Automatisering voor schuifhekken

FA01157-NL

BKS22TGS
INSTALLATIEHANDLEIDING

NL Nederlands
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ALGEMENE WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR
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⚠ LET OP! Belangrijke veiligheidsinstructies.
Volg alle instructies op; een onjuiste installatie kan tot ernstig letsel leiden.
Lees, alvorens met uw werkzaamheden te beginnen, ook de algemene waarschuwingen voor de gebruiker.

Het product mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor het uitdrukkelijk is ontwikkeld. elk ander gebruik moet als gevaarlijk worden
beschouwd. came s.p.a. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd of onverstandig gebruik. • Het product waar deze handleiding bij hoort, wordt volgens de machinerichtlijn 2006/42/EG gedefinieerd als een niet-voltooide machine. Een “niet-voltooide
machine” is een samenstel dat bijna een machine vormt maar dat niet zelfstandig een bepaalde toepassing kan realiseren. Niet-voltooide machines
zijn uitsluitend bedoeld om te worden ingebouwd in of samengebouwd met andere machines, andere niet-voltooide machines of apparaten, tot een
machine waarop de richtlijn 2006/42/EG van toepassing is. De eindinstallatie moet conform de Europese richtlijn 2006/42/EG en de geldende toepasselijke Europese normen zijn. Alle in deze handleiding aangegeven verrichtingen mogen uitsluitend door bekwaam en gekwalificeerd personeel
worden uitgevoerd en met inachtneming van de geldende wetgeving. • De producent wijst iedere aansprakelijkheid af voor het gebruik van niet-originele producten. Dergelijk gebruik maakt tevens de garantie ongeldig • Bewaar deze handleiding in het technische informatieblad samen met de handleidingen van de andere apparaten die gebruikt worden voor de realisatie van de automatiseringsinstallatie • Controleer of de installatieplek geschikt
is voor het aangegeven temperatuurbereik • De plaatsing van de kabels, de installatie, de aansluiting en de keuring moeten op professionele wijze
worden uitgevoerd en met inachtneming van de geldende normen en wetten • Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden
door de fabrikant of de geautoriseerde technische service of in ieder geval door iemand met een soortgelijke bevoegdheid, om gevaar te voorkomen
• Vergewis u ervan dat tijdens de installatie de stroom is uitgeschakeld • Het product mag niet worden gebruikt om een geleid deel met een voetgangersdeur te automatiseren, tenzij de werking alleen met de voetgangersdeur in veiligheidsstand activeerbaar is. • Verifieer of de beweging van het
geleide deel geen beknelling kan veroorzaken tussen het geleide deel en de vaste delen rondom. • Controleer, alvorens de automatisering te installeren, of het geleide deel in goede mechanische staat verkeert, correct opent en sluit en in evenwicht is: indien dit niet het geval is, mag er niet verder
worden gegaan tot aan de veiligheidseisen is voldaan. • Vergewis u ervan dat het hek stabiel is, goed opent en sluit, en de wielen goed werken en
voldoende gesmeerd zijn. • De rail op de grond moet goed aan de grond bevestigd zijn, volledig boven het oppervlak liggen en mag geen onregelmatigheden vertonen die de beweging van het hek zouden kunnen hinderen • De rail aan de bovenkant mag geen wrijving veroorzaken • Controleer of er
een eindaanslag voor openen en sluiten is • Zorg ervoor dat de automatisering op een stevig en stootvast oppervlak wordt geïnstalleerd • Controleer
of er al geschikte mechanische eindaanslagen zijn • Als gevaarlijke bewegende delen van de automatisering op lager dan 2,5 m hoogte van de grond
of een ander toegangsvlak worden geïnstalleerd, controleer dan of eventuele beveiligingen en/of waarschuwingen bij gevaarlijke plekken benodigd
zijn. • Monteer de automatisering niet op elementen die kunnen doorbuigen en voeg, indien nodig, verstevigingen aan de bevestigingspunten toe.
• Installeer niet op vleugels die niet recht liggen • Controleer of eventuele sproeisystemen de automatisering niet van onderaf nat kunnen maken •
Eventuele restrisico's moeten door middel van geschikte en duidelijk zichtbare pictogrammen worden aangegeven en de betekenis ervan moet aan
de eindgebruiker worden uitgelegd • Omhein zorgvuldig de hele plek om de toegang van onbevoegden, in het bijzonder minderjarigen en kinderen,
te voorkomen • Plaats waar nodig duidelijk zichtbare waarschuwingsborden • Gebruik geschikte beveiligingsinrichtingen om mogelijke mechanische
risico's te vermijden als gevolg van de aanwezigheid van personen binnen de werkingsstraal van de machine (bijv. ter voorkoming van verbrijzeling van
vingers tussen de tandheugel en het tandwiel) • De elektriciteitskabels moeten door buizen, goten en kabelgeleiders lopen ter bescherming tegen mechanische beschadiging en mogen niet in contact komen met delen die tijdens het gebruik warm worden (motor, transformator, etc.). Zorg ervoor dat,
conform de installatievoorschriften, het voedingsnet voorzien is van een meerpolige onderbrekingsschakelaar die beveiliging biedt bij omstandigheden
die gelden voor overspanningscategorie III • Installeer alle vaste bedieningen op 1,5 m van de grond, op een goed zichtbare plek, met zicht op het
geleide gedeelte maar uit de buurt van de bewegende delen. Als er een hold-to-run-bediening is, moet deze zich buiten het bereik van onbevoegden
bevinden. • Gebruik, om aan de voorwaarden voor de sluitkracht te voldoen, een geschikte en correct geïnstalleerde veiligheidslijst (zoals hierna
aangegeven in deze handleiding), en voer eventuele afstellingen hieraan uit. • Voor de overhandiging aan de gebruiker dient te worden gecontroleerd
of de installatie voldoet aan de geharmoniseerde normen en essentiële vereisten in de machinerichtlijn 2006/42/EG. Controleer of de automatisering
goed afgesteld is en of de eventuele bijbehorende beveiligingen en beschermingen, evenals de handmatige ontgrendeling, goed werken • Het wordt
aanbevolen om de gebruiker alle gebruikshandleidingen te overhandigen die horen bij de producten waaruit de uiteindelijke machine bestaat.
- In de volgende afbeelding staan de belangrijkste punten aangeduid die gevaarlijk kunnen zijn voor mensen.

Gevaar door spanning.
Gevaar voor verbrijzeling.
Gevaar voor verbrijzeling van voeten.
Gevaar voor beknelling van handen.
Verboden toegang tijdens de beweging.

LEGENDA
Dit symbool staat bij tekst die aandachtig dient te worden gelezen.
⚠ Dit symbool hoort bij veiligheidsinstructies.
☞ Dit symbool geeft informatie aan die u aan de gebruiker van het product moet verstrekken.
De maten zijn, tenzij anders vermeld, in millimeters.
BESCHRIJVING
Motor voor schuifhekken tot 2200 kg en max. 23 m lang.
De motor is ontworpen om schuifhekken in industriële omgevingen of bij appartementengebouwen aan te drijven.
TYPE TOEPASSING
Model
Gemiddelde standaardlengte* schuivend deel (m)
Maximumgewicht schuivend deel (kg)
Tandwielmodule

BKS22TGS
10
2.200
6

* Raadpleeg voor toepassingen waarbij wordt afgeweken van de standaardmaten de hiernavolgende
grafieken.

TECHNISCHE GEGEVENS
Model
IP-Beschermingsgraad
Voeding (V - 50/60 Hz)
Motorvoeding (V - 50/60 Hz)
Vermogen (W)
Drukkracht (N)
Openingssnelheid (m/min)
Bedrijfstemperatuur (°C)
Klasse van het apparaat
Thermische beveiliging motor (°C)
Gewicht (kg)

BKS22TGS
44
230/400 AC DRIEFASE
230/400 AC DRIEFASE
520
1650
10,5
-20 ÷ +55
I
150
21

AFMETINGEN

105

22 max.

359,5

106

183

143
326

170
262
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GEBRUIKSBESTEMMING

BEDRIJFSCYCLI
Gegeven
Cycli/uur (aant.)

14

Opeenvolgende cycli (aant.)

17

De berekening van de cycli heeft betrekking op een hek met gemiddelde standaardlengte (zie type toepassing), dat vakkundig geïnstalleerd is, zonder
mechanische problemen of onvoorziene wrijving, gemeten bij een omgevingstemperatuur van 20° C, zoals bepaald in de norm EN 60335-2-103.
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BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN
1.
2.
3.
4.

Kap
Kap aan de voorkant
Motor
Mechanische eindaanslag

①

5. Bevestigingsplaat
6. Kleine bevestigingselementen
7. Vinnen van de eindaanslagen

7
⑦

②

STUURKASTEN
002ZT6
Stuurkast met zelfdiagnose van de veiligheidsinrichtingen.
002ZT6C
Stuurkast inclusief veiligheidsvergrendeling, knoppen en zelfdiagnose
van de veiligheidsinrichtingen.

④

③

⑦7

⑦

⑥

⑤

EXTRA ACCESSOIRES
❶ 001B4353

Inrichting voor kettingoverbrenging.

1
❶

❷ 009CCT

Eenvoudige ketting van 1/2”.
❸ 009CGIU
Verbinding voor ketting van 1/2”.
❹ 001R001
Eigen cilinderslot.

2
❷
3
❸

STANDAARDINSTALLATIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Motor
Vinnen van de eindaanslagen
Tandheugel
Sleutelschakelaar
Antenne (en
Knipperlicht

7. Fotocellen
8. Paaltje
9. Eindaanslag
10. Veiligheidslijst
11. Aftakput

4
❹

⑩
⑦
⑧ ⑨
⑪

⑥
⑤

⑦
②
①

④
③
②

⑦
⑧

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE
⚠ De installatie moet worden uitgevoerd door deskundige en erkende monteurs die hun werkzaamheden volgens de geldende normen uitvoeren.
⚠ Voordat u overgaat tot de installatie van de motor moet u voor het volgende zorgen:
• controleer of de bovenste geleiders geen wrijving veroorzaken;
• controleer of het hek stabiel is en of de geleidingswielen in goede staat verkeren en gesmeerd zijn;
• controleer of de rail op de grond goed aan de grond bevestigd is, volledig aan de oppervlakte ligt en geen onregelmatigheden vertoont die de
beweging van het hek zouden kunnen verstoren;
• controleer of er zowel voor het openen als sluiten een mechanische aanslag is;
• controleer of de bevestigingsplek van de motor beschermd is tegen stoten en of het bevestigingsoppervlak stevig is;
• zorg voor buizen en goten voor het leggen van de elektrische kabels, zodat deze laatste beschermd worden tegen mechanische beschadiging.
TYPE KABELS EN MINIMUMAFMETINGEN
kabellengte

Aansluiting

< 20 m

20 < 30 m

Voeding stuurkast 230/400 V

4G x 2,5 mm

Voeding motor 230/400 V

4G x 1,5 mm

2

4G x 4 mm

2

2

4G x 2,5 mm

2

2

Knipperlicht

2 x 1,5 mm

Bedieningsapparatuur

2 x 0,5 mm

TX fotocellen

2 x 0,5 mm

RX fotocellen

4 x 0,5 mm

Eindaanslag

3 x 1 mm

2
2
2

2

 Gebruik voor de aansluiting van de antenne een RG58-kabel (aanbevolen tot max. 5 m).
 Als de kabels een andere lengte hebben dan de in de tabel voorgeschreven lengte, bepaalt u hun doorsnede aan de hand van de effectieve
stroomopname door de aangesloten apparaten en volgens de voorschriften van de norm NEN-EN-IEC 60204-1.
 Voor seriegeschakelde verbruikers op dezelfde lijn dient u de afmetingen van de kabel te bepalen aan de hand van de stroomopname en de
effectieve afstanden. Voor aansluiting van producten die niet in deze handleiding in aanmerking zijn genomen, geldt de documentatie die bij deze
producten hoort.

INSTALLATIE
⚠ De volgende illustraties dienen slechts als voorbeelden; de ruimte voor de bevestiging van de motor en de uitrustingen varieert afhankelijk van de
afmetingen. De technicus die het systeem installeert zal dus de meest geschikte oplossing moeten kiezen.
 De afbeeldingen hebben betrekking op de installatie van de motor aan de linkerkant.
DE RIBBELBUIZEN PLAATSEN
Graaf een gat voor de bekisting.
Leg de ribbelbuizen die nodig zijn voor de aansluitingen die uit de aftakdoos komen.
Voor de aansluiting van de motor raden we twee ribbelbuizen met Ø 40 mm aan.
 Het aantal buizen hangt af van het systeem en de geplande accessoires.

30

450

50

0

0
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CONTROLES VOORAF

DE BEVESTIGINGSPLAAT PLAATSEN

50
Steek de schroeven in de bevestigingsplaat ❶ en zet ze vast met de moeren. Trek de voorgevormde ankers uit ❷ met een schroevendraaier of tang.
Plaats de plaat in het rooster ❸. Let op! De buizen moeten door de daarvoor bestemde openingen lopen.
M12

❸

1
❶

UNI 5739
12 X 70

2
❷

Als de tandheugel al aanwezig is, plaats dan de bevestigingsplaat met inachtneming van de maten die in de tekening staan.
Vul de bekisting met cement. De plaat moet perfect waterpas zijn en zich met de draad van de schroeven geheel boven de oppervlakte bevinden.
Wacht minstens 24 uur tot het hard is geworden.

84

105
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Plaats een bekisting die groter is dan de bevestigingsplaat en plaats haar in het gat. De bekisting moet 50 mm boven het niveau van de grond
uitsteken.
Plaats een ijzeren rooster in de bekisting om het cement te wapenen.

Verwijder de moeren van de schroeven.
Steek de elektrische kabels in de buizen tot ze ongeveer 600 mm uitsteken.

DE MOTOR GEREEDMAKEN
Verwijder de afdekking aan de voorkant en de afdekking van de motor.

❸
❺
❷
❹
❶
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Verwijder de bekisting en vul het gat rondom het blok cement met aarde.

5 ÷ 10
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Plaats de motor op de bevestigingsplaat.
Let op! De elektriciteitskabels moeten onder de motorbehuizing lopen en mogen niet in contact komen met onderdelen die tijdens de werking warm
worden (motor, transformator, etc.).
Til de motor 5÷10 mm van de plaat en draai aan de pootjes met schroefdraad om eventuele verdere afstellingen tussen het tandwiel en de tandheugel
mogelijk te maken.

DE TANDHEUGEL BEVESTIGEN
 Als de tandheugel er al is, ga dan direct over tot de afstelling van de koppelingsafstand tandwiel-tandheugel. Als dit niet het geval is, ga dan
over tot de bevestiging:
- ontgrendel de motor ❶;
- plaats de tandheugel op het tandwiel van de motor ❷;
- las of bevestig de tandheugel over de gehele lengte aan het hek ❸ ❹.
Gebruik voor de assemblage van de modules van de tandheugel een overgebleven, ongebruikt stuk ervan en plaats dit onder het
samenvoegingspunt en zet het met twee klemmen vast.

❶

❷

❸

❹

KOPPELING TANDWIEL-TANDHEUGEL AFSTELLEN

DE MOTOR BEVESTIGEN
Als het afstellen is voltooid, bevestigt u de motor met de plaatjes en moeren aan de plaat.
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1÷2

Open en sluit het hek met de hand en stel de koppelingsafstand tandwiel-tandheugel af met de pootjes met schroefdraad (verticale afstelling) en
de sleufopeningen (horizontale afstelling). Hiermee wordt voorkomen dat het hek op de motor drukt.

DE EINDAANSLAGPUNTEN BEPALEN
Bij opening:
- open het hek ❶;
- plaats de vin van de eindaanslag voor het openen op de tandheugel tot de microschakelaar (veer) klikt en zet hem vast met de schroefjes ❷ ❸.
Veer
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2
❷

~ 20 mm

❶
1
❶

Bij sluiting:
- sluit het hek ❹;
- plaats de vin van de eindaanslag voor het sluiten op de tandheugel tot de microschakelaar (veer) klikt en zet hem vast met de schroefjes ❺ ❻.
2
❷
1
❶

~ 20 mm

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN
⚠ Voer de elektrische aansluitingen uit volgens de geldende bepalingen.
Alvorens de aansluitingen uit te voeren dient u de kabels te plaatsen met gebruik van de kabelklemmen van de printplaathouder, zoals aangegeven
in de afbeelding.
De elektrische kabels mogen niet in contact komen met onderdelen die tijdens de werking heet kunnen worden (motor, transformator, etc).
Kabelklemmen van de printplaathouder

DE MOTOR EN DE EINDAANSLAG AANSLUITEN

- Open de beschermende doos ;
- Boor in de beschermende doos en leid de kabels van de externe stuurkast erdoor

.

Ⓑ

Groep motor-eindaanslagen reeds aangesloten voor installatie links, van binnenuit gezien.
U

V

W

E1 EX

ZT6/ZT6C
FC FA

voor de aansluiting op 230V (AC)
wijzig de contacten zoals afgebeeld

F

400V (AC)
W2

U2

V2

U1

V1

W1

230V (AC)
W2

U2

V2

U1

V1

W1

WIT

ROOD

FA FC

GROEN

Y

O

Standaardaansluiting
van de groep eindaanslagen
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Ⓐ

WIJZIGINGEN AAN DE ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN VOOR EVENTUELE INSTALLATIE VAN DE MOTOR RECHTS
Voor installatie rechts:
- keer FA-FC van de eindaanslagen op het klemmenbord om;
- keer de fasen U-V van de motor op het klemmenbord om.
ZT6/ZT6C
FC FA

F
V

W

400V (AC)
W2

U2

V2

U1

V1

W1

E1 EX

230V (AC)
W2

U2

V2

U1

V1

W1

Y

WIT

FA FC

ROOD

O

GROEN
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U

FABRIEKSAANSLUITING
Mechanische eindaanslag

Micro-eindschakelaar bij
opening

Micro-eindschakelaar bij
sluiting

Temperatuurbegrenzer
ORANJE
GROEN
WIT
ROOD

FC FA O

AFSLUITENDE VERRICHTINGEN
Als de installatie in werking is gesteld en de gebruikers zijn geregistreerd, plaats en bevestig dan zorgvuldig de elektrische kabels aan de installatie,
plaats en bevestig de afdekkingen en zorg ervoor dat de kabels niet worden beschadigd.

❹

❶

❷

❺

❻
❸

BUITEN GEBRUIK STELLEN EN SLOPEN
☞ CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. is houder van het ISO-certificaat voor milieubeheer UNI EN ISO 14001 en past deze norm
toe in zijn fabrieken om het milieu te beschermen.
CAME beschouwt milieubehoud als een van de steunpilaren van zijn bedrijfs- en marktbeleid en verzoekt u dit tevens in acht te nemen
door simpelweg enkele eenvoudige afvalvoorschriften na te leven:
AFVALVERWERKING VAN DE VERPAKKING
De verpakkingsonderdelen (karton, plastic, etc.) kunnen eenvoudigweg met het stedelijk afval worden verwerkt en hoeven alleen
gescheiden te worden voor de recycling.
Voordat u het afval verwerkt, dient u altijd de voorschriften terzake te controleren die gelden in het land van installatie.
VERVUIL HET MILIEU NIET MET AFVAL!
HET PRODUCT AFDANKEN
Voor onze producten zijn verschillende materialen gebruikt. Het meeste afval (aluminium, plastic, ijzer, elektrische draden) wordt
ingedeeld als vast stedelijk afval. Dit afval kan worden gerecycled via een erkend bedrijf dat gescheiden afval ophaalt.
Andere onderdelen zoals printplaten, zenderbatterijen, etc. kunnen echter vervuilende stoffen bevatten.
Deze moeten daarom bij erkende afvalbedrijven worden ingeleverd voor de verwerking van schadelijk afval.
Voordat u het product ontmantelt, dient u altijd de voorschriften terzake te controleren die gelden in het land waar u het afval verwerkt.
VERVUIL HET MILIEU NIET MET AFVAL!
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MOTORVOEDING
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Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941
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CAME S.p.A.

