BESCHREVEN PROCEDURE MOET 
UITSLUITEND OP DE WERKBANK WORDEN UITGEVOERD.

 VOER DE PROCEDURE NIET UIT MET EEN OP DE DEUR 
GEINSTALLEERDE MOTOR.

1. Druk op de toetsen  en  en houd deze ingedrukt tot alle leds 
van L1 tot L8 gaan branden.

2. Laat de toetsen  en  los op het moment dat er één led gaat 
branden (van L1 tot L8) om de actuele positie van de encoder aan 
te geven.

3. Druk op de toets , en houd die ingedrukt in en houd deze inge-
drukt totdat de motor start.

 Zodra de motor start, dient u de toets los te laten.
 De besturingseenheid zorgt ervoor dat de beweging van de motor 

de encoder op led L6 positioneert.
4. Nadat de motor gestopt is, branden alle leds en vervolgens gaan 

ze weer uit; controleer vervolgens of de led die opnieuw gaat bran-
den L6 is. Indien dit niet het geval is, voer dan opnieuw de proce-
dure vanaf punt 1 uit.

5. Nadat deze reeks ten einde is gekomen, blijven de leds L1 en L2 
knipperen.

6.8 CONTROLE VAN HET AANTAL UITGEVOERDE 
MANOEUVRES

Met de functie “Onderhoudswaarschuwing” is het mogelijk het aantal ui-
tgevoerde manoeuvres te controleren, weergegeven in een percentage 
van de ingevoerde limiet. Om dit te controleren gaat u als volgt te werk:
1. Druk op de toets  en houd die ongeveer 3s ingedrukt
2. Laat de toets  los wanneer het ledlampje L1 begint te knipperen
3. Druk op de toetsen of  om het brandende ledlampje naar 

L7 te verplaatsen, dat wil zeggen het “ledlampje ingang” voor de 
parameter “Onderhoudswaarschuwing”

4. Druk op de toets , en houd die ingedrukt (de toets  moet tij-
dens alle stappen 5, 6 en 7 ingedrukt gehouden worden)

5. Wacht ongeveer 3s; daarna zal het ledlampje gaan branden dat 
het actuele niveau van de parameter Onderhoudswaarschuwing” 
vertegenwoordigt

6. Druk op de toetsen  en  en laat ze onmiddellijk los.
7. Het ledlampje dat behoort bij het geselecteerde niveau zal enkele 

malen knipperen. Het aantal knipperingen identificeert het percen-
tage uitgevoerde manoeuvres (in veelvouden van 10%) ten opzichte 
van de ingestelde limiet. Bijvoorbeeld: als de onderhoudswaar-
schuwing op L7 is ingesteld, dat wil zeggen, dat 10% met 1000 ma-
noeuvres overeenkomt; als het ledlampje 4 maal knippert, betekent 
dit dat de 40% van de manoeuvres bereikt is (dat wil zeggen tussen 
4000 en 4999 manoeuvres). Als er nog geen 10% van de manoeu-
vres bereikt is zal het ledlampje helemaal niet gaan knipperen.

8. Laat de toets  los.

6.9 Terugstelling teller manoeuvres
Na het onderhoud op de installatie verricht te hebben dient u de teller 
manoeuvres terug te stellen. Ga als volgt te werk:
1. Druk op de toets  en houd die ongeveer 3s ingedrukt
2. Laat de toets  los wanneer het ledlampje L1 begint te knipperen
3. Druk op de toetsen  of  om het brandende ledlampje naar 

L7 te verplaatsen, dat wil zeggen het “ledlampje ingang” voor de 
parameter “Onderhoudswaarschuwing”

4. Druk op de toets  en houd die ingedrukt (de toets  moet inge-
drukt gehouden worden tijdens alle stappen 5 en 6)

5. Wacht ongeveer 3s; daarna zal het ledlampje gaan branden dat 
het actuele niveau van de parameter “Onderhoudswaarschuwing” 
vertegenwoordigt

6. Druk op de toetsen  en , en houd die tenminste 5 seconden 
ingedrukt, laat vervolgens de 2 toetsen los. Het ledlampje dat bij 
het geselecteerde niveau behoort, zal een aantal malen snel knip-
peren om aan te geven dat de teller van de manoeuvres terugge-
steld is.

7. Laat de toets  los.

7 VERDERE DETAILS

7.1 WIJZIGING AAN DE CONFIGURATIE VAN DE STOP-
INGANG

De Stop-ingang zorgt ervoor dat de beweging onmiddellijk stopt, gevol-
gd door een korte omkering. Op deze ingang kunnen inrichtingen met 
uitgang voor normaal open contacten ‘NO’ aangesloten worden, maar 
ook inrichtingen met uitgang voor normaal gesloten contacten ‘NC’, op-
tische inrichtingen (“Opto Sensor”) of inrichtingen met uitgang voor con-
stante weerstand 8,2 KΩ, zoals de contactlijsten.
Tijdens de aanleerfase herkent de besturingseenheid het type van de 
inrichting die op de Stop-ingang is aangesloten, en later, tijdens het 
normaal gebruik van de automatisering, geeft de besturingseenheid 
opdracht om te stoppen wanneer een afwijking ten opzichte van de 
aangeleerde status wordt vastgesteld.
Door het uitvoeren van de juiste handelingen kunt u op de STOP-in-
gang meer dan één inrichting aansluiten, ook al zijn die niet van het-
zelfde type:
• Er kunnen meerdere NO inrichtingen parallel op elkaar aangesloten 
worden zonder beperking van het aantal daarvan.
• Er kunnen meerdere NC inrichtingen serieel op elkaar aangesloten 
worden zonder beperking van het aantal daarvan.
• Bij meer dan 2 inrichtingen moeten ze allemaal “in cascade” worden 
aangesloten met één afsluitweerstand van 8,2 kΩ.
• Een combinatie van NO en NC is mogelijk door de 2 contacten paral-
lel te schakelen en met contact NC serieel een weerstand van 8,2 KΩ 
te verbinden (en dus is ook de combinatie van 3 inrichtingen mogelijk: 
NO, NC en 8,2 KΩ). Voor de aansluiting van een optische inrichting 
volgt u de aanwijzingen vermeld in Afb. 22. De max. geleverde stroom 
op de 12 V-leiding  bedraagt 40 mA.
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 Let op! - Als u beveiligingscategorie 3 tegen defecten wilt 
garanderen, in overeenstemming met norm EN 13849-1, 
mag u alleen optische inrichtingen (“Opto Sensor”) of in-
richtingen met uitgang voor constante weerstand 8,2 KΩ 
gebruiken.

Nadat er apparaten zijn toegevoegd of verwijderd, is het noodzakelijk 
om een aanleerprocedure voor apparaten uit te voeren zoals hieronder 
beschreven.
Normaal gesproken wordt de procedure voor het aanleren van de ap-
paraten die (op Bluebus en) de STOP-ingang zijn aangesloten, uitge-
voerd tijdens de installatiefase; maar als er apparaten worden toegevo-
egd of verwijderd, kan het aanleren worden herhaald zoals beschreven 
in paragraaf 4.6 Herkenning van de aangesloten apparaten.

!  

Na toevoeging of verwijdering van de apparaten moet de 
eindtest van de automatisering opnieuw worden uitgevo-
erd, in overeenstemming met de aanwijzingen van para-
graaf “5.1 Eindtest”.

7.2 PORTABLE PROGRAMMEEREENHEID

Op de speciale BusT4-connector kunt u de portable programmeere-
enheid OView aansluiten waarmee het mogelijk is alle installatie- en 
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren alsook de diagnose van 
eventuele storingen. Om bij de connector te kunnen komen dient u het 
membraam weg te halen zoals u dat op de Afbeelding 23 kunt zien 
en de connector in de speciale plaats daarvoor (Afbeelding 23) te 
steken. De portable programmeereenheid kan tot op kabellentgte van 
100m van de besturingseenheid worden geplaatst; ze kan op meer-
dere besturingseenheden, tot 16, tegelijk worden aangesloten en kan 
ook aangesloten blijven, terwijl TEN normaal functioneert; in dit geval 
geeft een speciaal menu “gebruiker” de gelegenheid instructies naar 
de bedieningseenheid te verzenden. Als er in de besturingseenheid 
een radio-ontvanger van het type OXI is aangebracht, kunt u via de 
portable programmeereenheid toegang krijgen tot de parameters van 
de in het geheugen opgeslagen zenders.
Voor deze functies hebt u een 4-draads verbindingskabel (BusT4) no-
dig waarmee u ook de firmware van de besturingseenheid van TEN 
kunt bijwerken. Verdere informatie vindt u in de handleiding van de 
programmeereenheid OView; of in de site www.niceforyou.com kunt 
vinden.
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7.3 RADIO-ONTVANGER
Voor de afstandsbediening van TEN is op de besturingseenheid de 
SM-koppeling voor optionele radiosignaalontvangers van het type 
SMXI, SMXIS of OXI voorzien. Om de radiosignaalontvanger in te vo-
eren, dient u de voeding naar TEN te onderbreken en de handeling uit 
te voeren (zie hieronder). In Tabel 11 wordt de koppeling beschreven 
tussen de uitgang van de SMXI en SMXIS radiosignaalontvangers en 
de instructie die TEN zal uitvoeren:

Tabel 11 - Instructies met ontvanger SMXI, SMXIS
Uitgang N°1 Instructie “SbS” (Stap-voor-Stap)
Uitgang N°2 Instructie “Gedeeltelijke opening”
Uitgang N°3 Instructie “Open”
Uitgang N°4 Instructie “Sluit”

Indien de radio-ontvanger OXI uit de lijn NiceOpera wordt gebruikt, 
zal de ontvanger in de MODUS II UITGEBREID de onderstaande in-
structies kunnen verzenden:

Tabel 12 - Instructies met ontvanger OXI
Instructie n°1 “SbS” (Stap-voor-Stap)
Instructie n°2 Open gedeeltelijk 1
Instructie n°3 Open
Instructie n°4 Sluit
Instructie n°5 Stop
Instructie n°6 “SbS” (Stap-voor-Stap) Woonblok
Instructie n°7 “SbS” (Stap-voor-Stap) Hoge prioriteit
Instructie n°8 Open gedeeltelijk 2
Instructie n°9 Open gedeeltelijk 3
Instructie n°10 Open en Vergrendel automatisering
Instructie n°11 Sluit en Vergrendel automatisering
Instructie n°12 Vergrendel automatisering
Instructie n°13 Ontgrendel automatisering
Instructie n°14 On Timer Gebruikerslicht
Instructie n°15 On-Off Gebruikerslicht

Om de functionaliteiten van de radiosignaalontvanger toe te voegen, 
dient u de voeding naar TEN te onderbreken en de radiosignaalont-
vanger in te voeren, zoals weergegeven in Afb. 24. Na het invoeren 
herstelt u de voeding naar TEN (in de SM-koppeling kan een van de 
volgende ontvangers worden ingevoerd: SMXI, SMXIS of OXI).
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7.4 - BUFFERBATTERIJ

1. Monteer de PS334 onder de TN2010L

25

2. Haal de kabel van de batterij door de kabelingang van Ten

!
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3. Haal het membraam op de box van de besturingseenheid weg

27

4. Sluit de kabel op de batterijstekker aan
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7.5 - VOORBEREIDENDE MONTAGE VOOR OTA11

1. Draai de schroeven los en verwijder de dekplaten aan de zijkant
2. Draai de schroeven los en verwijder het bandje
3. Draai de meegeleverde pin vast en let daarbij op de plaats ten 

opzichte van de handgreep
4. Breng het kabeltje en de veer aan, zoals dat is aangegeven
5. Bevestig de veer met de meegeleverde schroef 4,2x13, schroef 

het bandje weer vast en breng tenslotte de hoes aan.
6. Snijd de voorkerving op het dekseltje door en sluit alles weer wa-

arbij u erom moet denken de dichting niet te pletten

7.6 ACCESSOIRES
Voor TEN zijn de volgende accessoires verkrijgbaar.
Raadpleeg de catalogus producten van Nice S.p.A. voor de complete en 
bijgewerkte lijst met accessoires.

SMXI / SMXIS Radio-ontvanger op 433,92MHz met digitale codering 
           Rolling Code
OXI  Radio-ontvanger op 433,92MHz met digitale codering; voorzien
 van Modus II uitgebreid voor het verzenden van 15 soorten
 instructie naar de besturingseenheid
OView Portable aansturings-en programmeereenheid met grafische 
 display
TNA2 Besturingseenheid voor TN2010L
OTA2 Steunbeugel voor motor met een lengte van 1250mm
OTA3 Steunbeugel voor motor met een lengte van 2000mm
TNA4 Stel aandrijfassen met een lengte van 1500mm
TNA5 Stel rechte standaard telescooparmen
TNA6 Stel gebogen standaard telescooparmen

Totale zwaarte-index %
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TNA8 Stel aandrijfassen met een met een lengte van 200 mm
OTA11 Voor ontgrendeling van buitenaf met metalen koordje
OTA12 Voor ontgrendeling van buitenaf met sluithaak voorzien van
 sleutel
TNA38 Retourinrichting voor 1 stel aandrijfassen
TS Waarschuwingsbord
PS324 Bufferbatterij

7.7 - LEVENSDUUR VAN HET PRODUCT

In hoofdstuk “11 Technische gegevens” vindt u de geschatte “leven-
sduur“ dat wil zeggen de gemiddelde economische levensduur van 
het product. Deze waarde wordt sterk beïnvloed door de zwaarte-in-
dex van de manoeuvres, dat wil zeggen door de som van alle facto-
ren die bijdragen aan het slijtageproces. Om deze schatting te kunnen 
maken dienen alle zwaarte-indexen van Tabel 13 bij elkaar opgeteld 
te worden; daarna dient u het resultaat daarvan te controleren in de 
grafiek van de geschatte levensduur. Bij voorbeeld TN2010 op een 
deur van 130 kg, waarvoor een kracht van 180Nm nodig is om hem 
te bewegen, voorzien van fotocellen en zonder andere uitputtingsele-
menten heeft een zwaarte-index gelijk aan 60% (30+20+10). Op basis 
van de grafiek wordt de levensduur op 18.000 cycli geschat.
Er wordt op gewezen dat de schatting van de levensduur gebaseerd 
is op berekeningen bij het ontwerpen en op proeven op prototypes; 
daar het om een schatting gaat, geeft dit geen enkele garantie voor de 
daadwerkelijke levensduur van het product.

Tabel 13 - Schatting van de levensduur met betrekking tot de 
zwaarte-index van de manoeuvre

Zwaarte-index % TN2010LR10 TN2010LR10
+

TN2020LR10
Gewicht van de vleugel kg

Tot 100 20 10

100 ÷ 180 30 20

180 ÷ 230 40 30

Oltre 230 60 50

Kracht om de vleugel te verplaatsen N

Tot 160 10 5

160 ÷ 240 20 15

240 ÷ 290 40 30

290 ÷ 350 - 50

Andere vermoeidheidselementen (in aanmerking te nemen als 
de mogelijkheid, dat dat gebeurt groter is dan 10%)
Omgevingstemperatuur hoger dan 40°C 
of lager dan 0°C of vochtigheidsgraad van 
meer dan 80%

10 10

Aanwezigheid van stof of zand 15 15

Aanwezigheid van zoute omgeving 20 20

Onderbreking manoeuvre door Foto 10 10

Onderbreking manoeuvre door Stop 20 20

Snelheid hoger dan “L4 snel” 15 15

Totale zwaarte-index % (zie Afbeelding 29):
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8 WAT TE DOEN ALS...
(Gids voor het oplossen van problemen)

Enkele inrichtingen bieden rechtstreeks bepaalde signaleringen, aan de hand waarvan de bedrijfsstatus of een eventuele storing kunnen worden 
herkend.
Als er een knipperlicht wordt aangesloten, zal dit tijdens de manoeuvre één maal per seconde knipperen; wanneer er een storing is, zal het kor-
tere knipperingen geven; deze knipperingen worden twee maal herhaald met daartussen een pauze van een seconde. Dezelfde signaleringen 
worden ook uitgevoerd met het gebruikerslicht.

Tabel 14 - Signaleringen op het knipperlicht Flash

Snelle knipperingen Oorzaak HANDELING

2 knipperingen
pauze van 1 seconde
2 knipperingen

Inwerkingtreding van een
fotocel

Bij het begin van de manoeuvre geven één of meer fotocellen geen toestemming tot
de manoeuvre, controleer of er obstakels zijn Dit is normaal tijdens de manoeuvre
als er daadwerkelijk een obstakel is.

3 knipperingen
pauze van 1 seconde
3 knipperingen

Inwerkingtreding van de be-
grenzer van de “Motorkracht”

Tijdens de manoeuvre heeft de deur meer wrijving ondervonden; controleer de oorzaak

4 knipperingen
pauze van 1 seconde
4 knipperingen

Inwerkingtreding van de
ingang STOP

Bij het begin van de manoeuvre of tijdens de manoeuvre is de ingang STOP in wer-
king getreden; controleer de oorzaak.

5 knipperingen
pauze van 1 seconde
5 knipperingen

Fout in de interne parameters
van de elektronische besturing-
seenheid

Wacht tenminste 30 seconden en probeer dan opnieuw een instructie te geven; als 
er geen verandering in de status optreedt, zou er een ernstig defect kunnen zijn en 
dient de elektronische kaart vervangen te worden.

6 knipperingen
pauze van 1 seconde
6 knipperingen

De maximumlimiet voor het
aantal manoeuvres per uur is
overschreden.

Wacht enkele minuten dat de begrenzer van het aantal manoeuvres weer onder de
maximumlimiet komt.

7 knipperingen
pauze van 1 seconde
7 knipperingen

Fout in de interne elektrische
circuits

Koppel alle circuits enige seconden van de stroomtoevoer los; probeer daarna een 
instructie te geven; als er geen verandering in de status optreedt, zou er een ernstig 
defect op de kaart kunnen zijn of in de bekabeling van de motor. Controleer en ver-
vang eventueel.

8 knipperingen
pauze van 1 seconde
8 knipperingen

Instructie al gegeven Er is al een andere instructie gegeven. Verwijder de aanwezige instructie om andere 
te kunnen geven.  

9 knipperingen
pauze van 1 seconde
9 knipperingen

Beweging geblokkeerd De besturingseenheid kan de ontvangen instructie niet uitvoeren aangezien de fun-
ctie “Blokkering automatisering” actief is

Brandt 3 sec. Vergrendeling besturingseenheid De weergave wordt geactiveerd bij ontvangst van een instructie “Blokkering automatisering”
2 langzame knippersignalen Ontgrendeling besturingseenheid De weergave wordt geactiveerd bij ontvangst van een instructie “Deblokkering automatisering”

Op de besturingseenheid van TEN bevinden zich een reeks ledjes die
elk bepaalde signaleringen kunnen geven, zowel wanneer alles normaal
functioneert als bij storingen.

a Led Bluebus
b Programmeer-Led L1  L8
c Led Stop, Sbs, Open, Close
d Uitgang knipperlicht
e Gebruikerslicht
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Tabel 15 - Leds op de klemmetjes van de besturingseenheid
Led BLUEBUS Oorzaak HANDELING
Uit Storing Controleer of er stroom is; controleer of de zekeringen niet in werking ge-

treden zijn; is dat het geval, controleer dan de oorzaak van de storing en 
vervang de zekeringen vervolgens met andere met dezelfde waarde.

Aan Ernstige storing Er is een ernstige storing opgetreden; probeer de besturingseenheid enkele 
seconden uit te zetten; als deze status niet verandert, is er een defect en 
dient de elektronische kaart vervangen te worden.

Eén knippering groene per seconde Alles OK Normale werking van de besturingseenheid
2 snelle groene knipperingen Er is een wijziging opge-

treden in de status van de 
ingangen

Dit is normaal wanneer er een wijziging optreedt op één van de ingangen: 
SbS, STOP, OPEN CLOSE of wanneer de fotocellen in werking treden of de
radiozender gebruikt wordt.

Serie rode knipperingen met daar-
tussen een pauze van een seconde

Verschillende Dit is dezelfde signalering als die op het knipperlicht of gebruikerslicht. Zie 
Tabel 14

Reeks snelle en langdurige rode 
knipperingen

Kortsluiting op de Blue-
bus-klem

De klem loskoppelen en de oorzaak van de kortsluiting op de Bluebus-aan-
sluitingen controleren. Na verwijdering van de kortsluiting begint de led na 
een tiental seconden opnieuw regelmatig te knipperen.
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L Led STOP  (rood)) Oorzaak HANDELING

Uit Inwerkingtreding van de
ingang STOP

Controleer de op de ingang STOP aangesloten inrichtingen

Aan Alles OK Ingang STOP actief
Led SbS Oorzaak HANDELING
Uit Alles OK Ingang SbS niet actief
Aan Inwerkingtreding van de

ingang SbS
Dit is normaal wanneer de op de ingang SbS aangesloten inrichting daa-
dwerkelijk actief is

Led OPEN Oorzaak HANDELING
Uit Alles OK Ingang OPEN niet actief
Aan Inwerkingtreding van de

ingang OPEN
Dit is normaal wanneer de op de ingang OPEN aangesloten inrichting daa-
dwerkelijk actief is

Led CLOSE Oorzaak HANDELING
Uit Alles OK Ingang CLOSE niet actief
Aan Inwerkingtreding van de

ingang CLOSE
Dit is normaal wanneer de op de ingang CLOSE aangesloten inrichting da-
adwerkelijk actief is

Tabel 16 - Gebruikerslicht van de besturingseenheid

Beschrijving
Uit Automatisering gestopt
Continu brandend Manoeuvre bezig
Aan 3s Instructie voor blokkering automatisering uitgevoerd
Knippert • De besturingseenheid moet het automatische zoeken van de krachten uitvoeren (zie par. 4.7). Als het  

gebruikerslicht ook knippert tijdens de manoeuvre wil dat zeggen dat het systeem bezig is met detecteren 
van kritieke punten van de beweging.
• Als het gesynchroniseerd met het knipperlicht knippert, is er een storing (zie de tabel: Signaleringen op 
het knipperlicht FLASH).

Tabel 17 - Leds op de toetsen van de besturingseenheid

Led L1 Beschrijving
Uit Bij normaal functioneren geeft dit aan dat de functie “Automatische sluiting” niet geactiveerd is.
Aan Bij normaal functioneren geeft dit aan dat de functie “Automatische sluiting” geactiveerd is.
Knippert • Programmering van de functies gaande.

• Eén enkele knippering bij stilstaande motor betekent dat de encoder zich in stand Overschrijding eindpositie 
hoog bevindt (positie meer dan of gelijk aan 95 %). Pas de positie aan en voer vervolgens de procedure voor het 
zoeken naar afstanden opnieuw uit.
• Als deze samen met L2 knippert betekent dit dat u de herkenningsfase voor de inrichtingen moet uitvoe-
ren (zie paragraaf “4.6 Herkennen van de aangesloten apparaten”).

Led L2 Beschrijving
Uit Bij normaal functioneren geeft dit aan dat “Terugloop na foto” niet actief is.
Aan Bij normaal functioneren geeft dit aan dat “Terugloop na foto” actief is.
Knippert • Programmering van de functies gaande

• Indien dit samen met L1 brandt, wil dit zeggen dat het noodzakelijk is de procedure voor het herkennen 
van de inrichtingen uit te voeren (zie paragraaf “4.6 Herkennen van de aangesloten apparaten”).

Led L3 Beschrijving
Uit Bij normaal functioneren geeft dit aan dat de functie “Automatisch sluiten” niet actief is.
Aan Bij normaal functioneren geeft dit aan dat de functie “Automatisch sluiten” actief is.
Knippert • Programmering van de functies gaande

• Indien dit samen met L2 brandt, wil dit zeggen dat het noodzakelijk is de procedure voor het herkennen
van de openings-en sluitstanden van de deur uit te voeren (zie paragraaf “4.7 Herkenning van de opening-
sen sluitstanden van de deur”).

Led L4 Beschrijving
Uit Bij normaal functioneren geeft dit aan dat de functie “Stand-By” niet actief is.
Aan Bij normaal functioneren geeft dit aan dat de functie “Stand-By” actief is.
Knippert • Programmering van de functies gaande

• Indien dit samen met L3 brandt, wil dit zeggen dat het noodzakelijk is de procedure voor het herkennen
van de openings-en sluitstanden van de deur uit te voeren (zie paragraaf “4.7 Herkenning van de opening-
sen sluitstanden van de deur”).

Led L5 Beschrijving
Uit Bij normaal functioneren geeft dit aan dat de functie “Lange terugloop” niet actief is.
Aan Bij normaal functioneren geeft dit aan dat de functie “Lange terugloop” actief is.
Knippert • Programmering van de functies gaande
Led L6 Beschrijving
Uit Bij normaal functioneren geeft dit aan dat de functie “Voorwaarschuwing” niet actief is.
Aan Bij normaal functioneren geeft dit aan dat de functie “Voorwaarschuwing” actief is.
Knippert • Programmering van de functies gaande.
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Led L7 Beschrijving
Uit Bij normaal functioneren geeft dit aan dat de functie “Gevoeligheid stroommeting” niet actief is.
Aan Bij normaal functioneren geeft dit aan dat de functie “Gevoeligheid stroommeting” actief is.
Knippert • Programmering van de functies gaande.
Led L8 Beschrijving
Uit Bij normaal functioneren geeft dit aan dat er 1 motor is geïnstalleerd.
Aan Bij normaal functioneren geeft dit aan dat er 2 motoren zijn geïnstalleerd.
Knippert • Programmering van de functies gaande.

• Eén enkele knippering bij stilstaande motor betekent dat de encoder zich in stand Overschrijding eindpositie 
laag bevindt (positie minder dan of gelijk aan 5%). Pas de positie aan en voer vervolgens de procedure voor het 
zoeken naar afstanden opnieuw uit.

8.1 OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

In Tabel 18 kunt u nuttige aanwijzingen vinden om eventuele storingen te verhelpen die u tijdens de installatie of bij een eventueel defect tegen kunt 
komen.

Tabel 18 - Opsporen van storingen

Symptomen Mogelijke oorzaak en eventuele remedie

De radiozender stuurt de deur niet aan en het
ledlampje op de zender gaat niet branden

Controleer of de batterijen van de zender leeg zijn; vervang ze zo nodig.

De radiozender stuurt de deur niet aan, maar
het ledlampje 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 zendercorrect wordt uitgezonden; u gaat hiervoor empirisch 
te werk: druk op een toets en plaats het ledlampje op de antenne van een gewoon radiotoestel 
(het beste is een goedkoop toestel) dat aan staat en afgestemd is op de FMband op de frequen-
tie van 108,5Mhz of zo dicht mogelijk daarbij; nu zou u een zacht krakend geluid moeten horen

Er wordt geen enkele manoeuvre aangestuurd
en het ledlampje OK knippert niet

Controleer of de stroomvoorziening naar de TEN van de elektriciteitsleiding een spanning van 
230V heeft. Vergewis u ervan dat de zekeringen F1 en F2 niet onderbroken zijn; zo ja, dan 
dient u de oorzaak van de storing op te sporen en ze met andere met dezelfde stroomwaarde 
en kenmerken te vervangen (Afbeelding 31).

Er wordt geen enkele manoeuvre aangestuurd
en het knipperlicht knippert niet

Controleer of de instructie daadwerkelijk ontvangen is. Als de instructie de ingang SbS be-
reikt, moet het ledlampje tweemaal knipperen om aan te gevan dat de instructie ontvangen is.

De manoeuvre gaat niet van start en het knip-
perlicht knippert enkele malen

Tel het aantal malen dat dat licht knippert en controleer aan de hand van de gegevens in 
Tabel 14.

De manoeuvre gaat van start, maar onmiddel-
lijk daarna vindt er een korte terugloop plaats

De geselecteerde kracht zou te klein kunnen zijn om de deur te laten bewegen. Controleer of
er geen obstakels zijn en selecteer eventueel een grotere kracht.

F1

F2

31 Tabel 19 - Kenmerken van de zekeringen F1 en F2

F1 Zekering netvoeding = 1,6 A

F2 Zekering besturingseenheid = 1.6 Vertraagd

8.2 - LIJST HISTORIE ANOMALIEËN

TEN permette di visualizzare le eventuali anomalie che si sono verificate nelle ultime 8 manovre, ad esempio l’interruzione di una manovra per l’inter-
vento di una fotocellula o di un bordo sensibile. Om de lijst anomalieën te verifiëren gaat als volgt te werk:
1. Druk op de toets  en houd die ongeveer 3s ingedrukt
2. Laat de toets  los wanneer het ledlampje L1 begint te knipperen
3. Druk op de toetsen  of  om het brandende ledlampje naar L8 te verplaatsen, dat wil zeggen het “ledlampje ingang” voor de parameter 

“Lijst anomalieën”
4. Druk op de toets  en houd die ingedrukt (de toets  moet tijdens alle stappen 5 en 6 ingedrukt gehouden worden).
5. Wacht ongeveer 3s; daarna zullen de ledlampjes gaan branden die overeenkomen met de manoeuvres waar zich een anomalie heeft 

voorgedaan. Het ledlampje L1 geeft de uitkomst van de meest resilvia cente manoeuvre aan, het ledlampje L8 geeft de uitkomst van de 
achtste aan. Als het ledlampje aan is, betekent dit dat er zich tijdens de manoeuvre anomalieën hebben voorgedaan; als het ledlampje uit 
is, betekent dit dat de manoeuvre ten einde is gekomen zonder anomalieën.

6. Druk op de toetseni  en  om de gewenste manoeuvre te selecteren: Het ledlampje in kwestie zal zoveel keer knipperen als het knipper-
licht dat normaal doet na een anomalie (zie Tabel 14).

7. Laat de toets  los.
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L 9 ONDERHOUD VAN HET PRODUCT

Om de veiligheid op een constant niveau te houden en een zo lang 
mogelijke levensduur van de gehele automatisering te waarborgen is 
regelmatig onderhoud vereist.

 Het onderhoud moet uitgevoerd worden met volledige 
inachtneming van de veiligheidsvoorschriften van deze hand-
leiding en volgens de van kracht zijnde wettelijke voorschriften 
en regelgeving.
Volg voor de andere inrichtingen die niet tot de TEN behoren de aanwi-
jzingen van het desbetreffende onderhoudsplan daarvoor op.

Voor TEN is een geprogrammeerde onderhoudsbeurt vereist die op 
zijn minst binnen 6 maanden of 4.000 manoeuvres na de vorige on-
derhoudsbeurt uitgevoerd moet worden:
1. Koppel alle bronnen van elektrische stroomvoorziening los.
2. Controleer alle materialen waaruit de automatisering bestaat op 

kwaliteitsvermindering en let daarbij vooral op aantasting of roest-
vorming van de structurele delen; vervang die delen welke onvol-
doende garantie bieden.

3. Controleer de staat van slijtage van alle bewegende delen: tele-
scooparmen, kabels van de tegengewichten en alle delen van de 
vleugel; vervang de versleten onderdelen.

4. Sluit de elektrische stroomvoorziening weer aan en voer alle test 
en controles uit zoals die in paragraaf “5.1 Eindtest” voorzien zijn.

10 AFDANKING VAN HET PRODUCT

 

Dit product maakt integraal deel uit van de automatise-
ring en moet daarom samen met de automatisering wor-
den afgedankt.

Zoals ook voor de installatiehandelingen geldt, moeten de handelingen 
voor afdanking aan het einde van de levensduur van dit product door 
gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
Dit product bestaat uit verschillende soorten materialen: sommige 
kunnen gerecycled worden, andere moeten als afval verwerkt worden. 
Win informatie in over de methoden voor recycling of afvalverwerking 
die voorzien zijn in de voorschriften die in uw regio voor deze pro-
ductcategorie gelden.

!  LET OP!
 Bepaalde onderdelen van het product kunnen verontrei-

nigende of gevaarlijke stoffen bevatten die bij versprei-
ding in de omgeving schadelijke gevolgen voor het milieu 
of de volksgezondheid kunnen hebben.

 

Zoals door het symbool hiernaast wordt aan-
gegeven, is het verboden dit product bij het 
huishoudelijk afval weg te gooien. Pas ge-
scheiden afvalinzameling voor afdanking toe 
volgens de plaatselijk geldende voorschriften, 
of lever het product weer in bij de verkoper 
op het moment dat u een nieuw vergelijkbaar 
product aanschaft.

 

!  LET OP!
 De plaatselijk geldende regelgeving kan zware sancties 

opleggen in geval van illegale dumping van dit product.
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11 TECHNISCHE KENMERKEN

Teneinde haar producten steeds meer te vervolmaken behoudt NICE S.p.a. zich het recht voor op elk gewenst moment en zonder voorbericht 
wijzigingen in haar producten aan te brengen, waarbij functionaliteit en gebruiksbestemming echter gehandhaafd blijven.
Alle technische gegevens hebben betrekking op een omgevingstemperatuur van 20°C (±5°C)

Technische gegevens: TEN
Model type TN2020LR10 TN2010LR10 TN2010LR10+TN2020LR10
Typologie

/
Elektromechanische reductiemotor voor het automatische manoeu-

vreren van buiten de gevel en binnen de gevel draaiende kanteldeuren 
voor particulier gebruik compleet met elektronische besturingseenheid

Maximumkoppel bij de start 320Nm 350Nm 500Nm
Nominale koppel 220Nm 240Nm 330Nm
Snelheid loos 1.4 rpm (24V ) 1.7rpm; de besturingseenheid biedt de mogelijkheid 6 snelhe-

den te programmeren
Snelheid bij het nominale koppel 0.9 rpm (24V ) 1.2rpm
Maximale frequentie werkingscycli bij het nominale 
koppel (de besturingseenheid beperkt het aantal cycli 
tot het maximum zoals voorzien in de tabellen 3 en 4) *

25 cycli/uur 15 cycli/uur 25 cycli/uur

Maximumduur continue werking bij het nominale koppel (de 
besturingseenheid beperkt de duur van continue werking 
tot het maximum zoals voorzien in de tabellen 3 en 4) **

14 minuten 22 minuten 14 minuten

Gebruikslimieten Over het algemeen is TEN in staat uitgebalanceerde deuren met een oppervlakte tot 8m2 bij 1 motor en tot 
14m2 bij 2 motoren te automatiseren, volgens de limieten zoals voorzien in de Tabel 2 te automatiseren.

Levensduur Geschat op 10000 à 50000 cycli, op basis van de in Tabel 13 opgevoerde voorwaarden
Stroomvoorziening TEN 24 V  (-30% +50%) 230V  (-10% +15%) 50/60Hz.
Stroomvoorziening TEN/V1 120V  (-10% +15%) 50/60Hz.
Maximaal opgenomen vermogen bij de
start [overeenkomende met Ampère]

130 W (5.5A) 240 W (1A)
[2A uitvoering V1]

350 W (1.4A)
[3A uitvoering V1]

Isolatieklasse III I I
Noodstroomtoevoer / Ja
Gebruikerslicht Intern led-lampje
Uitgang knipperlicht / Voor 1 knipperlicht LUCYB;

MLB of MLBT (lamp 12V, 21W) /

Uitgang BlueBUS / Een uitgang met een belasting van 
maximaal 12 eenheden BlueBUS /

Ingang STOP

/

Voor normaal gesloten contacten, 
normaal open contacten en/of voor 
constante weerstand 8,2KΩ, met 
automatische herkenning van de 
“normale” status (een verandering 

ten opzichte van de opgeslagen sta-
tus veroorzaakt de instructie “STOP”)

/

Ingang SbS / Voor normaal open contacten (sluiting van 
het contact veroorzaakt de instructie SbS) /

Ingang OPEN / Voor normaal open contacten (het sluiten 
van het contact geeft de instructie OPEN) /

Ingang SLUIT / Voor normaal open contacten (het sluiten 
van het contact geeft de instructie SLUIT) /

Ingang RADIOANTENNE / 52Ω voor kabel van het type
RG58 of dergelijke /

Insteken van radio / Connector SM voor ontvanges
SMXI, SMXIS of OXI /

Programmeerbare functies
/

8 functies van het type ON-OFF 
en 8 afstelbare functies (zie de 

tabellen 8 en 9)
/

Functies met zelflering

/

Zelflering van de op de uitgang Blue-
BUS aangesloten inrichtingen.

Zelflering van het soort inrichting
“STOP” (contact NO, NC of weer-
stand 8,2KΩ) Herkenning van de

openings-en sluitstanden van de deu-
ren en berekening van de punten van 
vertraging en gedeeltelijke opening

/

Werkingstemperatuur -20°C ... +50°C
Gebruik in bijzonder zure, zoute of poten-
tieel explosieve omgeving Nee

Beschermingsklasse IP 44
Afmetingen 512 x 150 x h158 mm
Gewicht 7.2 kg 10 kg
Opmerking TN2020LR10 TN2010LR10 TN2010LR10+TN2020LR10
* Op 50°C is de maximale werkingsfre-
quentie (cycli/uur): 4 6 4

** Op 50°C is de maximale tijd van continue
werking (minuten): 12 6 7
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L EU-verklaring van overeenstemming (N. 258/TN)

en inbouwverklaring betreffende “niet voltooide machines”

Opmerking - De inhoud van deze verklaring stemt overeen met hetgeen verklaard is in het officiële document dat is neergelegd bij de vesti-
ging van Nice S.p.A., en in het bijzonder met de laatste revisie hiervan die vóór het afdrukken van deze handleiding beschikbaar was. Onder-
staande tekst is om redactionele redenen aangepast. Een kopie van de originele verklaring kan worden aangevraagd bij Nice S.p.A. (TV) Italy.

Revisie: 6 Taal: NL

Naam fabrikant: NICE S.p.A.
Adres: Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italy
Gemachtigde voor de samenstelling
van de technische documentatie:

NICE S.p.A.

Adres: Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italy
Type product: Elektromechanische reductiemotor met ingebouwde besturingseenheid
Model/type: TN2010L, TN2020L
Accessoires: Raadpleeg de catalogus

Ondergetekende Roberto Griffa verklaart onder eigen verantwoordelijkheid als Chief Executive Officer dat het bovenvermelde product voldo-
et aan de vereisten van de onderstaande richtlijnen:

• Richtlijn 2014/30/UE (EMC) EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Bovendien voldoet het product aan de onderstaande richtlijn volgens de voor “niet voltooide machines” geldende vereisten
(Bijlage II, deel 1, rubriek B):
Richtlijn 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtli-
jn 95/16/EG (herschikking).
- Hierbij wordt verklaard dat het relevante technische dossier is ingevuld volgens de aanwijzingen in bijlage VII B van de richtlijn 2006/42/ 

EG en dat daarbij aan de navolgende essentiële eisen is voldaan:
1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.2.1 - 1.2.6 - 1.5.1 -1.5.2 - 1.5.5 - 1.5.6 - 1.5.7 - 1.5.8 - 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 

“niet voltooide machine” te bezorgen, zonder daarbij aan zijn eigen intellectueel eigendomsrecht afbreuk te doen.
- Indien de “niet voltooide machine” in gebruik wordt genomen in een land waar officieel een andere taal wordt gesproken dan de taal waa-

rin deze verklaring is opgesteld, is de importeur verplicht de vertaling van de desbetreffende verklaring toe te voegen.
- Het is niet toegestaan de “niet voltooide machine” in gebruik te nemen voordat de uiteindelijke machine waarin zij zal worden ingebouwd, 

in overeenstemming wordt verklaard met de bepalingen van de Richtlijn 2006/42/EG, waar toepasselijk.

Bovendien voldoet het product aan de navolgende normen:

EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 62233:2008
EN 60335-2-103:2015

Plaats en datum: Oderzo, 05/09/2017

         Ing. Roberto Griffa (Chief Executive Officer)  
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GEBRUIKSHANDLEIDING (te overhandigen aan de eindgebruiker)

Aanwijzingen en aanbevelingen bestemd voor de gebruiker van de reductiemotor TEN
Belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid

 Het is voor de veiligheid van mensen belangrijk deze aanwijzingen op te volgen

Bewaar deze aanwijzingen
Deze aanwijzingen kunnen een aanvulling zijn op de “Aanwijzingen en aanbevelingen voor het gebruik van de automatisering” die de installateur aan de eigenaar van de automatisering zal overhandigen
en die hiermee aangevuld dienen te worden.

Proficiat met de keuze van een product Nice voor uw automatisering! Nice S.p.a. produceert componenten voor het 
automatiseren van poorten, deuren, rolpoorten, rolluiken en zonwering: reductiemotors, besturingseenheden, afstandsbedieningen, 
waarschuwingslichten, fotocellen en accessoires. Nice gebruikt uitsluitend kwaliteitsmateriaal en -bewerkingen, en geroepen als zij 
zich voelt, zoekt ze naar vernieuwende oplossingen die haar apparaten - verzorgd in de technische esthetische en ergonomische 
aspecten - zo gebruiksvriendelijk mogelijk maakt: in het uitgebreide programma van Nice zal uw installateur ongetwijfeld dat product 
uitgekozen hebben dat het meest aan uw eisen beantwoordt. Nice is echter niet de fabrikant van uw automatiseringsinstallatie, die 
daarentegen het resultaat is van analyse, evaluatie, keuze van materialen, en het aanleggen daarvan door uw vertrouwensinstallateur.
Elke automatisering is uniek en alleen uw installateur bezit de ervaring en het vakmanschap dat nodig is om een installatie volgens uw 
verlangens uit te voeren, veilig en betrouwbaar in de tijd, en vooral volgens de regelen der kunst, dat wil zeggen conform de geldende 
voorschriften. Een automatiseringsinstallatie is een groot gemak, een waardevol veiligheidssysteem en kan met een beetje aandacht 
tot in lengte van dagen duren. Ook al beantwoordt de automatisering in uw bezit aan het in normen en wetten voorgeschreven 
veiligheidsniveau, dit sluit niet uit dat er een “restrisico” bestaat, dat wil zeggen de mogelijkheid dat er gevaarlijke situaties kunnen 
ontstaan, die gewoonlijk te wijten zijn aan onverantwoordelijk of zelfs verkeerd gebruik; hierom willen wij u enige adviezen geven hoe u 
met de automatisering dient om te gaan teneinde elk eventueel probleem te voorkomen:
• Voordat u de automatisering voor de eerste maal gaat gebruiken, is het raadzaam u door de installateur te laten uitleggen 

waar de restrisico’s ontstaan, en enkele minuten van uw tijd te besteden aan het lezen van deze handleiding met aanwijzingen en 
aanbevelingen voor de gebruiker die de installateur u overhandigd heeft. Bewaar deze handleiding voor eventuele toekomstige 
twijfels en geef haar aan een eventuele nieuwe eigenaar van de automatisering.

• Fotocellen zijn geen veiligheidsinrichting maar vormen slechts een hulpinrichting voor de veiligheid. De technologie 
daarvan is uiterst betrouwbaar, maar de fotocellen kunnen onder extreme omstandigheden niet goed werken of zelfs defect raken, 
iets wat in bepaalde gevallen niet onmiddellijk duidelijk zou kunnen zijn. Daarom, en in ieder geval als goede regel:
- Is de doorgang is slechts toegestaan wanneer de poort of de deur helemaal open staat en de vleugels niet meer bewegen.
- IS doorgang TEN STRENGSTE VERBODEN terwijl de poort of de deur dicht gaat!
Controleer regelmatig of de fotocellen goed werken en laat de onderhoudscontroles tenminste om het half jaar uitvoeren.

• Uw automatisering is een machine die getrouwelijk uw instructies opvolgt; onverantwoordelijk en oneigenlijk gebruik kan 
maken dat het een gevaarlijke machine wordt: laat de automatisering niet werken als er zich mensen, dieren of zaken binnen haar 
bereik bevinden.

• Kinderen: een automatiseringsinstallatie biedt een hoge graad van veiligheid, doordat ze met haar beveiligingssystemen de 
manoeuvre bij aanwezigheid van mensen of zaken onderbreekt en altijd een voorspelbare en veilige activering garandeert. Het is in 
ieder geval verstandig kinderen te verbieden in de buurt van de installatie te spelen en de afstandsbedieningen buiten hun bereik te 
houden om te voorkomen dat de installatie per ongeluk in werking komt: het is geen speelgoed!

• Controleer de installatie dikwijls, vooral de kabels, veren en steunen, om eventuele problemen met de balancering en tekenen 
van slijtage of schade tijdig te ontdekken. Controleer eens per maand of de motor terugloopt wanneer de deur een 50 mm hoog 
voorwerp raakt dat op de grond ligt. Gebruik de automatisering niet, als het nodig is een reparatie of afstelling uit te voeren, daar een 
defect aan de installatie of een niet-correct uitgebalanceerde deur verwondingen kan veroorzaken.

• Storingen: Zodra u constateert dat de automatiseringsinstallatie niet werkt zoals ze dat zou moeten doen, dient u de stroomtoevoer 
naar de installatie te onderbreken en haar handmatig te ontgrendelen. Probeer niet zelf te repareren, maar roep de hulp van uw 
vertrouwensinstallateur in: intussen kan de installatie werken als een niet geautomatiseerde toegang, wanneer u de reductiemotor 
op de hieronder beschreven manier ontgrendeld hebt.

• Onderhoud: Zoals elke machine heeft uw installatie periodiek onderhoud nodig om haar zo lang mogelijk en geheel veilig te laten 
werken. Stel met uw installateur een onderhoudsplan met periodieke frequentie op; Nice raadt bij normaal gebruik bij een woning 
een onderhoudsbezoek om het half jaar aan, maar dit tijdsbestek kan variëren in functie van een meer of minder intensief gebruik. 
Alle controle-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

• Ook al bent u van mening dit te kunnen doen, breng geen wijzigingen aan de installatie en de programmerings- en afstellingsparameters 
van uw automatiseringsinstallatie aan: uw installateur is aansprakelijk.

• De eindtest, de periodieke onderhoudswerkzaamheden en de eventuele reparatiewerkzaamheden dienen gedocumenteerd te 
worden door wie die uitvoert en de documenten dienen door de eigenaar van de installatie bewaard te worden.

De enige werkzaamheden die de gebruiker regelmatig kan en moet uitvoeren zijn het reinigen van de glaasjes van de fotocellen en 
het verwijderen van bladeren en stenen die het automatisme in diens werking kunnen belemmeren. Om te voorkomen dat iemand 
de deur in beweging kan brengen dient u eraan te denken Voordat u gaat beginnen, dient u er aan te denken de automatisering 
te ontgrendelen (zoals hieronder beschreven), alle bronnen van stroomvoorziening (ook de bufferbatterijen indien aanwezig) los te 
koppelen en voor het schoonmaken alleen een vochtige in water gedrenkte doek te gebruiken.

• Afvalverwerking: Als de automatisering niet meer gebruikt kan worden, dient u zich ervan te vergewissen dat de sloop daarvan 
door gekwalificeerd personeel wordt uitgevoerd en dat het materiaal volgens de plaatselijk geldende voorschriften wordt hergebruikt 
of naar de afvalverwerking wordt gezonden.

• In geval van defecten of stroomuitval: In afwachting van het bezoek van uw installateur, (of het terugkeren van de elektrische 
stroom als de installatie niet van bufferbatterijen voorzien is), mag de installatie gebruikt worden als elke andere niet-geautomatiseerde 
toegang. Hiertoe dient u de automatisering handmatig te ontgrendelen: aan deze handeling, die de enige is die de gebruiker van de 
automatisering mag uitvoeren, heeft Nice bijzonder veel aandacht besteed om u altijd een maximum aan gebruiksvriendelijkheid te 
garanderen, zonder dat u gereedschap moet gebruiken of fysieke kracht moet aanwenden.
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Deblokkeren  en blokkeren  van de reductiemotor (handmatige beweging)
voordat u dit gaat doen dient u erop te letten dat ontgrendeling alleen kan plaatsvinden wanneer de vleugel stil staat.
De reductiemotor is uitgerust met een mechanisch systeem waarmee de poort handmatig geopend en gesloten kan worden.
De handmatige bediening moet worden gebruikt als er geen stroom is of bij een storing in het systeem.
Bij een defect in de reductiemotor kan echter worden geprobeerd om de deblokkering van de motor te gebruiken, om na te gaan of 
de storing niet in het deblokkeringsmechanisme zit.

Om te deblokkeren: draai de hendel naar links en beweeg
de vleugel handmatig.

Om te blokkeren: zet de hendel terug in de verticale positie 
door hem naar rechts te draaien. Beweeg de vleugel hand-
matig tot hij aangekoppeld is.

Bediening wanneer de veiligheidsinrichtingen buiten gebruik zijn: indien de veiligheidsinrichtingen van de deur niet correct 
mochten functioneren, kunt u de deur toch bedienen.
• Activeer de bediening van de deur (met de afstandsbediening, sleutelschakelaar, etc.); als alles in orde is zal de deur normaal open 
of dicht gaan, anders zal het knipperlicht enkele malen knipperen en zal de manoeuvre niet van start gaan (het aantal malen dat het 
knipperlicht knippert heeft te maken met de reden waarom de manoeuvre niet van start kan gaan).
• In dit geval moet u de bedieningsinrichting binnen 3 seconden nogmaals activeren en geactiveerd houden.
• Na ongeveer 2s komt de deur in beweging en wel in de modus “iemand aanwezig”, d.w.z. zolang de bedieningsinrichting geactiveerd 
blijft, beweegt de deur; zodra de bedieningsinrichting losgelaten wordt, stopt de deur.
Wanneer de beveiligingen buiten gebruik zijn, moet het automatisme zo snel mogelijk gerepareerd worden.

Vervanging van de batterij van de afstandsbediening: als uw afstandsbediening na enige tijd minder lijkt te werken, of helemaal 
niet te werken, zou dit eenvoudigweg kunnen komen omdat de batterij leeg is (afhankelijk van het type daarvan kan dat na verschillen-
de maanden of na twee/drie jaar zijn). U kunt dit zien doordat het waarschuwingslampje dat de doorzending bevestigt, zwak brandt, 
of helemaal niet brandt, of slechts eventjes brandt. Voordat u zich tot de installateur wendt kunt u proberen de batterij van een andere 
zender die wèl werkt, in te zetten: als dit de oorzaak van de storing is, behoeft u alleen maar een nieuwe batterij van hetzelfde type in 
te zetten.
Let op: De batterijen bevatten vervuilende stoffen: gooi ze niet met het gewone huisvuil weg, maar gebruik de methoden die in de 
plaatselijke voorschriften voorzien zijn.

Bent u tevreden? Indien u in uw huis nog een nieuwe automatiseringsinstallatie zou willen, kunt u zich, wanneer u zich tot dezelfde 
installateur en Nice wendt, van de adviezen van een specialist en de meest geavanceerde producten op de markt verzekeren. Het 
resultaat: een automatisering die het best functioneert en een maximale compatibiliteit met de andere automatiseringen. Wij bedanken 
u voor het lezen van deze aanbevelingen, en wij hopen dat u veel plezier van uw nieuwe installatie zult hebben: wend u voor elke vraag, 
nu of in de toekomst, vol vertrouwen tot uw installateur.
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www.niceforyou.com

Nice S.p.A.
Via Pezza Alta, 13
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com


