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Rada rbev.eg ngs rrelder
voor industriele deuren

Herkules 2
Vertaling van de oorspronkeli"ke

II

0

4 Als t-et aj:lllraat reeds aargesld:en is, voedrg grl.rend! 5 seccn-

Vei ligheidsaanwijzingen
Het aj:lllraat rmg aileen rret ..e l i~ laag;p!rrirg rret een ..eli~ elektriscre sct-eidrg i~t v.o-d:n Laat irgE!J):!n en
rep!raties aileen chr lJN leverarcier ~etten Verrrijd over
ret al~ aai'Tclkirg van eleklrcriscre cCl'JlD"ef'ten van
d!senscr.

II

V')

Beschrijving van de sensor

5

z

d!n c:rd!rtrekerl
Na d! mrta~ rroet ret l::recE veld rret d! afstardsbederirg {8+1)

<(

.....J

~acti~d wcrden

0::

Adresseri ng: Aan elke senscr kan een acres (1-4 rret DP-schakelaar
en 5-7 rret afstardsbederirg) t~ w:rcEn. Versdillend!
ad-essen zijn aileen dan rax:llakelijk, warreer zich rreercEre sensorenin d! reikwijcte van een afstardsbederirg ~rrl!n.

Herkules 2
Radarb!wegrgsrreld!r
vco: ird.Jstriele d!uren

Ad res 1*

~N

Adres 2

~N

Adres 3

~N
ON

Adres 4

UJ

0

UJ

z

,§'
~

.i;

J;2

·~

..0

"'

u..

Verd!re ad-essen 5, 6 + 7 zijn rret d! afstardsbederirg insteii:Bar.

•

(F-tS+-5 . .. 7)

Ill

Mechanische montage

& -v.o-d!n.
De senscr rroet ste\oig een \Aakke cn:lergrcn:l g:mrteerd
(..,;traties loeTlijd!n)
q:>

- Qiecten zwls panten \Aa~ ventilatcren etc. 111::9!0 net
td: in het d!tecti~ld rei ken.
- De senscr rmg net chr afcEkkirgerv'lnd!n af~ zijn.
- Verrrijd Tl-larrp:!ll in d! cnricti!llijke orrge..,;rg van het d!tec
tieveld
- Mcrteer t-et aj:lllraat in t-et rricti!n tx:M:!n d! pxrt.

<D Beh.izirg
0 FrcrtcEksel
® Ad1:erward
@ Trets [KJ

® Bevesti9rg

® Trets l!J

®!Rksels~

0 Kab:!I8-!Dig
® Aanaire radarrn:xije

@ Schakelaar acresserirg
@ LED rcxx:l
® LED rcxx:l

®Sc!Toefklem

@Oip

II
Ill

55(2.Jn

@ Mcrtagelu!kstU<

""d
"'
:!)
Vl

lnstallatie
Voorafgaand aan de rmntage

~

73.5 (2.81')

1.\ Personen-/voertuigidentificatie: Keu2E ci ~BScrenlwertugen
~

+

r

crdersct-eid!n rroeten v.o-d:n lrrlen ja, rrinrmal 3 rreter rratage~evan d! sensor!
Veldgeorretrie: keu2e ci een srmlle ci tred! veldprretrie rroet
v.o-d!n ~kt. Vcxx t-et tred! veld rroet d! dipv.o-d!n ~kt.
Aanwijzing: De clip kan tot max. 4 m montagehoogte worden
ingezet 1-ij is tij leverirg net g?~Ttllteerd. Os ecl1:er aan d! acl1:erzijd! van d! anteme irgestd<en.)

-

\.... ~

--:;

~

'j-

Getruik d! in d! verplld<irg
tij~sld:en l::x:x:rsjal::bm

1. Aak t-et lxx:rsja~ocn q:> d! muur ci t-et pafcn:l en lxx:r d! g~ten
\d~ d! instru:ties.
2 Steek d! kab:!l chr d! daarvco: ted:eld! q:erjrg van d! rrata~
~ en let q:> een trereikerrle l~e van d! b:!kab:!lirY;}
3. Sc!Tref d! rratagetagel vast
4. Harg d! senscr in d! mrtagetagel in en stel d! gewenste hJek
van d! senscr in. Stardaard neig-oelc 3(f
5. Slut d! kab:!l aan in CNereenstemrrirg rret d! ~aat
Wardrratag!:

Aafa d ra tag!:
.-----------------~
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BELANGRIJ K:
Oipcorrect paatserl
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Pagna 1

Ill

ce cortiguratierrodJs kan aileen ctm met <E afstardsb:!deri rg gaacti-

Elektrische aansluitingen

~d wor<EI"\ wanneer eerst een cc:xie q::geslagen werd (zie toegargs-

cc:xie).

IMt 12- 28V AC/12-36VOC

1. Starttoets G indrU<ken
-+ G en een van <E toetsen 1...71:rard
2 C en dlarna 9 ind'ukken
-+ C en 1 tra rrl!n
-+ [R functie Toegargscc:xie is irgeschakeld
3. IrM:Jer van ci! 4<ijferiga cc:xie 1111 - 9998

l l lnstellingen

1D

lnschakelen en fabrieksinstell ing

Na inschakelirg van <E wedrgssP!rrirg geeft <E rc:xie LED cbor
kriJ+lE!fen het «q::t;tarten> aan.
[R fatrieksinstellirg is gesdikt \OJ!' <E \dgerre toepjssirg!n:

-

Mortagal-oog;e 4,0 t<X 4, 9 meter
Relais-ln.dijd 2 s
Slo.v rrdioo <Etectie Litgeschakeld
Persoren-/\a!rtlig:rd:!rscheidrg actief
D.vars~rkeersq::tirmlisatie Litgeschakeld
Erkerrirg van rewegrgen naar <E rrei<Er toe (\O:l'Wclarts)

4.C ind'ukken
-+ C en 1 tra rrl!n
-+ CortiguratierrodJs gaacti~d
-+ Sensor is gareed \OJ!' P"<J9Cimrrerirg
-+ lnden C en 2 trancE~"\ was <E cc:xie foot
-+ Q:rieuw tegmen t:.ij 1

Ill Belangrijkste instellingen
1. Carfortre<E selecteren (C+1 ... 8)
2 Mortagel'oogt:e instellen (F+4+1... 7) ~ ci!2e anci!rs is din
<E fatrieksinstellirg.
h._

Lll

Met de afstandsbediening (A+9) kan de fabrieksinstell ing
op elk willekeurig rroment opnieuw ingesteld worden!

IIJ

()pgelet Bij fout ingestelde rrontagehoogte functioneert
de sensor nietcorrect!

3. Velcgcxne instellen (0+1 ... 9) inden rodg via <E nei~ ~90",
in sta~van1S'

Opbouw van de verbinding met de afstandsbediening

@

Batterijvak
SILitsdToef

~

0

Frootzij<E

0

Actterzij<E

Druk q:> <E toets G q:> <E afstardsb:!derirg. lnden <E ~rt:indrg met succes
t<X stand getracht is, l:rard G en een van <E toetsen 1 t/m 7 (q:> <E sensor
irgesteld ad'es).
Kri~rt G,

din koo gaen ~ndrg met <E sensor q::gel:xlvM:I wor<En.

-+ 1-hrl <E afstardsb:!derirg ddter en garidter t:.ij <E sensor.
-+ Cortrdeer <E t:atterijen in <E afstardsb:!derirg.
Algemeen:
Kni pperende toetsen q:> <E afstardsb:!derirg l:etekenen dlt <E 1-al<Ues 2
cE mdte P"<J9Cimrrerirg riet q::geslagen heeft
Ononderbroken brandende toetsen q:><E afstardsb:!derirg l:etekenen dlt
<E waar<E van <E 1-al<Ues 2 CM!rgararen en q::geslagen is.

Ill Configuratiemxlus

IIJ

e
lndicaties bij de sensor
Clps ta rtfas e

Rc:xie LED

KriJ+lE!I't enkele keren tij <E irbrlijfstellirg.
eerst largzaamdln snel

Configura tie
Groene LED
Rc:xie LED

Geeft cbor ci! frecp..ertie van het kri~ren <E

pjrameter (functienr.) aan
Geeft cbor ci! frecp..ertie van het kri~ren <E

tre<E van ci! pjrameter aan

Bedrijf
Groene LED
Groene LED
Rc:xie LED

Brard t:.ij ci!tectie, relais 2 is gaacti~d
KriJ+lE!I't t:.ij ci!tectie in het SM[).veld
Brard t:.ij ci!tectie, relais 1 is gaacti~d

Toelichtingen
SMD = Siow Motion Detectie
ce kleinste (cp..asi-statische) rewegrg!nworci!nge<Etecteerd 2lrla <E
p:xrt q:a1 g~at IR2e word PIS weer gesi<Xel"\ wanneer tij<Ens <E
irgestei<E tewakirgstijd gaen rewegrg meer garegstreerdworci.

[R ~ndrg

tussen <E afstardsb:!derirg en <E 1-al<Ues kan aileen
q:getx:Jo.md worci!11 wanneer <E sensor zich in <E cortiguratiem::xiJs
tevird. Na inschakelirg van <E sensor is <E cortiguratierrodJs gaacti~rd certig niruen na <E laatste instellirg word ci!2e autormtisch
afgeslcxen.

Q:JA = Querverkehrsausblendung (uitsluiting van dwarsverkeer)
[R LitsiLitirg van d.vars\e"keer \OJrkorrt een oogawenste q:alrg van
<E ci!ur t:.ij oqectel"\ de sledts largs <E ci!ur rijci!n ct lop:!!"\ rmar <E
ci!ur riet willen pjsseren.

ce cortiguratierrodJs kan als \dgt gaacti~d worci!n:
- lhl" een d'uk q:> een wi llekeuriga b:!deri rgstoets q:> ci! sensor (x ct y)
- Chi!ri:rekirg van <E strocntOE!I.O:!I"
- Met een toegargscc:xie via <E afstardsb:!derirg

PIF-identificatie
Met ci!2e functie kan geselecteerd worci!n ct p:!t"Sooen ct ~gen
gescheici!n via <E relaisLitg~rgen geschakeld rroeten worci!n (zie tatel
Relaispjrameterinstellirg).

Pagna 2

Ill Overzicht van de instellingen
Contortfuncties (zie tmdstU< 5.9)
(+1
Stanclaard

Tasten

(+2
Frontaal

( +3
Snel

(+5*
Stanclaard

(+4

Gevoeligh.

C.tS
Gevoeligh.

Personen-/voertuig-identificatie,
onderdrukking personen

Aile

Objectdetectie

(+7
Snel

(+6

Frontaal

Poorttype

Stardlard

Stardlard

Snellcxw:xrt

Toepassing

Stardlard

HoctcM!rkeer
frortaal

Snellcxw:xrt

B: Breed veld

Tred:! 2
Uit

Tred:! 2
Uit

Tred:! 2
Uit

D: Veldgrootte

Tred:! 6

Tred:! 6

E+1:
Richtingsherkenning

Tred:! 1
Vooruit

Tred:! 1
Vooruit

Stardlard

Stardlard

Starrllard

Stardlard

Snellcxw:xrt

Starrllard

Hoctdlerkeer
frcn

Snellcxw:xrt

Tred:! 2
Uit

Tred:! 2
Uit

Tred:! 2
Uit

Tred:! 2
Uit

Tred:! 2
Uit

Tred:! 6

Tred:! 8

Tred:!6

Tred:! 6

Tred:! 6

Tred:! 8

Tred:! 1
Vooruit

Tred:! 1
Vooruit

Tred:! 1
Vooruit

Tred:! 1
Vooruit

Tred:! 1
Vooruit

Tred:! 1
Vooruit

erkenrt langs.
~ekte

herkent largz.
~ecten

Tred:! 5

Tred:! 5

Tred:! 8

Tred:! 5

Tred:! 1

Tred:! 1

Tred:! 6

Tred:! 1

R2: Vo:nit

R2: Vo:nit

R2: Vo:nit

R2: Vo:nit

R2: Voertt.ig

R2: Voertt.ig

R2: Voertt.ig

R2: Voertt.ig

R1: Ach:enit

R1: Acttenit

R1: Ach:enit

R1: Ach:enit

R1: -

R1: Personen

F1: Relaishoudtij d

Tred:! 4
2s

Tred:! 4
2s

Tred:! 4
2s

Tred:! 4
2s

Tred:!4
2s

Tred:! 4
2s

Tred:! 4
2s

Tred:! 4
2s

F3: SMD

Tred:! 1
Uit

Tred:! 2
Zwak

Tred:! 1
Uit

Tred:! 8
Sterk

Tred:! 1
Uit

Tred:!2
Zwak

Tred:!1
Uit

Tred:! 8
Sterk

F5: QVA

Tred:! 1
Uit

Tred:! 6
Middel

Tred:! 1
Uit

Tred:! 2
Zwak

Tred:! 1
Uit

Tred:! 6
Middel

Tred:! 1
Uit

Tred:! 2
Zwak

F6: Digitale filterfunctie

Tred:! 2
Uit

Tred:! 2
Uit

Tred:! 2
Uit

Tred:! 2
Uit

Tred:! 2
Uit

Tred:! 2
Uit

Tred:! 2
Uit

Tred:! 2
Uit

F7: SMD-veld

Tred:! 1
Klein

Tred:! 5
Middel

Tred:! 1
Klein

Tred:! 5
Middel

Tred:! 1
Klein

Tred:! 5
Middel

Tred:! 1
Klein

Tred:! 5
Middel

van DIPschakelaar

van DIPschakelaar

van DIPschakelaar

van DIPschakelaar

van DIPschakelaar

van DIPschakelaar

van DIPschakelaar

van DIPschakelaar

E+2:
Relaispararneterinstelling

F8: Adres

R1: Persooen R1: Persooen

* Fabrieksinstelling

Relaispararneterinstell ing (zie tmdstU< 5.13)
E+2

1

2

Toepassing

Relais 2
(Groene LED)

Relais 1
(Rode LED)

4

3

5

6

Stanclaard

7

8

Snelloopdeur

~~

, ~ ,~ ~ ,~ ,~

-I -I

-I -I -I -I -I

t

'
-I -I

~ Schakelt l:ij \O:!rtlig

,~

,~

-I

-I

-I

Schakelt in ridltingsherkerri ng (E+1+1)

-.m
~

Schakelt in ridltingsherkenring (E+1+1 d E+1+2)

Configura tie van individuele parameters met afstandsbedieni ng «Reglobeam>
Parameter
Toegangscode q::Magen
Code instellen
Code irM:lE!I'en
Codewissen

Toetsencode Trede
llspay 1
(+9
llspay 2
XXXXiC
(+9
XXXXiC
9999-tC

Mes instellen

F-18

Carfatfunctie

c

Mortagelulg;e

F+4

Veld;Tocxte

D

Relaistnrlijd

F+1

Ricttingsherkenring

E+1

Relaispuarreterinstelling

QJA
D.vars~tsi Liting

Breed~d

Slo.v m:xioo detectie

E+2

F+5

B

F+3

Veld;Tocxte SMD

F+7

ll9tale filterfunctie

F-16

Handrmtige q:ering
van de deur

A

Cortiguratiem::xiJs vrijgelaten
Reset

A
A

5-7
9
1- 8
1
2
3
4*
5
6
7
1- 3
4-6*
7- 9
1
2
3
4*
5
1*
2
3
1*
2
3
4
5
6
7
8
1*
2-3
4-6
7-9
1
2*

Korte beschrijving
Code~lagen

Geencode
Getal tussen 1111-9998 en rret C l:el.6tigen
Geselecteerde code irM:lel'en en rret C l:el.6tigen
Codegewist
lngesteld ad'es q::Magen
Mes 5-7 instellen
Mes van llP-schakelaar ine2en
lie tabel cc:nfatfuncties
20 - 24m
25 - 29m
3.0 - 3.9m
Personen-/voertui gi dentifi cati e: Keu2e ci persooerv\o*t.igen oodersd-eiden rroeten wcrden lrden ja, rririrmal 3 rreter rratagelulg;e
4.0 - 4.9 m
van de sensa-!
5.0 - 5.9m
6.0 - 6.9 m
7.0m

&

Klein
Middel
Grocx
0.2s
0.5 s
1.0 s
20s
5.0s
Voort.it
Achtert.it
Voort.it en achtert.it
Standaarddeur, persooen-/\O:!Itli~d-eidng
Standaarddeur, perscrencrd!rdrU<king
Sta ndaa rddeur, \O:!ItligooderdrU<ki ng
Standaarddeur, persooen + \O:!Itligen. 2elfde t.itgang
Standaarddeur, persooen + \O:!Itligen. Litgangsridlting gesd-eiden
Snellc:x:pj:!ur, perscrencrd!rdrU<king
Snellc:x:pj:!ur, persooen +\O:!Itligen. 2elfde Litgang
Snellc:x:pj:!ur, persooen + \O:!Itligen. Litga ngs ridlti ngen gesd-eiden
Uit
Gering
Middel
1-kn]
Aan
Uit

1*
2
3
4
5

Uit
0.5s
1.0 s
1.5 s
20s

6
7
8
9
1*- 3
4-6
7-9
1

0.5s
1.0 s
1.5 s
20s

2*

1
2
3
4
9

Klein
Middel
Grocx
Aan
Uit
Beide relais t.itschakelen
Relais 1 inschakelen
Relais 2 inschakelen

Ge\o:!l ig,eid dllend

Ge\o:!l ig,eid coostart

Verrrijden v. ~e foote activeringen d:xr ll-b..ill:!n

Q::rieuw iritialiseren
* Fabneksmstelhng

B

IIJ

Uitleg over functies en i nstelli ngen

IJI

Algerrene beschrijving van de afstandsbediening
l-leOOJes 2 l<an een.o..dg en ccnfatal:el rret d! afstardsbedering

Regd:.eam vanaf l-et vloerri~~eau wc:rden ~nrreerd. IR dltatransrrissie tussen Reg <±.earn en l-leOOJes 2 ftn:ti<reert in l:eid! richtirger\ d.ls naarenvand!sensa; en\Erl()Cftvia eenirtran:rl! irterface.
lngesteld! waard!nwc:rden rreteen na d! Jl"09Cimreringdxr d! Regob:!amten.gJelezen enter ccrtrde ~ l:mrdxr is eenveili~
en carecte Jl"09Cimrering gegnal'rl!erd

IIJ

DU< q> d! starttoets G q> d! Reg~am
-+ Na een geslaagde verbindingsopbouw brandt G en een van de toetsen
1 tim 7 (adres van de sensor)
-+ lnden G kriRJett koo ~ vetti nd ng tcx stard g:!lradt wc:rden
-+ 1-bxi d! afstardsbedering ddter en ~dter tij d! sensa.
-+ Catrdeer d! l:etterijen in d! Regd:.eam
-+ Vervang d! l:etterijen inden er 1-e!erraal riets qjidt.
-+ lnden Gen een van d! toetsen 1 tim 7 t:randen, rraar ~ ~e
instellirq!fl rrogelijk zijl"\ is d! ccrti~tiemxiJs riet ~~

Werking van de afstandsbediening cReglobealll»

IR afstardsbedering cReg~amo wer1<t rret een cartinatie
van ftn:tie- en djfertoetsen Let q> d! carecte bedering \d~
I"KX:tdstuk 4.2
Kri~errl! toetsen q:,d! Reg~aml:et:ekeren dlt d! transrrissie van
d! ~ riet \dledg lit~ koo 'M:tdffi Verrrijd een d recte
irwerl<ing van midt r:i extern lidt q>d! irtran:rl! irterface.

Ill

Verbi ndi ngsopbouw

Het CM!rzidt: van d! indviduele ~Erarreters en d! instelli rq!fl van d!
ccntattred!n zijn reeds in l-et eerste deel (4.6) te vinden,
Aanwijzing: Let er tij d! Jl"09Cimrering q>dlt de2e tinnen 30 seccnden rroet p aatsvinden, 03arna is l-et ro:x:tzakelijk dat eerst q:rieuw d!
p-ogarnreerrrodJs ~ 'M:td: (toets G irdU<ken)

Ill

Opbouw van de afstandsbediening «Reglobean-.>

Configuratie rret behulp van de toetsen

lrtrarod!
irterface
0

Werkwijze
DU< toets Xen Y
teg!lijkertijd in and!
~te rn:xiJs te
q:eren

Batterijvak
'---,

0

.....-

SllitsdTcef

0

Prirnaire modus:
1-bxi d! toetsen X en Y teg!lijkertijd 2 seccn:Bl ir¢U<t.
-+ guene LED lidt: ~ 11!!1"\d~ las Iaten
Secundaire modus:
1-bxi d! toetsen X en Y teg!lijkertijd 4 seccn:Bl ir¢U<t.
-+ n:rl! LED lidt: ~ 11!!1"\d~ las Iaten

Ill Configuratierrodus
IR vettindng tussen d! Reg~am en d! l-leOOJes 2 l<an aileen q:gelnmd 'M:tden, wanneer d! sensa zich in d! ccrti~tiemxiJs b:!virrl:.
Na inschakeling van d! sensa is d! ccrti~tiemxiJs ~actil.1:!erd On
veilig-.eidsred!nen \'VCidt de2e 30 rriruten nadlt d! laatste instelling tij
d! sensa paats~ heeft. au:aretisch weer af~lcxen IR ccrti~tiemxiJs l<an dxr irdU<ken van d! toetsen A+4 q> elk rrarer1t
af~lcxen

Resetten:
1-bxi d! toetsen X en Y tegelijkertijd 8 seccn:Bl ir¢U<t.
-+ l:eid! LEOs l:randen, 11!!1"\d~ laslaten
Mails

Prirrair

waren

Er zijn die rrogelijkhed!n and! ccrti~tiemxiJs te acti~.e"en
a) lrrlU<ken van een willekeui~ toets X r:i Y q> d! sensa
Secundlir

b) Qrieuw q:r;tarten van d! sensa

(crd!rtrei<ing van d! I.Cedngsspmring)
c) Toegang rret een toegangscod! via d! afstardsbedering

Pararreter (toets X)

Ftn::tie nr. Tred! toest Y

Ccrlattred!

1

Mcrtagel-oogte

2

1-8
1-7

Relais~Erarreteri nstell ing

3

1- 8

Veldpxtte

4

1- 9

Relaistn.dijd

1

1- 5

Ridtingsherkening

2

1- 3

D.varsl.e"keerlitslliti ng

3

1- 9

Breedi.Eid

4

1- 2

Tred!SMD

5

1- 9

Veldpxtte SMD

6

1- 9

Ogtale filterftn:tie

7

1-2

Wijziging van de functie
D:u irrlU<ken van d! toets X Per toetsdruk \'VCidt d! waard! rret 1 \.e"t-ax.P (ftn:tienr.). Na bereiken van d! laatste ftn:tie sj:rirg het p-o!JOrTTTB weer ten.g naar d! eerste ftn:tie. IR goene LED g!E!ft 11!!1"\d~ l-et numrer van d! ~cti~ functie aan
Wijziging van de trede
D:u irrlU<ken van d! toets Y. Per toetsdruk \'VCidt d! waard! rret 1 ~.e"1-axF (functienr.). Na l:x:!reiken van d! laatste tred! sj:Jingt l-et p-ogamrra weer ten.g naar d! eerste tred!.
Afsluiten van de programrreermodus
!R p-ogarnreerrrodJs \'VCidt af~lcxen dxr d! beid! toetsen X en Y
sarren kat in te dU<ken.

m

1'111

Ins tell en van de sensor
D:! instelli~ zijn als \dg; aarged.id

t:ijv. D+... Meru afstardstedenrg
t:ijv. P.1... Prirmire p-o~rcmrreerlTIXils via toetsen. fli'Ctie nr. 1
t:ijv. S.3... Serurlaire P"<J9C!rmeerrrocils via toetsen. fli'Ctie nr. 3

IIJ

Montagehoogte F-+4
F+4+1 ... 7

P.2+1... 7 (toetsen)

1 = 20tct24m
2 = 25 tct 29m
3 = 3.0tct3.9m
4 =4.0 tct 4.9 m

5 =5.0 tct 5.9 m
6 =6.0tct 6.9 m
7 =7.0tct7.9m

D:! rrortag<!OOog;e rroet teslist irgesteld wcrden. wameer delle net
CM:!reerl«nt rret de fabieksinstellirg.

IIJ

Corrtortfuncties C

D:!2e \QJI"g<!P"<J9Cimrreerde instelli~n zijn 9'!Sdikt \QJr een ee!"Mllr
dg<! en snelle cafig..ratie t:ij stardaarcioeplssi~n
Afstbedien

c+ 1
(
(
(
(
(
(

+2
+3
+4
+5
+6
+7

( +8

Functie

Toetsen

Stardaard t-erkent aile ~ecten
Verkeer frortaal, aile ~ecten
Snell~ aile ~ecten
Herkert largzarre beweg~l'\ aile ~ecten
Stardaard perscrerr/\O:!Itligrd!rscheidrg
Verkeer frortaal, pers.-/\O:!Itligrd!rsct-eidrg

P.1+1
P.1+2
P.1+3
P.1+4
P.1+5
P.1i6

Snell~ pers~chJ<kirg

P.1+7

Herkert largzarre beweg~l'\
perscrerr/\O:!Itligrd!rsct-eidrg

P.1i8

Aa nw ijzi ng: D:! 9'!Selecteerde carfortfli'Ctie wcrci als 2lrllng
Litgele2en en weer9'!9'!\e\ inden er ~ pjrarreters gewijzigd
werden lie \QJr details de ta~ Carfortfli'Cties onder 4.6..

11m Veldgrootte D

Relaisparameterinstelling E+2

AfstFunctie
bedien.
E+2+1 Standaardt!u; ):B'Sa-en-/\O:!It\.ig::rd!rsct-eidrg
E+2+2 Stardaarddeur, parsonenonderchJ<kirg
E+2+3 Stardaarddeur, \a!rtligrd!rchJ<kirg
Stardaarddeur, parsonen + \O:!Itligen.
E+2+4 ll:!lfde Litgarg (relais 2)
Stardaarddeur, parsonen + \O:!Itligen.
E+2+5 Litgangsridtirg 9'!$cheiden
E+2+6 Snelloq::rleur, parsonenonderchJ<kirg (relais 2)
Snelloq::rleur, parsonen + \O:!Itligen.
E+2+7 ll:!lfde Litgarg (relais 2)
Snelloq::rleur, parsonen + \O:!Itligen.
E+2+8 Litgangsrictti~n 9'!Scheiden
lie ook ta~ Relaispjrarreterinstellirg onder pJt 4.6!

I'IIJ

P.3+5
P.3+6
P.3+ 7
P.3+8

F+5+ 1 =Uit

I::_j

S3+ 1
2

::::~:j<>wo:: ~I
9'!Sicten! (Trede 9)

-;;;,:. /

·

Pocrt open t:ij d.vars~ ci
zijdelingse benaderirg (trede 1)

Q:xirmle neig-oek t:ij d.vars~li'Ctie: 3Cf tct 45"
0:! dwarsverkeeruitsluiting bij gebruik van de c lip is niet
rrogelijk!

Breed veld B

B + 1 = Aan
B +2 = Uit

S.4+ 1
S.4+2
Ve ld met clip

Relais-houdtijd F+1
F+1+1...4

S.1 + 1... 5 (toetsen)

1 =0.2 s
2 =0.5 s
3 = 1.0 s
4 = 20s
5 = 5.0 s
D:! relais-ln.dijd b:!grt PIS na aflocp van andere fli'Cties rret ~ag
de wer1<i rg..

llfJ

P.3+4

Dwarsverkeeruitsluiting CNA F + 5

Veld zonder clip

liD

P.3+ 1
P.3+2
P.3+3

D:! QJA -.etlndert een crg!Wei1Ste deur()P!rirg t:ij \a!rtlig<!n ci parsonen de sledts largs de deur rijden ci IQP!I'\ rmar de deur net willen t:imergaan

IIIJ

D + 1... 9
P.4+1... 9 (toetsen)
Treden 1 (klein veld) t/m 9 (groct ~ld) lie Tedrisct-e ~
\QJr de veldafrreti~

Toetsen

11m

Richtingsdetectie E+1
Afstbedien.

Functie

E+ 1+1 VoorLit bewegrg naar rrelder toe
E+ 1+ 2 Acttenit bewegrg t:ij rrelder vardaan
E+ 1+ 3 VoorLit en acttenit

Bij g<!tnikvan de rrechansct-e dip\QJI" de instellirgvaneen l:reed~ld
rroet delle q:Xie geacti~d wcrden! lie 3.1 \QJr de cliprortag<!.
"Syrri:xlol rret Litroep:eken" (afu). In 9'!Ya Ivan een foute instell irg za I de
sensor net fli'Ctioneren

Toetsen
S.2+ 1
S.2+2
S.2+3

Slow Motion Detectie (SMD) F+3

D:! kleinste (Q.Jasi-statisct-e) beweg~n wcrden9'!detecteerd Zlrla de
sensor geacti~rd is. Pas wameer tijdens de irgestelde bewakingstijd
~ b:!wegrg rreer geregstreerd wcrd:. geeft de sensor t-et betreffende signaal aan de deurtbesturirg af. D:! g<!weligt-eid tijdens delle bewakingstijd kan als dalend ci constart irgesteld wcrden

Afst-bedien.
F+ 3 + 1
F+ 3+2 ... 5
F+ 3+6... 9

Functie
Uit
Gewelig-,eid dalerd
Gewelig-,eid coostant

Toetsen
S.5+ 1
S.5+2... 5
S.5+6 ... 9

~

1\

SMD·veld
Detectieveld

II&

Extra
SMD-veld

r~~
~

Speciale instellingen
Handmatige deuropening

A+ 1 =
A+ 2 =
A +3 =
A+ 4 =

Beide relais Lit
Relais 1 aan
Relais 2aan
Beide relais Lit cortig..ratiem:xils verfaten

Resetten A+9
Met delle functie woden aile a~raatpuarreter gareset naar de
fal::rieksinstellingan (zie 4.1) en b:!gnt een rlelM'e intialisatiefase 20als
l:ij de insct-ekelirg van het a~raat
Bij het resetten wad b:Nerrlen de toegargscode gewist Er zijn twee
~ijkheden anhet a~raatte resetten naar de fal::rieksinstellirg:

1) Met de afstards!E:ieri rg
A + 9 = Resetten
2) Met de IE:ierirgstoetserc
8 secarl:!n larg de toetsen X en Y teg!lijkertijd irdU<ken
Eens per 2 secarl:!n lichten ~ide L.fDs kat ql Na 8 secarl:!n
l:randen teide LfDs. Reset vird paats na la;laten van de toetsen
Toegangscode
HerkUes 2 kan rret b:!IU pvan een 4-cijferiga toegargscode tegan crgewenste rmrip.Jaties teveiligj woden Met delle code kan de cortig..ratiem:xils via de afstards!E:Ienrg op elk rrorrent q:rieuw gaactiveerd
wa-den an instellingan te verrich:en Bij leverirg is delle functie Litgesct-ekeld
Toegangscode inschakelen:
D:! code kan aileen q::geslagen WO"del'\ wameer de sensa reeds in de
cortig..ratiem:xils is. Meteen na het qJSiaan van de code is het a~raat
bescherm:i (cortig..ratiem:xils wa-d g<!deactiveerd)
1. Starttoets G irdU<ken
-+ G en eenvan de toetsen 1...71:randen
2 C en daarna 9 irdU<ken
-+ C en 2 tranden
-+ Functie toegargscode is Litgasct-ekeld (g:!en code q::gesla~
3. 4-cijferiga code irMJeren (vrije kellll:! van 1111 t/m 9998)
4. C irdukken
-+ c + 1 tranden
-+ Functie toegargscode is ingasct-ekeld (code q::geslagan)
Cortig..ratiem:xils is g<!deactiveerd (a~raat is teveiligj).

Toegangscode uitschakelen:
D:! code kan aileen gewist wa-de!'\ wameer de sensa reeds in de
cortig..ratiem:xils is.
1. Starttoets G irdU<ken
-+ G en eenvan de toetsen 1...7 tranden
2 C en daarna 9 irdU<ken
-+ c + 1 tranden
-+ D:! functie Toegargscode is ingasct-ekeld
3. Vier keer 9 irdU<ken. veMJigans C irdU<ken
-+ C en 2 tranden
-+ Functie toegargscode is Litgasct-ekeld (code gewist)

Configuratiem:x:lus activeren
D:! verbrdrg tussen de afstards!E:ierirg de Herk\Jes kan aileen opgeI:XJlN.od wa-del'\ wameer de sensa zich in de cortig..ratiem:xils ~rd.

Na insct-ekelirg van de sensa IS oe caTlg..rauem:xJJS geacuveera L..ertig rrinuten na de laatste instellirgwa-cl delle autamtisch afgaslcten
D:! cortig..ratiem:xils kan als \d~ geactiveerd wa-den
- D:xJr eendrukopeenwillekelliga IE:ienrgstoets opde sensa (xci y)
- Orl!rt:rekirg van de strcx:ntoewer
- Met een toegargscode via de afstards!E:Ienrg

D:! cortig..ratiem:xils kan a lleen dan rret de afstards!E:ieri rg geactiveerd wa-de!'\ wanneer eerst een code q::geslagen werd (zie toegargscode).
1. Starttoets G irdU<ken
-+ G en eenvan de toetsen 1...7 trard
2 C en daarna 9 irdU<ken
-+ C en 1 tranden
-+ D:! functie Toegargscode is ingasct-ekeld

3. lrMJer van de 4-cijferiga code 1111 - 9998
4.Cirdukken
-+ C en 1 tranden
-+ Cortig..ratiem:xils gaactiveerd
-+ Sensa is gereed -.o:r 17ogramrerirg
-+ lrden C en 2 trandel'\ was de code foot
-+ Q::rieuw tegrren l:ij 1
Functie toegangscode uitschakelen (code wissen) zonder
afstandsbediening
Dukde IE:ierirgstoetsen Xen Y teg!lijkertijd8 secarl:!n in Eens per
2 sec. lidten ~ide L.fDs kat qj
-+ Het a~raat is gareset naar de fabieksinstel lingen
-+ D:! functie Toegargscode is Litgasd-ekeld
-+ (Code gewist)
-+ Nieuwe iritialisatie- en leerfase b:!gnt (zie 4.1)
Digitale filterfunctie
el-m sp!Ciale rratageaT6tardgheden kan het rrodzakelijk zijn an
de filterfunctie te activeren In de l:u.rt aarweziga stairgslronnen
kurren tct valse activeringan leiden

F+6+1 = Aan
F+6+2 = Uit

S.7+1
S.7+2

Adressering van de Herkules 2
Q:>de Herk\Jes 2 kurren 7 versdillende actessen-.o:r de cOlTTllicatie rret de afstards!E:ierirg Regcmam ingasteld wa-den D:! actessen 1-4 wa-den rret de i~ llP-sct-ekelaar ingasteld

Adres 2
Adres 3

=

:§

~c:

~
.,

·c:

.0

Adres 4

~

u..

*
D:! actessen 5-7 wa-den rret de afstards!E:Ienrg ingasteld
F +8 +5 = Actesse 5
F +8 +6 = Actesse6
F +8 + 7 = Actesse 7
F + 8 + 9 = ingastelde actes van llP-sct-ekelaar iriE!ll:!n
D:! versdillende actesserirg dent tij naast ci tegen:M!I" elkaar
gerrateerde sensaen paats te vindel'\ de zich tirren het l:a"eik
van de afstards!E:ierirg bevinden

~gY,~~f~2.. Q~m 7

