BOB21M + BOB30M ALGEMENE MONTAGEVOORSCHRIFTEN
WAARSCHUWING
- Voordat men met de installatie kan beginnen dient men deze handleiding en instructies nauwkeurig te lezen.
- Het is strikt verboden het product BOB toe te passen voor andere doeleinden dan beschreven in deze handleiding.
- Geef de gebruiker instructies hoe om te gaan met dit automatiseringssysteem.
- Geef de gebruiker de handleiding bij het opleveren van de automatisering.

ALGEMENE INFORMATIE
Voor een goede werking van deze automatisering moet de poort aan de volgende eisen voldoen:
- Degelijke en sterke constructie
- Scharnieren zonder speling die een soepele en vloeiende beweging van de poortvleugels garanderen
- Bij gesloten vleugels moeten deze in 1 lijn en op dezelfde hoogte zijn

MECHANISCHE EINDAANSLAGEN
Omdat de aandrijving wordt geleverd zonder mechanische eindschakelaars moeten er eindaanslagen en een middenaanslag geplaatst
worden (Fig.1).
Als de poort niet voorzien kan worden van mechanische eindaanslagen kan men gebruik maken van ingebouwde regelbare eindaanslagen in de motor zelf.
De mechanische stop kan als volgt worden aangepast (Fig.3):
1. Breng de poortvleugel in de maximale open/gesloten positie
2. Draai schroef V een beetje los (Fig.3), totdat blok B verschoven kan worden
3. Breng blok B in de juiste positie en in contact met pin P
4. Voor de mm afstelling kan men blok B 180° draaien
De standaard slag van 270 mm kan, indien nodig, worden verhoogd door het verwijderen van een van de verstelbare mechanische
eindaanslag. Het verwijderen van iedere eindaanslag verhoogt de slag met ca. 30 mm.
In dit geval is het noodzakelijk om de eindaanslagen en middenaanslag uit Fig.1 te gebruiken om een veilige afstand van 5/10 mm
te krijgen voor zowel openen als sluiten.

BEVESTIGEN MOTOREN
Bepaal de hoogte van de motoren boven het maaiveld (zo centraal mogelijk ten opzichte van de poort, maar wel zodat er een stevige
kruisverbinding ontstaat).
Las vervolgens steun P vast met inachtneming van de afstanden in Fig.2.
Zorg dat de poort gesloten is. Las beugel S in een stevige kruisverbinding of op een robuust element op de poort volgens de afmetingen
in Fig 3. Houdt er rekening mee dat in deze toestand de motor op het einde nog wat vrije ruimte heeft.
Verwijder beschermkap C door schroef F lost te draaien, bevestig vervolgens de motor op plaat P met schroef T, ring L en moer D (Fig 3).
Blokkeer tenslotte de motor op plaat S met schroef V en ring R.
Met behulp van de gaten in de motor (Fig.2-A) kunt u de optimale voorgeschreven maten hanteren.
De regelbare montagesteunen, op aanvraag verkrijgbaar, zorgen voor een groter gebruiksgemak wat betreft de instellingen en zorgen
ervoor dat er niet gelast hoeft te worden tijdens montage.

AANSLUITINGEN
1. Verwijder de bevestigingskap van de kabelklemmen G van de onderkant van de motor.
2. Voer de kabel naar binnen zoals aangegeven in Fig.5.
3. Blokkeer de ingevoerde kabel door het vastdraaien van moer G.
4. Voor de verbindingen met de motorsturing kunt u Fig.5 gebruiken en de handleiding van de bijbehorende motorsturing raadplegen.
Het is verplicht om een verbinding te maken met de aarde met behulp van de speciale aansluitingen (Fig.5 GND).
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BOB2124 ALGEMENE MONTAGEVOORSCHRIFTEN
WAARSCHUWING
- Voordat men met de installatie kan beginnen dient men deze handleiding en instructies nauwkeurig te lezen.
- Het is strikt verboden het product BOB toe te passen voor andere doeleinden dan beschreven in deze handleiding.
- Geef de gebruiker instructies hoe om te gaan met dit automatiseringssysteem.
- Geef de gebruiker de handleiding bij het opleveren van de automatisering.

ALGEMENE INFORMATIE
Voor een goede werking van deze automatisering moet de poort aan de volgende eisen voldoen:
- Degelijke en sterke constructie
- Scharnieren zonder speling die een soepele en vloeiende beweging van de poortvleugels garanderen
- Bij gesloten vleugels moeten deze in 1 lijn en op dezelfde hoogte zijn

BEVESTIGEN MOTOREN
Bepaal de hoogte van de motoren boven het maaiveld (zo centraal mogelijk ten opzichte van de poort, maar wel zodat er een stevige
kruisverbinding ontstaat).
Las vervolgens steun P vast met inachtneming van de afstanden in Fig.2.
Zorg dat de poort gesloten is. Las beugel S in een stevige kruisverbinding of op een robuust element op de poort volgens de afmetingen
in Fig 3. Houdt er rekening mee dat in deze toestand de motor op het einde nog wat vrije ruimte heeft.
Verwijder beschermkap C door schroef F lost te draaien, bevestig vervolgens de motor op plaat P met schroef T, ring L en moer D (Fig 3).
Blokkeer tenslotte de motor op plaat S met schroef V en ring R.
Met behulp van de gaten in de motor (Fig.2-A) kunt u de optimale voorgeschreven maten hanteren.
De regelbare montagesteunen, op aanvraag verkrijgbaar, zorgen voor een groter gebruiksgemak wat betreft de instellingen en zorgen
ervoor dat er niet gelast hoeft te worden tijdens montage.

AANSLUITINGEN
1. Verwijder de bevestigingskap van de kabelklemmen G van de onderkant van de motor.
2. Voer de kabel naar binnen zoals aangegeven in Fig.5.
3. Blokkeer de ingevoerde kabel door het vastdraaien van moer G.
4. Voor de verbindingen met de motorsturing kunt u Fig.5 gebruiken en de handleiding van de bijbehorende motorsturing raadplegen.
Het is verplicht om een verbinding te maken met de aarde met behulp van de speciale aansluitingen (Fig.5 GND).

INSTELLEN EINDSCHAKELAARS
De BOB2124 motoren zijn uitgerust met elektromagnetische sensoren die instelbaar zijn voor het openen en sluiten, deze zijn gemonteerd
op de mechanische eindschakelaars, zie Fig.3.
Om dit aan te passen bepaalt u de positie van de mechanische eindschakelaars voor open en sluiten zoals hieronder aangegeven:
1. Ontgrendel het automatische systeem met behulp van de speciale ontgrendelingssleutel, zoals getoond in de gebruikshandleiding
2. Sluit de poortvleugel
3. Draai schroef V1 los en verplaats het SLUIT blok totdat deze pin P raakt. Draai vervolgens schroef V1 weer vast
4. Open de poortvleugel
5. Draai schroef V2 los en verplaats het OPEN blok totdat deze pin P raakt. Draai vervolgens schroef V2 weer vast
6. Herstel de automatische bediening

VERBINDINGEN
De motoren zijn voorzien van bekabeling als volgt:
N

Kleur

Sectie

Functie

1

Zwart

1.5mm

Motor -

2

Rood

1.5mm

Motor +

3

Wit

0.5mm

Algemeen FC - COM

4

Groen

0.5mm

Eindschakelaar open -SWO

5

Bruin

0.5mm

Eindschakelaar sluiten -SWC

Voor kabels met een lengte minder dan 5 meter gebruikt u kabel 2x2,5 sqmm
Voor kabels met een lengte van 5 - 10 meter gebruikt u kabel 2x4 sqmm
Kabels langer dan 10 meter worden niet aanbevolen voor het aansluiten van de motorsturing op de motoren
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BOB3024 ALGEMENE MONTAGEVOORSCHRIFTEN
WAARSCHUWING
- Voordat men met de installatie kan beginnen dient men deze handleiding en instructies nauwkeurig te lezen.
- Het is strikt verboden het product BOB toe te passen voor andere doeleinden dan beschreven in deze handleiding.
- Geef de gebruiker instructies hoe om te gaan met dit automatiseringssysteem.
- Geef de gebruiker de handleiding bij het opleveren van de automatisering.

ALGEMENE INFORMATIE
Voor een goede werking van deze automatisering moet de poort aan de volgende eisen voldoen:
- Degelijke en sterke constructie
- Scharnieren zonder speling die een soepele en vloeiende beweging van de poortvleugels garanderen
- Bij gesloten vleugels moeten deze in 1 lijn en op dezelfde hoogte zijn

BEVESTIGEN MOTOREN
Bepaal de hoogte van de motoren boven het maaiveld (zo centraal mogelijk ten opzichte van de poort, maar wel zodat er een stevige
kruisverbinding ontstaat).
Las vervolgens steun P vast met inachtneming van de afstanden in Fig.2.
Zorg dat de poort gesloten is. Las beugel S in een stevige kruisverbinding of op een robuust element op de poort volgens de afmetingen
in Fig 3. Houdt er rekening mee dat in deze toestand de motor op het einde nog wat vrije ruimte heeft.
Verwijder beschermkap C door schroef F lost te draaien, bevestig vervolgens de motor op plaat P met schroef T, ring L en moer D (Fig 3).
Blokkeer tenslotte de motor op plaat S met schroef V en ring R.
Met behulp van de gaten in de motor (Fig.2-A) kunt u de optimale voorgeschreven maten hanteren.
De regelbare montagesteunen, op aanvraag verkrijgbaar, zorgen voor een groter gebruiksgemak wat betreft de instellingen en zorgen
ervoor dat er niet gelast hoeft te worden tijdens montage.

AANSLUITINGEN
1. Verwijder de bevestigingskap van de kabelklemmen G van de onderkant van de motor.
2. Voer de kabel naar binnen zoals aangegeven in Fig.5.
3. Blokkeer de ingevoerde kabel door het vastdraaien van moer G.
4. Voor de verbindingen met de motorsturing kunt u Fig.5 gebruiken en de handleiding van de bijbehorende motorsturing raadplegen.
Het is verplicht om een verbinding te maken met de aarde met behulp van de speciale aansluitingen (Fig.5 GND).

INSTELLEN EINDSCHAKELAARS
Om dit aan te passen bepaalt u de positie van de mechanische eindschakelaars voor open en sluiten zoals hieronder aangegeven:
1. Ontgrendel het automatische systeem met behulp van de speciale ontgrendelingssleutel, zoals getoond in de gebruikshandleiding
2. Open de poortvleugel
3. Draai schroef V2 los en verplaats het OPEN blok totdat deze pin P raakt. Draai vervolgens schroef V2 weer vast
4. Herstel de automatische bediening

VERBINDINGEN
De motoren zijn voorzien van bekabeling als volgt:
N

Kleur

Sectie

Functie

1

Zwart

1.5mm

Motor -

2

Rood

1.5mm

Motor +

Voor kabels met een lengte minder dan 5 meter gebruikt u kabel 2x2,5 sqmm
Voor kabels met een lengte van 5 - 10 meter gebruikt u kabel 2x4 sqmm
Kabels langer dan 10 meter worden niet aanbevolen voor het aansluiten van de motorsturing op de motoren
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