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EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Fabrikant:
Adres:
Verklaart dat:

FAAC S.p.A.
Via Benini, 1  - 40069  Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË
De elektronische kaart mod. E024S,
• in overeenstemming is met de fundamentele veiligheidseisen van de volgende
EEG‑richtlijnen:

2006/95/EG Laagspanningsrichtijn
2004/108/EG richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit
Aanvullende opmerking:
Dit product is getest in een specifieke homogene configuratie
(alle door FAAC S.p.A. vervaardigde producten).
Bologna, 01-03-2009.

De Gedelegeerd Bestuurder
A. Marcellan

• Let op! Het is van belang voor de veiligheid van personen dat deze instructies in hun geheel zorgvuldig wordt
opgevolgd.
• Een foutieve installatie of foutief gebruik van het product kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
• Lees de instructies aandachtig door alvorens te beginnen met de installatie van het product, en bewaar ze om ze in de
toekomst te kunnen raadplegen.
• Het symbool
is een aanduiding voor belangrijke opmerkingen voor de veiligheid van personen en om het
automatische systeem in goede staat te houden.
• Het symbool
vestigt de aandacht op opmerkingen over de eigenschappen of de werking van het
product.
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WAARSCHUWINGEN

ELEKTRICITEITSKAST E024S
0

De scharnieren kunnen naar boven worden verplaatst om de
kast te kunnen openen (Fig. C); ze kunnen eveneens worden
verwijderd en op een andere plaats worden gezet, om het
deksel naar rechts of links te kunnen openen.

LAY-OUT KAST

De elektriciteitskast bevat de elektronische apparatuur E024S en de voorzieningen voor de voeding
daarvan, en moet dus gedurende heel de installatie voorzichtig worden gehanteerd om beschadiging van de onderdelen daarvan te voorkomen.
De afmetingen van de kast zijn weergegeven in Fig.A:

Fig. C

306

Bedek, zodra de kast op de gekozen plaats is bevestigd, de
bevestigingsgaten (ref.a Fig.B) en de gebruikte schroeven met
de bijgeleverde doppen zoals in Fig.D.

Fig. D

225

64

Na de elektrische kaart te hebben aangesloten op de
verschillende delen van het automatische systeem, moet
de kast worden gesloten door het deksel op de rand met de
dichting te plaatsen (Fig.E).

Waarden in mm

13

0

Fig. A

In Fig.B zijn de vier gaten Ø 5 mm voor de bevestiging
van de kast aan de muur (ref.a), de drie andere reeds
aanwezige gaten voor de montage van de kabelklemmen
M16/M20/M25 (ref.b) en de twee scharnieren van het deksel
(ref.c) aangegeven.

a

230V -> 2,5A - 250V
115V -> 4A - 120V

c

Fig. E

NEDERLANDS

Draai vervolgens de vier bijgeleverde schroeven vast om
de beschermingsgraad tegen invloeden van buitenaf te
garanderen (Fig.F).

a

b

c

Fig. F

Fig. B


ELEKTRONISCHE APPARATUUR E024S
1

WAARSCHUWINGEN

Alvorens een willekeurige ingreep op de elektronische apparatuur uit te voeren (aansluitingen, onderhoud) moet altijd de
stroomvoorziening worden losgekoppeld.
-	Zorg dat er bovenstrooms van de installatie een magnetothermische differentieelschakelaar is gemonteerd met een geschikte
inschakellimiet.
- Houd de voedingskabels altijd gescheiden van de kabels voor de bediening en de beveiliging (drukknop, ontvanger, fotocellen, etc.).
- Om elektrische storingen te vermijden moeten gescheiden kabelmantels of afgeschermde kabels (met scherm aangesloten op
de massa) worden gebruikt.

LAYOUT EN AANSLUITINGEN

230 Vac 50Hz
or

115 Vac 60Hz *1

NEDERLANDS

2

(VOLLEDIGE OPENING)
(GEDEELTELIJKE OPENING)

*1 De voedingddpannig heeft betrekking op de gekochte versie E024S.
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3.2

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Klem en/of
Klemmenbord

230Vac (+6% -10%) - 50Hz
or
115Vac (+6% -10%) - 60Hz

Voedingsspanning *2

4W

Opgenomen vermogen

BESCHRIJVING KLEMMENBORDEN
Beschrijving

1

+24V

Voeding accessoires

2

GND

Negatieve draad

STOP

Inrichting met N.C.contact die het
automatische systeem
blokkeert

Max. belasting motor

150W x 2

Max. stroom accessoires
(+24V)

250 mA

3

Max. stroom BUSaccessoires

400 mA

4

OPEN B

Omgevingstemperatuur

-20°C... +55°C

5

OPEN A

Veiligheidszekeringen *2

F1 = zelfherstellend;
F2 = T2A-250V or T4A-120V

Bedrijfslogica’s

J10
RODE klem

5 minuut (vast)
Variabel, afhankelijk van de zelflerende
procedure (max. 10 min.)

Pauzetijd
Ingangen op
klemmenbord

Open A, Open B, Stop, BUS (I/O)
Voeding, batterij,
module XF433 of XF868

Ingangen op connector
Uitgangen op
klemmenbord

Motoren, lichtsignaal, voeding,
accessoires, elektrische vergrendeling,
contact verlichting (brandt 90 sec.)

Programmeerbare
functies

Logica (A, E, AP, EP,A1,B,C),
Snelheid (hoog en laag)

Functies zelflerend
systeem

Pauzetijd,
vertraging vleugel bij sluiting

Type geïntegreerde
radiokanalen

DS, SLH (max. 250 kanalen)
LC (max. 250 kanalen )

BUS

Connector VOEDING

J2

Klemmenbord bediening VERLICHTING

J3

Klemmenbord LICHTSIGNAAL

J4

Klemmenbord ELEKTRISCHE VERGRENDELING

J5

Klemmenbord BEDIENINGSINSTRUMENTEN

J7

Klemmenbord MOTOR 1

J8

Klemmenbord MOTOR 2

J9

Snelaansluiting XF-MODULE

J10

Klemmenbord BUS

J11

Connector BATTERIJ

SW1

Drukknop SETUP

SW2

Drukknop SPEED

SW3

Drukknop LOGIC

DS1

Dipschakelaar programmering

F1

Zekering beveiliging accessoires

F2

Zekering beveiliging transformator en motoren

LED

Signaleringsleds

Veiligheidsinrichting met
BUS-technologie
Uitgang bediening
verlichting (relaisspoel
aansluiten op 24Vdc100mA max.)

J2
GRIJZE klem

SERVICE LIGHT

J3
ORANJE klem

LAMP

Signaallamp
24Vdc - 15W

J4
LICHTBLAUWE klem

LOCK

Elektrische vergrendeling
12Vac of 24Vdc
(te installeren op vleugel 1)

J7

MOT1

Motor 1 (vleugel 1)

J8

MOT2

Motor 2 (vleugel 2)

3.3

beknellingbeveiliging

De functie van de elektronische anti-inklemmingsbeveiliging
wordt verkregen via de controle van het stroomverbruik of
van de encoder van de aandrijvingen die zijn aangesloten
op E024S.
Als de poort tijdens de openings- of sluitingsbeweging een obstakel tegenkomt, wordt de beknellingsbeveiliging geactiveerd,
waardoor de bewegingsrichting van de aandrijving wordt omgedraaid en feitelijk de veiligheidsgraad van het automatisch
systeem wordt verhoogd.

BESCHRIJVING ONDERDELEN

J1

Inrichting met N.A.-contact
(zie hst. BEDRIJFSLOGICA’S)

Met vleugel 1 wordt de vleugel bedoeld die bij
het openen als eerste open gaat.
De bediening van de verlichting is actief
gedurende heel de openings- of sluitingsbeweging
van de poort, en 90 seconden daarna.

*2 De voedingsspanning en de zekering hebben betrekking
op de gekochte versie.

3.1

J5

A, E, AP, EP,A1,B,C

Werkingstijd (time-out):

Aangesloten inrichting

4

PROGRAMMERING VAN DE LOGICA

Er kunnen 7 bedrijfslogica's worden geselecteerd door meerdere keren op de toets SW3 LOGIC te drukken.
De geselecteerde logica wordt vervolgens weergegeven
door de led LD7: Het aantal keer knipperen komt overeen met
de geselecteerde logica
Zie paragraaf 6.3.3

5

PROGRAMMERING VAN DE SNELHEID

De snelheid kan op elk willekeurig moment worden geregeld door
op de knop SW2 te drukken.
De geselecteerde snelheid wordt vervolgens weergegeven door
de led LD8:
Led aan = snelheid HOOG
Led uit
= snelheid LAAG



6.3

INBEDRIJFSTELLING
6.1

  CONTROLE VAN DE LEDS

Alvorens enige manoeuvre uit te voeren moet
een SETUP-cyclus worden uitgevoerd.

In de onderstaande tabel wordt de status van de leds weergegeven
in relatie tot de status van de ingangen (de conditie van het
automatische systeem gesloten, in de ruststand, is dikgedrukt).
Controleer de status van de signaleringsleds aan de hand van
de volgende tabel.

Indien het type motor wordt veranderd met de
dipschakelaars DS3 en DS4 nadat de SETUP is
uitgevoerd, dan wordt gevraagd een nieuwe
SETUP uit te voeren.

Tab. 1 - Werking van de leds voor de signalering van de status
LED

AAN (contact gesloten)

UIT (contact open)

STOP

Commando niet actief

Commando actief

OPEN A

Commando actief

Commando niet actief

OPEN B

Commando actief

Commando niet actief

BUS

Als de voeding naar de kaart wordt ingeschakeld terwijl er nog
nooit een SETUP-cyclus is uitgevoerd, beginnen de leds LD4 en LD5
langzaam te knipperen om aan te geven dat een SETUP-cyclus
moet worden uitgevoerd.
Er zijn twee soorten SETUP mogelijk: AUTOMATISCH en HANDMATIG

6.3.1 AUTOMATISCHE SETUP
Om naar de automatische setup te gaan, moet u op de SETUPtoets drukken totdat de 2 ledden LD4 en LD5 continu gaan
branden. Dan moet de SETUP-toets worden losgelaten.
Tijdens de setup knipperen de ledden gelijktijdig.
De setup-fase wordt voorafgegaan door een pre-setup 6.2.1
Vervolgens gaan de vleugels een voor een vanuit de gesloten
positie bewegen.

Zie par. 7.2

6.2

  PROGRAMMERING DIPSCHAKELAAR

In de volgende tabel worden de instellingen van de dipschakelaars DS1 weergegeven voor de programmering van het
vermogen, van het type motor.
Tab. 2 - Programmering DS1
(de default-instellingen zijn dikgedrukt)
DS4

DS3

DS2

DS1

1. Als een openingsaanslag of een open-impuls wordt afgelezen, is de geopende positie bereikt en wordt de setup voltooid.
De vertragingen kunnen niet worden ingesteld.
De pauzetijd staat vast ingesteld op 30 sec.

Beschrijving

OFF

OFF

MOTOR 391

ON

OFF

MOTOR 418

OFF

ON

MOTOR 413-415-390-770

ON

ON

HYDRAULISCHE MOTOR  (*)
S450H  /  S700H
OFF

OFF

LAGE KRACHT

ON

OFF

GEMIDDELD-LAGE KRACHT

OFF

ON

GEMIDDELD-GROTE KRACHT

ON

ON

GROTE KRACHT  

ZELFLERENDE PROCEDURE TIJDEN - SETUP

Als de SETUP-procedure is gestart en de vleugels sluiten in plaats van openen, dan moeten
de voedingskabels van de motor worden omgedraaid.
Met de AUTOMATISCHE SETUP worden de vertragingsafstanden, de vertragingen van de
vleugel bij sluiting en de pauzetijd (30 sec, met
logica A ) vooraf ingesteld in de setup-fase .
Om de vertraging van de vleugel bij sluiting
en opening en de pauzetijd te wijzigen ,moet
het menu op niveau  2 worden gebruikt .

(*) als DS3-DS4 geselecteerd is als ON dan
wordt in de setup-fase automatisch de aangesloten aandrijving S700H of S450H herkend
door de encoder EncS700 of EncS450.     
Alvorens de setup uit te voeren, moet met de
dipschakelaars (DS3-DS4) de aandrijving worden geselecteerd die op het apparaat E024S
is aangesloten.

6.3.2 HANDMATIGE SETUP
Om naar de handmatige setup te gaan, moet u op de SETUPtoets drukken totdat de 2 ledden LD4 en LD5 continu branden.
Houd de toets ingedrukt totdat het automatische systeem
vanzelf begint te bewegen.
Tijdens de setup knipperen de ledden gelijktijdig.

6.2.1 AUTOMATISCHE OF HANDMATIGE PRE-SETUP
De automatische of handmatige SETUP wordt voorafgegaan
door een initialisatiefase. Door in deze fase op de toets SETUP te
drukken voor de handmatige of automatische setup, gaan de
vleugels een voor een open, vanuit elke positie, totdat ze een
obstakel waarnemen of een open-impuls. Vervolgens gaan de
vleugels een voor een dicht totdat ze een obstakel waarnemen
of een open-impuls. Daarna treedt de procedure in werking die
wordt beschreven in paragraaf 6.3.1 of in paragraaf 6.3.2.
Als de SETUP-procedure correct is uitgevoerd, gaan de ledden
aan het einde uit.
Is dat niet het geval, dan eindigt de procedure met het verzoek om een nieuwe SETUP uit te voeren terwijl de ledden
knipperen.

De setup-fase wordt voorafgegaan door een pre-setup
6.2.1
Vervolgens gaan de vleugels een voor een vanuit de gesloten
positie bewegen bij het commando open of in automatisch
bedrijf.
1. Open-impuls --->vertraging bij opening vleugel 1. en als
de aanslag wordt afgelezen, wordt ingesteld om de openingsaanslag te zoeken. Als Open wordt afgelezen, wordt
ingesteld om te stoppen in de opgeslagen geopende
positie
2. Vleugel 2 gaat open.
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6.3.4 programmering niveau 2
GEAVANCEERDE FUNCTIES

3. Open-impuls ---> vertraging bij opening vleugel 2 als de
aanslag wordt afgelezen, is de instelling om de openingsaanslag te zoeken. Als Open wordt afgelezen, wordt ingesteld om
te stoppen in de geopende positie.

Om naar het menu op niveau 2 te gaan, moet de toets SW2
SPEED langer dan 2,5 seconden worden ingedrukt. De 2 ledden van de SETUP gaan dan continu branden. In deze modus
kan met de SPEED-toets door het menu worden gescrold. De
verschillende menu's worden aangegeven via het aantal
keren knipperen.
De toets LOGIC dient om de parameterwaarde in te stellen.
Door het menu scrollen gebeurt opeenvolgend en het verlaten van het menu op niveau 2 gebeurt door de SPEED-toets
gedurende 2,5 seconden in te drukken.

4. Vanaf dit moment tot aan de volgende open-impuls begint
de pauzetijd te lopen
5. Open-impuls ---> Start pauzetijd en sluiting vleugel 2.
6. Open-impuls ---> vertraging bij sluiting vleugel 2. Als de aanslag wordt afgelezen, wordt ingesteld om de sluitingsaanslag
te zoeken. Als Open wordt afgelezen, wordt ingesteld om te
stoppen in de gesloten positie (alleen met absolute Encoder
Enc450)
7. Vleugel 1 gaat sluiten.

Menu 1 Windbeveiliging 1 x drukken SW2
1 x knipperen LD8

8. Open-impuls --->vertraging bij sluiting vleugel 1. Als de aanslag wordt afgelezen, wordt ingesteld om de sluitingsaanslag
te zoeken. Als Open wordt afgelezen, wordt ingesteld om te
stoppen in de gesloten positie. (alleen met absolute Encoder
Enc450)

Windbeveiliging NEE Led LD7 uit
Windbeveiliging JA Led LD7 brandt
Menu 2 Reverse Stroke 2 x drukken SW2
2 x knipperen LD8

Als de SETUP-procedure is gestart en de vleugels
sluiten in plaats van openen, dan moeten de
voedingskabels van de motor worden omgedraaid.

Reverse Stroke NEE Led LD7 uit
Reverse Stroke JA

Led LD7 brandt

Menu 3 Soft-touch 3 x drukken SW2
3 x knipperen LD8

Met de HANDMATIGE SETUP worden de vertragingsafstanden en de vertragingen van de
vleugel bij sluiting vanaf de kaart in de setupfase ingesteld. Eventueel kunnen, zonder de
setup opnieuw uit te voeren, de vertraging van
de vleugel bij opening en bij sluiting en de pauzetijd worden veranderd in de programmering
op niveau 2.

Soft-touch NEE Led LD7 uit
Soft-touch JA

Led LD7 brandt

Menu 4 Voorknipperen 4 x drukken SW2
4 x knipperen LD8
Voorknipperen NEE Led LD7 uit
Voorknipperen JA Led LD7 brandt

6.3.3 PROGRAMMERING VAN DE LOGICA

Menu 5 Vertraging vleugelopening 5 x drukken SW2
5 x knipperen LD8
Vertraging vleugelopening NEE Led LD7 uit
Vertraging vleugelopening JA Led LD7 brandt

Er kunnen 7 bedrijfslogica's worden geselecteerd door meerdere keren op de toets SW3 te drukken.
De geselecteerde logica wordt vervolgens weergegeven door
de led LD7.
Het aantal keer knipperen komt overeen met de geselecteerde
logica:

Menu 6 Vertraging vleugelsluiting 6 x drukken SW2
6 x knipperen LD8
Vertraging vleugelsluiting -- Led LD7 uit
Vertraging vleugelsluiting JA Led LD7 brandt
Menu 7 Pauzetijd 7 x drukken SW2
7 x knipperen LD8
Pauzetijd -Led LD7 uit
Pauzetijd loopt Led LD7 brandt

Logica A (Automatisch)
1 x drukken SW3 - 1 x knipperen LD7
Logica E (Halfautomatisch)
2 x drukken SW3 - 2 x knipperen LD7
Logica AP (Automatisch “stap-voor-stap”)
3 x drukken SW3 - 3 x knipperen LD7
Logica EP (Halfautomatisch “stap-voor-stap”)
4 x drukken SW3 - 4 x knipperen LD7
Logica A1 (Automatisch 1)
5 x drukken SW3 - 5 x knipperen LD7
Logica b (Halfautomatisch “b” )
6 x drukken SW3 - 6 x knipperen LD7
logica C (Dead man)
7 x drukken SW3 - 7 x knipperen LD7

Voor menu 6 en 7 moet de LOGIC-toets net zo
lang worden ingedrukt als de gewenste tijd.
De instelbare tijd varieert van 0 tot 4,25 minuten.



6.3.5

DEFAULT INSTELLINGEN RESETTEN

Om de default instellingen te resetten, dient u als volgt te werk
te gaan:
1. Ga naar de kaart door de SETUP-toets ingedrukt te houden.
2. De twee ledden van de SETUP gaan afwisselend branden
(overgangsmodus van het niveau).
3. De kaart voert de resetting van de parameters uit.
4. Zolang de SETUP-toets wordt ingedrukt, wordt elke beweging
onderdrukt.
5. Wanneer de SETUP-toets wordt losgelaten, gaan de 2 ledden LD4 en LD5 knipperen.
6. De default configuratie wordt gereset en u kunt verder gaan
met de nieuwe setup.

6.3.6

Fig. 2

DEFAULT PARAMETERS

In fig. 2 is een automatisch systeem weergegeven met 2 vleugels,
met aanduiding van het bereik van de fotocellen:

De default parameters zijn als volgt:
- Logica : A
- Windbeveiliging: NEE
- Reverse Stroke: NEE
- Soft-touch: NEE
- Voorknipperen: NEE
- Vertraging vleugelopening: JA
- Vertraging vleugelsluiting:10 sec
- Pauzetijd: 30 sec.

7

Fotocellen die ingrijpen tijdens OPENING en SLUITING

B:

Fotocellen die ingrijpen tijdens OPENING

C:

Fotocellen die ingrijpen tijdens OPENING

D:

Fotocellen die ingrijpen tijdens SLUITING

In tab. 3 zijn de programmeringen van de dipschakelaars
binnenin de zender en de ontvanger van de BUS-fotocellen
weergegeven.

Tab. 3 - Adressering fotocellen BUS

INSTALLATIE ACCESSOIRES MET
BUSAANSLUITING

Deze kaart is voorzien van een BUS-circuit waarmee op eenvoudige
wijze een groot aantal, speciaal daarvoor geprogrammeerde BUSaccessoires kan worden aangesloten (bijv. tot 16 paar fotocellen),
door slechts twee kabels zonder polariteit te gebruiken.
Hieronder zijn de adressering en de opslag in het geheugen van
BUS-fotocellen beschreven.
Voor andere toekomstige accessoires, zie de specifieke instructies
daarvan.

7.1 ADRESSERING FOTOCELLEN MET
BUSAANSLUITING
Het is van belang dat aan de zender en de
ontvanger hetzelfde adres wordt gegeven.
Zorg ervoor dat er niet twee of meer paren
fotocellen zijn met hetzelfde adres.

Dip1

Dip2

Dip3

Dip4

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

ON

ON

OFF

ON

ON

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

ON

ON

OFF

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

ON

ON

ON

ON

ON

Ref.

Type

B -C

OPENING

D

SLUITING

A

OPENING en
SLUITING

/

OPEN-IMPULS

NEDERLANDS

Als er geen enkel BUS-accessoire wordt gebruikt,
laat dan de BUS-connector (J10 – fig. 1) vrij.
Er kunnen maximaal 16 paar BUS-fotocellen op de kaart worden
aangesloten.
De fotocellen zijn in groepen verdeeld:
Fotocellen voor opening:
Fotocellen voor sluiting:
Fotocellen voor opening/sluiting:
Fotocel die wordt gebruikt als OPEN-impuls:

A:

max. 6
max. 7
max. 2
max. 1



7.2 OPSLAG IN GEHEUGEN ACCESSOIRES MET
BUSAANSLUITING
Op ieder willekeurig moment kunnen er BUS-fotocellen aan de
installatie worden toegevoegd, door ze simpelweg op de kaart
op de slaan door de volgende procedure te volgen:
1. Installeer en programmeer de accessoires met het gewenste
adres (zie par. 7.1).
2. Schakel de stroomtoevoer naar de kaart uit.
3. Sluit de twee kabels van de accessoires aan op het rode
klemmenbord J10 (ongeacht de polariteit).
4. Schakel de voeding naar de kaart in, en zorg er daarbij voor
dat eerst de hoofdvoeding wordt aangesloten (uitgang
transformator) en vervolgens de eventuele batterijen.
5. Druk snel een keer op de knop SW1 (SETUP) om de zelflerende
procedure uit te voeren. De led BUS zal knipperen.
6. Geef een OPEN impuls, het hek zal een opening uitvoeren,
de memorisatieprocedure is beeindigd.

a

De kaart heeft de BUS-accessoires in het geheugen opgeslagen.
Volg de aanwijzingen in de volgende tabel om te controleren of
de BUS goed is aangesloten.

Fig. 3

Tab. 4 – Beschrijving leds BUS
Blijft branden
Knippert
langzaam

(iedere 0,5 sec.
een flash)

Uit

(iedere 2,5 sec.
een flash)

Knippert snel

(iedere 0,2 sec.
een flash)
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8.1 DS-AFSTANDSBEDIENINGEN IN HET GEHEUGEN
OPSLAAN

Normale werking (led brandt, ook als er geen
fotocellen zijn)

Er kunnen max. 2 codes in het geheugen worden
opgeslagen. Eén op kanaal OPEN A en één op
kanaal OPEN B.

Minstens één ingang is bezet: fotocel
bezet en niet in lijn, ingangen Open Aof
Open B of Stop Bezet

1.

Kortsluiting BUS-lijn

2.

Fout waargenomen in BUS-aansluiting,
herhaal procedure voor opname in
circuit. Als de fout zich opnieuw voordoet,
controleer dan of er in de installatie
niet meer dan één accessoire is met
hetzelfde adres (zie ook instructies van de
accessoires)

3.
4.
5.

OPSLAG IN GEHEUGEN RADIOCODERING

6.

De apparatuur is voorzien van een geïntegreerd decoderingssysteem
met twee kanalen (DS, SLH, LC), OMNIDEC genaamd. Met dit
systeem kan, door middel van een aanvullende ontvangstmodule
(Fig. 3 ref. ) en afstandsbedieningen met dezelfde frequentie,
zowel de volledige opening (OPEN A) als de gedeeltelijke opening
(OPEN B) van het automatische systeem in het geheugen worden
opgeslagen.

Kies op de DS-afstandsbediening de gewenste combinatie
ON - OFF van de 12 dipschakelaars.
Druk op de LOGIC-knop (SW3) of de SPEED-knop (SW2) om
respectievelijk de volledige opening (OPEN A) of de gedeeltelijke
opening (OPEN B) in het geheugen op te slaan, en houd daarbij
tevens de SETUP-knop (SW1) ingedrukt. De bijbehorende led
begint langzaam te knipperen gedurende 5 sec.
Laat beide knoppen los.
Druk binnen deze 5 sec. op de gewenste knop op de
afstandsbediening.
De bijbehorende led blijft 1 seconde lang branden om
vervolgens te doven, waarmee wordt aangegeven dat
opslag heeft plaatsgevonden.
Om verdere afstandsbedieningen in het geheugen op te
slaan moet dezelfde combinatie ON – OFF worden ingesteld
als die bij punt 1 is gebruikt.

8.2 SLH-AFSTANDSBEDIENINGEN IN HET GEHEUGEN
OPSLAAN
Er kunnen max. 250 codes in het geheugen
worden opgeslagen, verdeeld tussen OPEN A en
OPEN B.

De 3 types radiocodificatie (DS, SLH, LC) kunnen
niet naast elkaar bestaan.
Er kan slechts één radiocodering per keer
worden gebruikt.
Om van één codering naar een andere over
te schakelen moet de bestaande worden
gewist (zie paragraaf over het wissen), en de
opslagprocedure worden herhaald.

1.
2.
3.
4.

NEDERLANDS

5.
6.

7.
8.
9.



Druk op de SLH-afstandsbediening de knoppen P1 en P2 in en
houd ze tegelijkertijd ingedrukt.
De led van de afstandsbediening begint snel te knipperen.
Laat beide knoppen los.
Druk op de LOGIC-knop (SW3) of de SPEED-knop (SW2) om
respectievelijk de volledige opening (OPEN A) of de gedeeltelijke
opening (OPEN B) in het geheugen op te slaan, en houd daarbij
tevens de SETUP-knop (SW1) ingedrukt. De bijbehorende led
begint langzaam te knipperen gedurende 5 sec.
Laat beide knoppen los.
Druk binnen deze 5 sec., terwijl de led van de afstandsbediening
nog knippert, op de gewenste knop op de afstandsbediening,
en houd hem ingedrukt (de led van de afstandsbediening
blijft branden).
De led op de kaart blijft 1 seconde lang branden om
vervolgens te doven, waarmee wordt aangegeven dat opslag
heeft plaatsgevonden.
Laat de knop van de afstandsbediening los.
Druk de knop van de afstandbediening die in het geheugen
is opgeslagen twee keer kort achter elkaar in.

Het automatische systeem zal de poort
openen. Zorg ervoor dat het automatische
systeem niet wordt gehinderd door personen of
voorwerpen.

5.

Om verdere afstandsbedieningen toe te voegen, moet de
code van de knop van de afstandsbediening die in het
geheugen is opgeslagen worden overgezet op de toe te voegen
afstandsbedieningen, volgens de volgende procedure:

8.4 PROCEDURE VOOR HET WISSEN VAN
AFSTANDSBEDIENINGEN

• Druk op de in het geheugen opgeslagen afstandsbediening
de knoppen P1 en P2 in en houd ze tegelijkertijd ingedrukt.
• De led van de afstandsbediening begint snel te
knipperen.
• Laat beide knoppen los.
• Druk op de in het geheugen opgeslagen knop en houd hem
ingedrukt (de led van de afstandsbediening blijft branden).
• Houd de afstandsbedieningen in de buurt, druk op de
bijbehorende knop van de toe te voegen afstandsbediening
en laat hem pas los nadat de led van de afstandsbediening
twee keer heeft geknipperd, om aan te geven dat opslag
heeft plaatsgevonden.
• Druk de knop van de afstandbediening die in het geheugen
is opgeslagen twee keer kort achter elkaar in.

1.

2.
3.
4.
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8.3 RC-AFSTANDSBEDIENINGEN IN HET GEHEUGEN
OPSLAAN

4.

5.
6.

Gebruik de RC-afstandsbedieningen uitsluitend met de 433
MHz-ontvangstmodule.
Druk op de LOGIC-knop (SW3) of de SPEED-knop (SW2)
om respectievelijk de volledige opening (OPEN A) of de
gedeeltelijke opening (OPEN B) in het geheugen op te slaan,
en houd daarbij tevens de SETUP-knop (SW1) ingedrukt. De
bijbehorende led begint langzaam te knipperen gedurende
5 sec.
Laat beide knoppen los. Druk binnen deze 5 sec. op de
gewenste knop op de RC-afstandsbediening.
De led blijft 1 seconde lang branden, waarmee wordt
aangegeven dat de afstandsbediening in het geheugen
is opgeslagen, om vervolgens 5 sec. lang te knipperen,
gedurende welke periode nog een afstandsbediening in het
geheugen kan worden opgeslagen (punt 4).
Na afloop van de 5 sec. dooft de led, waarmee wordt
aangegeven dat de procedure beëindigd is.
Om andere afstandsbedieningen toe te voegen moet de
handeling vanaf punt 1 worden herhaald.

a

Fig. 10
2. Zet de batterij in de zojuist vrijgekomen ruimte, en zet hem
vast met de speciale verankeringen (Fig.11).

8.3.1   RC-AFSTANDSBEDIENINGEN OP AFSTAND IN
HET GEHEUGEN OPSLAAN

10 mm

+

Alleen bij RC-afstandsbedieningen kunnen andere
afstandsbedieningen op afstand in het geheugen worden
opgeslagen, d.w.z. zonder op de knoppen LOGIC-SPEED-SETUP
te drukken, maar door een eerder opgeslagen afstandsbediening
te gebruiken.
1. Neem een afstandsbediening die al op een van de 2 kanalen
(OPEN A of OPEN B) is opgeslagen.
2. Druk op de knoppen P1 en P2 en houd ze tegelijkertijd
ingedrukt tot beide leds gedurende 5 sec. langzaam
knipperen.
3. Druk binnen 5 sec. op de eerder in het geheugen opgeslagen
knop van de afstandsbediening om de zelflerende procedure
op het gekozen kanaal te activeren.
4. De led op de kaart die bij het kanaal in de zelflerende fase

16 mm
16 mm

Fig. 11
3. Zie de instructies bij de kit batterijen voor de correcte bevestiging
en aansluiting op de elektronische apparatuur.

10 TEST VAN HET AUTOMATISCHE SYSTEEM
Controleer na het programmeren of de installatie goed werkt.
Controleer met name of de veiligheidsinrichtingen op correcte
wijze ingrijpen.



NEDERLANDS

3.

KIT BATTERIJEN (OPZIONAL)

De kit bufferbatterijen is gemaakt om in de houder van de
elektronische kaart te worden geplaatst.
Deze houder (ref. a in Fig.10) is voorgedrukt om de batterijruimte open te kunnen maken.
1. Verwijder het materiaal van de kaarthouder dat de
batterijruimte bedekt, door de verbindingen langs de
omtrek door te snijden.

Er kunnen max. 250 codes in het geheugen
worden opgeslagen, verdeeld tussen OPEN A en
OPEN B.

2.

Om ALLE codes van de geregistreerde afstandsbedieningen
te wissen is het voldoende om op de LOGIC-knop (SW3) of
SPEED-knop (SW2) te drukken en, terwijl hij ingedrukt wordt
gehouden, eveneens 10 sec. lang de knop SETUP (SW1)
ingedrukt te houden.
De led die bij de ingedrukte knop hoort knippert gedurende
5 sec., om vervolgens de volgende 5 sec. sneller te
knipperen.
Beide leds blijven 2 sec. lang branden om vervolgens te
doven (uitwissen uitgevoerd).
Laat beide knoppen los.
Deze handeling kan NIET ongedaan worden
gemaakt. Alle codes van de afstandsbedieningen
die als OPEN A en als OPEN B in het geheugen zijn
opgeslagen zullen worden gewist.

Het automatische systeem zal de poort
openen. Zorg ervoor dat het automatische
systeem niet wordt gehinderd door personen of
voorwerpen.

1.

hoort knippert gedurende 5 sec., binnen welk tijdsbestek
de code van een andere afstandsbediening moet worden
verzonden.
De led blijft 2 seconde lang branden, waarmee wordt
aangegeven dat opslag heeft plaatsgevonden, om
vervolgens 5 sec. lang te knipperen, gedurende welke
periode andere afstandsbedieningen in het geheugen
kunnen worden opgeslagen, om vervolgens te doven.

NEDERLANDS

11 S700H: ADRESSERING ENCODER MET BUSAANSLUITING
De BUS-ingang in de elektronische kaart wordt aangesloten door
middel van tweepolige kabels die uit de encoder zelf steken.
Anders van bij de fotocellen bepaalt de polariteit van de
BUS-lijn of de encoder bij de ene vleugel hoort of bij de
andere.
Om deze reden moet goed worden gelet op de indicatie van
de leds voor de status op de behuizing van iedere encoder
(Fig.1)
Hieronder zijn de functies van de leds DL1, DL2 e DL3 en hun
status weergegeven:

•
•

TAB. 1 - Aansluiting Encoder en status led
LED

AAN

KNIPPERT
Voeding
Voeding
aanwezig
en BUS
DL 1 aanwezig
maar BUS
communiceert communiceert
met kaart
niet

UIT

•

Geen
voeding en
communicatie
BUS

DL 2

Encoder vleugel 1

/

Encoder vleugel 2

DL 3

Vleugel niet in
beweging

Aflezen impulsen
tijdens de
beweging van
de vleugel

Vleugel niet in
beweging

DL 1 moet altijd branden, ter garantie van een correcte
aansluiting tussen de encoder en de kaart.
DL 2 dient om te bepalen op welke vleugel de encoder
is gemonteerd. Bij een correcte configuratie toont het
automatische systeem: een encoder met DL 2 aan in de
vleugel 1 en een encoder met DL 2 uit in de vleugel 2.
In geval van een verkeerde aansluiting, waarbij dus twee
encoders zijn weergegeven met de leds DL 2 in dezelfde
status, zullen tijdens een zelflerende procedure van de BUSaccessoires de leds DL 1 van beide encoders KNIPPEREN.
In een dergelijke situatie moet de configuratie in TAB.3
worden geraadpleegd om vast te stellen welke encoderaansluiting moet worden omgedraaid.
DL 3 dient om met regelmatig knipperen aan te duiden
dat de impulsen worden afgelezen tijdens de beweging
van de vleugel. Wanneer de vleugel DL 3 stilstaat kan hij
zowel aan als uit zijn.
NB: als de vleugel in bepaalde standen stilstaat, kan het
zijn dat de DL3 zeer snel knippert. Dit signaal
moet niet als een storing worden beschouwd.

Fig.1

DL1

UIT DL2

VLEUGEL 1

VLEUGEL 2

DL2 AAN

DL1

DL3
DL1

AAN DL2

VLEUGEL 2
DL3
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DL2

DL3

DL3

VLEUGEL 1

UIT

DL1

BEDRIJFSLOGICA’S

Tab. 5
LOGICA “A”
STATUS AUTOMATISCH SYSTEEM

GESLOTEN

IMPULSEN
OPEN A

OPEN B
STOP
FSW OP
opent
de
gaat open en
losgekoppelde
geen effect
geen effect
sluit weer na de vleugel en sluit hem (OPEN onderdrukt) (OPEN onderdrukt)
pauzetijd
na de pauzetijd

FSW CL

FSW CL/OP

geen effect

geen effect
(OPEN onderdrukt)

geen effect

blokkeert en gaat
na vrijkomen open
(opslag CLOSE)

GAAT OPEN

geen effect (1)

geen effect

blokkeert de
werking

draait beweging
om in sluiting

GEOPEND IN PAUZE

de pauzetijd
begint opnieuw
te lopen (1)

de pauzetijd van de
losgekoppelde vleugel begint opnieuw
te lopen

blokkeert de
werking

geen effect

de pauzetijd begint de pauzetijd begint
opnieuw te lopen opnieuw te lopen
(CLOSE onderdrukt) (CLOSE onderdrukt)

blokkeert de
werking

geen effect

blokkeert en gaat
draait beweging na vrijkomen open
om in opening
(opslag CLOSE)

GAAT DICHT

GEBLOKKEERD

opent de vleugels opent de vleugels
onmiddellijk weer onmiddellijk weer
sluit de vleugels

sluit de vleugels

geen effect
(OPEN/CLOSE
onderdrukt)

geen effect
geen effect
(OPEN onderdrukt) (CLOSE onderdrukt)

geen effect
(OPEN/CLOSE
onderdrukt)

(1) als de cyclus is begonnen met OPEN B (vleugel losgekoppeld), worden bij het openen beide vleugels in beweging gezet
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Tab. 6
LOGICA “E”

IMPULSEN

STATUS AUTOMATISCH SYSTEEM

OPEN A

OPEN B

GESLOTEN

opent de vleugels

opent de
losgekoppelde
vleugel

GAAT OPEN

blokkeert de
werking  (1)

blokkeert de
werking

STOP

FSW OP

geen effect
geen effect
(OPEN onderdrukt) (OPEN onderdrukt)
blokkeert de
werking

GEOPEND

sluit de vleugels sluit de vleugels
onmiddellijk
onmiddellijk
weer (1)
weer

geen effect
(OPEN/CLOSE
onderdrukt)

GAAT DICHT

opent de vleugels opent de vleugels
onmiddellijk weer onmiddellijk weer

blokkeert de
werking

GEBLOKKEERD

sluit de vleugels

sluit de vleugels

geen effect
(OPEN/CLOSE
onderdrukt)

FSW CL

FSW CL/OP

geen effect

geen effect
(OPEN onderdrukt)

blokkeert en gaat
na vrijkomen open
(OPEN blokkeren
– opslag CLOSE)
geen effect
geen effect
(CLOSE
geen effect
(OPEN/CLOSE
onderdrukt)
onderdrukt)
blokkeert en gaat
draait beweging na vrijkomen open
geen effect
om in opening
(OPEN blokkeren
– opslag CLOSE)
geen effect
geen effect
geen effect
(CLOSE
(OPEN blokkeren
(OPEN onderdrukt)
onderdrukt)
– opslag CLOSE)

keert beweging
onmiddellijk om in
sluiting

geen effect

(1) als de cyclus is begonnen met OPEN B (vleugel losgekoppeld), worden bij het openen beide vleugels in beweging gezet

Tab. 7
LOGICA “AP”
STATUS AUTOMATISCH SYSTEEM

GESLOTEN

GAAT OPEN

GEOPEND IN PAUZE

GAAT DICHT

GEBLOKKEERD

IMPULSEN
OPEN A

OPEN B
STOP
FSW OP
opent
de
gaat open en
geen effect
geen effect
losgekoppelde
sluit weer na de
(OPEN onderdrukt) (OPEN onderdrukt)
vleugel
en
sluit
hem
pauzetijd
na de pauzetijd
draait beweging
blokkeert de
blokkeert de
blokkeert de
om in sluiting
werking (1)
werking
werking
(opslag OPEN)
blokkeert de
werking (1)

blokkeert de
werking

opent de vleugels opent de vleugels
onmiddellijk weer onmiddellijk weer
sluit de vleugels

sluit de vleugels

FSW CL

FSW CL/OP

geen effect

geen effect
(OPEN onderdrukt)

geen effect

blokkeert de
werking

geen effect

de pauzetijd begint
opnieuw te lopen
(CLOSE onderdrukt)

blokkeert de
werking

geen effect

draait beweging
om in opening

geen effect
(OPEN/CLOSE
onderdrukt)

geen effect
(OPEN onderdrukt)

geen effect
(CLOSE
onderdrukt)

blokkeert en gaat
na vrijkomen open
(OPEN blokkeren
– opslag CLOSE)
de pauzetijd begint
opnieuw te lopen
(CLOSE onderdrukt)
blokkeert en gaat
na vrijkomen open
(OPEN blokkeren
– opslag CLOSE)
geen effect
(OPEN/CLOSE
onderdrukt)

(1) als de cyclus is begonnen met OPEN B (vleugel losgekoppeld), worden bij het openen beide vleugels in beweging gezet

Tab. 8
IMPULSEN

STATUS AUTOMATISCH SYSTEEM

OPEN A

OPEN B

GESLOTEN

opent de vleugels

opent de
losgekoppelde
vleugel

GAAT OPEN

blokkeert de
werking (1)

blokkeert de
werking

GEOPEND

GAAT DICHT

GEBLOKKEERD

sluit de vleugels sluit de vleugels
onmiddellijk
onmiddellijk
weer (1)
weer
blokkeert de
werking

blokkeert de
werking

hervat de beweging hervat de beweging
in omgekeerde
in omgekeerde
richting Sluit altijd na richting Sluit altijd na
STOP
STOP

STOP

FSW OP

geen effect
geen effect
(OPEN onderdrukt) (OPEN onderdrukt)
blokkeert de
werking
geen effect
(OPEN/CLOSE
onderdrukt)
blokkeert de
werking
geen effect
(OPEN/CLOSE
onderdrukt)

FSW CL

FSW CL/OP

geen effect

geen effect
(OPEN onderdrukt)

blokkeert en gaat
na vrijkomen open
geen effect
(OPEN blokkeren
– opslag CLOSE)
geen effect
geen effect
geen effect
(CLOSE
(OPEN/CLOSE
onderdrukt)
onderdrukt)
blokkeert en gaat
draait beweging na vrijkomen open
geen effect
om in opening
(OPEN blokkeren
– opslag CLOSE)
geen effect
geen effect
geen effect
(CLOSE
(OPEN blokkeren
(OPEN onderdrukt)
onderdrukt)
– opslag CLOSE)

keert beweging
onmiddellijk om in
sluiting

(1) als de cyclus is begonnen met OPEN B (vleugel losgekoppeld), worden bij het openen beide vleugels in beweging gezet
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LOGICA “EP”

NEDERLANDS

Tab. 9
LOGICA “A1”
STATUS AUTOMATISCH SYSTEEM

GESLOTEN

IMPULSEN
OPEN A

OPEN B
STOP
FSW OP
opent
de
gaat open en
losgekoppelde
geen effect
geen effect
sluit weer na de
vleugel en sluit hem (OPEN onderdrukt) (OPEN onderdrukt)
pauzetijd
na de pauzetijd

FSW CL

FSW CL/OP

geen effect

geen effect
(OPEN onderdrukt)

GAAT OPEN

geen effect (1)

geen effect

blokkeert de
werking

keert om

gaat verder open blokkeert en gaat
en sluit na 5 sec. na vrijkomen open
(opslag CLOSE)
weer

GEOPEND IN PAUZE

herlaad de
pauzetijd (1)

herlaad de
pauzetijd (1)

blokkeert de
werking

geen effect

blokkeert en sluit de pauzetijd begint
bij deactivering opnieuw te lopen
na 5 sec.
(CLOSE onderdrukt)

blokkeert de
werking

geen effect

blokkeert en gaat
draait beweging na
vrijkomen open
om in opening
(opslag CLOSE)

geen effect
(OPEN/CLOSE
onderdrukt)

geen effect
(OPEN onderdrukt)

GAAT DICHT

GEBLOKKEERD

opent de vleugels opent de vleugels
onmiddellijk weer onmiddellijk weer
sluit de vleugels

sluit de vleugels

geen effect
(CLOSE
onderdrukt)

geen effect
(OPEN/CLOSE
onderdrukt)

(1) als de cyclus is begonnen met OPEN B (vleugel losgekoppeld), worden bij het openen beide vleugels in beweging gezet

Tab. 10
LOGICA “B”

IMPULSEN

STATUS AUTOMATISCH SYSTEEM

OPEN A

OPEN B

GESLOTEN

opent de vleugels

geen effect

GAAT OPEN

geen effect

blokkeert de
werking

blokkeert de
werking

GEOPEND

geen effect

sluit de vleugels

GAAT DICHT

opent de vleugels

geen effect

GEBLOKKEERD

opent de vleugels sluit de vleugels

STOP

FSW OP

FSW CL

FSW CL/OP

geen effect

geen effect
(OPEN onderdrukt)

blokkeert de
werking

geen effect

blokkeert de
werking

geen effect
(OPEN/CLOSE
onderdrukt)

geen effect

geen effect
(CLOSE
onderdrukt)

geen effect
(OPEN/CLOSE
onderdrukt)

blokkeert de
werking

geen effect

blokkeert de
werking

blokkeert de
werking

geen effect
(OPEN/CLOSE
onderdrukt)

geen effect
(OPEN onderdrukt)

geen effect
(CLOSE
onderdrukt)

geen effect
(OPEN/CLOSE
onderdrukt)

geen effect
geen effect
(OPEN onderdrukt) (OPEN onderdrukt)

(1) als de cyclus is begonnen met OPEN B (vleugel losgekoppeld), worden bij het openen beide vleugels in beweging gezet

Tab. 11
LOGICA “C”

COMMANDO’S GEACTIVEERD

IMPULSEN

STATUS AUTOMATISCH SYSTEEM

OPEN A

OPEN B

GESLOTEN

opent de vleugels

geen effect

GAAT OPEN

geen effect

sluit de vleugels

blokkeert de
werking

GEOPEND

geen effect

sluit de vleugels

GAAT DICHT

opent de vleugels

geen effect

GEBLOKKEERD

opent de vleugels sluit de vleugels

STOP

FSW OP

FSW CL

FSW CL/OP

geen effect

geen effect
(OPEN onderdrukt)

blokkeert de
werking

geen effect

blokkeert de
werking

geen effect
(OPEN/CLOSE
onderdrukt)

geen effect

geen effect
(CLOSE
onderdrukt)

geen effect
(OPEN/CLOSE
onderdrukt)

blokkeert de
werking

geen effect

blokkeert de
werking

blokkeert de
werking

geen effect
(OPEN/CLOSE
onderdrukt)

geen effect
(OPEN onderdrukt)

geen effect
(CLOSE
onderdrukt)

geen effect
(OPEN/CLOSE
onderdrukt)

geen effect
geen effect
(OPEN onderdrukt) (OPEN onderdrukt)

(1) als de cyclus is begonnen met OPEN B (vleugel losgekoppeld), worden bij het openen beide vleugels in beweging gezet
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Le descrizioni e le illustrazioni del presente manuale non sono impegnative. La FAAC si riserva il diritto, lasciando inalterate le
caratteristiche essenziali dell’apparecchiatura, di apportare in qualunque momento e senza impegnarsi ad aggiornare la
presente pubblicazione, le modifiche che essa ritiene convenienti per miglioramenti tecnici o per qualsiasi altra esigenza di
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The descriptions and illustrations contained in the present manual are not binding. FAAC reserves the right, whilst leaving the
main features of the equipments unaltered, to undertake any modifications it holds necessary for either technical or commercial reasons, at any time and without revising the present publication.
Les descriptions et les illustrations du présent manuel sont fournies à titre indicatif. FAAC se réserve le droit d’apporter à tout
moment les modifications qu’elle jugera utiles sur ce produit tout en conservant les caractéristiques essentielles, sans devoir
pour autant mettre à jour cette publication.
Die Beschreibungen und Abbildungen in vorliegendem Handbuch sind unverbindlich. FAAC behält sich das Recht vor, ohne
die wesentlichen Eigenschaften dieses Gerätes zu verändern und ohne Verbindlichkeiten in Bezug auf die Neufassung der
vorliegenden Anleitungen, technisch bzw. konstruktiv/kommerziell bedingte Verbesserungen vorzunehmen.
Las descripciones y las ilustraciones de este manual no comportan compromiso alguno. FAAC se reserva el derecho, dejando
inmutadas las características esenciales de los aparatos, de aportar, en cualquier momento y sin comprometerse a poner al
día la presente publicación, todas las modificaciones que considere oportunas para el perfeccionamiento técnico o para
cualquier otro tipo de exigencia de carácter constructivo o comercial.
De beschrijvingen in deze handleiding zijn niet bindend. FAAC behoudt zich het recht voor op elk willekeurig moment de
veranderingen aan te brengen die het bedrijf nuttig acht met het oog op technische verbeteringen of alle mogelijke andere
productie- of commerciële eisen, waarbij de fundamentele eigenschappen van de apparaat gehandhaafd blijven, zonder
zich daardoor te verplichten deze publicatie bij te werken.
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