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ALGEMENE WAARSCHUWINGEN: VEILIGHEID - INSTALLATIE - GEBRUIK
(instructies, vertaald uit het Italiaans)
De hierop volgende aanbevelingen zijn direct overgenomen uit de Normen en kunnen, voor zover mogelijk, worden toegepast
op het beschreven product
LET OP
Belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid. Volg alle voorschriften op, want een niet-correct uitgevoerde installatie
kan ernstige schade veroorzaken
LET OP
Belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid. Het is belangrijk dat deze instructies worden opgevolgd voor de
veiligheid van personen. Bewaar deze instructies
• Voordat u met de installatie begint, dient u de “Technische kenmerken van het product” te controleren, in het bijzonder of dit product geschikt
is voor het automatiseren van uw geleide onderdeel. Als het product niet geschikt is, mag u NIET overgaan tot de installatie
• Het product mag niet worden gebruikt voordat de inbedrijfstelling heeft plaatsgevonden zoals gespecificeerd in het hoofdstuk “Eindtest en
inbedrijfstelling”
LET OP
Volgens de meest recente Europese wetgeving moet de realisering van een automatisering voldoen aan de
geharmoniseerde normen van de geldende Machinerichtlijn, waarbij een verklaring van de conformiteit van de
automatisering afgegeven kan worden. In verband hiermee mogen alle werkzaamheden voor de aansluiting op
de elektrische voeding, de eindtest, de inbedrijfstelling en het onderhoud van het product uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerd, deskundig monteur!
• Voordat u met de installatie van het product begint, dient u te controleren of al het te gebruiken materiaal in optimale staat is en geschikt voor
gebruik
• Het product is niet geschikt om gebruikt te worden door personen (kinderen inbegrepen) met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen of
personen die onvoldoende kennis en/of ervaring hebben
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen
• Laat kinderen niet met de bedieningselementen van het product spelen. Houd de afstandsbedieningen buiten het bereik van kinderen
LET OP
Om ieder risico op onvoorzien heropstarten van het thermische onderbrekingsmechanisme te vermijden, mag dit apparaat niet
worden gevoed via een externe regelaar zoals een timer, noch worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- of
uitgeschakeld
• Op de netvoeding van de installatie moet een stroomonderbreker worden aangesloten (niet meegeleverd) met een openingsafstand van de
contacten waarbij volledige uitschakeling mogelijk is bij de condities die gelden voor overspanningscategorie III
• Behandel het product tijdens de installatie met zorg en voorkom dat het wordt geplet, dat er tegen wordt gestoten, dat het valt of dat het
in aanraking komt met welke vloeistoffen dan ook. Zet het product niet in de buurt van warmtebronnen en stel het niet bloot aan open vuur.
Hierdoor kan het beschadigd worden, waardoor storingen of gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Als dit toch gebeurt, stop dan onmiddellijk
met de installatie en neem contact op met de klantenservice
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor materiële schade, zowel aan personen als aan voorwerpen, die voortvloeit uit de niet-naleving van de
montage-instructies. In die gevallen vervalt de garantie op materiaalfouten
• Het geluidsdrukniveau van de gemeten emissie A bedraagt minder dan 70 dB(A)
• Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden die door de gebruiker kunnen worden uitgevoerd, mogen niet worden toevertrouwd aan kinderen
die niet onder toezicht staan
• Voordat u werkzaamheden aan de installatie uitvoert (onderhoud, reiniging), moet het product altijd worden losgekoppeld van de netvoeding
• Controleer de installatie regelmatig. Controleer met name de kabels, de veren en de steunen om eventuele verstoringen van de balancering
en tekenen van slijtage of beschadiging op te merken. Gebruik het apparaat nooit als het gerepareerd of opnieuw afgesteld moet worden;
een storing in de installatie of een niet-correcte uitbalancering van de poort kan tot letsel leiden.
• Het verpakkingsmateriaal van het product moet volgens de plaatselijke voorschriften worden verwerkt
• Houd personen uit de buurt van de poort wanneer deze wordt bewogen met behulp van de bedieningselementen
• Controleer de automatisering tijdens het uitvoeren van het manoeuvre en houd personen op enige afstand tot de beweging voltooid is
• Bedien het product niet als er personen in de buurt zijn die werkzaamheden op de automatisering uitvoeren; koppel de elektrische voeding
los alvorens deze werkzaamheden te laten uitvoeren
• Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of door de technische ondersteuningsdienst, of in ieder
geval door een monteur met een vergelijkbare kwalificatie om ieder risico uit te sluiten.
WAARSCHUWINGEN M.B.T. DE INSTALLATIE
• Controleer voordat u de bewegingsmotor installeert dat alle mechanische onderdelen in goede staat zijn, correct in evenwicht zijn en dat de
automatisering correct kan worden gemanoeuvreerd
• Als het te automatiseren hek van een voetgangersdeur is voorzien, moet de installatie van een controlesysteem worden voorzien, dat de
werking van de motor blokkeert als de voetgangersdeur open is
• Verzeker u ervan dat de bedieningselementen uit de buurt van de bewegende onderdelen worden gehouden, maar wel direct zicht op de
poort geven.
Het bewegingsorgaan van een schakelaar die handmatig gesloten gehouden wordt, moet zich in een vanaf het geleide onderdeel zichtbare
positie bevinden, maar uit de buurt van de bewegende onderdelen. Het moet op een minimale hoogte van 1,5 m geïnstalleerd worden
• Als de openingsbeweging bestuurd wordt door een brandwerend systeem, verzeker u er dan van dat eventuele ramen die groter zijn dan 200
mm gesloten worden door de bedieningselementen
• Voorkom en vermijd elke vorm van blokkering tussen de bewegende en vaste onderdelen tijdens de bewegingen
• Breng het etiket m.b.t. de handmatige bediening permanent aan in de buurt van het bedieningselement waarmee de handmatige beweging
wordt uitgevoerd
• Verzeker u er na het installeren van de bewegingsmotor van dat het mechanisme, het beveiligingssysteem en alle bewegingen correct functioneren
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1

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT EN GEBRUIKSBESTEMMING

ROAD (RD400) is een elektromechanische reductiemotor voor de automatische beweging van schuifhekken voor residentieel gebruik en beschikt over een elektronische besturingseenheid met een ingebouwde ontvanger voor afstandsbesturing.
ROAD werkt op elektriciteit; bij een uitval van het elektriciteitsnet kan het hek met de daartoe bestemde sleutel gedeblokkeerd en handmatig in
beweging gebracht worden.
LET OP! – Elk ander gebruik dan in deze handleiding is beschreven of dat plaatsvindt in andere omgevingscondities dan in deze
handleiding worden beschreven, moet als oneigenlijk en verboden worden beschouwd!

2

GEBRUIKSLIMIETEN

De gegevens met betrekking tot de prestaties van ROAD vindt u in hoofdstuk 12 (Technische gegevens) en zijn de enige waarden waarmee de
geschiktheid voor gebruik correct kan worden beoordeeld.
In het algemeen is ROAD in staat om poorten met een gewicht van maximaal 400 kg ofwel een lengte van maximaal 8 m te automatiseren,
binnen de limieten die zijn weergegeven in tabel 1 en 2. Aan de hand van de lengte van de vleugel kunnen het maximale aantal cycli per uur en
het maximale aantal opeenvolgende cycli worden bepaald, terwijl aan de hand van het gewicht het verminderingspercentage van de cycli en de
maximaal toegestane snelheid bepaald kunnen worden.

Tabel 1 - Limieten in verhouding tot de lengte van de vleugel
Lengte vleugel (m)

Max. aantal cycli/uur

Max. aantal opeenvolgende cycli

Tot 5

20

15

5-7

16

12

7-8

14

9

Tabel 2 - Limieten in verhouding tot het gewicht van de vleugel
Vleugelgewicht (kg)

Percentage cycli

Tot 200

100 %

200 à 300

85 %

300 à 400

70 %

3

INSTALLATIE

Belangrijk! Lees voordat u het product installeert hoofdstuk 2 en hoofdstuk 13 (Technische kenmerken).
In afb. 1 wordt de inhoud van de verpakking weergegeven: controleer In afb. 2 wordt de plaats van de verschillende onderdelen van een gehet materiaal.
bruikelijke installatie met accessoires van Nice weergegeven:
a
b
c
d
e
f
g

1

- reductiemotor
- fotocellen
- paaltjes voor fotocellen
- sleutelschakelaar of digitaal toetsenbord
- knipperlicht
- tandheugel
- primaire contactlijsten

e

2

g
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g
b

b

b
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c
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Controleer voordat u met de installatie begint de ruimte die de reductiemotor inneemt (afb. 3) en de installatieafstanden (afb. 4):

85 mm

277 mm

3

300 mm

195 mm

4
0 ÷ 10 mm

0 ÷ 10 mm

192 mm

192 mm

330 mm

0 ÷ 50 mm

01.

Realiseer de funderingsput en maak de buizen voor de
elektrische kabels gereed

02.

Bevestig de twee verankeringsbouten aan de funderingsplaat; één moer boven de plaat en één moer eronder.
De onderste moer moet zodanig worden aangedraaid, dat het schroefgedeelte ongeveer 25/35 mm
boven de plaat uitsteekt.

03.

Giet het beton om de funderingsplaat vast te zetten.
Controleer voordat het beton hard wordt, of de
funderingsplaat perfect waterpas en evenwijdig is
aan de vleugel van het hek.
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0 ÷ 50 mm

330 mm

25 ÷ 35 mm

04.

Wacht tot het beton is uitgehard.

05.

Monteer de reductiemotor:
a - verwijder de bovenste moeren van de verankeringsbouten

b - plaats de reductiemotor op de verankeringsbouten:
controleer of de motor evenwijdig is met de vleugel van
het hek

c - plaats de meegeleverde borgringen en moeren, en
draai ze lichtjes vast

d - voor de hoogteafstelling van de reductiemotor draait
u de stelschroeven aan: plaats het tandwiel op de juiste
hoogte, op een afstand van 1 à 2 mm van de tandheugel
(om te voorkomen dat het gewicht van de vleugel op de
reductiemotor rust)

e / f / g - deblokkeer de reductiemotor

g

Nederlands – 5

h - open de vleugel van het hek volledig met de hand

i - plaats het eerste stuk van de tandheugel op het tandwiel van de reductiemotor: controleer of dit overeenkomt
met het begin van de vleugel en of er tussen het tandwiel
en de tandheugel een speling van 1 à 2 mm is (om te
voorkomen dat het gewicht van de vleugel op de reductiemotor rust)

h

l - bevestig het tandheugelstuk

g

h

1÷2 mm

m - laat de vleugel handmatig lopen en monteer de andere stukken van de tandheugel, waarbij u het tandwiel als
referentiepunt gebruikt

6 – Nederlands

n - zaag eventueel het overtollige stuk van het uiteinde van
de tandheugel af

06.

Beweeg de vleugel met de hand in de geopende en gesloten positie om te controleren of de tandheugel in lijn met het tandwiel loopt.
Opmerking: controleer of er tussen het tandwiel en de tandheugel een speling van 1 à 2 mm is over de gehele lengte van de vleugel

1÷2 mm

07.

Draai de moeren voor het bevestigen van de reductiemotor aan de funderingsplaat krachtig aan en dek de moeren
af met de daarvoor bestemde doppen

1÷2 mm

08.

Monteer de beugel voor eindaanslag OPENEN en SLUITEN: voer dezelfde handelingen uit voor beide eindaanslagen
OPENEN:
a - open de vleugel van het hek handmatig, waarbij u 2/3 cm vanaf de mechanische stop vrijlaat
b - laat de beugel voor de eindaanslag over de tandheugel lopen in de openingsrichting, tot de eindaanslag (u hoort de ‘klik’ van de
omkering van de eindaanslag)
c - na de ‘klik’ verplaatst u de beugel 2 cm naar voren (minimaal)
d - blokkeer de beugel van de eindaanslag aan de tandheugel met de daarvoor bestemde schroeven

+2

cm

!

ck

cli
2-3 cm
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SLUITEN:
a - sluit de vleugel van het hek handmatig, waarbij u 2/3 cm vanaf de mechanische stop vrijlaat
b - laat de beugel voor de eindaanslag over de tandheugel lopen in de sluitrichting, tot de eindaanslag (u hoort de ‘klik’ van de omkering
van de eindaanslag)
c - na de ‘klik’ verplaatst u de beugel 2 cm naar voren (minimaal)
d - blokkeer de beugel van de eindaanslag aan de tandheugel met de daarvoor bestemde schroeven

+2
2-3 cm

cm

clic

k!

09.

Blokkeer de reductiemotor handmatig

Raadpleeg voor de installatie van de voorgeschreven inrichtingen in de installatie de betreffende instructiehandleidingen.
BELANGRIJK! – De reductiemotor is ontworpen (fabrieksinstelling) om rechts gemonteerd te worden (afb. 5), maar indien het
nodig is om hem links te monteren, voert u de handelingen uit zoals weergegeven in afb. 6.
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4

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

LET OP! – Alle elektrische aansluitingen moeten tot stand worden gebracht nadat de spanning naar de installatie onderbroken
is en de eventuele bufferbatterij losgekoppeld is. Verkeerde aansluitingen kunnen schade aan apparatuur of letsel bij personen
veroorzaken.
LET OP! – De gebruikte kabels moeten geschikt zijn voor het installatietype; zo raden wij bijvoorbeeld een kabel aan van het
type H03VV-F voor plaatsing binnenshuis of H07RN-F voor plaatsing buitenhuis.
In afb. 2 worden de elektrische aansluitingen van een gebruikelijke installatie weergegeven. Afb. 7 toont het bedradingsschema van de elektrische aansluitingen die uitgevoerd moeten worden op de besturingseenheid.

4.1 - Soorten elektrische kabels
Tabel 3 - Soorten elektrische kabels (zie afb. 2)
Aansluiting

Soort kabel

A

VOEDING

1 kabel: 3 x 1,5 mm

30 m *

B

KNIPPERLICHT MET ANTENNE

1 kabel: 2 x 0,5 mm
1 afgeschermde kabel type RG58

20 m
20 m (aanbevolen lengte < 5 m)

C

FOTOCELLEN

1 kabel: 2 x 0,25 mm2 (TX)
1 kabel: 2 x 0,25 mm2 (RX)

30 m
30 m

D

SLEUTELSCHAKELAAR

2 kabels: 2 x 0,5 mm2 **

50 m

E

PRIMAIRE CONTACTLIJSTEN

1 kabel: 2 x 0,5 mm ***

30 m

F

MOBIELE CONTACTLIJSTEN

1 kabel: 2 x 0,5 mm ***

30 m ****

*

Als de voedingskabel meer dan 30 m lang is, is er een kabel met een grotere doorsnede nodig, bijvoorbeeld 3 x 2,5 mm2, en dient er
een aarding in de nabijheid van de automatisering plaats te vinden.
De twee kabels van 2 x 0,5 mm2 kunnen worden vervangen door een enkele kabel van 4 x 0,5 mm2.
Gelieve bij meer dan één contactlijst de paragraaf 8.1 “Ingang STOP” te raadplegen voor het aanbevolen type aansluiting.
Voor de aansluiting van de mobiele contactlijsten op schuifvleugels dient u de nodige maatregelen te nemen die ook een aansluiting
bij in beweging zijnde vleugel mogelijk maken.

**
***
****

Maximale lengte
2
2

2
2

4.2 - Verbindingen van elektrische kabels: afb. 7
Tabel 4 - Beschrijving van de elektrische aansluitingen
Klemmen

Functie

Beschrijving

ANTENNE

- ingang voor aansluiting van de antenne voor de radio-ontvanger. De antenne is in het knipperlicht
ingebouwd. Als alternatief kan er een externe antenne gebruikt worden of kan het stuk kabel, dat
als antenne functioneert en reeds op het klemmetje aanwezig is, blijven zitten

1-2

S T A P - V O O R - - ingang voor inrichtingen die de beweging aansturen; het is mogelijk om contacten van het type
STAP
“Normaal Open” (NO) aan te sluiten

3-4

STOP

- ingang voor inrichtingen die het lopende manoeuvre blokkeren of eventueel onderbreken; door
het uitvoeren van de juiste handelingen kunt u op de ingang STOP contacten van het type “Normaal Gesloten” (NC) of “Normaal Open” (NO) of een inrichting met constante weerstand aansluiten. Meer informatie over STOP vindt u in paragraaf 8.1 Ingang STOP

1-5

FOTO

- ingang voor veiligheidsinrichtingen zoals de fotocellen. Deze worden tijdens de sluiting geactiveerd om het manoeuvre om te keren. Het is mogelijk om contacten van het type “Normaal Gesloten” (NC) aan te sluiten. Meer informatie over FOTO vindt u in paragraaf 8.1 - Fotocellen

4-6

FOTOTEST

- telkens wanneer een manoeuvre gestart wordt, worden alle veiligheidsinrichtingen gecontroleerd,
en pas bij een positief resultaat van de test wordt het manoeuvre in gang gezet. Met andere woorden: het is mogelijk om een bepaald type aansluitingen te gebruiken; de zenders van de fotocellen
“TX” worden afzonderlijk gevoed, los van de ontvangers “RX”. Meer informatie over de aansluiting
vindt u in paragraaf 8.1 - Fotocellen

7-8

FLASH

- op deze uitgang kan een knipperlicht van Nice worden aangesloten (voor de modellen: zie de
technische kenmerken in hoofdstuk 13). Tijdens de beweging knippert het met een frequentie van
0,5 sec. aan en 0,5 sec. uit

Voor de elektrische aansluitingen gaat u als volgt te werk (zie afb. 7):
01.

Open het deksel: draai de schroef los en til het deksel omhoog

02.

Leid de voedingskabel door het voorbereide gat (laat 20/30 cm kabel over) en sluit hem aan op de juiste klem

03.

Leid de kabels van de voorgeschreven of reeds aanwezige inrichtingen door het voorbereide gat (laat 20/30 cm kabel over) en sluit ze
aan op de juiste klemmen, zoals weergegeven in afb. 7
Nederlands – 9

04.

Voer de gewenste programmering uit voordat u het deksel sluit: zie hoofdstuk 7

05.

Sluit het deksel met de schroef
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AUTOMATISERING STARTEN EN CONTROLE VAN DE AANSLUITINGEN

5.1 - Keuze van de richting
Afhankelijk van de positie van de reductiemotor ten opzichte van de vleugel dient u de richting voor het openingsmanoeuvre te kiezen: - als de
vleugel voor opening naar links moet bewegen, moet de keuzeschakelaar naar links worden verplaatst (afb. 8a) - als de vleugel voor opening
naar rechts moet bewegen, moet de keuzeschakelaar naar rechts worden verplaatst (afb. 8b).
LET OP! – Verplaats de keuzeschakelaar niet tijdens het traject van de motor
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5.2 - Aansluiting van de automatisering op de netvoeding
LET OP! – De aansluiting van de automatisering op de netvoeding moet volgens de plaatselijk geldende normen en voorschriften worden uitgevoerd door een gekwalificeerd, deskundig monteur.
Ga als volgt te werk
01.

Deblokkeer de reductiemotor handmatig om de vleugel in de geopende en gesloten positie te kunnen bewegen

02.

Breng de vleugel van het hek op de helft van zijn traject

03.

Blokkeer de reductiemotor handmatig

04.

sluit de netvoeding aan op de automatisering en controleer:
- dat de motor niet draait
- dat de led OK (groen) regelmatig knippert met een frequentie van één knippering per seconde
- dat het knipperlicht aangesloten op de FLASH-uitgang uit is

OFF
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Indien bovenstaande condities niet gelden, ga dan als volgt te werk (stap 05)
05.

Schakel de stroomtoevoer naar de automatisering af en controleer de elektrische aansluitingen, de uitlijning van de fotocellen en de
zekeringen. Controleer eventueel ook hoofdstuk 10 (Wat te doen als ...)
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6

EINDTEST EN INBEDRIJFSTELLING

Dit zijn de belangrijkste fasen in de realisering van de automatisering om de maximale veiligheid van de installatie te garanderen.
Deze moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd en ervaren personeel, dat de benodigde tests moet uitvoeren om de veiligheidsmaatregelen te controleren en dat tevens moet controleren of de wetten, normen en regels op dit gebied in acht worden genomen, in het bijzonder de
vereisten van de normen EN 13241-1, EN 12445 en EN 12453.
De extra inrichtingen moeten aan een specifieke test worden onderworpen om zowel de werking als de correcte interactie met ROAD te controleren. Raadpleeg hiervoor de instructiehandleidingen van de betreffende inrichtingen.

6.1 - Eindtest
Voordat u de testprocedure uitvoert, moet u de procedure voor het “aanleren van de openings- en sluitafstanden van het hek” (paragraaf 7.3)
uitgevoerd hebben.
De eindtest kan ook worden gebruikt om de inrichtingen van de automatisering periodiek te controleren. Voor elk afzonderlijk onderdeel van de
automatisering (contactlijsten, fotocellen, noodstop enz.) is een specifieke eindtestfase vereist; voor deze inrichtingen moeten de procedures uit
de desbetreffende instructiehandleidingen worden gevolgd.
Voer de eindtest als volgt uit:
01.

Controleer of alle informatie in het hoofdstuk WAARSCHUWINGEN nauwkeurig in acht is genomen

02.

Deblokkeer de reductiemotor en controleer of het hek handmatig geopend en gesloten kan worden met een kracht die niet groter is
dan de voorziene waarde voor de gebruikslimieten in Tabel 1

03.

Blokkeer de reductiemotor

04.

Test met behulp van de sleutelschakelaar, de bedieningstoets of de zender of het hek opent en sluit, en controleer of de beweging
overeenkomt met de bedoelde beweging

05.

Voer verschillende tests uit om de vloeiende beweging van het hek, eventuele defecten in de montage of afstelling en de wrijvingspunten
te beoordelen

06.

Controleer of alle veiligheidsinrichtingen in de installatie goed werken (fotocellen, contactlijsten enz.)

07.

Controleer de werking van de fotocellen en eventuele interactie met andere inrichtingen:
1 - houd een staaf met een diameter van 5 cm en een lengte van 30 cm in de optische as: eerst in de buurt van de zender (TX), daarna
in de buurt van de ontvanger (RX)
2 - controleer of de fotocellen in beide gevallen reageren door van de status 'actief' naar de status 'alarm' over te gaan en andersom
3 - controleer of de activering de gewenste actie in de besturingseenheid veroorzaakt: bijvoorbeeld dat ze er bij het sluitmanoeuvre voor
zorgt dat de beweging omgekeerd wordt
4 - Telkens wanneer een inrichting in werking treedt, moet de led OK (groen) op de besturingseenheid 2 maal snel knipperen ter bevestiging dat de besturingseenheid de gebeurtenis herkent

08.

Als de gevaarlijke situaties die veroorzaakt werden door de beweging van het hek zijn verholpen door beperking van de sluitkracht,
moet de kracht worden gemeten zoals bepaald door de norm EN 12453
Als de afstelling van de “Snelheid” en de controle van de “Motorkracht” worden gebruikt als hulpmiddel van het systeem om de kracht
van de impact te verminderen, probeert en zoekt u de afstelling die voor de beste resultaten zorgt

6.2 - Inbedrijfstelling
De inbedrijfstelling kan alleen plaatsvinden nadat alle fasen van de eindtest met succes zijn doorlopen (paragraaf 6.1).
Het is niet toegestaan de installatie gedeeltelijk of onder ‘provisorische’ omstandigheden te laten werken.
01.

Het technisch dossier van de automatisering moet samengesteld en minimaal 10 jaar bewaard worden en moet bestaan uit: complete
tekening van de automatisering, schema van de elektrische aansluitingen, risicoanalyses en de bijbehorende genomen maatregelen,
verklaring van overeenstemming van de fabrikant van alle gebruikte inrichtingen (gebruik voor ROAD de bijgevoegde EG-verklaring van
overeenstemming), een exemplaar van de gebruikshandleiding en van het onderhoudsplan voor de automatisering

02.

Bevestig op permanente wijze op het hek een etiket of een plaatje met aanwijzingen voor het handmatig deblokkeren van de reductiemotor.

03.

Vul de verklaring van overeenstemming van de automatisering in en overhandig deze aan de eigenaar

04.

Overhandig de “gebruikshandleiding” (uitscheurbare bijlage) aan de eigenaar van de automatisering
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05.

Stel het onderhoudsplan op en overhandig dit aan de eigenaar van de automatisering

06.

De afstelling van de kracht is belangrijk voor de veiligheid en moet met uiterste zorg worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
Belangrijk! - Voer de afstelling van de kracht zodanig uit dat de kracht voldoende is om de beweging op correcte wijze uit te voeren;
hogere waarden dan die noodzakelijk zijn voor het verplaatsen van het hek, kunnen in het geval van botsing met obstakels zodanige
krachten ontwikkelen dat deze letsel bij personen of dieren of schade aan eigendommen kunnen veroorzaken

07.

Voordat u de automatisering in bedrijf stelt, dient u de eigenaar schriftelijk en voldoende op de hoogte te stellen van nog aanwezige
gevaren en risico's

7

PROGRAMMERING

7.1 - Programmeertoetsen
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Met de toets “CLOSE” kunt u het sluiten van het hek aansturen of het programmeringspunt naar beneden verplaatsen.
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Met de toets “STOP” kunt u het manoeuvre stopzetten. Als de toets langer dan 3 seconden ingedrukt wordt, krijgt u toegang tot de programmering, in de hierna beschreven modi.
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Met de toets “OPEN” kunt u het openen van het hek aansturen of het programmeringspunt naar boven verplaatsen.
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Op de besturingseenheid van ROAD zijn enkele programmeerbare functies beschikbaar; deze functies worden ingesteld met behulp van 4 toetsen op de besturingseenheid en via 4 leds weergegeven: L1, L2, L3, L4(R).
De fabrieksinstellingen zouden aan de meeste eisen moeten voldoen, maar kunnen op eender welk moment via een aangepaste programmeringsprocedure gewijzigd worden (zie paragraaf 7.6).

Met de toets “RADIO” kunt u de met ROAD te gebruiken zenders opslaan en wissen.

7.2 - QUICK SET UP
Via de ‘Quick set up’-functie kan de inbedrijfstelling van de motor worden versneld. Werkt alleen met een niet-geprogrammeerd geheugen.
Via deze procedure worden de configuratie van de STOP-ingang, de aan- of afwezigheid van de aansluiting in “Fototest”-modus van de FOTO-ingang, de openings- en sluitposities en een eventuele in modus 2 opgeslagen zender met “stap-voor-stap”-instructie geregistreerd en
opgeslagen.
Opslagprocedure

Tabel 6 - Procedure voor Quick set up
01.

Breng de vleugel van het hek op de helft van zijn traject

02.

Blokkeer de reductiemotor

03.

Stel de richting in op basis van de positie van de reductiemotor ten opzichte
van de vleugel

04.

Sluit de besturingseenheid op het elektriciteitsnet aan en wacht 10 sec.

zie paragraaf 5.1

10 sec.
05.

Druk op de toets s en laat weer los

06.

Fase voor het aanleren van de inrichtingen:
de leds L2 en L3 knipperen snel tijdens de hele duur van het aanleren
en het hek voert de sluiting, opening en sluiting uit

06.

De led L4(R) knippert 1 maal per seconde: druk op de toets van de zender die
u wilt opslaan en laat weer los
Als het opslaan gelukt is, knippert de led L4(R) op de besturingseenheid 3 keer.
Herhaal deze procedure voor iedere zender die u in het geheugen wilt opslaan.
De opslagfase is beëindigd als er binnen 10 seconden geen andere zenders
meer opgeslagen worden.

L2 en L3

L4(R)

...

L4(R)  
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7.3 - Aanleren van de openings- en sluitafstanden van het hek
U moet ervoor zorgen dat de besturingseenheid de openings- en sluitafstanden van de vleugel herkent; in deze fase wordt de lengte van de
vleugel, van de eindaanslag voor sluiting tot de eindaanslag voor opening, bepaald, want deze is nodig voor de berekening van de vertragingspunten en van het gedeeltelijk openingspunt. Behalve de posities worden in deze fase ook de configuratie van de STOP-ingang en de aan- of
afwezigheid van de aansluiting in “Fototest”-modus van de FOTO-ingang geregistreerd en opgeslagen.
01.

Deblokkeer de reductiemotor en verplaats het hek naar de helft van het traject; daarna blokkeert u de reductiemotor opnieuw.

02.

Houd gelijktijdig de toetsen CLOSE t en SET ingedrukt

03.

Laat de toetsen los wanneer het manoeuvre van start gaat (na ongeveer 3 sec.).

04.

Controleer of het actuele manoeuvre een sluitingsmanoeuvre is; als dat niet zo is, druk dan op de toets STOP en controleer nog aandachtiger paragraaf 5.1 en de bijbehorende afbeeldingen; herhaal dit daarna vanaf punt 01

05.

Wacht totdat de besturingseenheid de aanleerfase volledig uitvoert: sluiting, opening en sluiting.

06.

Druk op de toets SbS en laat hem daarna weer los om een volledig openingsmanoeuvre uit te voeren.

07.

Druk op de toets SbS en laat hem daarna weer los om een volledig sluitmanoeuvre uit te voeren.

Als dit alles niet gebeurt, dient u onmiddellijk de stroomtoevoer naar de besturingseenheid te onderbreken en de elektrische aansluitingen nauwkeuriger te controleren. Als de leds L2 en L3 na de aanleerfase knipperen, betekent dit dat er zich een fout heeft voorgedaan; zie hoofdstuk 9
(Diagnostiek) en 10 (Wat te doen als ...). De fase waarin de lengte van de vleugel en de configuratie van de STOP- en FOTO-ingangen worden
aangeleerd, kan op eender welk ogenblik opnieuw uitgevoerd worden, ook na de installatie (bijvoorbeeld als een van de eindaanslagbeugels verplaatst is); in dat geval herhaalt u de procedure vanaf punt 01.

7.4 - Controle van de beweging van de vleugel
Na het aanleren van de lengte van de vleugel is het raadzaam enkele manoeuvres uit te voeren om te controleren of het hek correct beweegt.
01.

Druk op de toets SbS om de instructie voor een openingsmanoeuvre te geven; controleer of het hek regelmatig opent zonder verandering van snelheid; pas wanneer de vleugel tussen 50 en 30 cm van de eindaanslag voor de openingsstand verwijderd is, zal hij
langzamer gaan lopen en door activering van de eindaanslag tot stilstand komen op 2 à 3 cm van de mechanische stop voor de openingsstand

02.

Druk op de toets SbS om de instructie voor een sluitmanoeuvre te geven; controleer of het hek regelmatig sluit zonder verandering van
snelheid; pas wanneer de vleugel tussen 50 en 30 cm van de eindaanslag voor de sluitingsstand verwijderd is, zal hij langzamer gaan
lopen en door activering van de eindaanslag tot stilstand komen op 2 à 3 cm van de mechanische stop voor de sluitingsstand

03.

Controleer dat het knipperlicht tijdens de manoeuvres met een frequentie van 0,5 sec. aan en 0,5 sec. uit knippert.

04.

Voer meerdere openings- en sluitmanoeuvres uit om te beoordelen of er eventuele montage- of afstellingsdefecten zijn, of andere onregelmatigheden, zoals punten met een grotere wrijving

05.

Verzeker u ervan dat de bevestiging van de ROAD-reductiemotor, de tandheugel en de eindaanslagbeugels stevig en stabiel is, alsook
voldoende bestand tegen plotse versnellingen of vertragingen in de beweging van het hek

7.5 - Ingebouwde radio-ontvanger
In de besturingseenheid is een radio-ontvanger voor de afstandsbediening ingebouwd die op frequentie 433.92 MHz werkt en compatibel is met
de volgende zendertypes (aangezien het coderingstype verschilt, bepaalt de eerst ingevoerde zender ook het type van de zenders die achter nog
opgeslagen kunnen worden - er kunnen tot 100 zenders opgeslagen worden):
Volgende coderingen worden ondersteund: Flor, O-code en Smilo

7.6 - Programmering van de functies
De programmeringen worden in twee groepen onderverdeeld:
• Programmering eerste niveau (parag. 7.6.1): functies instelbaar in modus ON-OFF; in dit geval geven de leds L1, L3 een functie aan. Als de led
brandt, is de functie actief; als hij uit is, is de functie niet actief (tabel 5).
• Programmering tweede niveau (parag. 7.6.3): parameters instelbaar op een waardeschaal (van 1 tot 3); in dit geval geeft elke led L1, L2, L3 de
waarde aan die uit 3 mogelijkheden is gekozen (tabel 7).

7.6.1 - Functies eerste niveau (functies ON-OFF)
De op ROAD beschikbare programmeerbare functies zijn over 2 niveaus verdeeld:
Eerste niveau: functies instelbaar in modus ON-OFF (actief of niet actief); in dit geval geeft elke led L1….L3 een functie aan; als de led brandt,
is de functie actief; als hij uit is, is de functie niet actief; zie tabel 5.

Tabel 5 - Programmeerbare functies: eerste niveau
Led

Functie

Beschrijving

L1

Vertraging lang/kort

Via deze functie kan ervoor gekozen worden om de vertraging lang of kort te activeren
Als de functie niet actief is, is de vertraging op “kort” ingesteld

L2

Motorsnelheid

Via deze functie kan de openings- en sluitsnelheid van de motor gekozen worden uit 2
niveaus: “snel”, “traag”
Als de functie niet actief is, is de snelheid op “traag” ingesteld

L3

Automatische sluiting

Met deze functie kan het hek na afloop van de geprogrammeerde pauzetijd automatisch
gesloten worden; de pauzetijd is in de fabriek ingesteld op 30 seconden, maar kan gewijzigd worden in 15 of 60 seconden (zie tabel 7)
Als de functie niet actief is, werkt het hek “semiautomatisch”

Tijdens de normale werking van ROAD zijn de leds L1, L2, L3 aan of uit op basis van de status van de functie die ze vertegenwoordigen; bv. L3
brandt als de “Automatische sluiting” actief is.
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7.6.2 - Programmering functies eerste niveau (ON-OFF)
De functies van het eerste niveau zijn in de fabriek ingesteld op “OFF”, maar kunnen op elk gewenst moment gewijzigd worden, zoals weergegeven in tabel 6. Let op bij het uitvoeren van de procedure, want deze voorziet een maximale duur van 10 seconden tussen het indrukken van
de ene en de andere toets; zo niet, wordt de procedure automatisch beëindigd en worden de tot dan toe gemaakte wijzigingen opgeslagen.

Tabel 6 - Procedure voor het wijzigen van de functies van het eerste niveau
01.

Houd de toets Set gedurende ca. 3 sec. ingedrukt

02.

Laat de toets Set los zodra de led L1 begint te knipperen

03.

Druk op de toets s/t en laat deze terug los om de knipperende led te verplaatsen naar de led die de
te wijzigen functie vertegenwoordigt

04.

Druk op de toets Set en laat deze terug los om de status van de functie te wijzigen
(kort knipperen = OFF; lang knipperen = ON)

05.

Wacht 10 sec. om de programmering wegens het verstrijken van de maximale tijdsduur te verlaten

3 sec.

SET

L1

SET

SET

10 sec.

De punten 03 en 04 kunnen tijdens dezelfde programmeerfase herhaald worden om andere functies op ON of OFF te zetten

7.6.3 - Functies tweede niveau (instelbare parameters)
Tabel 7 - Functies tweede niveau (instelbare parameters)
Led
L1

L2

L3

Parameter
Motorkracht

Functie
Stap-voor-stap

Pauze

Niveau

Waarde

Beschrijving

L1

Laag

L2

Standaard

L3

Hoog

Met deze functie kunt u de gevoeligheid van de
aansturing van de kracht van de motor kiezen om
deze aan het type hek aan te passen. De afstelling “Hoog” is meer voor grotere en zwaardere
hekken geschikt.

L1

Open - stop - sluit - open

L2

Open - stop - sluit - stop

L3

Woonblok

L1

15 seconden

L2

30 seconden

L3

60 seconden

Stelt de reeks instructies af die gekoppeld zijn
aan de ingang SbS of aan de 1e radio-instructie
(zie tabellen 5 en 6)
Stelt de pauzeduur af, dat wil zeggen de tijd die
verstrijkt voordat het hek weer automatisch dicht
gaat. Dit werkt alleen als de functie automatisch
sluiten actief is

Opmerking: de parameters met grijze achtergrond zijn fabrieksinstellingen
Alle parameters kunnen naar believen zonder enige contra-indicatie worden afgesteld; alleen het afstellen van de “Motorkracht” zou bijzondere
aandacht kunnen vereisen:
• Het is ten sterkste af te raden hoge krachtwaarden te gebruiken om het feit te compenseren dat de vleugel punten met een hoge wrijvingswaarde
heeft; een te grote kracht kan afbreuk doen aan de werking van het veiligheidssysteem of schade aan de vleugel toebrengen.
• Als de controle van de “motorkracht” gebruikt wordt als hulpmiddel voor het systeem om de stootkracht bij botsing te beperken, dient na elke
afstelling de kracht opnieuw gemeten te worden, zoals voorgeschreven door de normen EN 12453 en EN 12445.
• Slijtage en weersomstandigheden zijn van invloed op het manoeuvre van de poort; zo af en toe dient de afstelling van de kracht opnieuw gecontroleerd te worden.

7.6.4 - Programmering tweede niveau (instelbare parameters)
De instelbare parameters zijn in de fabriek ingesteld zoals is aangegeven in Tabel 7 met: “ ” maar ze kunnen op elk gewenst moment worden
gewijzigd zoals aangegeven in Tabel 8. Let op bij het uitvoeren van de procedure, want deze voorziet een maximale duur van 10 seconden
tussen het indrukken van de ene en de andere toets; zo niet, wordt de procedure automatisch beëindigd en worden de tot dan toe gemaakte
wijzigingen opgeslagen.

Tabel 8 - Procedure voor het wijzigen van de functies van het tweede niveau
01.

Houd de toets Set gedurende ca. 3 sec. ingedrukt
3 sec.

SET

02.

Laat de toets Set los zodra de led L1 begint te knipperen

03.

Druk op de toetsen s/t en laat ze terug los om de knipperende led te verplaatsen naar de led van de
te wijzigen functie

04.

Houd de toets Set tot stap 06 ingedrukt

05.

Wacht ongeveer 3 sec.; daarna zal de led gaan branden die het actuele niveau van de te wijzigen parameter vertegenwoordigt

06.

Druk op de toetsen s/t en laat ze terug los om de led die parameterwaarden vertegenwoordigt, te
verplaatsen

L1

SET

SET

(
(

SET

SET

)

)
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07.

Laat de toets Set los

08.

Wacht 10 sec. om de programmering wegens het verstrijken van de maximale tijdsduur te verlaten

SET

10 sec.

De punten 03 en 07 kunnen tijdens dezelfde programmeerfase herhaald worden om meer parameters in te stellen

7.7 - Opslag van zender
Iedere in de installatie te gebruiken zender moet in de radio-ontvanger van de besturingseenheid opgeslagen worden; voor het opslaan van de
zenders zijn twee modi beschikbaar: modus 1 en modus 2 (paragrafen 7.7.1 en 7.7.3).

7.7.1 - Opslag van zender in modus 1
In deze modus ligt de werking van de toetsen van de zender vast, en bij
iedere toets hoort in de besturingseenheid een instructie (zoals vermeld in
tabel 9); voor iedere zender waarvan alle toetsen opgeslagen worden, wordt
één enkele fase uitgevoerd, en tijdens die fase maakt het niet uit welke toets
ingedrukt wordt.
Opmerking - Zenders met één kanaal hebben alleen toets 1; zenders met
twee kanalen hebben alleen toets 1 en 2.

Tabel 9 - Procedure opslag in modus 1
Toets

Instructie

T1

Stap-voor-stap

T2

Opening voor voetgangers

T3

Openen

T4

Sluiten

7.7.2 - Procedure opslag in modus 1
Tabel 10 - Procedure opslag in modus 1
01.

Houd de radioknop op de besturingseenheid gedurende minstens 5 sec. ingedrukt

02.

Als de led aangaat, laat u de knop los

03.

Houd binnen 10 seconden de 1e toets van de zender die moet worden opgeslagen, gedurende minstens
5 seconden ingedrukt en laat de toets daarna terug los

5 sec.

5 sec.

Als het opslaan gelukt is, knippert de led L4(R) op de besturingseenheid 3 keer.
Herhaal deze procedure voor iedere zender die u in het geheugen wilt opslaan.
De opslagfase eindigt als er binnen 10 seconden niets opgeslagen wordt.

7.7.3 - Opslag van zender in modus 2
In deze modus kan iedere toets van de zender gekoppeld worden aan
een van 4 mogelijke instructies van de besturingseenheid (zoals vermeld
in tabel 11); voor iedere fase wordt slechts één toets opgeslagen, en het
is deze toets die tijdens de opslagfase wordt ingedrukt.
Opmerking - Zenders met één kanaal hebben alleen toets T1; zenders
met twee kanalen hebben alleen toets T1 en T2.

Tabel 11 - Beschikbare instructies in modus 2
Toets

Instructie

1

Stap-voor-stap

2

Opening voor voetgangers

3

Openen

4

Sluiten

7.7.4 - Procedure opslag in modus 2
Tabel 12 - Procedure opslag in modus 2
01.

U dient de radiotoets
op de besturingseenheid evenveel keren in te drukken en los te laten als
nodig is voor de gewenste instructie (1...4 - tabel 11)

02.

Controleer of de led L4(R) op de besturingseenheid evenveel keren knippert als het benodigde aantal
voor de gewenste instructie (1...4)

03.

Houd binnen 10 seconden de gewenste toets van de zender die moet worden opgeslagen, gedurende
minstens 3 seconden ingedrukt en laat de toets daarna terug los

1....4

1....4
3 sec.

Als het opslaan gelukt is, knippert de led L4(R) op de besturingseenheid 3 keer.
Herhaal deze procedure voor iedere zender die u in het geheugen wilt opslaan.
De opslagfase eindigt als er binnen 10 seconden niets opgeslagen wordt.

7.8 - Opslag van zender in de buurt van de besturingseenheid (met twee zenders)
Via deze procedure wordt een NIEUWE zender opgeslagen aan de hand van een tweede, al opgeslagen en operationele zender (OUD); daarbij
worden de toetsen van de besturingseenheid niet gebruikt, maar moet u zich enkel in de buurt van deze laatste bevinden.
Tijdens de procedure wordt de NIEUWE zender opgeslagen op dezelfde manier als de OUDE zender werd opgeslagen (modus 1 of modus 2).
Deze procedure kan uitgevoerd worden in alle ontvangers die zich binnen het bereik van de zender bevinden; alleen de ontvanger waarvoor de verrichting geldt, moet dan ook onder stroom gehouden worden.
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Tabel 13 - Procedure voor opslag van zender in de buurt van de besturingseenheid
wacht 1 seconde tussen de ene en de andere door-

01.

Positioneer u met de twee zenders in de buurt van de besturingseenheid:
gang.

02.

Houd op de NIEUWE zender de toets die u wilt opslaan gedurende minstens 8 sec. ingedrukt en laat
deze daarna weer los

03.

Op de OUDE zender dient u de toets 3 keer langzaam in te drukken en los te laten

8 sec.
1 sec.

04.

1 sec.

1 sec.

Op de NIEUWE zender dient u de toets 1 keer langzaam in te drukken en los te laten
Herhaal deze procedure voor iedere zender die u in het geheugen wilt opslaan

7.9 - Alle opgeslagen zenders uit het geheugen verwijderen
Let op! - Deze procedure mag ALLEEN uitgevoerd worden als het radiogeheugen gedeblokkeerd is.

Tabel 14 - Procedure voor het verwijderen van zenders
01.

Houd de radioknop

02.

Wacht tot de led L4(R) gaat branden, en wacht vervolgens tot hij uitgaat. Wacht daarna tot hij 3
keer knippert

03.

op de besturingseenheid tot stap 02 ingedrukt

(

)

Laat de toets precies tijdens de 3e knippering los

Als het opslaan gelukt is, knippert de led L4(R) op de besturingseenheid 5 keer

7.10 - Blokkering/deblokkering van het radiogeheugen
Deze procedure blokkeert het geheugen, waardoor het aanleren en verwijderen van radiozenders verhinderd worden.

Tabel 15 - Procedure voor blokkering/deblokkering van het radiogeheugen
01.

Schakel de stroom naar de besturingseenheid uit

02.

Houd de radioknop

03.

Schakel de stroom naar de besturingseenheid opnieuw in (blijf
de toets ingedrukt houden)

04.

Na 5 seconden knippert de led L4(R) 2 maal traag; laat de toets op dat ogenblik los

op de besturingseenheid tot stap 03 ingedrukt

(
(

05.

)    5 sec. L4(R)

(binnen 5 seconden) u dient de radiotoets
op de besturingseenheid herhaaldelijk in te drukken en los te laten om een van de volgende opties te selecteren:
- led uit = deactivering van de blokkering van het geheugen.
- led aan = activering van de blokkering van het geheugen.
5 seconden nadat u voor het laatst op de radiotoets hebt gedrukt, knippert de Led L4(R) 2 maal
traag om het einde van de procedure aan te geven.

)

...

5 sec.   L4(R)
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8

VERDERE DETAILS

8.1 - Inrichtingen toevoegen of verwijderen
Op ieder ogenblik kunnen inrichtingen toegevoegd of verwijderd worden; vooral op de STOP-ingang kunnen diverse soorten inrichtingen aangesloten worden, zoals in de volgende paragrafen beschreven wordt. Voor de desbetreffende procedure verwijzen we naar paragraaf 7.3 (Aanleren
van de openings- en sluitafstanden van het hek).
Ingang STOP
STOP is de ingang die de onmiddellijke onderbreking van het manoeuvre veroorzaakt (met een kortstondige omkering). Op deze ingang
kunnen inrichtingen met een uitgang met normaal open (NO) en normaal gesloten (NC) contact aangesloten worden, of inrichtingen met een
uitgang met constante weerstand 8,2 KΩ, zoals contactlijsten.
De besturingseenheid herkent het type inrichting dat op de STOP-ingang is aangesloten tijdens de aanleerfase (paragraaf 7.3 Aanleren van
de openings- en sluitafstanden van het hek); daarna wordt een STOP veroorzaakt zodra er zich een wijziging ten opzichte van de aangeleerde
status voordoet.
Door het uitvoeren van de juiste handelingen kunt u op de STOP-ingang meer dan één inrichting aansluiten, ook al zijn die niet van het hetzelfde type:
- Er kunnen meerdere NO inrichtingen parallel op elkaar aangesloten worden zonder beperking van het aantal daarvan.
- Er kunnen meerdere NC inrichtingen serieel op elkaar aangesloten worden zonder beperking van het aantal daarvan.
- Er kunnen meerdere inrichtingen met constante weerstand 8,2 kΩ “in cascade” aangesloten worden, met één enkele eindweerstand van 8,2 kΩ
- Een combinatie van NO en NC is mogelijk door de 2 contacten parallel te schakelen en met het NC-contact serieel een weerstand van 8,2
kΩ te verbinden (wat dus ook de combinatie van 3 inrichtingen mogelijk maakt: NO, NC en 8,2 kΩ).
Als de STOP-ingang gebruikt wordt om inrichtingen met een veiligheidsfunctie aan te sluiten, garanderen alleen de inrichtingen met een
uitgang met constante weerstand van 8,2 kΩ de veiligheidscategorie III tegen storingen conform de norm EN 13849-1.
Fotocellen
De besturingseenheid is voorzien van de functie “Fototest”, die de betrouwbaarheid van de veiligheidsinrichtingen verhoogt. Deze functie
maakt het mogelijk om voor het geheel bestaande uit de besturingseenheid en de veiligheidsfotocellen de “categorie II” volgens de norm EN
13849-1 te bereiken.
Bij de start van een manoeuvre worden de betrokken veiligheidsinrichtingen gecontroleerd; alleen als alles in orde is, wordt het manoeuvre
gestart.
Is het resultaat van de test daarentegen negatief (fotocel verblind door de zon, kabels in kortsluiting enz.), dan wordt de storing vastgesteld
en wordt het manoeuvre niet uitgevoerd.
Om een paar fotocellen toe te voegen, sluit u ze aan zoals hierna beschreven.
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• Aansluiting met “Fototest”-functie
De stroom voor de zenders van de fotocellen wordt niet
rechtstreeks via de uitgang van de diensten voorzien,
maar via de “Fototest”-uitgang tussen de klemmen 6 - 4.
De max. beschikbare stroom op de “Fototest”-uitgang bedraagt 100
mA.
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• Aansluiting zonder “Fototest”-functie
Voorzie de zenders rechtstreeks van stroom via de diensten-uitgang
van de besturingseenheid (klemmen 1 - 4).

Om de “Fototest”-functie te gebruiken, dient u de “synchronisatie” te activeren zoals in de handleiding van de fotocellen beschreven.
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8.2 - Bufferbatterij
Voor ROAD is als optioneel accessoire een bufferbatterij mod. PS124 voorzien (1,2 Ah met geïntegreerde batterijlader). Voor de aansluiting van
de bufferbatterij gaat u te werk zoals hierna wordt weergegeven.
LET OP! - De elektrische aansluiting van de bufferbatterij op de besturingseenheid mag pas worden uitgevoerd nadat alle installatie- en programmeerfasen zijn voltooid, aangezien de batterij voor noodvoeding zorgt.

8.3 - Aansluiting Oview-programmeereenheid
Door middel van de IBT4N-interface via een bus-kabel met daarin 4 elektrische draden kan op de besturingseenheid de programmeereenheid
Oview aangesloten worden. Met deze eenheid kunnen de functies snel en volledig worden geprogrammeerd, de parameters worden ingesteld,
de firmware van de besturingseenheid wordt geüpdatet, de diagnose voor het opsporen van eventuele storingen wordt gesteld en periodiek
onderhoud wordt bijgehouden.
Met Oview kunt u van op een maximale afstand van ongeveer 100 m op de besturingseenheid werken. Als op een ‘BusT4’-netwerk meerdere
besturingseenheden onderling zijn aangesloten, kunt u door de Oview-eenheid op een van deze besturingseenheden aan te sluiten, op het
respectieve display alle in het netwerk aangesloten besturingseenheden (maximaal 16) weergeven.
De Oview-eenheid kan ook tijdens de normale werking van de automatisering op de besturingseenheid aangesloten blijven; in dat geval kan de
gebruiker via een speciaal menu instructies verzenden.
Let op! - Voordat u de IBT4N-interface aansluit, moet de elektrische voeding naar de besturingseenheid onderbroken worden.
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8.4 - Het geheugen volledig wissen
Wanneer het noodzakelijk is om het geheugen volledig te wissen en de fabrieksinstellingen te herstellen, voert u de volgende procedure uit terwijl
de motor stilstaat:

Tabel 16 - Procedure om het geheugen volledig te wissen
01.

Houd de toetsen s en t gedurende 3 sec. gelijktijdig ingedrukt.
3 s.

02.

Wanneer alle leds tegelijkertijd oplichten, laat u de toetsen los.

03.

Aan het eind van de procedure knipperen de leds L1, L2 en L3.
Nadat u het volledige geheugen gewist hebt, kunt u de procedure voor het aanleren van de eindaanslag opnieuw starten via de procedure “QuickSetup” (paragraaf 7.2).

Belangrijk - Deze procedure dient niet om zenders te wissen.

8.5 - Bijzondere functies
Functie “Open altijd”
Dit is een eigenschap van de besturingseenheid die de mogelijkheid biedt om altijd een openingsmanoeuvre aan te sturen wanneer de instructie “Stap-voor-Stap” langer dan 3 seconden duurt; dit is met name nuttig om op de SbS-ingang het contact aan te sluiten van een tijdschakelklok waarmee het hek tijdens een bepaald tijdsbestek opengehouden kan worden.
Deze eigenschap is geldig ongeacht de programmering van de SbS-ingang (zie parameter “Functie SbS” - tabel 11).
Functie “Beweeg in ieder geval”
Mocht een of andere veiligheidsinrichting niet correct werken of buiten gebruik zijn, dan is het toch mogelijk om het hek in de modus “Iemand
aanwezig” aan te sturen en in beweging te brengen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de uitscheurbare bijlage “GEBRUIKSHANDLEIDING” (aan het eind van de handleiding)

8.6 - Voeding van externe inrichtingen
Als u externe inrichtingen wilt activeren (nabijheidslezers voor transponderkaarten of
achtergrondverlichting
van een sleutelschakelaar), kan de inrichting op de besturingseenheid van het product
worden aangesloten zoals aangegeven in de afbeelding hiernaast.
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24 V (+)

0 (-)

De voedingsspanning is 24 V DC -30 % ÷ +50 % met maximaal beschikbare stroom
van 100 mA.

DIAGNOSTIEK

De besturingseenheid genereert specifieke meldingen waarin de status van de werking of van een eventuele storing wordt aangegeven.
De led OK kan rood knipperen wanneer tijdens het normale bedrijf een anomalie wordt vastgesteld; zo zal hij specifiek enkele keren knipperen,
gevolgd door een pauze van 1 seconde, om het type van de fout/anomalie aan te geven.

9.1 - Signaleringen van het knipperlicht en het gebruikerslicht
Tabel 17 - Signaleringen van het knipperlicht en het gebruikerslicht
Signalering

Oorzaak

Oplossing

2 knipperingen
pauze van 1 sec.
2 knipperingen

Inwerkingtreding van een fotocel

Bij het begin van het manoeuvre geven één of meer fotocellen nog geen toestemming voor het manoeuvre: controleer of er obstakels zijn.
Dit is normaal tijdens de sluitbeweging als er daadwerkelijk een obstakel is.

3 knipperingen
pauze van 1 sec.
3 knipperingen

Inwerkingtreding van de begrenzer van de
“Motorkracht”

Tijdens de beweging heeft het hek meer wrijving ondervonden: controleer de oorzaak.

4 knipperingen
pauze van 1 sec.
4 knipperingen

Inwerkingtreding van de STOP-ingang

Bij het begin van of tijdens het manoeuvre is de STOP-ingang in werking getreden:
controleer de oorzaak.

5 knipperingen
pauze van 1 sec.
5 knipperingen

Fout bij het opslaan van de interne parameters

Wacht minstens 30 seconden; de besturingseenheid tracht in die periode te resetten.
Als er geen verandering in de status optreedt, moet u het geheugen wissen en de
opslagprocedure opnieuw uitvoeren.

6 knipperingen
pauze van 1 sec.
6 knipperingen

De maximumlimiet voor het
aantal manoeuvres per uur is
overschreden

Wacht enkele minuten totdat de begrenzer van het aantal manoeuvres weer onder
de maximumlimiet zakt.

7 knipperingen
pauze van 1 sec.
7 knipperingen

Fout in de interne elektrische
circuits

Koppel alle voedingscircuits enkele seconden van de stroomtoevoer af en probeer
daarna opnieuw een instructie te verzenden; als er geen verandering optreedt in de
status, kan er sprake zijn van een ernstig defect op de kaart of in de bekabeling van
de motor: controleer en vervang eventueel.
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8 knipperingen
pauze van 1 sec.
8 knipperingen

Instructie al gegeven.

Er is al een andere instructie gegeven. Verwijder de gegeven instructie om er een
andere te kunnen verzenden.

10 knipperingen
pauze van 1 sec.
10 knipperingen

Time-out manoeuvre of geen
stroom naar de motor tijdens het
aanleren van de posities

Bij Time-out duurt het manoeuvre te lang. Verkort de tijd van het manoeuvre door de
snelheid te verhogen of door het evenwicht van het hek te verbeteren om de belasting op de motor te verminderen. Wanneer er geen stroomtoevoer naar de motor is,
controleert u of de kaart correct geplaatst is
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9.2 - Signaleringen van de leds op de besturingseenheid
De besturingseenheid telt enkele leds die specifieke meldingen kunnen doen, zowel bij normaal
bedrijf als in geval van anomalieën.
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Tabel 18 - Leds van de klemmen (afb. 9)
Led OK

Oorzaak

Oplossing

Rode en groene led uit

Storing

Controleer of er voeding is; controleer of de zekeringen niet gesprongen zijn;
als dat wel zo is, achterhaal dan de oorzaak van het defect en vervang de
zekeringen door nieuwe met dezelfde stroomwaarde.

Groene of rode led aan

Ernstige storing

Probeer de besturingseenheid enkele seconden uit te schakelen; als de storing aanhoudt, is er een defect en moet de elektronische printplaat worden
vervangen.

1 groene knippering per sec.

Alles OK

Normale werking van de besturingseenheid.

2 snelle groene knipperingen

Er heeft zich een verandering in de status van de
ingangen voorgedaan

Dit is normaal wanneer een verandering plaatsvindt in een van de ingangen:
SbS, STOP, inwerkingtreding van de fotocellen of de radiozender wordt gebruikt.

Serie rode knipperingen, onderbroken door een pauze van
1 sec.

Diverse

Zelfde signalering op het knipperlicht of het gebruikerslicht: tabel 20

Led STOP (rood)

Oorzaak

Oplossing

Uit

Inwerkingtreding van de
ingang
STOP

Controleer de inrichtingen die op de ingang STOP aangesloten zijn

Aan

Alles OK

Ingang STOP actief

L1

Beschrijving

Uit

Tijdens de normale werking geeft dit aan dat “Korte vertraging” actief is

Aan

Tijdens de normale werking geeft dit aan dat “Lange vertraging” actief is

Knippert

Programmering van de functies in uitvoering

L2

Beschrijving

Uit

Tijdens de normale werking geeft dit aan dat de “Motorsnelheid” laag is

Aan

Tijdens de normale werking geeft dit aan dat de “Motorsnelheid” hoog is

Knippert

- Programmering van de functies in uitvoering
- Als de led tegelijk met L1 en L3 knippert, betekent dit dat de fase voor het aanleren van de openings- en
sluitafstanden van het hek moet worden uitgevoerd (paragraaf 7.3).

L3

Beschrijving

Uit

Tijdens de normale werking geeft dit aan dat “Automatisch sluiten” niet actief is.

Aan

Tijdens de normale werking geeft dit aan dat “Automatisch sluiten” actief is.

Knippert

- Programmering van de functies in uitvoering
- Als de led tegelijk met L1 en L2 knippert, betekent dit dat de fase voor het aanleren van de openings- en
sluitafstanden van het hek moet worden uitgevoerd (paragraaf 7.3).

L4(R) (radio)

Beschrijving

Aan

Tijdens de normale werking geeft dit aan dat een radiocode is ontvangen die niet in het geheugen voorkomt.

Knippert

Programmering of wissen van radiozender in uitvoering

Tabel 19 - Leds van de toetsen (afb. 10)
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In tabel 20 worden nuttige tips beschreven voor gevallen van storing die tijdens de installatie of bij defecten kunnen optreden.

Tabel 20 - Opsporen van storingen
Probleem

Oplossing

De radiozender stuurt het hek niet aan en de Controleer of de batterijen van de zender leeg zijn; vervang ze zo nodig.
led op de zender gaat niet branden
De radiozender stuurt het hek niet aan en de - Controleer of de zender correct in het geheugen van de radio-ontvanger is opgeslagen.
led op de zender gaat branden
- Controleer of het radiosignaal van de zender correct wordt verzonden via deze empirische
test: druk op een toets en plaats de led op de antenne van een gewone radio (liefst een
goedkope) die aan staat en afgestemd is op de FM-band op de frequentie 108,5 MHz of een
frequentie daar zo dicht mogelijk bij in de buurt; u kunt nu een zacht krakend, kloppend geluid
horen.
Er wordt geen enkel manoeuvre aangestuurd Controleer of de reductiemotor stroomtoevoer heeft via de netspanning 230 V. Controleer
en de led OK knippert niet.
of de zekering F2 niet onderbroken is; als dat zo is, dient u de oorzaak van de storing op te
sporen en de zekering te vervangen door een ander exemplaar met dezelfde stroomwaarde
en kenmerken (afb. 11).
Er wordt geen enkel manoeuvre aangestuurd Controleer of de instructie daadwerkelijk ontvangen is. Als de instructie bij de SbS-ingang
en het knipperlicht is uit
aankomt, knippert de led OK tweemaal om aan te geven dat de instructie ontvangen is.
Het manoeuvre wordt niet uitgevoerd en het Tel het aantal knipperingen en controleer dit aan de hand van de gegevens in tabel 19.
gebruikerslicht knippert enkele keren
Het manoeuvre wordt in gang gezet, maar me- De geselecteerde kracht is mogelijk te laag om het hek in beweging te brengen: controleer
teen daarna vindt de korte omkering plaats
of er sprake is van obstakels en selecteer eventueel een grotere kracht of controleer of de
eindaanslag geblokkeerd is.
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AFDANKING VAN HET PRODUCT

Dit product maakt integraal deel uit van de automatisering en moet daarom samen met de automatisering worden afgedankt.
Zoals ook voor de installatiehandelingen geldt, moeten de handelingen voor afdanking aan het einde van de levensduur van dit product door
gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
Dit product bestaat uit verschillende soorten materialen: sommige kunnen gerecycled worden, andere moeten als afval verwerkt worden. Win
informatie in over de methoden voor recycling of afvalverwerking die voorzien zijn in de voorschriften die in uw regio voor deze productcategorie
gelden.
LET OP! - Bepaalde onderdelen van het product kunnen verontreinigende of gevaarlijke stoffen bevatten die bij verspreiding in
de omgeving schadelijke gevolgen voor het milieu of de volksgezondheid kunnen hebben.
Zoals door het symbool hiernaast wordt aangegeven, is het verboden dit product bij het huishoudelijk afval weg te gooien. Pas
gescheiden afvalinzameling voor afdanking toe volgens de plaatselijk geldende voorschriften, of lever het product weer in bij de
verkoper op het moment dat u een nieuw vergelijkbaar product aanschaft.
LET OP! - De plaatselijk geldende regelgeving kan zware sancties opleggen in geval van illegale dumping van dit
product.
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ONDERHOUD

Om het veiligheidsniveau constant te houden en de maximale levensduur van de gehele automatisering te garanderen, moet er regelmatig onderhoud worden uitgevoerd: na maximaal 6 maanden of na maximaal 10.000 bewegingen vanaf de vorige onderhoudsbeurt.
LET OP! – Het onderhoud moet worden uitgevoerd met volledige inachtneming van de waarschuwingen m.b.t. de veiligheid in
deze handleiding en volgens de geldende wettelijke voorschriften en regelgevingen.
01.

Schakel de netvoeding naar de reductiemotor uit en controleer de mate van slijtage bij alle onderdelen van de automatisering:
let op afslijting en oxidatie van de structurele onderdelen. Vervang de onderdelen die onvoldoende garantie bieden

02.

Controleer de mate van slijtage bij de bewegende delen: tandwiel, tandheugel en alle delen van de vleugel; vervang versleten onderdelen

03.

Schakel de netvoeding naar de reductiemotor in en voer alle tests en controles uit die beschreven worden in paragraaf 6.1 Eindtest
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TECHNISCHE KENMERKEN

Alle vermelde technische specificaties hebben betrekking op een omgevingstemperatuur van 20 °C (± 5 °C). • Nice S.p.A. behoudt zich het
recht voor om, op elk moment dat dit noodzakelijk wordt geacht, wijzigingen aan het product aan te brengen, waarbij hoe dan ook de gebruiksbestemming en de functionaliteit ervan gelijk blijven.
ROAD (RD400)
Type

Elektromechanische reductiemotor voor het automatisch openen en sluiten van schuifhekken
voor particulier gebruik inclusief elektronische besturingseenheid

Rondsel

Z: 15; module: 4; steek: 12,5 mm; flankdiameter: 60 mm

Maximaal koppel bij de start

12 Nm; overeenkomstig het vermogen dat nodig is om een vleugel in beweging te brengen
met statische wrijving van maximaal 400 N

Nominaal koppel

5 Nm; overeenkomstig het vermogen dat nodig is om een vleugel in beweging te houden met
dynamische wrijving van maximaal 167 N

Snelheid bij leegloop

0,25 m/s; de besturingseenheid staat toe om de snelheden te programmeren vanaf: 0,13 m/s
of 0,25 m/s

Snelheid bij nominaal koppel

0,16 m/sec

Max. frequentie werkingscycli

50 cycli/dag (de besturingseenheid beperkt het aantal cycli tot het maximum voorzien in de
tabellen 1 en 2)

Maximale continue werkingsduur

9 minuten (de besturingseenheid beperkt de continue werkingsduur tot het maximum voorzien
in de tabellen 1 en 2)

Voeding RD400
Voeding RD400/V1

230 V
120 V

Zekeringen

F1: 1A type T (250 V) - F2: 2A type T (250 V)

Maximaal opgenomen vermogen

210 W (1,1 A)

Isolatieklasse

1 (aarding is noodzakelijk)

Uitgang knipperlicht

Voor 1 knipperlicht met ELDC-led

Ingang STOP

Voor normaal gesloten of normaal open contacten of contacten met constante weerstand 8,2
kΩ; in zelflering (een afwijking ten opzichte van de opgeslagen status veroorzaakt de opdracht
“STOP”)

Ingang PP

Voor normaal open contacten (bij sluiting van het contact wordt de instructie Stap-voor-stap
gegenereerd)

Ingang Radio-ANTENNE

52 Ω voor kabel van het type RG58 of vergelijkbaar

Radio-ontvanger

Ingebouwd

Programmeerbare functies

3 functies van het type ON-OFF en 3 instelbare functies (zie de tabellen 13 en 15)

Zelfleerfuncties

Zelflering van het type “STOP”-inrichting (NO-contact, NC-contact of contact met weerstand
8,2 kΩ)
Zelflering van de openings- en sluitafstanden van het hek en berekening van de vertragingspunten en gedeeltelijke opening

Bedrijfstemperatuur

-20 °C ... +55 °C

Beschermingsgraad

IP 44

Afmetingen en gewicht

330 mm x 195 mm h 277 mm; 8 kg

(+10 % +15 %) 50/60 Hz
(+10 % +15 %) 50/60 Hz

RADIO-ONTVANGER
Type

Signaalontvanger met 4 kanalen voor ingebouwde afstandsbesturing

Frequentie

433,92 MHz

Code

52-bits Digital Rolling-code, type FLOR
64-bits Digital Rolling-code, type SMILO

Compatibiliteit zenders *

Ondersteunde protocollen: Flor, O-Code, Smilo

Maximumaantal zenders dat in het geheugen opgeslagen kan worden

Tot 100, indien opgeslagen in modus 1

Ingangsimpedantie

52 Ω

Gevoeligheid

beter dan 0,5 µV

Bereik van de zenders

Van 100 tot 150 m; deze afstand kan variëren door eventueel aanwezige obstakels en elektromagnetische storingen en wordt beïnvloed door de positie van de ontvangstantenne

Uitgangen

Voor instructies: zie de tabellen 4 en 5

Bedrijfstemperatuur

-20 °C ... +55 °C

* de eerst ingevoerde zender bepaalt ook het type van de zenders die achteraf nog ingevoerd kunnen worden.
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EG-verklaring van overeenstemming (N. 297/ROAD400)
en inbouwverklaring betreffende niet voltooide machines
Opmerking - De inhoud van deze verklaring stemt overeen met hetgeen verklaard is in het officiële document dat is neergelegd bij de vestiging van Nice S.p.A., en in het bijzonder met de laatste revisie hiervan die vóór het afdrukken van deze handleiding beschikbaar was. Onderstaande tekst is om redactionele redenen aangepast. Een kopie van de originele verklaring kan worden aangevraagd bij Nice S.p.A. (TV) Italy.
Revisie: 9

Taal: NL

Naam fabrikant:
Adres:
Gemachtigde voor de samenstelling
van de
technische documentatie:
Type product:
Model/type:
Accessoires:

NICE S.p.A.
Via Pezza Alta 13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italy
NICE S.p.A.
Elektromechanische reductiemotor met ingebouwde besturingseenheid
RD400, RD400/V1
ELDC, EPMA

Ondergetekende Roberto Griffa verklaart onder eigen verantwoordelijkheid als Chief Executive Officer dat het hierboven vermelde product
voldoet aan de vereisten van de volgende richtlijnen:
Richtlijn 2014/53/EU (RED-richtlijn) - Bescherming van de gezondheid (art. 3(1)(a)): EN 62479:2010
- Elektrische veiligheid (art. 3(1)(a)): EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013
- Elektromagnetische compatibiliteit (art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V2.2.0:2017, EN 301 489-3 V2.1.1:2017
- Radiospectrum (art. 3(2)): EN 300 220-2 V3.1.1:2017
Bovendien voldoet het product aan de onderstaande richtlijn volgens de voor “niet voltooide machines” geldende vereisten (Bijlage II, deel
1, rubriek B):
Richtlijn 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn
95/16/EG (herschikking).
- Hierbij wordt verklaard dat het relevante technische dossier is ingevuld volgens de aanwijzingen in bijlage VII B van de richtlijn 2006/42/
EG en dat daarbij aan de navolgende essentiële eisen is voldaan: 1.1.1- 1.1.2- 1.1.3- 1.2.1-1.2.6- 1.5.1-1.5.2- 1.5.5- 1.5.6- 1.5.7- 1.5.81.5.10- 1.5.11
- De fabrikant verplicht zich ertoe om, op gegrond verzoek van de nationale wetgevende instanties, alle relevante informatie betreffende de
“niet voltooide machine” te bezorgen, zonder daarbij aan zijn eigen intellectueel eigendomsrecht afbreuk te doen.
- Indien de “niet voltooide machine” in gebruik wordt genomen in een land waar officieel een andere taal wordt gesproken dan de taal waarin
deze verklaring is opgesteld, is de importeur verplicht de vertaling van de desbetreffende verklaring toe te voegen.
- Het is niet toegestaan de “niet voltooide machine” in gebruik te nemen voordat de uiteindelijke machine waarin zij zal worden ingebouwd,
in overeenstemming wordt verklaard met de bepalingen van de Richtlijn 2006/42/EG, waar toepasselijk.
Bovendien voldoet het product aan de hierna volgende normen:
EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 62233:2008
EN 60335-2-103:2015, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011
Plaats en datum: Oderzo, 12 juli 2017
									

Ing. Roberto Griffa (Chief Executive Officer)    

GEBRUIKSHANDLEIDING (te overhandigen aan de eindgebruiker)
We raden u aan deze gebruikshandleiding te bewaren en aan alle gebruikers van de automatisering te overhandigen.
WAARSCHUWINGEN
• Bewaak het bewegende hek en blijf op veilige afstand totdat het hek helemaal geopend of gesloten is. Loop niet langs
het hek voor het helemaal geopend of gesloten is.
• Laat kinderen niet in de buurt van het hek of met de bedieningselementen ervan spelen.
• Houd de zenders buiten het bereik van kinderen.
• Stop het gebruik van de automatisering onmiddellijk als u een abnormale werking waarneemt (vreemde geluiden of
hortende bewegingen); als deze waarschuwing niet in acht wordt genomen, kan dat ernstige gevaren en kans op ongevallen veroorzaken.
• Raak geen enkel onderdeel aan terwijl het in beweging is.
• Laat periodieke controles uitvoeren in overeenstemming met het onderhoudsplan.
• Onderhoud of reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel.
• Zend een instructie als de beveiligingen niet functioneren:
Als de beveiligingen niet goed functioneren of buiten gebruik zijn, kan het hek toch worden bediend.
01. Bedien het hek met de zender. Als de beveiligingen het toestaan, gaat het hek normaal open, anders moet de instructie binnen 3
seconden opnieuw worden gegeven en moet de bediening vastgehouden worden.
02. Na ongeveer 2 seconden komt het hek in beweging in de modus “persoon aanwezig”, d.w.z. zolang de bedieningsinrichting geactiveerd blijft, beweegt het hek; zodra de bedieningsinrichting losgelaten wordt, stopt het hek.
Wanneer de beveiligingen buiten gebruik zijn, moet de automatisering zo snel mogelijk gerepareerd worden.
Deblokkering
en blokkering
van de reductiemotor (handmatig manoeuvre)
De reductiemotor is uitgerust met een mechanisch systeem waarmee het hek handmatig geopend en gesloten kan worden.
De handmatige bediening moet worden gebruikt als er geen stroom is of bij een storing in het systeem.
Bij een defect in de reductiemotor kan echter worden geprobeerd om de deblokkering van de motor te gebruiken, om na te gaan of
de storing niet in het deblokkeringsmechanisme zit.

Onderhoud dat door de gebruiker mag worden uitgevoerd
Hieronder staat de lijst van werkzaamheden die de gebruiker regelmatig moet uitvoeren:
• Reiniging van het oppervlak van de apparaten: gebruik een ietwat vochtige (niet natte) doek. Gebruik geen vloeistoffen
waar alcohol, benzeen, oplosmiddelen, of andere ontvlambare substanties in zitten. Het gebruik van zulke vloeistoffen
zou de apparaten kunnen beschadigen, en er zou brand of elektrische schokken kunnen ontstaan.
• Verwijder bladeren en stenen: koppel het apparaat los van de elektrische voeding voor u hiermee begint, om te voorkomen dat iemand het hek activeert. Als het apparaat over een bufferbatterij beschikt, moet u die ook loskoppelen.
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Nice SpA
Via Pezza Alta, 13
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info@niceforyou.com

www.niceforyou.com

