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Handleiding voor de installatie van de

                     elektrische automatische deurdranger

Bevestigingsmiddelen:

Bij dit type deurdranger worden de bevestigingsmiddelen geleverd om alles 

schroefbaar aan te brengen. Wilt u lassen? Vraag dan naar de lasplaten.

. Extra handzender(s) te bestellen tegen € 36,30 per stuk

. Er kunnen standaard 8 handzenders per opener geprogrammeerd worden.  

  Meer kan ook, raadpleeg ons even voor de mogelijkheden,- eventueel ook 

  te bedienen met uw (mobiele) telefoon.

Bestudeer deze vooraf uitvoerig:
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Bevestig de arm aan deze bevestigingsbeugel

Belangrijk is dat de actuator waterpas/horizontaal gemonteerd wordt en ook 

waterpas blijft draaien.

BELANGRIJK
Als het scharnier van uw poort/deur verder dan 210 mm van het 
scharnierpunt van de actuator zit, de situatie zodanig veranderen dat de 
afstand minder is dan 210 mm
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Bevestig de metalen beugel op uw poort/deur en controleer of de arm de 

bevestigingsstrip niet raakt.

De poort/deur heeft een eindstop nodig.

Waar u die plaatst kunt u zelf bepalen. Als er geen eindstop is zal de opener 

automatische stoppen als de pin het einde van de spindel bereikt heeft

Als er geen eindstop wordt toegepast en u wilt de deur/poort eerder 

dan bij het bereiken van de eindstop laten stoppen, bestel dan de 

afstandhouder (€ 12 ).

Deze kunt u dan op de actuator plaatsen en stopt de deur/poort op ieder 

gewenste punt.
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naar binnen draaiend

naar buiten draaiend
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uitgang 220 VAC tbv b.v. verlichting

aansluiting 220 VAC
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Let op : Het programmeren van de open en sluit cyclus kan alleen gedaan worden als 

de poort/deur niet te zwaar is. Moch de poort/deur te zwaar zijn kijk dan op pagina 11 

(krachtinstellingen) van deze handleiding teneinde de motor meer kracht te geven. 

Stroombedrading:

De 220VAC bevestigt u op de daarvoor bestemde aansluitpunten en wordt dan op de printplaat 

aangesloten.

De accu kunt u  op de betreffende pinnen op de printplaat aansluiten.  

De bedrading binnen in de control box hoort er uit te zien als de onderstaande foto.

uitgang 220 VAC 
tbv b.v. verlichting

aansluiting 220 VAC

Programmeren van openen en sluiten:

Voer de programmering uit alvorens dit product in gebruik te nemen, anders zal het systeem het 

hek onjuist bedienen.

Verwijder alle mogelijke obstakels

Om te beginnen drukt u op de knop “Auto”op de printplaat gedurende 3 seconden terwijl de 

printplaat aan staat. Laat de knop los en het apparaat zal als volgt reageren:

1. U hoort 1 minuut tikken, daarna zal het systeem de poort/hek sluiten, of als al gesloten is 

starten met het inlezen.    

Voordat de motor beweegt zal eerst de waarschuwingslamp (indien aangebracht) gedurende 3 

seconden knipperen. Indien niet aangebracht hoort u alleen  gedurende 1 minuut een klik 

geluid..

2. Daarna gaat de poort 3 x open en dicht en weet de printplaat waar de eind- en de beginstand 

is. Anders denkt hij de volgende keren dat het een obstakel is. Dit 3 x sluiten/openen is alleen bij 

de inleerfase.  

3. Na succesvolle leergang is het systeem klaar voor gebruik.

    Mocht de LED nog knipperen dan is de programmering mislukt- check nogmaals of er geen    

    obstakel in de weg ligt en probeer opnieuw.

Auto: het systeem programmeren/inlezen

          RF2 : handzender(s) inlezen

                     Clear: handzenders “clearen”

RF Lamp: B knop “matchen”
voor uitgang 220 VAC
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AFSTANDSBEDIENING

Kies de rode (A) knop voor de 

programmering. De andere  

knop (B) kan gebruikt worden 

voor andere doeleinden. 

Hiermede wordt de 220V 

uitgang voor b.v. tuinverlichting 

bediend.

RF2: 1 vleugelbediening

RF1: 220 V bediening

Programmeren van de afstandsbediening:
- de poort/deur moet in dichte positie staat (voor naar buiten draaiend deuren/poorten: 
   in open positie)

A. Afstandsbediening A knop
1. Druk gedurende 3 seconden op de "RF2" toets op de printplaat

2. De LED zal uitgaan
    Druk op de A knop op de afstandsbediening,
    LED zal 3x knipperen (programmering succesvol)
    Of na 10 seconden uitgaan zonder knipperen
    (programmering mislukt probeer opnieuw)
3. Herhaal stap 1 en 2 om andere afstandsbedieningen in te stellen

B. Afstandsbediening B knop
Druk gedurende 3 seconden op de “RF1”knop op de printplaat en vervolg met stappen 
2 en 3 zie hierboven.

N.B.   Er kunnen maximaal 8 afstandsbedieningen geprogrammeerd worden.
          Mocht U meer afstandsbedieningen willen gebruiken, schaf dan het
          sleutelloos bedieningssysteem aan, u werkt dan met magneetkaarten
          i.p.v. de handzenders, of schaf  de telefoonmodule aan.

Bediening
de bediening is erg eenvoudig: bij 1 keer drukken  opent de poort/deur zich, bij weer 
drukken sluit de poort/deur
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INFRAROOD FOTOCEL

1.Tijdens het openen: als de infrarood straal wordt onderbroken zal het 

   systeem gewoon doorlopen

2.Tijdens het sluiten: 

   Als de infrarood straal onderbroken wordt zal het systeem omkeren en 

   weer openen
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INSTELLINGEN VAN DIP SWITCHES:

SPECIFICATIES:

Looptijd 8
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Aansluitingen op de printplaat van meegeleverde accessoires

drukknop:

 .1 draad op “Ground”

 . andere draad op O/C aansluiting

  

waarschuwingslamp (optie)

 .1 draad op min aansluiting bij “warn”

 . andere draad op plus bij “warn”

Accu/batterij: 

bedrading aansluiten op de 2 pinnen (- en + )  


