
































Programmering CPBULL80M 

CHECK DE AANSLUITINGEN 
Check, voordat u begint met het programmeren van de motorsturing, dat de motor correct is aangesloten: 
- Verwijder de voeding 
- Beweeg de poort handmatig en zet hem half open, blokkeer hem vervolgens. 
- Sluit de voeding opnieuw aan. 
- Geef een stap-voor-stap commando met de drukknop <->. 
- De poortl gaat nu open. 
Wanneer de poort niet gaat schuiven draa it u de motor verbindingen (MOT <>MOn en de eindschakelaars SWO<>SWC om. 

Als de openingsrichting niet goed is moeten de magnetische eindschakelaars omgekeerd worden, 
zoals weergegeven in onderstaande figuur. 
- Laat de poort een volledige beweging maken, van eindschakelaar tot eindschakelaar, zonder stoppen, om de poortlengte in te 
stellen. 

POSITIE VAN DE SENSOREN 

PROGRAMMERING 
Het programmeren van de verschillende functies van de motorsturing wordt gedaan via het LCD display op de motorsturing en het 
instellen van de gewenste waarden in de programmeringsmenu's, zoals hieronder beschreven. 
Met het parameters menu kunt u een waarde aan een functie toewijzen, op dezelfde manier als een instelbare trimmer. 
Met het logica menu kunt u functies activeren en deactiveren, op dezelfde manier als het instellen van een dipswitch. 
Andere speciale functies volgens de parameters en logica menu's kunnen varieren afhankelij k van het type motorsturing of toege
voegde software. 

GEBRUIK VAN DE PROGRAMMERINGSTOETSEN 
Druk op de PG knop om toegang te krijgen tot het hoofdmenu. Deze knoppen kunnen worden geselecteerd door het drukken 
op de+ en - toetsen. 
- Als u drukt op de + knop kunt u scrollen door het Functie menu van boven naar beneden. 
- Als u drukt op de - knop kunt u scrollen door het Functie menu van beneden naar boven. 
- Als de PG knop wordt ingeduwd kunnen de te wij zigen instellingen worden ingevoerd. 
- De ingestelde waarden kunnen worden gewijzigd door de+ en de - knop. 
- De waarde zal worden ingesteld als u drukt op de PG knop. Op het display verschijnt PRG. 
Zie paragraaf "Programmeringsvoorbeeld". 

OPMERKINGEN: 
Wanneer u tegelijk drukt op de+ en - knop vanuit een functie menu gaat u terug naar het vorige menu zonder wijzigingen aan te 
brengen. 
Als de - knop wordt ingedrukt als het display uitgeschakeld is, is dit hetzelfde als het geven van een stap-voor-stap control e. 
Wanneer het bord is ingeschakeld, wordt de software versie ca. 5 sec. lang getoont op het display. 
Houdt de+ of de - knop vast om het scroll en door de instelbare waarden te versnellen. 
Na 30 second en zal de motorsturing de programmering verlaten en het display uitschakelen. 



Parameter menu 

In de tabel hieronder worden de hoofdfuncties die beschikbaar zijn in de motorsturing weergegeven. 

MENU FUNCTIE 

Automatische sluitingstijd. Aileen geactiveerd met TCA = ON. 

TCA Aan het eind van de ingestelde tijd zorgt de motorsturing ervoor dat de poort 
automatisch sluit. 

TM 
Werkingstijd. De werkingstijd is ingesteld op normale snelheid tijdens het openen 
en sluiten van de poort. 

TPED 
Het gedeelte van de poort dat geopend wordt voor een voetganger wordt hier-
mee ingesteld (voetgangersfunctie). 

TSM 
Het gedeelte van de poort dat moet vertragen wordt hiermee ingesteld. 
0 = geen vertraging 

PNO De kracht van de motor bij het openen.* 

Vl PNC De kracht van de motor bij het sluiten.* a: w 
G:i Automatische sluitingstijd. Aileen geactiveerd met TCA = ON. ~ PSO 
~ Aan het eind van de ingestelde tijd zorgt de motorsturing ervoor dat de poort 
<( 
c.. Automatische sluitingstijd. Aileen geactiveerd met TCA = ON. 

PSC Aan het eind van de ingestelde tijd zorgt de motorsturing ervoor dat de poort 

De gevoeligheid van het anti-crash apparaat (Encoder) tijdens de fase op 
SEAU normale snelheid wordt hiermee ingesteld. 

99 = maxi male gevoeligheid - 0= minimale gevoeligheid 

De gevoeligheid van het anti-crash apparaat (Encoder) tijdens de vertragende 
SEAR fase wordt hiermee ingesteld. 

99 = maxi male gevoeligheid - 0= minimale gevoeligheid 

TLS 
Aileen geactiveerd met SERL = ON. 
De activeringstijd van het service Iicht wordt hiermee ingesteld. 

I BRA 
De vertraging van de motor wordt hiermee ingesteld. 
0 = uitgeschakeld - 1 = minimale vertraging - 99 = maxi male vertraging 

* WAARSCHUWING: Een verkeerde instell ing van deze parameters kan gevaarlijk zijn. 
Houdt u rekening met de geldende normen en regelgevingen! 

M IN-MAX- (Standaard) 

1-240-{40s) 

1-250-{90s) 

20-250-{50 em) 

0-250-{0 em) 

1-99-(40%) 

1-99-(40%) 

1-99-(50%) 

1-99-(50%) 

0-99-(0%) 

0-99-(0%) 

1-240-{60s) 

0-99-(50%) 



Logica menu 

MENU FUNCTIE Standaard 

De automatische sluitingstijd is in- of uitgeschakeld. 

TCA ON: ingeschakeld (ON) 
OFF: uitgeschakeld 

Appartementsfunctie, gemeenschappelijk gebruik, in- of uitgeschakeld. 

IBL 
ON: ingeschakeld. De PP (stap-voor-stap) puis of de puis van de handzender hebben 

(OFF) geen effect in de openingsfase. 
OFF: ingeschakelde appartementsfunctie 

Voortijdig sluiten na passeren fotocel. 
ON: ingeschakeld. Bij opening van de poort zal deze 3 sec. na het passeren van de fotocel 

SCL onmiddelijk sluiten. (OFF) 
Aileen actief als TCA = ON 
OFF: uitgeschakeld 

De werking van de PP drukknop en van de handzender wordt hiermee geselecteerd. 
pp ON: werking: OPEN> SLUITEN > OPEN> (OFF) 

OFF: werking: OPEN> STOP> SLUITEN >STOP > 

Fl itslicht aan voordat de poort gaat bewegen. 

PRE 
ON: ingeschakeld. 

(OFF) 
Het flits Iicht zal 3 sec. voordat de poort begint te bewegen beginnen te knipperen. 
OFF: uitgeschakeld 

Automatische sluitingstijd. Aileen geactiveerd met TCA =ON. 

<( LTCA Aan het eind van de ingestelde tijd zorgt de motorsturing ervoor dat de poort (OFF) 
u automatisch sluit. 
\3 
0 
...J Klokfunctie, de OPEN ingang modus wordt hiermee ingesteld. 

ON: OPEN ingang met horlogefunctie. Wordt gebruikt voor het timen van openen en 
CLOC sluiten. (OFF) 

GESLOTEN contact = open poort I OPEN contact = normale werking 
OFF: OPEN ingang met OPEN functie 

De eigenaar/beheerdersfunctie. 

HTR 
ON: ingeschakeld 

(OFF) Tijdens werking van de poort moet de OPEN en SLUIT knop worden ingedrukt. 
OFF: automatische werking 

Tijdens de TCA fase (automatische sluitingstijd) zijn PP en PED in- of uitgeschakeld. 
IBCA ON: PP en PED uitgeschakeld (OFF) 

OFF: PP en PED ingeschakeld 

De Encoder is in- of uitgeschakeld. 
ENC ON: ingeschakelde Encoder, vertraging geactiveerd (ON) 

OFF: uitgeschakelde Encoder, vertraging niet actief 

De TRIAC test is in- of uitgeschakeld. 
TRl ON: Test aan, als TRIAC een foutmelding geeft zal de motor niet starten. (OFF) 

OFF: er wordt geen TRIAC test uitgevoerd 

Programmeerbare code handzenders kunnen wel/niet worden aangeleerd. 

CUAR 
ON: Radio ontvanger aileen geschikt voor rolling-code handzenders. 

(OFF) 
OFF: Ontvanger geschikt voor rolling-code en programmeerbare code handzenders 
(zelflerend en dip-switch) 

Het tweede radio kanaal is in- of uitgeschakeld op klem AUX. 

2CH ON: AUX uitgang ingesteld als tweede radiokanaal 
SERL, TSTl en TST2 moeten worden ingesteld op OFF 

(OFF) 

OFF: AUX uitgang kan worden ingesteld als SCA, of via SRL, TST1 en TST2 



Logica menu - vervolg & Radio menu 

MENU FUNCTIE Standaard 

De servicelicht functie is in- of uitgeschakeldop de AUX uitgang. 
ON: Bij iedere beweging van de poort sluit het contact voor de tijd ingesteld met de TLS 

SERL parameter. TST1 en TST2 moeten worden ingesteld op OFF. (OFF) 
Voor het aansturen van het Iicht gebruikt u een extra relais. 
OFF: AUX uitgang kan worden ingesteld als SCA of door de 2CH, TST1 en TST2 logica. 

Deze functie test of de fotocellen op de PHOT 0 ingang in- of uitgeschakeld zijn. 
TST1 ON: test wordt uitgevoerd. Als deze niet succesvol is zal de poort niet gaan schuiven. (OFF) 

OFF: AUX uitgang kan worden ingesteld als SCA of door de 2CH, SERL en TST2 logica. 

Deze functie test of de fotocellen op de PHOT C ingang in- of uitgeschakeld zijn. 
TST2 ON: test wordt uitgevoerd. Als deze niet succesvol is zal de poort niet gaan schuiven. (OFF) 

OFF: AUX uitgang kan worden ingesteld als SCA of door de 2CH, SERL en TST1 logica. 

<( De werking van de PHOT C ingang is ingesteld. 
u ON: de PHOT C ingang is geactiveerd bij openen en sluiten. \3 
0 Bij openen: openen van het contact zorgt ervoor dat de motor stopt. Wanneer de fotocel 
...J 

geen obstakel meer ziet zal de motor de opening hervatten. 
PHTC Bij het sluiten: openen van het contact zorgt ervoor dat de motor stopt. Wanneer de foto- (OFF) 

eel geen obstakel meer ziet zal de motor de poort openen. 
OFF: de PHOT C ingang is geactiveerd bij het sluiten 
Bij het sluiten: openen van het contact zorgt ervoor dat de motor stopt en zal onmiddelijk 
zorgen voor het openen van de poort. 

PP ingang open en PED ingang gesloten in- of uitgeschakeld 

OPCL ON: PP ingang ingesteld als open en PED ingang ingesteld als gesloten (OFF) 
OFF: PP en PED ingangen ingesteld met hun eigen functie 

Power startfunctie in- of uitgeschakeld 
ON: ingeschakeld. Tijdens het starten van iedere beweging gebruikt de motor 100% van 

SPN zijn kracht en gaat daarna over op de ingstelde waarde. (ON) 
OFF: Het starten van iedere beweging gaat de eerste 2 sec. op een lagere sneldheid, 
daarna verder op normale snelheid. 

MENU FUNCTIE 

Door het selecteren van deze functie wacht (Push) de ontvanger op een zendercode die wordt toegewezen 
aan de stap-voor-stap functie. 

pp Druk op de knop van de handzender die moet worden toegekend aan deze functie. 
Als de code geldig is wordt deze opgeslagen in het geheugen en op het display verschijnt OK. 
Als de code niet geldig is wordt ERR op het display getoont. 

Door het selecteren van deze functie wacht (Push) de ontvanger op een zendercode die wordt toegewezen 
aan het tweede radiokanaal. 

2CH Druk op de knop van de handzender die moet worden toegekend aan deze functie. 
Als de code geldig is wordt deze opgeslagen in het geheugen en op het display verschijnt OK. 
Als de code niet geldig is wordt ERR op het display getoont. 

Door het selecteren van deze functie wacht (Push) de ontvanger op een zendercode die moet worden 

CLR gewist uit het geheugen. 
Als de code geldig is wordt deze verwijdert en op het display verschijnt OK. 
Als de code niet geldig is wordt ERR op het display getoont. 

RTR Volledig wissen van het geheugen. Een bevestiging hiervan is vereist. 



MENU 

NMAN 

RES 

AUTO 

Programmering - vervolg 

FUNCTIE 
Geeft het aantal compleet uitgevoerde handelingen weer van de motorsturing. 
Als men tijdens deze functieweergave op PG drukt, zullen de eerste 4 cijfers op de display verschij nen. 
Drukt men nogmaals op PG dan worden de laatste 4 cijfers weergegeven. 
Bij v. PG0012 I PG 3456 maakt 123.456 handelingen. 

Reseten van de motorsturing. 
WAARSCHUWING: Dit reset de motorsturing naar zijn standaard waarden. 
Als men tijdens deze functieweergave op PG drukt zullen de afgebeelde letters RES knipperen op de display, 
drukt men nogmaal op PG dan wordt de stu ring gereset naar zijn standaard waarden. 
Opmerking: de zendercodes, de positie en de poortlengte worden niet gewist van de ontvanger 

Het zelf inregelen van de gevoeligheid van het anti-crash systeem, alsmede het instellen van de slag worden 
automatisch uitgevoerd. 
Wanneer de PG knop eenmaal wordt ingedrukt, knippert PUSH op het display. Als de PG toets nogmaals wordt 
ingedrukt start de zelf inregelende procedure, op het display verschijnt PRG. De poort zal minstens 2 volledige 
bewegingen uitvoeren. Aan het eind van deze procedure verschijnt OK. Deze procedure kan worden uitge
voerd met de poort in elke positie. 
De zelf inregelende procedure kan op ieder moment worden gestopt door tegelijk op de knop + en- te 
drukken. Als de procedure geen positief restu ltaat heeft (of als ENC=OFF) wordt het bericht ERR getoont. 

INSTELLEN SCHUIFBEREIK 
Voor het goed functioneren van de vertraging (met SLD =ON) is het essentieel dat de schuifbreedte wordt opgeslagen. Dit kan worden 
uitgevoerd met behulp van de hierboven beschreven functie AUTO of, wanneer de eerste beweging is voltooid (uitgevoerd zonder 
onderbrekingen), van open eindschakelaar tot gesloten eindschakelaar (of andersom). 
Tijdens het aanleren van de schuifbreedte worden de geactiveerde gevoeligheid van de PMO en PMC anti-crash sensoren en, wanneer 
een vertraging vereist is, de waarde van de PSO en PSC ook berekend. 
Deze waarden kunnen altijd handmatig worden gewijzigd. 
Als de encoder is geactiveerd, is de positie van de poort opgeslagen in het geheugen en zal deze opnieuw moeten worden ingesteld na 
een eventuele stroomstoring. 
Als de encoder is uitgeschakeld zal in het geval van een stroomstoring een nieuwe complete beweging van de poort nodig zijn om de 
schuifbreedte te onthouden en de vertraging opnieuw in te stellen. 
Opmerking: Als het automatische systeem is ontgrendeld en tijdelijk werd overgegaan op handbediening, zal bij de volgende beweging 
de vertraging waarschijn lijk niet goed worden uitgevoerd. Ook in dit geval zal een nieuwe complete beweging van de poort nodig zij n 
voor het herstellen van de normale werking. 

WERKING MET IN- EN UITGESCHAKELDE ENCODER 
MetENC=ON: 
-de anti-crash sensor is ingeschakeld. 
Pas de gevoeligheid van de parameters SEAV en SEAR aan in overeenstemming met de geldende 
normen. Een nauwkeurige afstelling van de vertraging (I BRA parameter) kan ook helpen om te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. 
In het geval van stroomstoring, de schuifbreedte en de poortpositie worden continue opgeslagen in het geheugen. 

Met ENC = OFF: 
-de anti-crash sensor is uitgeschakeld. 
- als parameter TSM groter is dan 0 (vertraging geactiveerd), zal de eerste beweging worden uitgevoerd op normale snelheid voor het 
onthouden van de schuifbreedte, ook in het geval van stroomstoring. 

DIAGNOSE 
In het geval van niet goed functioneren kan de status van aile ingangen 
(eindschakelaars, controle en veiligheid) op het display worden weergegeven, 
door te drukken op de+ of de- knop. Ieder segment van het display geeft 
een ingang weer.ln het geval van een fout zullen de segmenten oplichten 
volgens dit schema. 
NC ingangen worden weergegeven door verticale segmenten. 
NO ingangen door horizontale segmenten. 

swo swc 

PHOT-O STOP 
PHOT DAS 



Programmering - vervolg 

OP AFSTAND KOPI~REN VAN ZENDERCODES 
Als een zendercode al is opgeslagen in de ontvanger kan het opafstand aanleren van zenders worden uitgevoerd (zonder toegang 
tot de motorsturing). 
BELANGRIJK: Deze procedure moet worden uitgevoerd met de poort open, tijdens de TCA tijd . 
Ga als volgt te werk: 
1. Druk op de verborgen knop van de reeds aangeleerde handzender. 
2. Druk binnen 5 seconden op de knop van de aangeleerde handzender die overeenkomt met de kno p die aangeleerd moet worden 
op de nieuwe handzender. Het flitslicht zal aan gaan. 
3. Druk binnen 10 seconden op de verborgen knop van de nieuwe handzender. 
4. Druk binnen 5 seconden op de knop van de nieuwe handzender die overeenkomt met het kanaal g eselecteerd in punt 2. 
Het flitslicht zal nu uit gaan. 
5. De ontvanger zal de nieuwe handzender opslaan en de programmering direct verlaten. 

FOUTMELDINGEN 
De motorsturing checkt de j uiste werking van de veiligheidsvoorzieningen. In het geval van fouten ku nnen de volgende meldingen 
op het display verschijnen: 
ERR Fout bij het zelf inleren van de schuifbreedte of het opslaan van zendercodes 
ERR1 Fout fotocel test PHOT 0 
ERR2 Fout fotocel test PHOT C 
ERR3 Fout Encoder 
ERR4 Foutmotor 

ZEKERINGEN 
F1 Beschermingszekering voor motor en flitslicht 
F2 Beschermingszekering voor accessoires en signa len 
F3 Bescherming 230V/11 5V kabel 

PROGRAMMERINGSVOORBEELD 
Laten we veronderstellen dat: 
-de poort automatisch sluit na 100 seconden (TCA) 
- het fl itslicht vooraf begint te knipperen 
Voor de handelingen zoals hieronder omschreven stap voor stap uit: 

Stap Knop Display Opmerkingen 

1 PG PAR Eerste menu 

2 PG TCA Eerste functie van het eerste menu 

3 PG 040 Huidige waarde van de geselecteerde functie 

4 +t -! 100 Selecteer de gewenste waarde met de+ en- knop 

5 PG PRG De waarde is geprogrammeerd 

TCA Wanneer de programmering is gedaan, gaat het display naar de zoj uist ingestelde functie 

6 + - PAR Druk tegelijkertijd op de + en- knop om naar een bovenliggend m enu tegaan 

7 - Log Tweedemenu 

8 PG TCA Eerste functie van het tweede menu 

9 - Pre Druk een paar keer op de- knop om PREte selecteren 

10 PG OFF Huidige waarde van de geselecteerde functie 

11 +t -! ON Selecteer de gewenste waarde met de+ en- knop 

12 PG PRG De waarde is geprogrammeerd 

Pre Wanneer de programmering is gedaan, gaat het display naar de zoj uist ingestelde functie 

13 +- PAR Druk tegelijkertijd op de+ en- knop om naar een bovenliggend m 
programmering ofwacht 30 seconden. 

enu te gaan en sluit de 
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Magnetische eindschakelaars 
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Magnetische eindschakelaars- vervolg 
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Magnetische eindschakelaars- vervolg 

MLS 
Set voor het plaatsen van magnetische eindschakelaars op een automatiseringssysteem voor schuifpoorten. Het gebruik hiervan 
is bijzonder geschikt voor extreme weersomstandigheden (lage temperatuur, hoge vochtigheidsgraad, etc.) In deze omstandig
heden kunnen de traditionele electromechanische eindschakelaars storing en gaan vertonen. 

De set bestaat uit: 
- 2 magneten op kunstof steun, te plaatsen op de steunen van de eindschakelaars of tandlat (Fig.1-A) 
- 2 kunstof steunen voor magnetische sensoren (Fig.1-B) 
- 2 magnetische sensoren met een NC contact (Fig.1-C) 
- 1 deksel om de behuizing van de veer te sluiten (Fig.1-D) 

1. 1NSTALLEREN VAN DE MAGNETISCHE SENSOREN 
Koppel de eindschakelaars van de motorsturing af en verwijder aile onderdelen van de elektromechanische eindschakelaar (veer, 
micro-schakelaars, kabels, ec.). 
Sluit de behuizing van de veer met het speciale deksel. 
Afhankelijk van het model aandrijving, monteert u de sensoren en bijbehorende steunen, zoals hieronder aangegeven: 

MS4: 
1. Open de doorvoergaten voor de kabels met behulp van een schroevendraaier (Fig.2) 
2. Bevestig de twee magnetische sensoren op de steunen zoals aangegeven in (Fig.3) 
3. Voer de kabels van de sensor door de daarvoor bestemde gaten en bevestig de sensorsteunen op de magnetische eindschake
laars, zoals aangegeven in Fig.4. 
4. Sluit de kabels aan op de motorsturing. 

Opmerking: De MLS sensoren zijn ontworpen voor een snelle montage op de mode lien MS4 en BULL. Ze kunnen echter ook ge
plaatst worden op de andere modellen schuifpoorten, door het maken van specifieke bevestigingsgaten en doorvoergaten voor 
het passeren van de bekabeling. 

2. 1NSTALLEREN VAN DE MAGNETEN 
De magneten zijn voorzien van een speciale behuizing (Fig.1 -A). De magneten moeten bevestigd worden op de steunen van de 
eindschakelaars of tandlat, waardoor de sensoren worden aangestuurd als deze er dichtbij komen. 

Montage op de eindschakelaarsteunen 
De steunen zijn voorzien van haken waamee u de magneten kunt bevestigen op de steunen van de magnetische eindschakelaars, 
die worden meegeleverd, zoals aangegeven in Fig.6. 
Deze manier van bevestigen maakt het mogelijk om de positie van de magneten snel aan te passen. Na het berekenen van de 
juiste afstand, bevestigd u de steun op de juiste positie met behulp van een schroef (Fig.?), zodat u beweging van de beugel voor
komt. 

Montage op de tandlat 
Als alternatief kunnen de steunen d irect worden aangebracht op de tandlat door middel van de sleuven (Fig.S). Deze manier van 
monteren is niet mogelijk voor latere installatie. Daarom wordt geadviseerd om een aantal testen te doen met tij delij k geplaatste 
onderdelen voordat u deze definitief bevestigd. 

BELANGRIJK: 
De juiste afstand van de magneet tot de sensor is afhankelijk van de kenmerken van de installatie. Deze ru imte kan niet worden 
ingesteld en moet worden aangepast op experimentele basis. 
De afstanden voor het activeren van de sensor (waarde X) met afstand K, 3 en 35 mm, voor de modellen MS4 en BULL, welke wor
den aangegeven in Fig.9, zijn slechts indicatief. 
In elk geval mag afstand H niet hoger zijn dan 35 mm. Met een grotere afstand is het niet mogelijk om de magnetische eindscha
kelaar te activeren. 






