


























GEBRUIKERS HANDLEIDING EVA.? 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
- Ga niet staan in het bewegingsgebied van de slag boom 

- Laat kinderen niet spelen met onderdelen (handzenders etc.) van de slag boom of bij de slagboom. 

- Probeer de slag boom in het geval van storingen niet zelf te repareren maar neem contact op met een gespecialiseerd bedrijf. 

HANDMATIGE NOODONTGRENDELING 
Bij een stroomstoring of bij storingen in het systeem kan de slag boom met de hand worden ontgrendeld en bewogen: 

- Plaats de speciale sleutel in de ontgrendelingshendel en draai deze rechtsom. 

- Draai de ontgrendelingshendel rechtsom totdat de boom wordt ontgrendeld en kan worden geopend en gesloten met de hand. 

- Om de automatische werking te herstellen draa it u de hendellinksom tot de boom wordt vergrendeld. Herstel de oorspronkelijke positie. 

ONDERHOUD 
- Check minstens 1 maal per maand of de handmatige noodontgrendeling nog op de juiste manier werkt 

- Het is verboden speciale onderhoudsbeurten of herstelwerkzaamheden zelf uit te voeren, dit om ongevallen te voorkomen. 

Deze handelingen mogen ai leen worden uitgevoerd door deskundigen. 

- De motor is onderhoudsvrij, maar ai le vei ligheidsvoorzieningen en andere onderdelen dienen regelmatig gecontroleerd te worden 

op hun juiste werking. 

MILIEU 
Als de installatie gedemonteerd en verwijderd moet worden, moeten ai le onderdelen gesorteerd en op de juiste manier verwijdert worden. 

Men kan eventueel terecht bij een gespecialiseerde firma of uw eigen installateur. 

WAARSCHUWING 
Ai le Ben inca producten worden gedekt door een verzekering bij eventuele schade aan voorwerpen en personen veroorzaak door constructie
fouten, op voorwaarde dat het gehele systeem CE gemarkeerd wordt en aileen Ben inca onderdelen worden gebruikt. 
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Ref. EVA7 
Note 

Code 

1 9686556 
2 9686112 
3 9686111 
4 9686107 
5 9686109 
6 9686555 
7 9686314 
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ONDERDELENLIJST EVA.7 
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Ref. 
EVA7 

Note 
Code 

1 9686428 
2 9686440 10 9686117 
3 9686430 11 9686115 
4 9686441 12 9686473 
5 9686442 13 9686160 
6 9686443 14 9686438 
7 9686444 15 9686120 
8 9686471 16 9686666 
9 9686436 17 9686517 1 x(480mm) 
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EC Conformiteitsverklaring 

Fablikant: Automatismi Beninca SpA. 
Adres: Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italia 

Verklarut hierbij dat motorsttuing DA.24V - CP.EVA 
in overeenstemming is met de volgende bepalingen: 
EMC richtlijnen: 89/336/CCE, 93/68/CEE 
Lage spanningsrichtlijnen: 73/23/CEE, 93/68/CEE 

Beninca Luigi, Jmi disch hoofd 
Samhigo, 08/04/2008. 

Waarschuwing 

Het product mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden 
of op een andere manier dan die, waarvoor het product bestemd 
is, zoals beschreven in deze hand Ieiding. Incorrect gebruik kan 
schade aan het product of verwondingen veroorzaken. 

De onderneming is niet verantwoordelijk voor het niet naleven 
van een goede techniek en het vervaardigen van de poorten en 
ook niet voor iedere vervorming die kan optreden tijdens het 
gebruik. 

Bewaar deze hand Ieiding voor verder gebruik. 

Het systeem moet geinstalleerd worden door deskundige 
personen, in overeenstemming met de geldende regelgeving. 

De verpakking moet buiten het bereik van kinderen worden 
gehouden, omdat deze gevaarlijk kan zijn. Bij verwijdering 
moet de verpakking worden gescheiden in de verschillende 
soorten afval (bijv. karton, plastic, etc.) in overeenstemming 
met de geldende regelgeving. 

TECHNISCHE GEGEVENS 
Voeding motorsturing 24Vdc 

Voeding 230 Vac 50/60 Hz 

Uitgangsvoeding 1 motor 24Vdc 

Maximaal vermogen motor 120W 

Uitgangsvoeding accessoires 24Vdc SOOmA max. 

Beschermingsgraad IP54 

Bedrijfstemperatuur 

Een meerpolige schakelaar/sectieschakelaar met een 
openingscontact die gelijk is aan of hoger dan 3 mm, 
moet worden geplaatst op het voedingsnetwerk. 

Zorg ervoor, voordat u de bekabeling aanlegt, dat het systeem 
wordt voorzien van een differentiiHe schakelaar en een hoog
spanningsbeveiliging. 

De installateur moet aile informatie verstrekken over de auto
matisering, hand Ieiding en noodontgrendeling van het 
systeem en de eindgebruiker instructies geven over het gebruik. 

Op grond van bepaalde vei ligheidsvoorschriften die van kracht 
zijn vereisen sommige installaties dat de aansluitingen geaard 
worden. 

Tijdens installatie, onderhoud en reparatie dient u ervoor te 
zorgen dat de stroom afgesloten is. 

Beschrijvingen en tekeningen in deze hand Ieiding zij n niet 
bindend. Bij onveranderde essentiele kenmerken van het product 
behoudt de fabrikant het recht om een product aan te passen in 
technisch, ontwerp of commercieel oogpunt, zonder deze hand
leiding te updaten. 

Radio ontvanger Verwij derbare aansluiting voor radio ontvanger 
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INGANG/UITGANG FUNCTIES 

CP.EVA I DA.24V MOTORSTURING 

Klemnummer Functie Beschrijving 

1-2 Voeding lngang, 230Vac 50Hz (1-Neutraai/2-Fase) 

4-5 Motor 24Vdc Motorverbinding, 24Vdc 

6-7 Flits Iicht Flits Iicht aansluiting, 24Vac 40W max. 

Uitgang, voeding accessoires- 24VadO.SA max. 

BELANGRIJK: Als de batterij laderprint (CB.24V) is geplaatst, heeft de uitgang 

8-9 24Vac (zonder verbinding met de netvoeding) een 24Vdc gepolariseerd voltage. 

Zorg ervoor dat de accessoires goed zijn aangesloten. 

(8 = 24Vdc en 9 = 24Vdc) 

10-11 Verlichting slag boom 
Aansluiting verlichting boom, 24Vdc (1 0+/11 +) -200mA 

max. (gelijk aan ca. 6lampen) 

12 COM Algemeen voor aile controle ingangen 

13 STOP lngang, STOP drukknop (NC contact) 

14 PHOT 
lngang, aansluiting vei ligheidsvoorzieningen, NC contact 

( excl. fotocellen) 

15 OPEN lngang, OPEN drukknop (NO contact) 

16 CLOSE lngang, SLUIT drukknop (NO contact) 

17 Step-by-Step lngang, Stap-voor-Stap drukknop (NO contact) 

18 COM Algemeen, eindschakelaars 

lngang, eindschakelaar SLUITEN (NC contact). 

19 swc Wanneer dit contact open is, wordt de voeding van de motor afgesloten aan 

het eind van het sluiten van de slag boom. 

lngang, vertraging eindschakelaar OPEN EN (NC contact). 

20 SWO-R Wanneer dit contact open is, start de vertraging tij dens het openen van de 

slag boom. 

lngang, vertraging eindschakelaar SLUITEN (NC contact). 

21 SWC-R Wanneer dit contact open is, start de vertraging tij dens het sluiten van de 

slag boom. 

24-25 Antenne 
Aansluiting van de antenne 

24 = signaal, 25 = scherm 

28-29 Radio 2e kanaal Uitgang, NO contact van het tweede radio kanaal 

VAUX-0-VMOT Secondaire Secundaire uitgang van de transformator 

L 1-N1 Prima ire Prima ire uitgang van de transformator 

J3 Radio ontvanger lnplugbare aansluiting voor radio ontvanger 



PROGRAMME RING 

TRIMMER FUNCTIES 
SLOWCL 

SLOWOP 

AMP 

TCA 

Met deze trimmer wordt de motorsnelheid tij dens het vertragen bij het sluiten ingesteld. De vertraging start bij 
het activeren van de SWC-R einschakelaar en eindigt wanneer de SWC eindschakelaar wordt geactiveerd. 
Met deze trimmer wordt de motorsnelheid tij dens het vertragen bij het openen ingesteld. De vertraging start bij 
het activeren van de SWO-R einschakelaar en eindigt wanneer de ingestelde tijd van Dip-Switch 8 is verstreken. 
Met deze trimmer wordt de gevoeligheid van de amperometrische obstakeldetectie sensor ingesteld. De sensor 
is geactiveerd bij het openen en sluiten. 
Het is niet geactiveerd t ijdens het vertragen bij het openen. 
Als een obstakel wordt gedetecteerd: 
Bij het openen zal de slag boom zij n beweging stoppen. 
Bij het sluiten zal de slag boom zijn beweging stoppen en weer open gaan. 
Deze trimmert maakt de aanpassing van de automatische sluitingstijd mogelijk, indien geactiveerd bij Dip-Switch 1. 
De aanpassing varieert van minimaal1 seconde en maximaal 90 seconden. 

DIP-SWITCH FUNCTIES 
DIP 1 TCA 

DIP 2 PRE LAM 

DIP 3 SCL 

DIP4 PPMOD 

DIP 5 LIGHT 

DIP6 COND 

DIP? AMPCL 

DIPS TRALL-OP 

OPMERKING: 

Automatische sluiting van de slagboom. 
OFF: Automatische sluiting uitgeschakeld 
ON: Automatische sluiting ingeschakeld 

Waarschuwings flitslicht aan voordat de slag boom gaat bewegen. 
OFF: Fl itslicht uitgeschakeld 
ON: Het flitslicht zal3 seconden voordat de slag boom gaat bewegen beginnen te knipperen 

(DIP 1 moet ingesteld zijn op ON) 
Voortij dig sluiten van de slag boom na het passeren van de fotocellen. 
OFF: Functie uitgeschakeld. 
Na het activeren van de fotocellen zal de automatische sluitingstijd niet veranderen. 
ON: Functie ingeschakeld. 
Na het activeren van de fotocellen wordt de automatische sluit ingstij d verandert naar 1 second e. 

De werkende modus van de PP (Stap-voor-Stap) drukknop en van de handzender. 
OFF: Werking: OPEN> STOP> SLUITEN >STOP> 
ON: Werking: OPEN> SLUITEN >OPEN> 

De werkende modus van de slagboomverlichting, aangesloten op klem 10/11. 
OFF: De verlichting knippert langzaam bij een geopende of gesloten slag boom. De verlichting zal snel 
gaan knipperen tijdens het bewegen van de boom. 
ON: De verlichting b lijft aan bij een open slag boom en tijdens het bewegen. De verlichting gaat uit als 
de boom naar be ned en is, aangestuurd door het activeren van de SWC-R eindschakelaar. 

Appartementsfunctie, gemeenschappelij k gebruik. 
OFF: Functie uitgeschakeld 
ON: Functie ingeschakeld. De PP (Stap-voor-Stap) puis of de puis van een handzender heeft geen effect 
tijdens het openen en tijdens de TCA fase (indien geactiveerd). 

De amperometrische sensor is in- of uitgeschakeld tij dens het sluiten. 
OFF: Amperometrische sensor ingeschakeld tijdens het vertragen in de sluitende fase. 
ON: Amperometrische sensor uitgeschakeld t ijdens het vertragen in de sluitende fase. 

De amperometrische sensor is in- of uitgeschakeld tij dens het openen. 
OFF: 2 seconden vertraging met uitgeschakelde amperometrische sensor. 
ON: 2 seconden vertraging met ingeschakelde amperometrische sensor. Als de amperometrische sensor 
wordt geactiveerd t ijdens de 2 second en vertraging, zal de slag boom onmiddelij k stop pen. 

lndien nodig kan met de slag boom bedienen in dodemans functie door aile DIP SWITCHES op ON te zetten. 



PROGRAMMERING vervolg 

INSTELLEN SNELHEID SLAGBOOM 
WAARSCHUWING: Deze afstel ling heeft gevolgen voor de veiligheid van de gehele installatie. 
Controleer of de kracht en snelheid van de slag boom in overeenstemming is met de geldende voorschriften. 
led ere wijziging van de snelheid vereist een nieuwe afstelling van de amperometrische sensor. 

De transformator van de voeding is voorzien van een inplugbare Faston (VMOn aansluiting. Deze zorgt voor het instel len van de slag
boom snelheid op drie verschillende snelheden (18 - 23 - 26). 
Door het plaatsen van de Faston aansluiting (VMOn op 18 zal de slag boom een lagere snelheid krij gen, door het plaatsen van de Fas
ton aansluiting op 26 zal de snelheid hoger zijn. 
Wanneer de VE.AM vouwvoet ofVE.RAST hekwerk worden geplaatst moet u kiezen voor een lagere snelheid. 

LED DIAGNOSE 
De motorsturing is voorzien van een serie zelf diagnoserende LEOS die voortdurend ai le functies controleren: 
POWER LED Knippert als de voeding aanwezig is en OK 

STOP LED Gaat UIT als de STOP drukknop wordt geactiveerd 

PHOTLED Gaat UIT als de fotocellen niet zijn uitgelijnd of als er een obstakel aanwezig is 

OPN LED Gaat AAN als er een OPEN commando wordt ontvangen 

CLS LED Gaat AAN als er een SLUIT commando wordt ontvangen 

PP LED Gaat AAN als er een PP commando wordt ontvangen 

SWCLED Gaat UIT als de SWC sluit eindschakelaar wordt geactiveerd 

SWO-RLED Gaat UIT als de SWO-R openings eindschakelaar wordt geactiveerd 

SWC-R LED Gaat UIT als de SWC-R sluit eindschakelaar wordt geactiveerd 

MILIEU 
Als de installatie gedemonteerd en verwijderd moet worden, moeten aile onderdelen (metal en, kunststoffen, elektrische kabels, etc.) 
gesorteerd en op de juiste manier verwijdert worden. 
Men kan eventueel terecht bij een gespecialiseerde firma of uw eigen installateur. 






