Parameter menu

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

MENU

w

Automatische sluitingstij d. Aileen geactiveerd met TCA = ON.
Aan het eind van de ingestelde tijd zorgt de motorsturing ervoor dat de poort
automatisch sluit.

3-240-{40s)

TM

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

1-250-{90s)
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Het gedeelte van de poort dat geopend wordt voor een voetganger wordt hiermee ingesteld (voetgangersfunctie).

5-1 00-{20%)

TSM

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

0-100-{0%)

PNO

De kracht van de motor bij het openen.*

1-99-{40%)

PNC

De kracht van de motor bij het sluiten.*

1-99-{40%)

PSO

De kracht van de motor tijdens de vertraging bij het sluiten wordt hiermee
ingesteld.*

1-99-{50%)

PSC

De kracht van de motor tijdens de vertraging bij het openen wordt hiermee
ingesteld.*

1-99-{50%)

SEAU

De gevoeligheid van het anti-crash apparaat (Encoder) tij dens de fase op
norm ale snelheid wordt hiermee ingesteld.
99 = maximale gevoeligheid - 0= mini male gevoeligheid

0-99-{0%)

SEAR

De gevoeligheid van het anti-crash apparaat (Encoder) tij dens de vertragende
fase wordt hiermee ingesteld.
99 = maximale gevoeligheid - 0= mini male gevoeligheid

0-99-{0%)

T LS

Aileen geactiveerd met SERL = ON.
De activeringstijd van het servicelicht wordt hiermee ingesteld.

1-240-{60s)

I BRA

De kracht van de vertraging wordt hiermee ingesteld.
0 = uitgeschakeld - 1 = mini male vertraging - 99 = maximale vertraging

0-99-{50%)
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* WAARSCHUWING: Een verkeerde instelling van deze parameters kan gevaarlijk zij n.
Houdt u rekening met de geldende normen en regelgevingen!

Logica menu

MENU

Standaard

De automatische sluitingstij d is in- of uitgeschakeld.
ON: ingeschakeld
OFF: uitgeschakeld

(ON)

IBL

Appartementsfu nctie, gemeenschappelijk gebruik, in- of uitgeschakeld.
ON: ingeschakeld. De PP (stap-voor-stap) puis of de puis van de handzender hebben
geen effect in de openingsfase.
OFF: ingeschakelde appartementsfunctie

(OFF)

SCL

Voortij dig sluiten na passeren fotocel.
ON: ingeschakeld. Bij opening van de poort zal deze 3 sec. na het passeren van de fotocel
onmiddelij k sluiten.
Aileen actief als TCA = ON
OFF: uitgeschakeld

(OFF)

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

(OFF)

Flitslicht aan voordat de poort gaat bewegen.
ON: ingeschakeld.
Het flitslicht zal 3 sec. voordat de poort begint te bewegen beginnen te knipperen.
OFF: uitgeschakeld

(OFF)

Automatische sluitingstijd. Aileen geactiveerd met TCA = ON.
Aan het eind van de ingestelde tijd zorgt de motorsturing ervoor dat de poort
automatisch sluit.

(OFF)
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2CH

Het tweede radio kanaal is in- of uitgeschakeld op klem SCA (Fig.2).
ON: SCA uitgang ingesteld als tweede radiokanaal. SERL moet worden ingesteld op OFF
OFF: AUX uitgang kan worden ingesteld als SCA, of via de SRL logica (programmering van
een radio controle in het RADIO 2CH menu maakt een gedeeltelijke voetgangersopening
mogelijk).

HTR

De eigenaar/beheerdersfunctie.
ON: ingeschakeld
Tijdens werking van de poort moet de OPEN en SLUIT knop worden ingedrukt.
OFF: automatische werking

(OFF)

IBCA

Tijdens de TCA fase (automatische sluitingstij d) zijn PP en PED in- of uitgeschakeld.
ON: PP en PED uitgeschakeld
OFF: PP en PED ingeschakeld

(OFF)

ENC

De Encoder is in- of uitgeschakeld.
ON: ingeschakelde Encoder, vertraging geactiveerd
OFF: uitgeschakelde Encoder, vertraging niet actief

(ON)

Programmeerbare code handzenders kunnen wel/niet worden aangeleerd.
ON: Radio ontvanger aileen geschikt voor rolling-code handzenders.
OFF: Ontvanger geschikt voor rolling-code en programmeerbare code handzenders
(zelflerend en dip-switch)

(OFF)

De servicelicht functie is in- of uitgeschakeldop de SCA uitgang (Fig.2).
ON: Bij iedere beweging van de poort sluit het contact voor de tij d ingesteld met de TLS
parameter. Gebruik het extra relais voor het aansturen van het Iicht.
2CH moet ingesteld worden op OFF.
OFF: AUX uitgang kan worden ingesteld als SCA of door de 2CH logica.

(OFF)

CUAR

SERL

(OFF)

Logica menu - vervolg & Radio menu

MENU

FUNCTIE

Standaard

TST1

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

(OFF)

TST2

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

(OFF)

PHCL

De werking van de PHOT C ingang is ingesteld.
ON: de PHOT C ingang is geactiveerd bij openen en sluiten.
Bij openen: openen van het contact zorgt ervoor dat de motor stopt. Wanneer de fotocel
geen obstakel meer ziet zal de motor de opening hervatten.
Bij het sluiten: openen van het contact zorgt ervoor dat de motor stopt. Wanneer de fotoeel 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.

(OFF)

SPN

Power startfunctie in- of uitgeschakeld
ON: ingeschakeld. Tijdens het starten van iedere beweging gebruikt de motor 100% van
zijn kracht en gaat daarna over op de ingstelde waarde.
OFF: Het starten van iedere beweging gaat de eerste 2 sec. op een lagere sneldheid,
daarna verder op normale snelheid.

(ON)

De openingsrichting van de motor wordt hiermee geselecteerd (zie Fig.4):
ON: montage motor aan de rechterzijde
OFF: montage motor aan de linkerzijde

(OFF)
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MENU

Het opslaan van zendercodes is in- of uitgeschakeld (zie paragraaf aanleren
handzenders).
ON: opslaan zendercodes geactiveerd
OFF: opslaan zendercodes niet geactiveerd

(ON)

FUNCTIE

pp

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

2CH

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

CLR

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

Vol ledig wissen van het geheugen. Een bevestiging hiervan is vereist.

PED

Wanneer deze functie is geselecteerd, wacht de ontvanger op een zendercode die moet worden toegewezen
aan de PED functie. Druk op de knop van de handzender die moet worden toegewezen aan deze functie.
Als de code geldig is wordt hij opgeslagen in het geheugen en verschijnt OK op het display.
Als de code niet geldig is verschijnt ERR op het display.
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Programmering - vervolg

WERKING MET IN- EN UITGESCHAKELDE ENCODER
Met ENC = 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.
- als de vertraging is ingesteld met behulp van parameter TSM van 0 naar een hogere waarde, moet een volledige beweging zonder
stoppen worden uitgevoerd, van eindschakelaar naar eindschakelaar, om de poortbreedte in te stellen.
Nadat de poortbreedte is opgeslagen in het geheugen zal de poort automatisch vertragen bij openen en sluiten. De vertraging kan
worden verhoogd of verlaagd met parameter TSM.
In het geval van stroomstoring worden de schuifbreedte en de poortpositie 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.

AANLEREN HANDZENDERS
Als er al een handzender is opgeslagen in de ontvanger, kunnen er meerdere handzenders worden aangeleerd
(zonder toegang tot de motorsturing)
BELANGRIJK: Deze handeling moet worden uitgevoerd terwijl de poort open staat, dus tijdens de TCA tij d.
Ga als volgt te werk:
1. Druk op de toets binnenin de handzender (al opgeslagen is in het geheugen)
2. Druk binnen 5 seconden op de toets van deal opgeslagen zender die overeenkomt met het kanaal waarop de nieuwe zender
aangeleerd moet worden.
De LED Iicht op.
3. Druk binnen 10 second en op de toets binnenin de nieuwe handzender
4. Druk binnen 5 seconden op de toets van de nieuwe zender om deze aan te leren op het kanaal geselecteerd bij stap 2.
De LED Iicht op.
5. De ontvanger slaat de nieuwe handzender open verlaat de programmeermodus onmiddelij k.

swo

swc

DIAGNOSE
In het geval van niet goed functioneren kan de status van aile ingangen
(eindschakelaars, controle en vei ligheid) op het display worden weergegeven,
door te drukken op de + of de- knop.leder segment van het display geeft
een ingang weer. In het geval van een fout zullen de segmenten oplichten
volgens dit schema.

ZE KERINGEN
F1
F2
F3

STOP

PHOTO

Beschermingszekering van de transformator
Uitgang beschermingszekering voor accessoires en signalen
Uitgang beschermingszekering voor motor en flitslicht

PHOT C

DAS

FOUTMELDINGEN
Een aantal meldingen die in het displayen kunnen verschijnen worden hieronder weergegeven:

Errl

Motor

Technische ondersteuning is nodig

Err4

Fout, PHOT 0 schakelingsproef

Check verbindingen, uitlij ning PHOT 0 fotocel of aanwezigheid obstakels

ErrS

Fout, PHOT C schakelingsproef

Check verbindingen, uitlij ning PHOT C fotocel of aanwezigheid obstakels

ENC

Fout, encoder

Foute of defecte verbinding met de encoder

Amp

Obstakeldetectie

Aanwezigheid van een obstakel waargenomen (eindschakelaar)

VERWIJDERING
Als het product moet worden verwijdert, moet dit worden gedaan overeenkomstig de hiervoor geldende voorschriften met betrekking tot de gedifferentieerde afvalverwijdering en het hergebruik van componenten (metal en, kunststoffen, elektrische kabels, enz.)
Het is raadzaam om hiervoor contact op te nemen met uw installateur of gespecialiseerde onderneming.

Openen behuizing

1. Druk op de twee lipjes op de zij kanten van de behuizing om toegang te krijgen tot de schroeven.
2. Verwijder de twee schroeven aan de gewenste openingszij de.
3. Draai de twee schroeven los, zonder ze te verwij deren, zodat ze funtioneren als scharnier. U kunt het deksel nu openen als
een deurtj e.

