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OPGELET!
belangrijke voorschriften voor de veiligheid van personen:
AANDACHTIG LEZEN!

• Dit product mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor
het expliciet is bestemd. Elk ander gebruik moet als gevaarlijk worden beschouwd. CAME S.p.A. is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die
is veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd of onverstandig gebruik • Bewaar
deze voorschriften samen met de gebruiksaanwijzing en de instructies
voor de installatie van de componenten van de automatisering.
Voordat u installeert
(controleer de bestaande situatie: als deze niet in orde is, zorg dan eerst
dat aan de veiligheidsverplichtingen is voldaan voordat u met de installatiewerkzaamheden begint)
• Controleer of de afsluiting die u automatiseert mechanisch in goede staat
verkeert, dat ze recht en in evenwicht staat en goed opent en sluit. Controleer of er geschikte mechanische stoppen zijn • Als de automatisering
lager dan 2,5 m van de vloer of een ander toegangsvlak moet worden geïnstalleerd, controleer dan of eventuele beveiligingen en/of waarschuwingen
nodig zijn • Als er voetgangerstoegangen in de geautomatiseerde vleugels zijn, moet er een systeem zijn dat deze toegang blokkeert tijdens de
bewegingen van de vleugels • Controleer of de geautomatiseerde vleugel
geen beknelling kan veroorzaken met de vaste delen rondom • Monteer de
automatisering niet omgekeerd of op elementen die door kunnen buigen.
Voeg, indien nodig, versterkingen toe aan de bevestigingspunten • Installeer de automatisering niet op onvlakke vleugels • Controleer of eventuele
sproeisystemen de motor niet van onder naar boven nat kunnen maken.
Installatie
• Markeer en omhein voldoende de hele werkplek zodat er geen toegang
mogelijk is voor onbevoegden, in het bijzonder kinderen en minderjarigen
• Let goed op als u automatiseringen moet verplaatsen die meer dan 20 kg
wegen. Zorg, indien nodig, voor geschikte vervoermiddelen • Alle bedieningen om de vleugel te openen (knoppen, sleutelschakelaars, magnetische
lezers, enz.) moeten op minstens 1,85 m van de bewegingsruimte van het
hek worden geplaatst, of op een plaats waar ze niet van buitenaf via het
hek kunnen worden bereikt. Directe bedieningen (knoppen, proximitysystemen, enz.) moeten op een minimale hoogte van 1,5 m en buiten bereik
van onbevoegen worden gemonteerd • Alle hold-to-run-bedieningen moeten op plaatsen zitten van waaruit de bewegende vleugels en de bijbehorende doorgangs- en bewegingsruimten goed zichtbaar zijn • Breng waar
nodig een sticker aan die de plaats van de ontgrendelingsinrichting aangeeft • Controleer, alvorens het systeem aan de klant te overhandigen, of
het aan de norm EN 12453 (sluitkrachtmetingen) voldoet, of de automatisering goed afgesteld is en alle beveiligingen en beschermingen en de
handmatige ontgrendeling goed werken • Breng waar nodig en op goed
zichtbare plaatsen de waarschuwingssymbolen aan (bijv. de identiﬁcatieplaat van het hek)

dit dat de fotocellen goed werken. Dit is het enige onderhoud dat met de
stroom van de automatisering ingeschakeld moet worden uitgevoerd. Zorg
ervoor dat de glaasjes van de fotocellen regelmatig worden gereinigd (gebruik hiervoor een met water bevochtigde doek; gebruik geen oplosmiddelen of chemische producten die de inrichtingen kunnen beschadigen) • Als
er reparaties of aanpassingen aan het systeem moeten worden uitgevoerd,
ontgrendel dan de automatisering en gebruik deze niet tot het systeem
weer volledig veilig is gemaakt • Schakel de stroom uit alvorens u de
automatisering ontgrendelt en handmatig opent en sluit, om gevaarlijke
situaties te voorkomen. Raadpleeg de instructies • Als de voedingskabel
beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of door de
technische service of in ieder geval door iemand met een soortgelijke bevoegdheid, om gevaar te voorkomen • De gebruiker mag GEEN HANDELINGEN UITVOEREN DIE NIET EXPLICIET VOOR HEM ZIJN VOORGESCHREVEN
EN VERMELD in de handleidingen. Voor reparaties, andere instellingen en
bijzonder onderhoud ROEPT U DE HULP IN VAN DE TECHNISCHE SERVICE •
Noteer de periodieke controles in het onderhoudsregister.
Belangrijke instructies en waarschuwingen voor iedereen
• Werk niet in de buurt van de scharnieren en de bewegende mechanische
delen • Kom niet binnen de bewegingsruimte van de automatisering als
deze beweegt • Probeer de beweging van de automatisering niet tegen te
werken, dit kan gevaarlijk zijn • Let altijd en hoe dan ook op voor de gevaarlijke punten die aangegeven moeten worden met geschikte symbolen
en/of geel-zwarte strepen • Controleer tijdens het gebruik van een hold-torun-bediening voortdurend, tot u de knop loslaat, of er geen mensen binnen de bewegingsruimte van de bewegende delen komen • Het hek kan op
elk moment onverwacht in beweging komen • Schakel voor reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden altijd de stroom uit.

Belangrijke instructies en waarschuwingen voor de gebruiker
• Houd de bewegingsruimte van het hek schoon en vrij. Controleer of de
ruimte waarin de fotocellen werken vrij is van vegetatie en er niets de
bewegingen van de automatisering hindert • Laat kinderen niet met de
vaste bedieningen spelen en houd ze buiten de bewegingsruimte van het
hek. Houd de afstandsbedieningen (zenders) en andere soorten bedieningen buiten bereik van kinderen om te voorkomen dat de automatisering
per ongeluk in werking wordt gesteld • Het apparaat is niet geschikt om
gebruikt te worden door personen (kinderen inbegrepen) met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen of die onvoldoende kennis en/of ervaring ermee hebben, tenzij deze onder toezicht of met instructies van een
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid het apparaat kunnen
gebruiken• Controleer regelmatig de installatie om eventuele problemen,
slijtage of schade aan bewegende delen, componenten van de automatisering, bevestigingspunten en -mechanismen, kabels of toegankelijke aansluitingen op te sporen. Houd alle scharnieren en wrijvingspunten (rails)
schoon en gesmeerd • Controleer elke zes maanden of de fotocellen en
veiligheidsranden goed werken. Om de werking van de fotocellen te checken, laat u tijdens de sluiting een object ervoorlangs passeren. Als de
automatisering van draairichting verandert of wordt geblokkeerd, betekent

Gevaar voor verbrijzelde voeten
Gevaar voor verbrijzeling handen
Gevaar voor delen onder spanning
Verboden toegang tijdens beweging
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Voorwoord

1 Legenda van de symbolen
Dit symbool staat bij tekst die aandachtig dient te worden gelezen.
Dit symbool hoort bij veiligheidsinstructies.
Dit symbool signaleert informatie die u aan de gebruiker van het product moet vestrekken.

2 Omstandigheden voor het gebruik
2.1 Bedoeld gebruik
De aandrijving BX-74 automatiseert schuifhekken voor individuele woningen. De aandrijving BX-78 is ook geschikt voor ﬂatgebouwen.
Elke andere toepassing die niet overeenstemt met wat is voorgeschreven in deze handleiding is verboden.
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2.2 Toepassingslimieten
BX-74: max. gewicht van het hek 400 kg.
BX-78: maximum gewicht van het hek: 800 kg voor toepassing in ﬂatgebouwen 600 kg.

3 Normen waarnaar wordt verwezen
CAME cancelli automatici is houder van het ISO- certificaat 9001 voor bedrijfskwaliteitorganisatie en 14001 voor milieubeleid. CAME
ontwerpt en produceert geheel in Italië.
Het onderhavige product voldoet aan de volgende normen: zie de Verklaring van overeenstemming.

4 Beschrijving
4.1 Automatisering
Dit product werd ontworpen en geproduceerd door CAME S.p.A. volgens alle geldende veiligheidsvoorschriften en -normen.
De aandrijving bestaat uit een deel in gietaluminium waarin de eigenlijke en onomkeerbare elektromechanische aandrijving zit en een
deel in ABS met de elektronische printkaart met de transformator.
Belangrijk! Controleer of de bedienings- en de beveiligingsapparatuur en de accessoires van CAME zijn; dit waarborgt een vlotte
installatie en een snel onderhoud.

4.2 Technische gegevens
AANDRIJVING BX-74
Aansluitstroom voor de stuurkast: 230V AC 50/60Hz
Aansluitstroom voor de motor: 230V AC 50/60Hz
Max. Absorbering: 2,6 A
Vermogen: 200 W
Max. Koppel: 24 Nm
Overbrengingsverhouding: 1/33
Duwkracht: 300 N
Max. snelheid.: 10 m/min
Aantal bewegingen: 30%
Beveiligingsgraad: IP54
Isolatieklasse: I
Gewicht: 15 kg
Condensator: 12 μF
Thermische beveiliging motor: 150° C

#
#

AANDRIJVING BX-78
Aansluitstroom voor de stuurkast: 230V AC 50/60Hz
Aansluitstroom voor de motor: 230V AC 50/60Hz
Max. Absorbering: 2,4A
Vermogen: 300W
Max. Koppel: 32 Nm
Overbrengingsverhouding: 1/33
Duwkracht: 800 N
Max. snelheid.: 10 m/min
Aantal bewegingen: 30%
Beveiligingsgraad: IP54
Isolatieklasse: I
Gewicht: 15 kg
Condensator: 20 μF
Thermische beveiliging motor: 150° C

4.3 Beschrijving van de delen
1

1 - Bedekking bovenaan
2 - Carter op afstelinrichtingen
3 - Houder voor printkaart
4 - Eindaanslaghendeltjes
5 - Elektronische printkaart ZBX74-78
6 - Bedekking voorkant stuurkast
7 - Klep op ontgrendelingsysteem aandrijving
8 - Verankeringsplaat
9 - Borgschroef
10 - Aanslag voor bevestigingschroeven
11 - Moer

4
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4.4 Afmetingen
(mm)

5 Installatie
Laat de installatie over aan deskundige en erkende technici die hun werkzaamheden volgens de geldende normen uitvoeren.

5.1 Controles vooraf
Voordat u de automatisering installeert, dient u de volgende punten te controleren:
• Controleer of het hek stevig is gemonteerd en of de wielen eronder in goede staat en gesmeerd zijn.
• De wielgeleider moet goed verankerd zijn aan de bodem, volledig boven op de bodem liggen en er mogen geen oneffenheden in zitten die
de bewegingen van het hek kunnen hinderen.
• De bovenste glijschoenen mogen geen wrijving veroorzaken.
• Controleer of er mechanische eindaanslagen zijn, zowel voor de geopende als de gesloten vleugel.
• Controleer of er op de plaats waar u de aandrijving installeert geen gevaar is voor aanrijding en of de ondergrond sterk genoeg is;
• Zorg voor een veelpolige uitschakelaar met een afstand tussen de contacten van meer dan 3 mm om de stroom uit te schakelen;
• Controleer of de eventuele aansluitingen in de kast (voor het verloop van het beveiligingscircuit) extra geïsoleerd zijn t.o.v. de andere
interne geleidende delen;
• Zorg voor buizen en goten voor de elektrische kabels en let erop dat deze nergens kunnen worden beschadigd door andere mechanismen.
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5.2 Gereedschap en materialen
Zorg voor alle instrumenten en materialen die u nodig hebt voor een veilige installatie volgens alle geldende voorschriften en normen.
Op de afbeelding ziet u enkele voorbeelden van gereedschap dat u nodig hebt voor de installatie.

5.3 Kabels, minimum afmetingen
Verbinding
Aansluitstroom voor de bedieningen 230V
Knipperlicht

Kabellengte
10 < 20 m

Kabellengte
20 < 30 m

3G x 1,5 mm2

3G x 2,5 mm2

3G x 4 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 1 mm2

2 x 1,5 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 0.5 mm2

2 x 0,5 mm2

4 x 0,5 mm2

4 x 0,5 mm2

4 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 1 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2

FROR CEI
20-22
CEI EN
50267-2-1

Zenderfotocellen
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Kabellengte
1 < 10 m

Kabeltype

Ontvangerfotocellen
Aansluitstroom accessoires
Bedieningen en beveiligingen
Aansluiting van de antenne

RG58

max. 10 m

Opm. Als de kabels een andere lengte hebben dan de voorgeschreven lengtes in de tabel, bepaalt u de dikte van de kabels aan de
hand van het effectieve opgenomen vermogen van de aangesloten uitrustingen en volgens de voorschriften van de norm CEI EN
60204-1.
Voor serie geschakelde belastingen op dezelfde lijn dient u de afmetingen van de kabel te bepalen aan de hand van de opgenomen
stroom en de effectieve afstanden. Voor aansluiting van producten die niet in deze handleiding in aanmerking zijn genomen, geldt de
documentatie die bij deze producten zelf hoort.
4

3
5

5.4 Standaard installatie
11
1) BX74-78 aandrijving
2) Tandheugel
3) Ontvangstantenne
4) Knipperlicht
5) Vergrendelbare keuzeschakelaar
6) Veiligheidsfotocellen
7) Put voor aftakkingen
8) Mechanische eindaanslagen
9) Glijschoenen
10) Eindaanslaghendeltjes
11) Gevoelige ribbe

6

9

8

6

10
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5.5 Grondplaat vastzetten en aandrijving installeren

Buizen voor de
elektrische kabels
Put voor aftakkingen
- Maak een bekisting die groter is dan de grondplaat en plaats deze in de put. De bekisting moet 50 mm boven de bodem uitsteken.
Steek een ijzeren rooster in de bekisting om het cement te bewapen.

Zet de schroeven in de openingen van de grondplaat en zet deze vast met de bijbehorende moeren en rondsels. Haal de voorgevormde
uiteinden eraf met een schroevendraaier of een tang.
- Plaats de plaat op het ijzeren rooster. Opgelet ! De buizen moeten door de reeds gemaakte openingen worden gelegd.
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De volgende afbeeldingen vormen slechts een voorbeeld omdat de ruimte voor het monteren van de automatisering en de
accessoires kan wijzigen naar gelang van de beschikbare ruimte. De technicus die het systeem installeert, zal dus de meest geschikte
oplossing moeten kiezen
- Graaf een put bij het verste punt van het hek (zie de tekening voor de maten).
Leg de nodige ribbelbuizen voor de verbindingen met de draden die uit de aftakkingsdoos komen.
Opm. Het aantal buizen hangt af van het systeem dat wordt geïnstalleerd en de geplande accessoires.

Houd rekening met de maten op de tekening om de plaat t.o.v. de tandheugel te plaatsen.
Vul de bekisting met cement laat dit minstens 24 uur verharden.
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- Verwijder de bekisting, vul het gat rondom het cementblok met aarde.

- Draai alle moeren, rondsels en schroeven los. De grondplaat moet schoon zijn, perfect waterpas liggen en de schroefdraden voor de
schroeven moeten volledig aan de oppervlakte komen.
Haal de elektrische kabels door de buizen en laat er ongeveer 400 mm uit komen.

- Verwijder de bedekking van de aandrijving (draai de schroeven op de zijkanten los), maak de kabeldoorgangen open met een
schroevendraaier of een schaar en zet de aandrijving op de plaat. Opgelet ! Alle elektrische kabels moeten in de kabeldoorgangen zitten.






- Zet de aandrijving 5÷10 mm hoog met de stalen stelpootjes die eronder zitten zodat u later het tandwiel en de tandheugel kunt
afstellen.

- De volgende afbeeldingen vormen voor het verankeren van de tandheugel vormen slechts een voorbeeld. De installateur zal de meest
geschikte oplossing moeten kiezen.
Deblokkeer de aandrijving (zie de paragraaf “manueel deblokkeren”). Zet de tandheugel op het tandwiel van de aandrijving.
Las of zet de tandheugel vast op de hele lengte van het hek.
Verbind de delen van de tandheugel door middel van een stukje overschot dat u onder het verbindingspunt legt en vastzet met twee
klemmen (3).
Opmerking: als er al een tandheugel is, regelt u direct de afstand tussen het tandwiel en de tandheugel.
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- Open en sluit het hek met de hand en regel de afstand tussen tandheugel en tandwiel met de stalen stelpootjes (in de hoogte) en de
stelopeningen (horizontaal). Hiermee voorkomt u dat het gewicht van het hek op de aandrijving rust.

Tandheugel

Tandheugel

Wiel
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Wiel

Stelpootjes

Stelopening
horizontaal

hoogte

- Na deze afstelling zet u de aandrijving vast met rondsels en moeren.
De bedekking mag pas worden gemonteerd na het afstellen en programmeren van de elektronische printkaart.









5.6 Bevestiging hendeltjes voor eindaanslagen
Plaats de hendeltjes voor de eindaanslagen op de tandheugel en zet ze vast met een sleutel van 3 mm. De plaats van baanlengte.
Opm: laat het hek nooit tot tegen de mechanische stop komen, noch tijdens het sluiten, noch tijdens het openen.

5.7 Manuele ontgrendeling van de aandrijving
- Steek de platte sleutel in het slot, duw de sleutel erin en draai de sleutel naar rechts ....

Platte sleutel

..... Open het klepje en draai de ontgrendelingsknop naar links.

OPGELET: door opening
van het deblokkeringsluikje is de
werking van de motor verhinderd.
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Mechanische stop

6 Elektronische kaart

- gedeeltelijk openen;
- volledig stoppen.
De trimmers regelen:
- de schakeltijd voor het automatisch sluiten;
- gedeeltelijk openen.

De elektronische printkaart werkt op 230V AC op de klemmen L-N
met een max. frequentie van 50/60Hz.
De bedieningen en de accessoires werken op 24V. Opgelet ! De
accessoires mogen samen niet meer dan 20W verbruiken.
De fotocellen kunnen worden ingesteld voor opnieuw openen tijdens
sluiten (2-C1), halverwege stoppen, totaal stoppen en obstakels
signaleren met stilstaande motor.
Opmerking: als een normaal gesloten veiligheidscontact (2-C1, 2-C3
o 1-2) zich opent, begint het controlelampje te knipperen (ref. punt
11, belangrijkste componenten).
De optische lezer keert de bewegingsrichting om als een obstakel
wordt gesignaleerd tijdens het openen en/of sluiten.
Opgelet: als in dit geval het hek 3 keer achtereenvolgens tegen
een obstakel stoot, zal het hek open blijven staan en wordt het
automatisch sluiten uitgeschakeld; sluit het hek in dit geval met
een bedieningsknop of met de afstandbediening.
Alle aansluitingen zijn beveiligd met snel schakelende zekeringen,
zie hiervoor de tabel.
De kaart bedient de volgende functies:
- automatisch sluiten na een commando tot openen;
- eerste waarschuwing van het knipperlicht;
- obstakel melden met stilstaand hek, op elk willekeurig punt.
Dit zijn de verschillende bedieningsmogelijkheden:
- openen/sluiten;
- openen/sluiten met ingedrukte bediening;

6.2 Hoofdcomponenten

Blauw

Oranje
Paars

Opgelet ! Voordat u aan de apparatuur begint te werken, schakelt
u de netstroom uit en de eventuele noodbatterijen.

T EC H N I S C H E G EG EV EN S
Voeding 230V - 50/60 Hz
Max. vermogen 200 W (BX74)
300 W (BX78)
Absorbering 65 mA
Max. door de accessoires van 24V 20 W
opgenomen stroom

ZEK ER I N G EN TA B EL
beveiligt: zekering van:
Elektronische kaart (lijn) 5A-F
Accessoires 1A-F
Bedieningsmechanismen 630mA-F

1 - Aansluitklemmen en motor
2 - Lijnzekering
3 - Zekeringen voor de accessoires
4 - Fusibile scheda
5 - Toets om de radiocode op te slaan
6 - Trimmer PAR.OP.: afstelling partiële opening
7 - Trimmer AC: afstelling tijd automatische sluiting
8 - Dips (4) om de functies te programmeren
9 - Dips (10) om de functies te programmeren
10 - Connector voor de radiofrequentiekaart voor de afstandbediening
11 - Signaleringslampje radiocode
12 - Aansluitklemmen voor de accessoires, encoder en eindaanslagen

Wit
Rood
Zwart
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6.1 Algemene beschrijving

12

1

2

3

ï ï ï ï ïï ï ï

4
O N

O N

8

5

7

10

1 2 3 4

1 2 3 4

6

5 6 7 8 9 10

9

11

AF

6.3 Elektrische aansluitingen
Aandrijving, eindaanslagen en encoder
Beschrijving van de reeds voorziene elektrische aansluitingen voor een links gemonteerde aandrijving

Motor 230V (AC)
met Encoder
COM
NC
COM
NC

Oranje
Wit

Zwart
Rood
COM

Microschakelaar
voor open hek

Condensor

Wijzigingen aan de elektrische aansluitingen voor een rechts gemonteerde aandrijving

COM
NC

Rood

COM
NC

Wit

Keer de fasen voor de aandrijving om (U-V) en
voor de eindaanslagen (FA-FC).

Aansluitstroom accessoires
Kabelklem met oogje en schroef en rondsel voor aansluiting op de
aarding
Stroomaansluitklemmen voor de accessoires:
- met 24V AC; Toegestaan totaal vermogen: 20W

Aansluitstroom 230V AC
frequentie 50/60 Hz
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Microschakelaar
voor gesloten hek

Oranje
Rood

Signalisatiemechanismen
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Knipperlicht waarschuwing voor
beweging (Vermogen van het
contact: 230V - 25W max.)
- Knippert tijdens openen en
sluiten van het hek.
Cycluslamp (contactvermogen:
230V - 60W max.) Hulpverbinding
van een externe lamp die men
naar wens kan plaatsen, om de
verlichting te versterken van de
gewenste zone. Deze blijft aan
wanneer de poort begint met de
opening, tot de volledige sluiting
van de poort (inclusief de tijd
van de automatische sluiting).
Wanneer de sluitingstijd niet wordt
ingeschakeld, blijft deze enkel aan
tijdens de beweging.
DIP 1 ON - DIP 6 ON.

Bedieningsmechanismen

Stopknop (N.C.) - Stopknop voor hek. Schakelt het automatisch sluiten uit. Om de beweging
weer te hernemen, moet u de bedieningsknop of de toets op de afstandbediening gebruiken
N.B.: indien niet gebruikt zet u de dip 9 op ON.

Vergrendelbare schakelaar met sleutel en/of knop voor gedeeltelijk openen (contact
N.O.)
- Gedeeltelijke opening van het hek om voetgangers door te laten.

Vergrendelbare schakelaar met sleutel en/of knop voor bedieningen (contact N.O.)
- Bediening om het hek te openen en te sluiten. Als u de knop indrukt of aan de
sleutel in de schakelaar draait, keert de beweging van het hek om of stopt deze
afhankelijk van de manier waarop de dip switches zijn ingesteld (zie “functies
instellen”, dips 2 en 3 ).

Lampje hek open
(Vermogen van contact:
24V - 3W max.)
- Signaleert dat de
hekvleugel open is en gaat
uitals het hek gesloten is.

Lampje hek gesloten
(Vermogen van contact:
24V - 3W max.)
- Signaleert dat de
hekvleugel gesloten is en
gaat uitals het hek open is.

Veiligheidsmechanismen

RX

Fotocellen

TX

Dir/DeltaS

Contact (N.C.) voor «stop halverwege»
- Ingang voor beveiligingen zoals bijvoorbeeld fotocellen,
die voldoen aan de voorschriften van de norm EN 12978.
Het hek stopt als dit aan het bewegen is en sluit vervolgens
automatisch (als deze functie is ingesteld).

RX

Fotocellen

Delta

Contact (N.C.) voor «weer openen tijdens sluiten»

Contact (N.C.) voor «stop halverwege»

TX
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Contact (N.C.) voor «weer openen tijdens sluiten»
- Ingang voor beveiligingen zoals bijvoorbeeld fotocellen, die
voldoen aan de voorschriften van de norm EN 12978. Tijdens het
sluiten van het hek keert de beweging om als dit contact wordt
geopend totdat het hek weer helemaal open is.

6.4 Functies kiezen
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DIP-SWITCH
1 ON - Automatisch sluiten - De timer voor het automatisch sluiten, begint te werken als het hek op de eindaanslag in de open stand
komt. De geprogrammeerde tijd kan worden ingesteld en hangt in elk geval af van het in werking treden van de beveiligingen.
De timer start niet na een totale «stop» noodstop of als er geen stroom is.
2 ON - Functie “openen-stop-sluiten-stop”met knop (2-7) en radiozender (met gemonteerde radiofrequentiekaart).
2 OFF - Functie “openen-sluiten” met knop (2-7) en radiozender (met gemonteerde radiofrequentiekaart).
3 ON - Functie “alleen openen” met knop (2-7) en radiozender (met gemonteerde radiofrequentiekaart).
4 ON - Ingeduwde bedieningsknop - Het hek werkt als de knop ingedrukt wordt gehouden (een knop 2-3P voor het openen en een
knop 2-7 voor het sluiten).
5 ON - Eerste waarschuwing van het knipperlicht tijdens het openen en het sluiten - Als een commando tot openen of sluiten wordt
gegeven, zal het knipperlicht dat is aangesloten op het contact [W-E1] 5 seconden knipperen voordat de beweging begint.
6 ON - Obstakel waarnemen - Met stilstaande motor (hek gesloten, open of na een commando voor totale stilstand), belet dit elke
beweging als de beveiligingen (bijvoorbeeld de fotocellen) een obstakel waarnemen.
7 OFF - Weer openen tijdens sluiten - SAls de fotocellen een obstakel waarnemen tijdens het sluiten, wordt de beweging omgekeerd
totdat het hek weer helemaal open is; sluit de beveiliging aan op de klemmen [2-C1]; indien niet gebuikt, zet u de dip op ON.
8 OFF - Gedeeltelijke stilstand - Het hek stopt als de beveiliging een obstakel signaleert. Als dit obstakel er niet meer is, blijft het hek
blijft stilstaan of sluit als de automatische sluiting is ingesteld. Sluit de beveiliging aan op de klem [2-C3]; indien niet gebruikt,
zet u de dip op ON.
9 OFF - Totale stilstand - Met deze functie stopt het hek helemaal, waardoor ook de eventuele automatische sluitingen worden
uitgeschakeld; om de beweging te hernemen, dient u de knoppen of de zender te gebruiken. Zet het ijbehorende
veiligheidsmechanisme op [1-2]; indien niet gebruikt zet u de dip op ON.
10 OFF Vertraging aan eindeloop.
DIP-SWITCH
1 ON - Alleen sluiten - met bediening aangesloten op contact 2-7.
1 OFF - Opent-sluit - met bediening op 2-7 (zie dip 2 ).
2 ON - Alleen openen - met bediening aangesloten op contact 2-3P.
2 OFF - Gedeeltelijk openen - met een besturing aangesloten aan contact 2-3P. Als de automatische sluiting is gedeactiveerd, maar
u wilt deze wel na de gedeeltelijke opening (voor een vaste duur van 8"), dan moet de trimmer helemaal naar + worden
gedraaid.
3 ON - Optische lezer uitgeschakeld; om vertragingen te programmeren, moet de optische lezer werken.
4 ON - Niet aangesloten.
OPMERKING: instellen bij stilstaande motor in gesloten hekstand.

6.5 Afstellingen
!#4

0!2/0
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1 2 3 4

5 6 7 8 9 10
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Trimmer ACT. =Regelt de wachttijd in de open stand. Als deze tijd verstrijkt, zal de poort automatisch sluiten. De wachttijd kan worden
ingesteld op 1 tot 120 seconden.
Trimmer PAR.OP. =
Regelt de gedeeltelijke hekopening. Als u de knop indrukt om het hek half te openen die aangesloten is
op 2-3P, zal het hek open gaan. Timer, auf dem die Verzögerung für das Teilöffnung mit mindest- ens 0 Sekunden und höchst- ens 16
Sekunden ein gestellt werden kann.

6.6 Vertragingen programmeren
Om te voldoen aan de criteria van overeenstemming van de Europese normen EN 12445 en EN 12453 inzake de maximale sluitkracht, is BX74/78 uitgerust met een vertraging van de baan op 50 cm van de eindaanslagen open en gesloten hek. Tijdens de installatie programmeert u
de baan van het hek op de volgende manier:
/.

/.



        



  

In de eerste plaats zet u alle dips op OFF (dip switches ).
a) - Zet de dip 4, 7, 8, en 9 op ON (dip-switch ) en de dip 3 op OFF (dip-switch , optische lezer aan);
b) - druk op CH1 totdat het rode lampje begint te knipperen (na ong. 3sec). Het hek zal één keer volledig openen en sluiten
c) - zodra het lampje aan blijft, is de baan van het hek geprogrammeerd;
d) - Zet de dips weer in hun vorige stand (die hoort bij de gekozen functie). Zie hiervoor par. 6.4 op pag. 14.

c)

b)
3 4

5 6 7 8 9 10
3 4

5 6 7 8 9 10

d)

U kunt de snelheid van de vertraagde baan wijzigen door CH1 in te drukken (lager) of CH2 (hoger) terwijl het hek aan het vertragen is.

OPMERKING: Als de printkaart voor het eerst wordt gebruikt, knippert het lampje PROG snel. Dit signaleert dat de kaart nog niet is
geprogrammeerd. Als de kaart geprogrammeerd is, blijft dit lampje uit.
Om het hek niet te laten vertragen, zet u de dip 10 op ON.
Als de stroom uitvalt tijdens de baan en er zijn vertragingen geprogrammeerd, zal de aandrijving altijd voor de veiligheid het hek volledig
openen en sluiten met een lagere snelheid.

6.7 De functie “halverwege stoppen tijdens openen” wijzigen
Met BX-74/78 kunt u de stop halverwege wijzigen van het apparaat dat
aangesloten is op 2-C3 (opnieuw sluiten tijdens openen). Activeer de functie
als volgt:
a) - Zet de dips 1 en 4 op ON;
b) - druk op CH1: het rode lampje begint te knipperen;
c) - zodra het lampje gewoon brandt (na ongeveer 5 sec.) is het
apparaat ingesteld;
d) - Zet de dips weer in hun vorige stand (die hoort bij de gekozen
functie). Zie hiervoor par. 6.4 op pag. 14.
Opm.: om de defaultinstelling te herstellen, herhaalt u deze procedure
maar drukt u op CH2.

a)

c)

b)
3 4

5 6 7 8 9 10

d)
3 4

5 6 7 8 9 10
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a)

6.8 Drehmomentbegrenzer Des Motors
Zur Änderung des Motor-Drehmoments
den angegebenen Faston auf eine der 4
Stellungen positionieren: 1 min. - 4 max.
L2T

L1T

0 12 24

Rood
Zwart
Wit
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7 De radiobediening inschakelen
Antenne
Uitgang van het tweede kanaal van de radio-ontvanger (contact N.O.).
Vermogen van het contact: 5A-24V (DC).

Sluit de kabel RG58 van de antenne
aan op de bijbehorende klemmen.

Radiofrequentiekaart
7 8 9 10

Steek de radiofrequentiekaart op de elektronische printkaart ZET
EERST DE STROOM UIT (en maak de batterijen los als deze erin
zitten).
Opm.: De elektronische printkaart herkent de radiokaart alleen als
de spanning wordt ingeschakeld.

Kaart AF

Zenderkaart

TOP

TAM

Regelmaat
MHz

Schema
radiofrequentie

Serie
zenders

FM 26.995

AF130

TFM

FM 30.900

AF150

TFM

AM 26.995

AF26

TOP

AM 30.900

AF30

TOP

AM 433.92

AF43S / AF43SM

TAM / TOP

AM 433.92

AF43TW

TWIN (KeyBlock)

AM 433.92

AF43SR

ATOMO

AM 40.685

AF40

TOUCH

AM 863.35

AF868

TOP

Opslaan
- Houd de toets CH1 op de printkaart ingedrukt. Het lampje knippert.

O 1

CH1 = Kanaal voor directe commando’s van
een functie op de printkaart van de aandrijving
(commando “alleen openen” / “open-sluit-omkeren”
of “open-stop-sluit-stop”, afhankelijk van de manier
waarop de dip-switches 2 en 3 zijn gezet).

O 1

     1 
 

 
 
 

 
  

AF

LED knippert

- Druk de toets van de zender in die u wenst te conﬁgureren. Het lampje zal blijven branden om te signaleren dat de zender
geconﬁgureerd is.

O 1
1

 

 
 

O 1
1

     1 
 

  
 

AF

LED brandt

O 1

   

- Herhaal de procedure met de toets “CH2” om deze
toe te wijzen aan een andere toets van de zender.

O 1

 
   

CH2 = Kanaal voor commando’s
gericht op een accessoires
aangesloten op B1-B2 of voor
commando van twee gekoppelde
motoren.
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Alleen voor de zenderprintkaarten AF43S / AF43SM:
- zet de jumper zoals op de afbeelding afhankelijk van de gebruikte zenderserie.

8 Twee gecombineerde motoren met één besturing aansluiten
Met twee gecombineerde motoren is het mogelijk om alleen opdracht te geven voor het openen (met knop en/of RF-besturing): het hek
zal pas met de automatische sluiting weer sluiten.
• Coördineer de bewegingsrichting van de motoren
klemmen FA-FC en U-V).

en

door de rotatie van motor

te veranderen (verwissel de kabels op de

• Voer alle elektrische aansluitingen alleen
op de besturingskaart van motor uit.
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• De afstellingen en functie-instellingen moeten echter op beide kaarten worden uitgevoerd.

O 1

   

• Sluit de twee kaarten op elkaar aan, zoals aangegeven.

• Zet de aangegeven dips 2 en 1 op beide kaarten op ON.

• Steek de AF-kaart alleen op de printplaat van
motor .
De zendertoets voor het openen moet op
kanaal CH2 van motor worden opgeslagen.

O 1

         1 

10 Onderhoud
10.1 Gepland onderhoud

10.2 Problemen oplossen
PROBLEMEN

MOGELIJKE OORZAKEN

CONTROLE EN OPLOSSING

Het hek opent en
sluit niet

• Er is geen stroom
• De aandrijving is ontgrendeld of het luikje op jet
ontgrendelingsysteem is open
• De batterij van de zender is leeg
• De zender is stuk
• De stopknop zit vast of is stuk
• De knop om te openen/sluiten of de schakelaar met sleutel zitten vast
• Fotocellen op tussenstop

• Controleer de netstroom
• Raadpleeg de technische service
• Vervang de batterijen
• Raadpleeg de technische service
• Raadpleeg de technische service
• Raadpleeg de technische service
• Raadpleeg de technische service

Het hek gaat open
maar sluit niet

• De fotocellen worden door iets in werking gezet
• Veiligheidsrand signaleert

• Controleer of de fotocellen schoon zijn
en goed werken
• Raadpleeg de technische service

Het hek sluit maar
opent niet

• Veiligheidsrand signaleert

• Raadpleeg de technische service

Het knipperlicht
werkt niet

• Lampje verbrand

• Raadpleeg de technische service
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Routine-onderhoud ten laste van de gebruiker: de glaasjes op de fotocellen schoonmaken; controleren of de
veiligheidsmechanismen goed werken; voorwerpen verwijderen die de bewegingen van het hek kunnen hinderen.
Wij raden aan regelmatig de smering te controleren en of de schroeven waarmee het systeem is vastgezet, niet losgekomen zijn.
Controleer de beveiligingen op de volgende manier: houd een voorwerp voor de fotocellen tijdens de sluitbeweging. Als het systeem de
beweging omkeert, werken de fotocellen goed.
Dit is het enige onderhoud waarvoor de spanning voor het hek ingeschakeld moet zijn.
Voordat u het systeem of het hek onderhoudt, zet u de stroom uit om te voorkomen dat het hek gevaarlijke bewegingen maakt.
Reinig de fotocellen met een doek die u lichtjes bevochtigd met water. Gebruik geen verdunners of andere chemische producten omdat
deze de fotocellen kunnen beschadigen.
Als u abnormale trillingen voelt of knarsende geluiden hoort, smeert u de scharnierpunten met vet zoals op de afbeelding hieronder.
- Controleer of er geen begroeiing is voor de fotocellen en of niets de beweging van het hek belemmert.

Onderhoudsregister ten laste van de klant (om de 6 maanden invullen)
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Datum

Opmerkingen

Handtekening

13.3 Bijzonder onderhoud
In de volgende tabel kunt u bilzondere onderhoudswerkzaamheden noteren, reparaties of verbeteringen die door externe,
gespecialiseerde bedrijven zijn uitgevoerd.
Opm. Elk eenmalig onderhoud moeten worden uitgevoerd door gespecialiseerde technici.
Register voor eenmalig onderhoud
Stempel van de installateur

Naam van de bediener
Datum onderhoud
Handtekening technicus
Opdrachtgever

Onderhoud __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Stempel van de installateur

Naam van de bediener
Datum onderhoud
Handtekening technicus
Opdrachtgever

Onderhoud __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Stempel van de installateur

Naam van de bediener
Datum onderhoud
Handtekening technicus
Opdrachtgever

Onderhoud __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Stempel van de installateur

Naam van de bediener
Datum onderhoud
Handtekening technicus
Opdrachtgever

Onderhoud __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Stempel van de installateur

Naam van de bediener
Datum onderhoud
Handtekening technicus
Opdrachtgever

14 Buiten gebruik stellen en slopen
CAME S.p.A. past in het bedrijf een milieubeheersysteem toe met certificaat UNI EN ISO 14001 ter garantie van een werkwijze
die het milieu respecteert.
Wij verzoeken u om dit eveneens te doen. CAME is van mening dat milieubehoud een van de steunpilaren is waarop onze bedrijfs- en
marktpolitiek rusten door simpelweg enkele eenvoudige afvalvoorschriften na te leven:
DE VERPAKKING VERWIJDEREN
De verpakkingsmaterialen zoals karton, plastic enz. Kunnen gewoon bij het huishoudelijke afval worden gerekend en zonder problemen
worden gescheiden voor de recyclage ervan.
Controleer voordat u dit doet altijd eerst de voorschriften die gelden op de plaats van installatie.
VERVUIL HET MILIEU NIET MET AFVAL!
HET PRODUC SLOPEN
Onze producten zijn gemaakt van verschillende materialen. De meeste daarvan zoals aluminium, plastic, ijzer en elektrische draden,
kunnen worden ingedeeld bij het gewone huishoudelijke niet organisch afval. U kunt deze materialen recyclen door ze te scheiden en
naar erkende afvalophaalcentra te brengen.
Andere componenten (zoals elektronische printkaarten, batterijen enz.) kunnen echter vervuilen.
U dient deze te overhandigen aan bedrijven met een vergunning voor het ophalen en verwerken van deze materialen.
Controleer voordat u dit doet altijd eerst de voorschriften die gelden op de plaats waar u het product sloopt.
VERVUIL HET MILIEU NIET!

12 VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Verklaring
- Came S.p.A. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere ter zake doende
voorschriften van de richtlijnen 2006/42/EG en 2004/108/EG.
Op verzoek is een kopie van de verklaring van overeenstemming verkrijgbaar.
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Onderhoud __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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