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LEES EERST DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Deze waarschuwingssymbolen betekenen „Voorzichtig!” en dienen in acht te worden genomen. Veronachtzaming kan
lichamelijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben. Lees deze instructies a.u.b. zorgvuldig door.

Deze hekaandrijving is dusdanig geconstrueerd en getest dat hij bij installatie en gebruik en nauwkeurige inachtneming van de
hierna volgende veiligheidsinstructies afdoende veiligheid biedt. 

Niet-naleving van de volgende veiligheidsinstructies kan ernstig lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.

Elektrische leidingen moeten worden aangelegd in
overeenstemming met lokale bouwvoorschriften en
reglementen met betrekking tot elektrische installaties.
De elektrische kabel mag uitsluitend door een erkende
elektromonteur worden aangesloten op een correct
geaard net.

Houd bij de montage rekening met de actieradius van de
draaiende vleugel met betrekking tot omringende delen van
het gebouw (bijv. een muur) om beknelling te voorkomen.

Automatisch aangedreven apparaten moeten van het
stroomnet worden gescheiden, voordat
onderhoudswerkzaamheden zoals bijv. reiniging worden
uitgevoerd. In de uiteindelijke configuratie van de
installatie dient er een scheidingsinrichting te worden
voorzien zodat alle polen kunnen worden uitgeschakeld
met behulp van een schakelaar (contactopening ten
minste 3 mm) of een aparte zekering.

Ga voorzichtig te werk bij de omgang met
gereedschap en kleine onderdelen en draag geen
ringen, horloges of loshangende kleding, wanneer u
installatie- of reparatiewerkzaamheden aan een hek
uitvoert. 

Zorg ervoor dat deze instructies worden opgevolgd
door personen die de aandrijving monteren,
onderhouden of bedienen.
Bewaar de handleiding op een plaats waar u er snel bij
kunt.

Verwijder a.u.b. alle aan het hek aangebrachte sloten om
schade aan het hek te voorkomen.

Het is van belang dat het hek altijd goed kan bewegen.
Hekken die blijven steken of klemmen, moeten
onmiddellijk worden gerepareerd. Probeer niet het hek
zelf te repareren. Schakel hiervoor een vakman in.

Houd extra toebehoren uit de buurt van kinderen. Laat

kinderen geen druktoetsen en afstandsbedieningen

bedienen. Een sluitend hek kan zwaar letsel veroorzaken.

Na de installatie dient u te controleren of het
mechanisme juist is ingesteld en of de aandrijving,
het veiligheidssysteem en de noodontgrendeling goed
functioneren. 

Zorg ervoor dat deze instructies worden opgevolgd door
personen die de aandrijving monteren, onderhouden of
bedienen.

Indien er zich een toegangspoort in het hek bevindt,
mag de aandrijving niet starten of doorlopen wanneer
deze poort niet goed is gesloten.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR MONTAGE EN GEBRUIK

WAARSCHUWING / ATTENTIE

INHOUD VAN DE DOOS SCS200

Aandrijfmotoren 2x*

Box voor aansturing 1x

Deksel voor box 1x

Scharnieren voor box 4x

Besturingselektronica 1x

Transformator 1x

Bodemplaat transformator 1x

Handzender 1-2x *

Radio-ontvanger 1x

Accessoirezakje Box 1x

Pijlerbeslag 2x*

Deurbeslag 2x*

Accessoirezakje Montage 1x

Montage-, bedieningshandleiding 1x

Waarschuwingslicht 1x*

Sleutelschakelaar 1x*

Fotocel 1x*

* Optioneel leverbare toebehoren afhankelijk van het model.

CHECKLIST INSTALLATIE - VOORBEREIDINGEN
Controleer de inhoud van de verpakking en lees de handleiding zorgvuldig door. Zorg ervoor dat uw garagedeur goed en correct kan functioneren.

Het hek moet gelijkmatig en stootvrij lopen en mag nergens blijven hangen. Denk eraan dat de ondergrond in de winter enkele centimeters

omhoog kan komen. Om storende slingerbewegingen te voorkomen, moet het hek stabiel zijn en zo weinig mogelijk  speling hebben. Hoe lichter

de vleugel loopt, hoe minder vermogen de aandrijving nodig heeft.

Schrijf op welk materiaal u nog nodig heeft en zorg ervoor dat alles aanwezig is voordat u met de montage begint. Kleefankers (stabiele pluggen),

schroeven, aanslagen, kabels, verdeeldozen, gereedschap, etc.

Deze installatie mag niet worden bediend door personen
(incl. kinderen) met lichamelijke of geestelijke gebreken of
met een gebrek aan omgangservaring met de installatie,
zolang ze niet onder toezicht staan van of zijn opgeleid in
de omgang met de installatie door een persoon die voor
hun veiligheid verantwoordelijk is.

Om te voorkomen dat kinderen met de installatie spelen, mag u
ze niet uit het oog verliezen. 
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VOORDAT U BEGINT

De aandrijving heeft aan de zijkant ruimte nodig voor armen en montage. Let erop dat er genoeg ruimte beschikbaar is.

Windlast: De aandrijving loopt al bij weinig wind terug (veiligheidsomkering), omdat de krachten die op het hek werken, zeer hoog zijn. Dat geldt

vooral voor hekken die geen wind doorlaten. Opmerking: In ieder geval moet er een elektrisch slot in verbinding met een vloervergrendeling

worden gemonteerd om de aandrijving te ontlasten. In extreme gevallen kan sterke wind de beslagen krombuigen en het hek en/of de aandrijving

beschadigen!

Er zijn veel factoren die bepalend zijn voor de keuze van de juiste aandrijving. Uitgaande van een goed functionerend hek vormt het „in beweging

zetten” het grootste probleem. Als het hek eenmaal in beweging is, is het benodigde vermogen meestal aanzienlijk geringer.

• Grootte van het hek: De grootte van het hek is een zeer belangrijke factor. Wind kan het hek afremmen of vastzetten en zo het benodigde

vermogen sterk verhogen.

• Gewicht van het hek: De vermelding van het gewicht van het hek is slechts een globale aanduiding die zeer sterk kan afwijken van het

daadwerkelijk verbruik. De manier van functioneren speelt hier een belangrijke rol.

• Invloed van de temperatuur: Lage buitentemperaturen kunnen het in beweging zetten bemoeilijken (veranderingen van de ondergrond etc.) of

verhinderen. Hoge buitentemperaturen kunnen de temperatuurbeveiliging (ca. 135°C) eerder in werking zetten.

LET OP: De aandrijvingen zijn niet er niet op berekend permanent op de maximale inschakelduur te werken (continubedrijf). De aandrijving wordt

dan te warm en schakelt zichzelf uit totdat hij weer de inschakeltemperatuur heeft bereikt. De buitentemperatuur en het hek vormen belangrijke

factoren voor de daadwerkelijke inschakeldeur.

3x

VERKRIJGBARE INSTALLATIETOEBEHOREN

1. 041ASWG-0482-50 50m ring aansluitkabel, 6-polig voor 

buiten. Leggen zonder lege buis mogelijk 

met dezelfde kleuren als aandrijving

2. LA400-JB40E kit voor kabelverlenging voor een 

installatie. Bestaande uit 12m kabel, 6-

polig met dezelfde kleuren, verdeeldoos 

IP65, kabelschroefverbindingen en 

bevestigingsmateriaal.

3. Pijlerbeslag PROFI 2-delig met grote 4-gats oplegplaat 

041ASWG-0092, 041ASWG-0090

4. Pijlerbeslag 207917 voor ronde pijlers

5. Pijlerbeslag 50-19503 voor naar buiten draaiende 

hekken

6. Slot 55124VO (per stuk/2x sleutel)

7. Elektrisch slot 203285 (12volt)

8. Trafo voor elektrisch slot 207399

9. Bodemvergrendeling 203339 (in verbinding met elektrisch slot)

10. Bodemaanslagen 203315 voor vleugels (standaard) en 

203322 (hoog)

11. Contactstrip 600046 set 2,5m Contactstrippenset 

2,5m rubberprofiel

2,5m montage/bevestigingsrail

Montageset (600060) wordt voor iedere 

contractstrip benodigd

600053 20m rubberprofiel (klein)

600077 20m bevestigingsrail

600077-1 2m bevestigingsrail

12. Staande zuil 600008 apart voor fotocel 530mm

13. Noodstopschakelaar 600084 pvc-behuizing, IP65

14. Sleutelschakelaar 100034 2-commando, inbouw

100041 2-commando, opbouw

15. Buitenantenne ANT4X-1LM

16. Handzender 94330E 1-kanaals

94333E 3-kanaals

94334E 4-kanaals mini

94335E 3-kanaals mini

17. Codeslot 9747E

2

3
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5
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TYPEN HEKKEN

Het type hek is bepalend voor de plaats waar de aandrijving wordt

gemonteerd. Als de aanslag van het hek zich op de bodem bevindt,

moet de aandrijving eveneens zo laag mogelijk worden

gemonteerd, zodat hij het hek niet kan verdraaien. Gebruik alleen

delen van het frame voor de bevestiging. Bij stalen hekken moet

het hekbeslag aan het hoofdframe worden bevestigd. Als niet

duidelijk is of de bestaande drager stabiel genoeg is, moet deze

verstevigd worden. Bij houten hekken moet het frame op de plek

van het hekbeslag helemaal worden doorgeboord. Wij adviseren u

aan de buitenzijde een montageplaat te monteren, zodat de

bevestiging op den duur niet los kan raken. Dunne houten hekken

moeten altijd worden verstevigd, omdat ze anders niet bestand zijn

tegen de belasting.

HEKSITUATIE
Hoe ver moet de vleugel worden geopend?
90° of tot maximaal 105°. 

Verschillende openingshoeken van de vleugels: (Schuine inritten) 

U dient het volgende voor de montage in acht te nemen:

Bij tweevleugelig hekwerken kunnen de vleugels overlappen. De

vleugel die als eerst open moet is  hek 1 en de andere hek 2  

De motor voor hek 1 opent als eerste en sluit als tweede en moet op

de besturing op Motor Master aangesloten worde

De motor voor hek 2 opent als tweede en sluit als eerste en moet op

de besturing op Motor Second angesloten worden.

2 A B

C D

E F

90°

105° 105°

90°

105° 90°

AANSLAGEN
Voor een draaiend hek is een vaste aanslag „hek OPEN” en „hek DICHT”

benodigd. Aanslagen ontzien de aandrijving, het hek en het beslag. Als het hek

zonder vaste eindaanslagen wordt gebruikt, loopt het hek niet goed en kunnen er

gevaarlijke situaties ontstaan. Voortijdige slijtage en het vervallen van de garantie

zijn het gevolg. 

900 900

Max. Hekbreedte / gewicht

Max. Hekhoogte

2,5m per vleugel / 150 kg

2,0m per vleugel / 200 kg

1,5m per vleugel / 250 kg

1,5m

Voor naar buiten draaiende vleugels (toebehoren: 50-19503) moeten de afmetingen hekgewicht en vleugellengte gereduceerd worden met 25%.

Gegevens zonder windlast

TECHNISCHE GEGEVENS (AANDRIJVING)
Motorspanning 24V

Nominaal vermogen 10W

Maximaal vermogen 40W

Maximale duwkracht 300daN

Spindelafstand 300mm

Cyclen/24h 5-10

Inschakelduur 4min.
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PIJLERBESLAG

De juiste positie van het pijlerbeslag is bepalend voor het goed
functioneren van de installatie.

Deze positie bepaalt namelijk de afstand van het draaipunt van de

motor en het draaipunt van het hek en daarmee de openingshoek. Men

spreekt van afstand A en afstand B. Deze afstanden hebben een grote

invloed op het goed functioneren van de aandrijving. Probeer altijd zo

nauwkeurig mogelijk de optimale afstand voor de openingshoek voor

uw situatie in te stellen. Zie de tabel voor de afstanden A/B.

Als de pijler niet breed genoeg is, moet er een adapterplaat worden

gemonteerd (A). Als de pijler te dik is, moet er een uitsparing in de

pijler gemaakt (C) of het hek verplaatst worden (B). 

Let op: de maten A en B moeten strikt aangehouden worden
anders kan de voorkant van de aandrijving bij het openen tegen
het hek drukken eventueel moet U de maten optimeren.

MONTAGE:

Beter geschikt dan metalen of kunststof pluggen zijn lijmankers waarbij

een schroefstift spanningsvrij in het metselwerk wordt ingebracht. Bij

gemetselde pijlers moet er een staalplaat worden vastgeschroefd die

meerdere stenen bedekt, waarop vervolgens de scharnierplaat kan

worden gelast. In het pijlerbeslag zitten 3 boorgaten voor de montage van

de aandrijving. 

Normaal gesproken wordt het buitenste boorgat gebruikt. Als de pijler

breder is, kunnen ook de binnenste worden gebruikt. In dat geval moet

het beslag worden afgesneden, anders wordt de aandrijving beschadigd.

B

A

HEKBESLAG

Bij stalen hekken moeten de bevestigingen worden aangelast of

doorgeschroefd. Bij het doorschroeven moeten aan de achterzijde

grote schijven of een plaat worden gebruikt. De kracht die de

aandrijving op deze verbinding overbrengt, is zeer groot. 

Bij houten hekken moet het frame op de plek van het hekbeslag

helemaal worden doorgeboord. Hout geeft onder belasting mee en de

schroef raakt los. Onder belasting en door de ontstaande beweging

geeft het hout steeds verder mee tot het hek op zeker moment niet

meer goed sluit en gerepareerd moet worden. 

Monteer ter versteviging zowel aan de buiten- als binnenzijde van het

hek een plaat, zodat heet hout niet kan meegeven en de verbinding

niet kan losraken.

Dunne houten hekken zonder metalen frame moeten extra
worden verstevigd, omdat ze anders niet bestand zijn tegen een
permanente belasting.

min      6x50

MONTAGE VAN HET BESLAG
Lees eerst de drie volgende passages door (pijlerbeslag, hekbeslag,

inspanmaat) Het is van belang dat de aandrijving waterpas wordt

gemonteerd. De afstand tussen pijlerbeslag en hekbeslag, de

„inspanmaat“ is bepalend voor het goed functioneren. U dient hier

zeer nauwkeurig te werk te gaan. Voor alle zekerheid kunt u de

beslagen bij wijze van proef aan de aandrijving monteren, tegen het

hek houden en de beste positie nameten. Neem ruim de tijd voor

deze montagefase. 

Voor openingshoek: 90° - 105°
Afstand A: 12-13cm
Afstand B: 13-14cm
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INSPANMAAT

De afstand tussen de beslagen wordt inspanmaat genoemd. In gesloten

toestand van het hek bevindt de meenemer op de spindel zich in het

voorste gedeelte en schuift tijdens het openen naar achteren.

OPMERKING: Wijk onder geen beding af van de inspanmaat!
Afmetingen zie afbeelding.

Voor de montage van het beslag de inspanmaat precies nameten.

1. Hek volledig sluiten

2. Aandrijving aan reeds gemonteerd pijlerbeslag monteren.

3. De aandrijving staat fabrieksmatig in de positie

HEK-DICHT (1-2 cm van voorste einde verwijderd).

4. Hekbeslag op aandrijving steken en vastzetten. 

5. De ontgrendelingshendel aan het hekbeslag in de richting van de hekpijler draaien.

6. Aandrijving met het beslag tegen het hek houden en montagepositie van het beslag markeren. Let goed op de hoogte van het pijlerbeslag,

zodat de aandrijving later waterpas wordt gemonteerd. (Deze montagestappen zijn eenvoudiger met twee personen uit te voeren.)

Opmerking: De aandrijving moet waterpas worden gemonteerd. Hierdoor ontstaat er tussen pijler- en hekbeslag een verschuiving in de hoogte

van ca. 41mm.

570mm

570mm

41mm

MONTAGE VAN DE AANDRIJFARMEN
Zodra het hekbeslag gemonteerd is, kan de aandrijving worden

ingebouwd. Ontgrendelingshendel aan het hek ca. 90º naar u toe

draaien. De aandrijving bevestigen. Bouten met de splitpen zekeren.

Ontgrendelingshendel richting pijler draaien. Klaar. Het hek staat nu

een stukje open. Dit wordt later gecorrigeerd bij het leertraject.

Opmerkingen:
- De bouten aan het hek moeten gesmeerd worden met een

gangbaar smeermiddel.

- Als de aandrijving er niet opgezet kan worden, omdat het hek reeds

volledig is gesloten, kan dit ook gecorrigeerd worden bij de test. Gaat

het hierbij echter om meer dan 5-10 mm, dan moet de inspanmaat

voor alle zekerheid nog een keer nagemeten en/of gecorrigeerd

worden.

- De aandrijvingen bewegen uitsluitend elektrisch! Mechanisch
draaien kan de aandrijvingen beschadigen!
De elektrische bedrading en besturing moeten eerst volledig zijn

aangesloten. (zie: Bedrading van de besturing/overzicht)

ONTGRENDELEN / HANDMATIGE BEDIENING VAN HET
HEK
Bij stroomuitval kan het aandrijfmechanisme worden ontgrendeld.

Onder de aandrijving aan het hek bevindt zich een zwarte hendel.

Draai deze hendel naar u toe. Trek de splitpen onder het hekbeslag

eruit. Til de aandrijving met een stevige ruk naar BOVEN op en leg

hem opzij. Als de aandrijving met een slot (optioneel) i.p.v. de splitpen

is geborgd, moet het slot met behulp van de sleutel eerst worden

verwijderd. Het slot moet beschermd worden tegen vocht, zodat het

in de winter niet bevriest. 

Opmerking: De ontgrendelingsfunctie dient elke maand te worden

gecontroleerd.

21
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1. Motor

2. Besturing

3. Fotcel (actief bij sluiten), hoogte max. 200 cm

Eerste fotocel.

4. Fotocel (actief bij openen/sluiten), hoogte max. 200 cm

Tweede fotocel  (optioneel).

5. Knipperlicht (optioneel)

Belangrijk als optische waarschuwing dat het hek beweegt.

6. Sleutelschakelaar of codeslot (optioneel)

Voor montage aan de buitenzijde. Het hek wordt geopend met

behulp van een sleutel of door intoetsen van een nummer.

7. Contactstrip (optioneel)

Beveiligt het hek bij aanraking. Contactstrips kunnen worden

aangebracht aan het hek of aan de pijlers. Contactstrips moeten,

indien noodzakelijk, aangebracht worden tot een hoogte van max.

2,5 m.

De besturing is conform de nieuwste EN-richtlijnen. Een van  

deze richtlijnen schrijft voor dat de sluitkrachten aan de kant

van het hek binnen de laatste 500 mm voor Deur DICHT niet hoger

mogen zijn dan 400 N (40 kg). Verder dan 500 mm mag de

maximale kracht aan de kant van het  hek 1400 N (140 kg)

bedragen. Indien dit niet kan worden gewaarborgd, dient in ieder

geval een contactstrip evt. tot een hoogte van 2,5 m aan het hek of

aan de tegenover liggende pijler te worden aangebracht (EN12453)

4+

Opmerking:
De op pagina 2 vermelde toebehoren zijn bijzonder geschikt voor het vakkundig installeren van een hekaandrijving.

MONTAGE VAN DE BESTURINGSBOX

De besturing bestaat uit meerdere componenten.

- Box 1

- Deksel voor box 1

- Besturing 1

- Transformator 1

- Bodemplaat (voorgemonteered) 1

- Kabeldoorvoer groot 1

- Kabeldoorvoer klein 3

- Bevestigingsclips 5

- Schroeven 3,5mm x 9,5mm 16

- Scharnieren voor box 4

VOORBEREIDEN VAN DE
BESTURINGSBOX

Openen van de 4 gaten in de bodem van de

behuizing met behulp van schroevendraaier o.i.d.

De grote kabeldoorvoer links bevestigen, dan de

resterende zoals afgebeeld.

Vocht en water beschadigen de besturing. Alle

openingen en kabeldoorvoeren moeten waterdicht

worden afgesloten. De besturingsbox met de

motorbesturing dient met de kabeldoorvoeren naar

beneden te worden gemonteerd.
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AANBEVOLEN WERKWIJZE

Onderste gedeelte van de behuizing aan de wand schroeven. Van tevoren de vereiste afstanden afmeten en passende boorgaten bepalen

(bevestigingsmateriaal niet inbegrepen). De bodemplaat is al voorgemonteered. (A)

Bevestigingsclips in voorgeboorde gaten drukken. (B)

Besturing op de bevestigingsclips drukken. (C)

Monteer de transformator op de stalen bodemplaat met 4 schroeven. (D)

Steek de 4 grote afsluitschroeven van de box door het deksel van de box. Schroef 2 afsluitschroeven (links of rechts) ca. 2 cm in de box. U kunt

het deksel daarna opzij klappen. Sluit de box bij wijze van proef af door de schroeven volledig in te draaien. Sluit het deksel niet goed, dan ligt de

box niet vlak op de wand en trekt daardoor krom. Dit moet u corrigeren. Het is van groot belang dat de box later waterdicht afsluit.

5x

B

C

A

E

D
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POWER SUPPLY
230VAC/50Hz

TRANSFORMER
230VAC

INPUT 24VAC
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RADIO

STOP/8.2KΩ

PHO 1
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CH1
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MOTOR
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RADIO MODULE

Model
203285

Model

207399

230VAC

Antenna

BEDRADING VAN DE BESTURING / OVERZICHT:
a. Begin met de nog spanningsloze 230Volt

toevoerkabel aan de linker zijde van de box.

b. Verbind de aardkabel aan de toevoer met de bodemplaat. Sluit alle    

andere kabels aan op de besturing.

c. Voor aandrijfmotoren: Gebruik kabels die geschikt zijn voor buiten 

gebruik (Dikte: 0,75 mm ²). Indien nodig, gebruik van dezelfde kabel 

tweemaal.

LET OP: Controleer enkele malen of de gekleurde kabels van de

motor juist zijn aangesloten, anders kan de motor beschadigd raken of

niet correct funtioneren. Let vooral goed bij de toepassing van

verdeeldozen.

Wij adviseren de volgende toebehoren: LA400-JB40E kit voor

kabelverlenging voor een installatie. Bestaande uit 12m kabel, 6-polig

met dezelfde kleuren als de aandrijving, verdeeldoos IP65,

kabelschroefverbindingen en bevestigingsmateriaal.

optioneel

TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE MOTORBESTURING

Spanning: 230VAC

Transformator: 230/24VAC minimaal 60VA

Uitgang motor: 24VDC max

Voeding toebehoren: 24VDC - 100mA

Bedrijfstemperatuur: -20ºC ÷ +55ºC

Veiligheidsklasse: IP54
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BESCHRIJVING VAN DE TOETSEN
P1 programmeertoets 

P2 programmeertoets 

P3 programmeertoets 

Beschrijving van de LEDs (lichtdiode)

Beschrijving kleuren functie

STOP/8,2K groen controle stopschakelaar of 

contactstrip

AAN: Blokkeert besturing

UIT: OK

„Sleutelsymbool” rood sleutelschakelaar

AAN: Schakelaar ingedrukt

UIT: Schakelaar niet 

ingedrukt

PHO2 rood fotocel 2

AAN: OK (actief)

UIT: geen fotocel

aangesloten

PHO1 rood fotocel 1

AAN: OK (actief)

UIT: geen fotocel

aangesloten

LEARN geel leerprogramma status

AAN: Leerprogramma actief

UIT: Geen leerprogramma

DIAGNOSTIC rood diagnoseprogramma

(zie „Vaak gestelde vragen”)

Wijzigingen altijd stroomloos
uitvoeren, anders worden deze niet
geaccepteerd!

BESCHRIJVING  FUNCTIE
L aansluiting L 230Volt toevoer

N aansluiting N 230Volt toevoer

Accu aansluiting van een accukit + / -

475E + 041ADBL-0115

Motor MASTER Motor 1 (master, opent het eerst)

Motor SECOND Motor 2 (second, opent als tweede)

24V /150mA knipperlicht (toebehoren)

MASTER Motor1

BRN kabel bruin

GRN kabel groen

WHT kabel wit

YEL kabel geel

SECOND Motor2

BRN kabel bruin

GRN kabel groen

WHT kabel wit

YEL kabel geel

„Sleutelsymbool” sleutelschakelaar

COM Minpool

PHOTO 1 fotocel 1

PHOTO 2 fotocel 2

COM Minpool

STOP 8,2K aansluiting voor stopschakelaar of 

schakelstrip met 8,2KOhm

„Symbol” E-slot ingang elektrisch slot

„Besturingsingang”

INPUT 24VAC 24Volt ingangsspanning van de 

transformator. Kan met willekeurige 

polariteit worden aangesloten. 

Transformer 230VAC 230Volt toevoer naar transformator.

Kan met willekeurige polariteit worden 

aangesloten.

250V/2A zekering 250V/2A (2x voorhanden)
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0FOTOCELLEN (OPTIE)

De fotocellen dienen ter beveiliging van het hek en moeten worden

toegepast. De montageplaats is afhankelijk van de constructie van

het hek. Conform EN12453 moet een fotocellenpaar buiten op een

hoogte van 200mm actief  op „Sluiten” geïnstalleerd worden. 

De fotocellen bestaan uit een zender en een ontvanger die

tegenover elkaar gemonteerd moeten worden. De fotocel wordt met

behulp van kleine schroeven en pluggen bevestigd aan de muur.

Indien de functie „Automatisch sluiten” gewenst is, moet de

Chamberlain – Failsafe fotocel geïnstalleerd zijn. Het Chamberlain –

Failsafe systeem (2-kabelsysteem) bevat aan beide zijden een

kleine, van buitenaf zichtbare LED (licht) om de status van de fotocel

aan te geven.

Diagnose aan de Chamberlain-Failsafe fotocel 

LED constant = OK

LED knippert = fotocel blokkeert besturing

LED uit = geen stroom, fout aangesloten of verkeerde pool

Diagnose aan de besturing
LED PHOTO1, 2 uit = OK geen fotocel aangesloten 
LED PHOTO1, 2 constant aan =OK
LED PHOTO1, 2 knippert = besturing blokkeert

+ - COM PHOTO
1        2

COM STOP/*
8.2 Ω  

DRUKKNOP / SLEUTELSCHAKELAAR (OPTIONEEL)

De besturing / de aandrijving kunt u activeren via toetsenbord of

sleutelschakelaar. U kunt met de steekbruggen instellen of 1 vleugel

of 2 vleugels geopend worden. Aansluiting: Sleutelsymbool en COM

CONTACTSTRIP (OPTIONEEL)

Aan de besturing kan een contactstrip worden aangesloten die

volgens het 8,2K Ohm-principe functioneert, d.w.z. een 8,2K Ohm

hogere testweerstand is aan het einde van de contactstrip

bevestigd. Hierdoor kan het stroomcircuit voortdurend gecontroleerd

worden. De besturing wordt geleverd met een geïntegreerde 8,2K

Ohm weerstand. Meerdere contactstrips worden serieel

aangesloten.

Kabeldiameter: 0,5mm2 of groter.

+ - COM PHOTO
1        2

COM STOP/*
8.2 Ω  

+ -

+ - COM PHOTO
1        2

COM STOP/*
8.2 Ω  

Ω  8.2

+ -

Ω  8.2

+

+ +

+

+

ELEKTRISCH SLOT (OPTIONEEL)

De besturing biedt de mogelijkheid een 12V elektrisch slot te

bedienen. (Handleiding inbegrepen bij het elektrisch slot). 

Hiervoor moet een aparte besturing voor het elektrisch slot aan de

hoofdbesturing worden aangesloten. 

Schroef de hulpbesturing vast aan de bodemplaat naast de

besturingstransformator. 

Open de behuizing en verbind alle noodzakelijke elektrische

aansluitingen. 

Druk de stekker van de hulpbesturing in de steekplaats met het

sleutelsymbool.

P1 P2 P3

Model
203285

Model

207399

230VAC
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1
1 / 2 Motor
1 Aandrijving of 2 aandrijvingen aan besturing aangesloten.

Vrij: beide motoren aangesloten.

Gebrugd: 1 motor aangesloten

STOP/8,2KOhm
Definieert of de aansluiting STOP/8,2KOhm als stopschakelaar of

contactstripschakelaar wordt gebruikt. Als stopschakelaar wordt bij

aangesloten schakelaar iedere beweging gestopt. Als 8,2KOhm

veiligheidsingang voor schakelstrips (rubberen strip) wordt de vleugel

een seconde gereverseerd.

Vrij: fabrieksmatig ingesteld als 8,2KOhm.

In dit geval moet een contactstrip worden aangesloten of de

8,2KOhm weerstand in de klem worden ingebouwd.

Gebrugd: als stopschakelaar, in dit geval moet de fabrieksmatig

ingebouwde 8,2KOhm weerstand worden verwijderd en door een

geschikte schakelaar (toebehoren) of kabelbrug worden vervangen.

OPEN/PED
Definieert of de sleutelschakelaar slechts een vleugel (master) of

beide vleugels opent.

Vrij: alleen motor 1 master

Gebrugd: beide aandrijvingen

Steekbruggen / Jumpers

+ -

JP2
JP1
OPEN / PED

1/2 MOTOR
STOP/8.2K

R
8

Ω  

KNIPPERLICHT (OPTIONEEL)

Een knipperlicht kan worden aangesloten aan de besturing. Zo

worden personen gewaarschuwd voor een bewegend hek. Het

knipperlicht moet zo hoog mogelijk en duidelijk zichtbaar worden

aangebracht. De besturing geeft een constant signaal dat door de

lamp wordt veranderd in een knipperen.

30VDC
MOTOR
MASTER

+ - MOTOR
SECOND

24V/150mA B
/ LAMP

+ -

RE
D

BL
UE

STOP/8.2KΩ

PHO 1
PHO 2
LEARN
DIAGNOSTIC

CH1
CH2

1/2 MOTOR
STOP/8.2KΩ
OPEN/PED

JP1
JP2

P1 P2 P3
RADIO

RADIOGRAFIE
Het radio moduul op de voorgeschreven "pins" steken, als deze nog

niet voorgemonteerd is.  

PROGRAMMEREN/WISSEN VAN DE
AFSTANDSBEDIENINGEN
De ontvanger bezit twee kanalen CH1 en CH2. Met deze twee kanalen

(CH1, CH2) kunt U het hek zowel één vleugelig als ook twee vleugelig

gebruiken. Voorbeeld: Programmeerd U uw afstandsbediening op CH2

= P2  zal alleen maar één vleugel open gaan. Programeerd U een

andere knop van uw afstandsbediening op de CH1=P1 dan zullen

beide vleugels open gaan.

PROGRAMMEREN
- brug op de opsteekplaats "RADIO" opsteken

- om een afstandsbediening (signaal) te programmeren drukt U 

gelijktijdig de van U gewenste knop op de afstandsbediening en de 

leerknop P1 of P2 

- Als U de leerknop P1 of P2 drukt zal een LED gaan branden en weer 

uitgaan als de afstandsbediening geprogrammeerd is.  

- herhaalt U bovengenoemde stappen om meerdere afstands- 

bedieningen te programmeren (maximaal 180 per kanaal (CH1/CH2) 

Belangrijk: Zorg er voor dat U NIET dezelfde drukknop van uw 

afstandsbediening programmeert op CH1 en CH2 anders werkt de 

besturing niet goed.  

- Om af te sluiten: de brug van de opsteekplaats RADIO weer 

verwijderen.

DELETEN/ WISSEN
- brug op de opsteekplaats RADIO opsteken

- druk nu de leerknop P1 of P2 ongeveer 10 seconden totdat het 

controle led uitgaat. Alles wat op dat kanaal geprogrameerd was is nu 

uit het geheugen verwijderd   

- brug van opsteekplaats RADIO weer verwijderen.
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2EERSTE INGEBRUIKNEMING
BASISINSTELLING

Ga puntsgewijs te werk. Begin in geval van twijfel weer vooraan. Neem ruim de tijd voor deze instellingen.

1. Is alles aangesloten wat nodig is voor het gebruik? Motoren, lichtcellen, veiligheidscontactstrip, stopschakelaar.

2. Let erop dat er zich geen personen in de buurt van het hek (kunnen) bevinden.

3. Sluit het hek en hang de motoren in. Borg de motoren met de splitpen en draai de ontgrendelingshendel in de richting van de

hekpijler. De aandrijvingen zijn nu vergrendeld.

Opmerking: Als het inhangen van de motoren niet mogelijk is, controleer dan of er voldoende spindelruimte beschikbaar is. Is dit

niet het geval, controleer dan de inspanmaat en of de beslagen evt. opnieuw moeten worden afgesteld. 

Sluit nu de besturing aan op het stroomnet.

BASISINSTELLING:

1. Druk toetsen P1, P2 en P3 gedurende 2-3 seconden gelijktijdig in, totdat de gele LED knippert.

2. Kijk naar het hek. Druk toets P1 gedurende 1-2 seconden in. De vleugel met motor 1 moet daarbij in de richting OPEN bewegen. 

(Vleugel niet volledig openen, alleen korte bewegingen laten maken.) Als motor 1 sluit i.p.v. te openen, is hij foutief aangesloten en 

moeten de kabels rood/blauw aan de motor worden verwisseld. (Let op: besturing eerst stroomloos schakelen!)

Opmerking: Algemene functie – als u de toets loslaat, blijft het hek staan. Als u nog een keer drukt, loopt het hek in de 

tegenovergestelde richting, totdat u de toets weer loslaat enz.

3. Druk P2 gedurende 1-2 seconden in. De vleugel met motor 2 moet daarbij in de richting OPEN bewegen. (Vleugel niet volledig 

openen, alleen korte bewegingen laten maken.) Als motor 2 sluit i.p.v. te openen, is hij foutief aangesloten en moeten de kabels 

rood/blauw aan de motor worden verwisseld. (Let op: besturing eerst stroomloos schakelen!)

Opmerking: De besturing blijft gedurende 20 seconden in dit handmatige instelprogramma. Begin evt. weer vooraan met het 

gelijktijdig indrukken van de toetsen P1/P2/P3.

Controleer het volgende:
1. Als de vleugel opent, mag de voorste „neus” van de motor NIET tegen het hek aan stoten of erlangs schuren. Onderbreek het 

openen meerdere malen en controleer dit! Indien de motor tegen het hek stoot of erlangs schuurt, moeten de afstanden A/B 

worden gecontroleerd en evt. het hekbeslag voorzien worden van een onderlegplaat om zo meer afstand te creëren.

2. Sluit beide vleugels volledig. Laat het hek niet te ver doorlopen! Als er geen aanslag in de richting OPEN voorhanden is, markeer 

dan het maximale openingspunt.

3. Beide vleugels moeten volledig gesloten kunnen worden (in het ideale geval stopt de loopwagen van de motor ca. 1 cm voor het 

einde van de spindel.) Als dat niet het geval is, moet u de inspanmaat aanpassen.

Wacht totdat de leer-LED vanzelf uitgaat (20 seconden nadat u de toets voor het laatst heeft ingedrukt).

PROGRAMMERING VAN TRAJECTEN EENVOUDIG I
OPMERKING: Alleen indien eindaanslag in DICHT en OPEN voorhanden is.

1. De vleugels moeten gesloten zijn.

2. Druk toets P1 zo lang in, totdat vleugel / motor 1 open begint te gaan. (LED „LEARN” knippert)

Het automatic-programma begint (langzame beweging):

Vleugel 1 loopt tot de aanslag OPEN.

Vleugel 2 loopt tot de aanslag OPEN.

Daarna loopt vleugel 2 tot aan de aanslag DICHT en vervolgens loopt vleugel 1 tot aan de aanslag DICHT.

Zodra de LED „LEARN” uitgaat, is de programmering afgesloten.

Opmerking: Als de vleugels sluiten i.p.v. te openen, zijn de motoren verkeerd aangesloten. Verwissel rood en blauw.

PROGRAMMERING VAN TRAJECTEN EENVOUDIG II
OPMERKING:  Indien er geen eindaanslag in richting OPEN voorhanden is, moet de vleugel  worden gestopt bij een openingshoek 

van ca. 90°.

1. De vleugels moeten gesloten zijn.

2. Druk toets P1 zo lang in, totdat vleugel / motor 1 open begint te gaan.

3. Druk toets P1 „lang drukken” 1x, zodra de vleugel / motor 1 positie hek OPEN heeft bereikt. Vleugel 2 start.

4. Druk toets P1 „lang drukken” 1x in, zodra de vleugel / motor 2 positie hek OPEN heeft bereikt. Vleugel 2 sluit dan weer 

automatisch. Vervolgens sluit vleugel 1 automatisch.

5. De aandrijving leert de positie hek DICHT automatisch.

Desgewenst kunt u echter ook een individuele positie voor hek DICHT aanleren.

Druk toets P1 „lang drukken” dan aan de gewenste hek DICHT positie in voor de desbetreffende vleugel.

Zodra de LED „LEARN” uitgaat, is de programmering afgesloten.
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Opmerking: Bereikt een vleugel een eindaanslag en toets L1 wordt NIET ingedrukt, dan loopt de aandrijving naar de aanslag en 

leert deze positie zelfstandig.

AFSLUITEN VAN DE INSTALLATIE/PROGRAMMERING:
Zijn de trajecten geprogrammeerd, dan kunt u de handzenders aanleren (zie AANLEREN/WISSEN VAN DE HANDZENDERS)

1. Start het hek met behulp van de handzender of een aangesloten sensor en bekijk de beweging van het hek.

Sluit het hek weer ZONDER iets aan de instelling te veranderen.

2. Zodra alle instellingen zijn uitgevoerd, controleert u de functie van de fotocellen, sensoren, knipperlicht, handzenders, toebehoren 

etc.

3. Laat aan alle personen die het hek bedienen, zien hoe het hek beweegt, hoe de veiligheidsfuncties werken en hoe het hek 

handmatig kan worden ontgrendeld.

Automatisch sluiten van het hek
Opmerking: Alleen mogelijk bij aangesloten en functionerende fotocel (1+COM). U kunt een automatische sluittijd tussen de 2 en 

120 seconden kiezen.

Instellen

1. Druk P2 in totdat de gele LED begint te knipperen.

2. Zodra de gele LED knippert, telt u de openingstijd die u wilt programmeren.

3. Na afloop van de gewenste tijd drukt u P2 nogmaals in. -> klaar

Uitschakelen

1. Druk P2 in totdat de gele LED begint te knipperen.

2. Druk P3 in. De gele LED gaat uit. -> klaar

PROGRAMMERING VAN TRAJECT „ADVANCED” (INDIVIDUEEL)
Opmerking: Toets P1 moet in dit programma in totaal 9x worden ingedrukt.

Met iedere druk op de toets wordt een positie (tijd) opgeslagen. Daardoor is het mogelijk soft-stop (langzaam lopen) op te slaan

om zo het hek of de toepassing aan uw individuele situatie aan te passen. Lange of korte soft-stop fasen zijn mogelijk.

1. De vleugels moeten gesloten zijn.

2. Druk gelijktijdig P1 en P2 gedurende enige tijd in (ca. 5-6 sec.), totdat vleugel 1 start (open gaat). Toetsen weer loslaten!

3. Druk P1 weer in; soft-stop in richting OPEN voor vleugel 1 begint vanaf deze positie.

4. Druk P1 weer in; eindaanslag OPEN bereikt. Vleugel 2 start nu automatisch.

5. Druk P1 weer in; soft-stop in richting OPEN voor vleugel 2 begint vanaf deze positie.

6. Druk P1 weer in; eindaanslag OPEN bereikt. Vleugel 2 start nu automatisch en sluit.

7. Druk P1 weer in; soft-stop in richting DICHT voor vleugel 2 begint vanaf deze positie.

8. Druk P1 weer in; eindaanslag in richting DICHT bereikt. Vleugel 1 start nu automatisch.

9. Druk P1 weer in; soft-stop in richting DICHT voor vleugel 1 begint vanaf deze positie.

10. Druk P1 weer in; eindaanslag in richting DICHT bereikt. -> klaar

WERKVERMOGEN VAN DE AANDRIJVING

Het werkvermogen van de aandrijving wordt automatisch ingesteld

terwijl de trajecten geprogrammeerd worden. Een wijziging

(automatisch) is alleen mogelijk met een hernieuwde programmering

van het traject. Indient het hek klemt ten gevolge van

weersomstandigheden of wijzigingen aan de installatie (bijv. door

roest of onvoldoende smering), moet het evt. gerepareerd worden.

De besturing is conform de nieuwste EN-richtlijnen.

Een van deze richtlijnen schrijft voor dat de sluitkrachten

aan de hekzijde binnen de laatste 500 mm voor deur DICHT niet

hoger mogen zijn dan 400 N (40 kg). Verder dan 500 mm mag de

maximale kracht aan de kant van het hek 1400 N (140 kg) bedragen.

Indien dit niet kan worden gewaarborgd, dient in ieder geval een

contactstrip evt. tot een hoogte van 2,5 m aan het hek of aan de

tegenover liggende pijler te worden aangebracht (EN12453)
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WEERGAVE VAN DE DIAGNOSE-LED

Oplossing

Kabel geel of wit heeft geen of slecht contact.Aansluitingen nauwkeurig

controleren. Let op de lengte van de leidingen.

Zie 1x knipperen.

Bij A: Hek in leertraject verder openen. Meer dan 50% van de maximale

afstand.

Bij B: Aansluitingen nauwkeurig controleren. Let op de lengte van de

leidingen.

Zie 3x knipperen.

Leertraject van de eindpunten herhalen.

A: Hek repareren

B: Let erop dat het hek goed loopt.

C: Hek bij sterke wind niet openen/sluiten.

D: Leertraject van de eindpunten herhalen zodat het nodige vermogen

opnieuw geleerd wordt.

A: Verwijderen

B: Controleren

C: Controleer de diameters van de kabels en de aansluitingen

Zie 7x knipperen.

A: Kabels en bedrading controleren.

B: Basisinstelling van de besturing controleren (steekbruggen).

A: Verwijderen

B: Kabels en bedrading controleren. 8.2 KOhm weerstand controleren.

C: Basisinstelling van de besturing controleren (steekbruggen).

A: Aansluitingen controleren.

B: Controle (erkend monteur)

C: Accu 24 uur laden.

A: Besturing vervangen.

Weergave

1x knipperen

2x knipperen

3x knipperen

4x knipperen

5x knipperen

6x knipperen

7x knipperen

8x knipperen

9x knipperen

10x

knipperen

11x

knipperen

12x

knipperen

Beschrijving

Aandrijving 1 contactfout van een besturingskabel naar

besturing.

Zoals 1x knipperen voor aandrijving 2

Eindpunten aandrijving 2 werden niet geaccepteerd.

A: Na of in leertraject: Aandrijving 1 werd niet ver genoeg

geopend en heeft de ingebouwde referentieschakelaar die

zich in het midden van de aandrijving onder de spindel

bevindt, niet gepasseerd.

B: Contactfout van een besturingskabel naar besturing.

Kabel geel of wit heeft geen of een zeer slecht contact.

Eindpunten aandrijving 1 werden niet geaccepteerd.

Niet-geprogrammeerd traject in de besturing.

Benodigd vermogen om vleugels te bewegen is te hoog.

A: Hek is defect.

B: Hek loopt stroef.

C: Hek is bij wind stil blijven staan.

Fotocel 1 blokkeert functie.

A: Object blokkeert de fotocel.

B: Instelling van de lenzen naar elkaar is niet exact.

C: Spanningsvoeding naar fotocellen niet voldoende

Fotocel 2 blokkeert functie.

Contactstrip blokkeert de installatie.

Nood-Uit schakelaar blokkeert de installatie.

A: Object drukt tegen contactstrip.

B: Contactstrip defect

C: Spanningsvoeding te laag of kabelbreuk in toevoer.

Stroomtoevoer van de besturing te laag.

A: Toevoer 230Volt defect of slecht contact.

B: Kabelbreuk in toevoer (starre koperkabel).

C: De batterij (verkrijgbaar als toebehoren) voor bedrijf bij

stroomuitval is leeg.

EEPROM fout

Starten van de besturing lukt niet.
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Meteen nadat het hek begint te bewegen, stopt

het en loopt terug.

Hindernis bij het hek. Controleer of er hindernissen bij het hek

staan of liggen.

Aandrijving opent het hek niet volledig. 1. Zijn de pijlerafmetingen A + B juist?

2. Is de looptijd van de besturing juist

geprogrammeerd?

1. A + B afmetingen controleren.

2. Evt. opnieuw programmeren.

Hek kan alleen geopend worden. Fotocel blokkeert 1. Controle van de functie en de

aansluiting nodig.

„Automatisch sluiten” functioneert niet. Functioneert alleen met de 2-kabel-

fotocel 770E(ML) of 771E(ML).

De aandrijving reageert niet, terwijl de besturing

wel is aangesloten. (LEDs zijn aan)
1. Handzender niet geprogrammeerd

2. LEDs melden fout.

3. Fotocel verkeerd aangesloten

4. Klem voor motoren evt. niet juist

opgestoken.

1. Handzender  aanleren

2. Zie beschrijving „Diagnostic” LED

3. Aansluiting/programmering fotocel

controleren.

4. Klem en aansluitingen controleren.

Aandrijving reageer niet, LED doet het niet. Evt. stroomuitval 1. geleider en nulgeleider controleren.

2. Zekering in huis controleren

Besturing functioneert niet meer met handzender,

alleen nog met schakelaar en zelf alleen dan,

wanneer een toets (blijvend) wordt ingedrukt.

Een veiligheid-fotocel, contactstrip of de stop

blokkeren de besturing. Er is slechts een

fotocel voor OPEN aangesloten.

Er moet ten minste een fotocel actief in

DICHT of OPEN zijn aangesloten.

VAAK GESTELDE VRAGEN

Besturing functioneert niet met handzender. 1. Handzender niet geprogrammeerd.

2. Een fotocel blokkeert.

1. Handzender programmeren.

2. Fotocellen controleren.

De besturing functioneert niet. Geen traject geleerd. Traject leren.

Zie eerste ingebruikneming.

Zie diangose LED

De vleugels gaan niet volledig open. 1. Vermogen te gering bij hoge

windlast (volledig dichte hekken)

2. Hek loopt stroef/moeilijk.

1. Beweeglijkheid van het hek

verbeteren.

2. Besturing opnieuw programmeren.

Het hek moet een stijgende weg volgen. Niet aan te bevelen! Hek wijzigen! Het hek kan ongecontroleerd

(gevaarlijk) bewegen, wanneer de aandrijving ontgrendeld is. In de richting

van de stijging is een groter vermogen nodig; in tegenovergestelde

richting heeft de aandrijving dan teveel vermogen.

Reikwijdte van de zender is te gering. Het installeren van een buitenantenne is aan te bevelen omdat de

besturing met de korte kabelantenne zich meestal achter de pijler of bij de

bodem bevindt. De optimale antennepositie is altijd zo hoog mogelijk.

Chamberlain biedt optioneel ook een antenne met montageset aan met de

omschrijving ANT4X-LM.

De pijler is zo dik dat de A+B maten niet kunnen worden

aangehouden.

Uitsparing in de pijler maken of hek verplaatsen.
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