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ALGEMENE WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR

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.
De producent wijst iedere aansprakelijkheid af voor het gebruik van niet-originele producten. Dergelijk gebruik maakt
tevens de garantie ongeldig. • Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de producent
of de geautoriseerde technische service of in ieder geval door iemand met een soortgelijke bevoegdheid, om gevaar te
voorkomen. • 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 machinerichtlijn 2006/42/EG van toepassing is. • De eindinstallatie moet conform de machinerichtlijn
2006/42/EG en de geldige 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. • Indien deze nog niet aanwezig is, breng een permanente sticker aan waarop aangegeven staat hoe de
handmatige ontgrendeling bij het bijbehorende aandrijfelement gebruikt moet worden. • Bewaar deze handleiding in het
technische informatieblad samen met de handleidingen van de andere apparaten die gebruikt worden voor de realisatie
van de automatiseringsinstallatie. • Eventuele restrisico's moeten door middel van geschikte en duidelijk zichtbare
pictogrammen worden aangegeven en de betekenis ervan moet aan de eindgebruiker worden uitgelegd. • Na de voltooiing
van de installatie moet het identificatieplaatje van de machine op een goed zichtbare plek worden gemonteerd. • 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.
• Zorg ervoor dat u de eindgebruiker alle gebruikershandleidingen overhandigt die bij de producten horen waaruit de
uiteindelijke machine bestaat. • Dit product mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor het expliciet is
bestemd. Elk ander gebruik moet als gevaarlijk worden beschouwd. • Zorg ervoor dat, conform de installatievoorschriften,
het voedingsnet voorzien is van een meerpolige onderbrekingsschakelaar die beveiliging biedt bij omstandigheden die
gelden voor overspanningscategorie III. • 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. • Vergewis u ervan
dat tijdens de installatie de stroom is uitgeschakeld. • De elektrische kabels moeten door daarvoor bestemde buizen,
geleiders of goten worden geleid teneinde geschikte bescherming tegen mechanische schade te garanderen. • Gebruik
geschikte beveiligingsinrichtingen om mogelijke mechanische risico's te vermijden als gevolg van de aanwezigheid van
personen binnen het bewegingsgebied van de automatisering. • De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele schade die is veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd en onverstandig gebruik. • 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. • Alle vaste bedieningen moeten na de installatie duidelijk zichtbaar zijn en zich op een
zodanige plek bevinden dat het geleide deel direct zichtbaar is, maar toch ver van de bewegende delen. Als er een holdto-run-bediening is, moet deze op een minimale hoogte van 1,5 m van de grond en buiten het bereik van onbevoegden
geïnstalleerd worden. • 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. • 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. • Plaats waar nodig duidelijk zichtbare waarschuwingsborden. • Verifieer of er eindaanslagen voor het openen en
sluiten zijn. • Controleer of er al geschikte mechanische aanslagen zijn. • Verifieer of de beweging van het geleide deel
geen beknelling kan veroorzaken tussen het geleide deel en de vaste delen rondom. • Let op dat de automatisering niet
nat wordt gemaakt met directe waterstralen (sproeisystemen, hogedrukreinigers, etc.). • Omhein naar behoren de hele
plek om de toegang van onbevoegden, in het bijzonder minderjarigen en kinderen, te voorkomen.

Mogelijk gevaarlijke punten voor personen

Doorgang verboden.
Gevaar voor beknelling.
Gevaar voor beknelling van handen.
Gevaar voor beknelling van voeten.
Gevaar door spanning.
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Zorg ervoor dat de automatisering op een stevig en stootvast oppervlak wordt geïnstalleerd. • Controleer of de
installatieplek geschikt is voor het aangegeven temperatuurbereik. • Alvorens te beginnen met de installatie van de
automatisering, dient u te controleren of het geleide deel in goede mechanische staat verkeert, in evenwicht is en
of het goed opent en sluit. Als dit niet in orde is, zorg dan eerst dat aan de veiligheidsverplichtingen is voldaan. •
Monteer de automatisering niet op elementen die door kunnen buigen. Voeg, indien nodig, versterkingen toe aan de
bevestigingspunten. • Installeer niet op vleugels die niet recht liggen. • Monteer de automatisering niet ondersteboven.
• De rail aan de bovenkant mag geen wrijving veroorzaken. • 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. • Voorkom verbrijzeling van vingers tussen de tandheugel en het tandwiel. • Vergewis u ervan dat het
hek stabiel is, goed opent en sluit, en de wielen goed werken en voldoende gesmeerd zijn. • Verifieer of de beweging van
het geleide deel geen beknelling kan veroorzaken tussen het geleide deel en de vaste delen rondom.
Dit kan worden bereikt als de afstand niet groter dan 8 mm is.
Echter, de volgende afstanden worden voldoende geacht om beknelling van de aangegeven lichaamsdelen te voorkomen:
voor vingers: een afstand groter dan 25 mm;
voor voeten: een afstand groter dan 50 mm;
voor het hoofd: een afstand groter dan 300 mm;
en voor het hele lichaam: een afstand groter dan 500 mm.
Als deze afstanden niet gegarandeerd kunnen worden, is een bescherming noodzakelijk.

GEGEVENS EN INFORMATIE OVER HET PRODUCT
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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
BXV04AGS - Automatisering met 24 V-motor, inclusief printplaat met display, ingebouwde radiodecodering, bewegingscontrole en obstakeldetectie voor hekken van
max. 400 kg zwaar en max. 14 m lang. Cover grijs RAL7024.
BXV06AGS - Automatisering met 24 V-motor, inclusief printplaat met display, ingebouwde radiodecodering, bewegingscontrole en obstakeldetectie voor hekken van
max. 600 kg zwaar en max. 18 m lang. Cover grijs RAL7024.
BXV08AGS - Automatisering met 24 V-motor, inclusief printplaat met display, ingebouwde radiodecodering, bewegingscontrole en obstakeldetectie voor hekken van
max. 800 kg zwaar en max. 20 m lang. Cover grijs RAL7024.
BXV10AGS - Automatisering met 24 V-motor, inclusief printplaat met display, ingebouwde radiodecodering, bewegingscontrole en obstakeldetectie voor hekken van
max. 1000 kg zwaar en max. 20 m lang. Cover grijs RAL7024.
BXV04RGS - Automatisering met 24 V-motor, inclusief printplaat met display, ingebouwde radiodecodering, bewegingscontrole en obstakeldetectie voor hekken van
max. 400 kg zwaar en max. 14 m lang. Cover grijs RAL7024.
BXV06RGS - Automatisering met 24 V-motor, inclusief printplaat met display, ingebouwde radiodecodering, bewegingscontrole en obstakeldetectie voor hekken van
max. 600 kg zwaar en max. 18 m lang. Cover grijs RAL7024.
BXV08RGS - Automatisering met 24 V-motor, inclusief printplaat met display, ingebouwde radiodecodering, bewegingscontrole en obstakeldetectie voor hekken van
max. 800 kg zwaar en max. 20 m lang. Cover grijs RAL7024.
BXV10RGS - Automatisering met 24 V-motor, inclusief printplaat met display, ingebouwde radiodecodering, bewegingscontrole en obstakeldetectie voor hekken van
max. 1000 kg zwaar en max. 20 m lang. Cover grijs RAL7024.
BXV06AGM - Automatisering met 24 V-motor, inclusief printplaat met display, voorzien van magnetische eindaanslagen, ingebouwde radiodecodering,
bewegingscontrole en obstakeldetectie voor hekken van max. 600 kg zwaar en max. 18 m lang. Cover grijs RAL7024.
BXV10AGM - Automatisering met 24 V-motor, inclusief printplaat met display, voorzien van magnetische eindaanslagen, ingebouwde radiodecodering,
bewegingscontrole en obstakeldetectie voor hekken van max. 1000 kg zwaar en max. 20 m lang. Cover grijs RAL7024.
BXV04ALS - Automatisering met 24 V-motor, inclusief printplaat met display, ingebouwde radiodecodering, bewegingscontrole en obstakeldetectie voor hekken van
max. 400 kg zwaar en max. 14 m lang. Cover grijs RAL7040.
BXV06ALS - Automatisering met 24 V-motor, inclusief printplaat met display, ingebouwde radiodecodering, bewegingscontrole en obstakeldetectie voor hekken van
max. 600 kg zwaar en max. 18 m lang. Cover grijs RAL7040.
BXV08ALS - Automatisering met 24 V-motor, inclusief printplaat met display, ingebouwde radiodecodering, bewegingscontrole en obstakeldetectie voor hekken van
max. 800 kg zwaar en max. 20 m lang. Cover grijs RAL7040.
BXV10ALS - Automatisering met 24 V-motor, inclusief printplaat met display, ingebouwde radiodecodering, bewegingscontrole en obstakeldetectie voor hekken van
max. 1000 kg zwaar en max. 20 m lang. Cover grijs RAL7040.

Gebruiksbestemming
Een ideale oplossing voor online schuifhekken bij woningen en appartementencomplexen
Elke andere installatie en soorten gebruik die niet overeenstemmen met wat is voorgeschreven in deze handleiding, zijn verboden.

Beschrijving van de onderdelen

1 -Kap
2 -Steun printplaathouder
3 -Motor
4 - Bevestigingsplaat
5 - Houder voor 2 noodbatterijen
6 - Transformator
7 - Mechanische eindaanslag
8 - Opening voor de doorgang van het ontgrendelingskoord
9 - Plaats voor module RGP1
10 - Plaats voor thermostaat met patroon
11 - Beschermende afdekking voor printplaat

12 - Printplaat
13 - Printplaathouder
14 - Plaats voor kaart RLB
15 - Plaats voor module UR042
16 - Plaats voor sensor SMA of RGSM001
17 - Ontgrendelingshendel
18 - Slot
19 - Vleugels voor mechanische eindaanslag
20 - Magnetische eindaanslag *
21 - Vleugels voor magnetische eindaanslag *

* Alleen voor BXV06AGM BXV10AGM

11
19

1

12
13
5
14

6
2

9

7

3

20

15

10

16

8

21

4
17
18

Pag. 6 - Handleiding FA01294-NL - 12/2018 - © CAME S.p.A. - De inhoud van deze handleiding kan op elk ogenblik en zonder verplichting tot waarschuwing vooraf worden gewijzigd. - Vertaling van de originele handleiding

Automatisering

Printplaat
De functies op de ingangs- en uitgangscontacten, de instelling van de tijden en het beheer van de gebruikers worden geconfigureerd en weergegeven
op het display.
Voor een correcte werking moet, alvorens een insteekkaart te plaatsen, VERPLICHT DE NETSPANNING WORDEN UITGESCHAKELD en moeten, indien
aanwezig, de batterijen worden verwijderd.
Voordat u aan de stuurkast gaat werken, dient u de netspanning uit te schakelen en de batterijen, indien aanwezig, te verwijderen.
1 - Klemmenbord voor de aansluiting van de motor
12 - Programmeringstoetsen
2 - Klemmenbord voor de aansluiting van de encoder
13 - Klemmenbord voor de aansluiting van de synchrone of CRP-aansluiting
3 - Klemmenbord voor de aansluiting van de eindaanslagen
14 - Klemmenbord voor de aansluiting van het codeklavier
4 - Klemmenbord voor de aansluiting van de bedieningen en beveiligingen
15 - Klemmenbord voor de aansluiting van de transponderlezer
5 - Klemmenbord voor de aansluiting van de antenne
16 - Connector voor GSM-module
6 - Connector voor de rf-insteekkaart (AF)
17 - Klemmenbord voor de aansluiting van de RGP1-module
7 - Connector voor memory roll-kaart
18 - Klemmenbord voor de aansluiting van de signaleringsapparatuur
8 - Connector voor decoderingskaart R700 of R800
19 - Zekering voor de uitrustingen
9 - Connector voor RSE-kaart
20 - Klemmenbord voor de voeding van de printplaat
10 - Connector voor RIOCN8WS-kaart
21 - Lijnzekering
11 - Display
22 - Klemmenbord voor de voeding

❶

❷
❸

❹

❺

❾

❽ ❼ ❻

Haal de afdekking van de printplaat om de insteekkaarten op de daarvoor bestemde connectoren te kunnen plaatsen.

AF

R
R80700
0
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Alle aansluitingen zijn beveiligd met snelzekeringen.

Afmetingen

145

145
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290

212

85
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85

250

300

Gebruikslimieten
MODELLEN
Tandwielmodule
Max. vleugellengte (m)
Maximaal vleugelgewicht (kg)
MODELLEN
Tandwielmodule
Max. vleugellengte (m)
Maximaal vleugelgewicht (kg)

BXV04AGS
4
14
400

BXV06AGS
4
18
600

BXV06AGM
4
18
600

BXV08AGS
4
20
800
BXV10AGM
4
20
1000

BXV10AGS
4
20
1000
BXV04ALS
4
14
400

BXV04RGS
4
14
400

BXV06RGS
4
18
600

BXV06ALS
4
18
600

BXV08RGS
4
20
800

BXV08ALS
4
20
800

BXV10RGS
4
20
1000
BXV10ALS
4
20
1000
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106

363

117
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Technische specificaties
MODELLEN
Voeding (V - 50/60 Hz)
Motorvoeding (V)
Verbruik in stand-by (W)
Vermogen (W)
Maximale opgenomen stroom (A)
Kleur
Bedrijfstemperatuur (°C)
Drukkracht (N)
Bewegingssnelheid (m/min)
Bedrijfsduur (s)
Inschakelduur
IP-Beschermingsgraad
Isolatieklasse
MODELLEN
Voeding (V - 50/60 Hz)
Motorvoeding (V)
Verbruik in stand-by (W)
Vermogen (W)
Maximale opgenomen stroom (A)
Kleur
Bedrijfstemperatuur (°C)
Drukkracht (N)
Bewegingssnelheid (m/min)
Bedrijfsduur (s)
Inschakelduur
IP-Beschermingsgraad
Isolatieklasse

BXV04AGS
230 AC
24 DC
5,5
170
7
RAL 7024
-20 ÷ +55
350
12
180
INTENSIEF
GEBRUIK
44
I

BXV06AGS
230 AC
24 DC
5.5
270
11
RAL 7024
-20 ÷ +55
600
12
180
INTENSIEF
GEBRUIK
44
I

BXV06AGM
230 AC
24 DC
5.5
270
11
RAL 7024
-20 ÷ +55
600
12
180
INTENSIEF
GEBRUIK
44
I

BXV08AGS
230 AC
24 DC
5.5
400
16
RAL 7024
-20 ÷ +55
800
11
180
INTENSIEF
GEBRUIK
44
I
BXV10AGM
230 AC
24 DC
5.5
400
16
RAL 7024
-20 ÷ +55
1000
11
180
INTENSIEF
GEBRUIK
44
I

BXV10AGS
230 AC
24 DC
5.5
400
16
RAL 7024
-20 ÷ +55
1000
11
180
INTENSIEF
GEBRUIK
44
I
BXV04ALS
230 AC
24 DC
5,5
170
7
RAL 7040
-20 ÷ +55
350
12
180
INTENSIEF
GEBRUIK
44
I

BXV04RGS
110 AC
24 DC
5.5
170
7
RAL 7024
-20 ÷ +55
350
12
180
INTENSIEF
GEBRUIK
44
I

BXV06RGS
110 AC
24 DC
5.5
270
11
RAL 7024
-20 ÷ +55
600
12
180
INTENSIEF
GEBRUIK
44
I

BXV06ALS
230 AC
24 DC
5.5
270
11
RAL 7040
-20 ÷ +55
600
12
180
INTENSIEF
GEBRUIK
44
I

BXV08RGS
110 AC
24 DC
5.5
400
16
RAL 7024
-20 ÷ +55
800
11
180
INTENSIEF
GEBRUIK
44
I

BXV08ALS
230 AC
24 DC
5.5
400
16
RAL 7040
-20 ÷ +55
800
11
180
INTENSIEF
GEBRUIK
44
I

BXV10RGS
110 AC
24 DC
5.5
400
16
RAL 7024
-20 ÷ +55
1000
11
180
INTENSIEF
GEBRUIK
44
I
BXV10ALS
230 AC
24 DC
5.5
400
16
RAL 7040
-20 ÷ +55
1000
11
180
INTENSIEF
GEBRUIK
44
I

Zekeringentabel
MODELLEN
Lijnzekering
Zekering uitrustingen
MODELLEN
Lijnzekering
Zekering uitrustingen

BXV04AGS
1,6 A-F
2 A-F

BXV06AGS
1,6 A-F
2 A-F

BXV06AGM
1,6 A-F
2 A-F

BXV08AGS
1,6 A-F
2 A-F
BXV10AGM
1,6 A-F
2 A-F

BXV10AGS
1,6 A-F
2 A-F
BXV04ALS
1,6 A-F
2 A-F

BXV04RGS
3,15 A-F
2 A-F

BXV06RGS
3,15 A-F
2 A-F

BXV06ALS
1,6 A-F
2 A-F

BXV08RGS
3,15 A-F
2 A-F

BXV08ALS
1,6 A-F
2 A-F

BXV10RGS
3,15 A-F
2 A-F
BXV10ALS
1,6 A-F
2 A-F

KABELLENGTE (m)
Voeding 230 V AC
Knipperlicht 230 V AC
TX fotocellen
RX fotocellen
Bedieningsapparatuur
Antenne

< 10
3G x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm²
2 x 0,5 mm²
4 x 0,5 mm²
*aant. x 0,5 mm²

10 tot 20
3G x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm²
2 x 0,5 mm²
4 x 0,5 mm²
*aant. x 0,5 mm²
RG58 max 10 m

20 tot 30
3G x 2,5 mm²
2 x 1,5 mm²
2 x 0,5 mm²
4 x 0,5 mm²
*aant. x 0,5 mm²

*aant. = lees de montage-instructies van het product - Let op: de maten van de kabels kunnen variëren afhankelijk van het motorvermogen en de
kabellengte.
Gebruik met een voeding van 230 V en bij buitentoepassing kabels van het type H05RN-F conform 60245 IEC 57 (IEC); gebruik bij binnentoepassing
kabels van het type H05VV-F conform 60227 IEC 53 (IEC). Voor voedingen tot 48 V kunnen er kabels van het type FROR 20-22 II conform EN 50267-2-1 (CEI)
worden gebruikt.
Gebruik voor de aansluiting van de antenne een RG58-kabel (aanbevolen tot max. 5 m).
Gebruik voor de synchrone en CRP-aansluiting een UTP CAT5-kabel (maximaal 1000 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 belastingen 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.
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Kabelsoorten en minimale diktematen

INSTALLATIE

De afbeeldingen hebben betrekking op de installatie van de automatisering aan de linkerkant.

Verrichtingen vooraf
Graaf een gat voor de bekisting.
Leg de ribbelbuizen die nodig zijn voor de aansluitingen die uit de aftakdoos komen.

40
0
24

400
800
Voor de aansluiting van de motor raden we een ribbelbuis met Ø 40 mm aan, en voor de uitrustingen buizen met Ø 25 mm.
Zorg voor een buis Ø 20 mm voor de eventuele doorgang van het externe ontgrendelingskoord.
Het aantal buizen hangt af van het systeem en de geplande uitrustingen.

De bevestigingsplaat plaatsen
Gebruik een bekisting die groter is dan de bevestigingsplaat.
Plaats de bekisting 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.

50
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De illustraties dienen slechts als voorbeelden, aangezien de ruimte voor de bevestiging van de automatisering en de uitrustingen varieert afhankelijk van
de plaats van installatie. De technicus die het systeem installeert zal de meest geschikte oplossing moeten kiezen.

a

De buizen moeten door de daarvoor bestemde openingen lopen.
UNI 5588 M12

Ø 12
UNI 5734

2

Bevestig de tandheugel.
Zie de paragraaf DE TANDHEUGEL BEVESTIGEN.
Plaats 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 cement hard is geworden.

106

95

Verwijder de bekisting.
Vul het gat met aarde rondom het blok cement.
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Steek de meegeleverde schroeven in de bevestigingsplaat.
Zet de schroeven vast met de meegeleverde moeren.
Trek de voorgevormde ankers uit met een schroevendraaier.
Plaats de bevestigingsplaat in het ijzeren rooster.

De automatisering gereedmaken
Verwijder de kap van de automatisering.
Plaats de automatisering op de bevestigingsplaat.
De elektrische kabels moeten onder de bekisting van de automatisering lopen.

Maak een gat in de wartel.
Til de automatisering 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.

5 ÷ 10
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Verwijder de moeren van de schroeven.
Steek de elektrische kabels in de buizen en laat ze circa 1500 mm uitsteken.

De tandheugel bevestigen

Gebruik voor de assemblage van de modules van de tandheugel een overgebleven, ongebruikt stuk en plaats dit onder het samenvoegingspunt en zet
het met twee klemmen vast.

Koppeling tandwiel-tandheugel afstellen
Open en sluit het hek handmatig.
Stel de koppelingsafstand tandwiel-tandheugel af met de pootjes met schroefdraad (verticale afstelling) en de sleufopeningen (horizontale afstelling).

1÷2

1÷2

Het gewicht van het hek mag geen druk op de automatisering uitoefenen.
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Ontgrendel de automatisering.
Plaats de tandheugel op het tandwiel.
Las of bevestig de tandheugel over de gehele lengte aan het hek.

De automatisering bevestigen
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Bevestig de automatisering pas als de koppeling tandwiel-tandheugel is afgesteld.
Bevestig de automatisering met de borgringen en moeren aan de bevestigingsplaat.

De eindaanslagpunten met de mechanische eindaanslagen bepalen
Open het hek.
Plaats de vin van de eindaanslag voor het openen op de tandheugel.
De veer moet de microschakelaar laten klikken.
Bevestig de vin van de eindaanslag voor de opening met de (meegeleverde) stelschroeven.

~ 20 mm

Sluit het hek.
Plaats de vin van de eindaanslag voor het sluiten op de tandheugel.
De veer moet de microschakelaar laten klikken.
Bevestig de vin van de eindaanslag voor het sluiten met de (meegeleverde) stelschroeven.

~ 20

De eindaanslagpunten met de magnetische eindaanslagen bepalen *

~ 20

Bevestig de houder aan de tandheugel met gebruik van de (meegeleverde) stelschroeven.
De magneet van de eindaanslagvin moet loodrecht op de magnetische sensor zitten.
Bevestig de eindaanslagvin met de (meegeleverde) schroef.

10 < 30

De magneet van de vin moet op een afstand van 10 tot 30 mm van de magnetische sensor zitten.
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* Alleen voor BXV06AGM BXV10AGM
Open het hek.
Plaats de magnetische vin van de eindaanslag voor het openen op de tandheugel.

Sluit het hek.
Plaats de magnetische vin van de eindaanslag voor het sluiten op de tandheugel.

~ 20

Bevestig de houder aan de tandheugel met gebruik van de (meegeleverde) stelschroeven.
De magneet van de eindaanslagvin moet loodrecht op de magnetische sensor zitten.
Bevestig de eindaanslagvin met de (meegeleverde) schroef.

10 < 30
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De magneet van de vin moet op een afstand van 10 tot 30 mm van de magnetische sensor zitten.

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

Voer de elektrische aansluitingen uit volgens de geldende bepalingen.
De elektrische kabels mogen niet in contact komen met onderdelen die tijdens de werking heet kunnen worden (bijvoorbeeld: motor en transformator).

Voeding
Vergewis u ervan dat tijdens de installatie de stroom is uitgeschakeld.
Voordat u aan de stuurkast gaat werken, dient u de netspanning uit te schakelen en de batterijen, indien aanwezig, te verwijderen.

Aansluiting aan het elektriciteitsnet (120/230 V AC - 50/60 Hz)

Uitgang voeding voor uitrustingen
De uitgang levert doorgaans 24 V AC.
De uitgang levert 24 V DC als de batterijen ingrijpen.
De som van de stroomopnames van de verbonden
uitrustingen mag niet hoger zijn dan 40 W.

L
N
24 0

110 / 230 V AC - 50/60 Hz

10 11 E

5
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Doorgang van de elektriciteitskabels

Signaleringsapparatuur
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Maximale belastbaarheid van contact 10 - 5 24 V
AC/DC - 3W

10 11 E

Maximale belastbaarheid van contact 10 - E 24 V
AC/DC - 25 W

5

1 - Extra lamp
Voor een betere verlichting van de bewegingsruimte.

2 - Extra knipperlicht
Knippert tijdens het openen en sluiten van de
automatisering.

2

3 - Lampje automatiseringsstatus
Geef de status van de automatisering aan.

1
3
Bedieningsapparatuur
1 - Antenne met RG58-kabel
2 - Stopknop (N.C.-contact)
Stopt het hek en deactiveert de eventuele automatische sluiting. Gebruik een bediening om de beweging te hervatten.
Als het contact niet wordt gebruikt, moet het tijdens de programmering gedeactiveerd worden.
3 - Bedieningsapparatuur
Functie ALLEEN OPENEN of GEDEELTELIJKE OPENING
Opent het hek helemaal of gedeeltelijk.
4 - Bedieningsapparatuur
Functie OPENEN-SLUITEN (stap-voor-stap) of OPENEN-STOPPEN-SLUITEN-STOPPEN (sequentieel)
5 - Lezer voor kaarten
6 - Transponderlezer
7 - Codeklavier

1 2 3P 7

10 TS 2 CX CY

FC FA F

+ E -

24 0

10 11 E

4

5

5

S1 GND

A B

M N

1

2

3

6

7

A B GND

Veiligheidsapparatuur
Configureer tijdens de programmering het type actie dat moet worden uitgevoerd door het aan de ingang aangesloten apparaat.
Sluit de veiligheidsuitrustingen aan de ingangen CX en/of CY aan.

Fotocellen
Standaardaansluiting

Standaardaansluiting

Fotocellen DELTA

Fotocellen DIR / DELTA-S

Er kan slechts één paar fotocellen worden aangesloten.
1 2 3P 7

+ 10 11 NO C NC

10 TS 2 CX CY

FC FA

+ 10 11

RX

Er kunnen meerdere paren fotocellen worden aangesloten.
1 2 3P 7

TX

+ 10 2 TX C NC

Aansluiting met veiligheidstest

Fotocellen DELTA

Fotocellen DIR / DELTA-S

1 2 3P 7

+ 10 11 NO C NC

10 TS 2 CX CY

Zie functie F5 veiligheidstest.

Standaardaansluiting
10 TS 2 CX CY

+ 10 2 TX C NC

RX

Zie functie F5 veiligheidstest.

Veiligheidslijst

1 2 3P 7

1 2 3P 7

TX

FC FA

C NO NC

DFWN

TX

Er kunnen
meerdere
paren fotocellen
worden aangesloten.
DIR
/ DELTA-S
Collegamento
test sicurezza

FC FA

+ 10 11

RX

FC FA

TX 2

RX

Aansluiting met veiligheidstest
Er kanCollegamento
slechts één paar
fotocellen
worden aangesloten.
DELTA
test
sicurezza

10 TS 2 CX CY

10 TS 2 CX CY

FC FA

TX 2

TX
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Als de contacten CX en CY niet worden gebruikt, moeten ze tijdens de programmering worden gedeactiveerd.

PROGRAMMERING
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Functie van de programmeringstoetsen
1 - Toets ESC

888

Hiermee:
verlaat u de menu's
annuleert u wijzigingen
keert u terug naar het vorige scherm
**elemento sostitutivo non tradotto**, als de automatisering zich in werkingsmodus bevindt

2 - Toetsen < >
Hiermee:
kunt u door de menu-items navigeren
stelt u een hogere of lagere waarde in
**elemento sostitutivo non tradotto**, als de automatisering zich in werkingsmodus bevindt

3 - Toets ENTER
Hiermee:
krijgt u toegang tot de menu's
bevestigt u de keuze

Totale stop
Stopt het hek en deactiveert de eventuele automatische sluiting. Gebruik een bediening om de beweging te hervatten.
F1

Totale stop

OFF (default)
ON

Ingang CX

OFF (default)
C1 = Weer openen tijdens het sluiten (fotocellen)
C2 = Weer sluiten tijdens het openen (fotocellen)
C3 = Gedeeltelijke stop
C4 = Wachten voor obstakel (fotocellen)
C7 = Weer openen tijdens het sluiten (veiligheidslijsten)
C8 = Weer sluiten tijdens het openen (veiligheidslijsten)

Ingang CY

OFF (default)
C1 = Weer openen tijdens het sluiten (fotocellen)
C2 = Weer sluiten tijdens het openen (fotocellen)
C3 = Gedeeltelijke stop Alleen met [Autom. sluiting] actief.
C4 = Wachten voor obstakel (fotocellen)
C7 = Weer openen tijdens het sluiten (veiligheidslijsten)
C8 = Weer sluiten tijdens het openen (veiligheidslijsten)

Ingang CX
Koppelt een functie aan de ingang CX.
F2

Ingang CY
Koppelt een functie aan de ingang CY.
F3

Veiligheidstest
Activeert de besturing van de juiste werking van de aan de ingangen verbonden fotocellen, na elke instructie voor openen en sluiten.
F5

Veiligheidstest

0 = gedeactiveerd (default)
1 = CX
2 = CY
4 = CX+CY

Hold-to-run
Met deze functie actief wordt de beweging van de automatisering (openen of sluiten) onderbroken als de bediening wordt losgelaten.

F6

Hold-to-run

0 = gedeactiveerd (default)
1 = geactiveerd

Instructie 2-7
Voor de koppeling van een instructie aan het apparaat verbonden aan 2-7.
F7

Instructie 2-7

0 = Stap voor stap (default)
1 = Sequentieel
2 = Openen
3 = Sluiten

Instructie 2-3P
Koppelt een instructie aan het apparaat verbonden aan 2-3P.
F8

Instructie 2-3P

1 = Gedeeltelijke opening
De duur van de gedeeltelijke opening wordt ingesteld met de functie [Duur
gedeeltelijke opening].
2 = Openen

Obst. bij stilstaande motor
Met deze functie actief blijft het hek stilstaan als de beveiligingen een obstakel detecteren. De functie werkt bij: gesloten hek, open hek of na een totale stop.
F9

Obst. bij stilstaande motor

OFF (default)
ON

Lampje opening

0 = Lampje aan (default) - Het lampje blijft branden als het hek beweegt of open is.
1 = Lampje knippert - Het lampje knippert elke halve seconde als het hek opent en
blijft branden als het hek open is. Het lampje knippert elke seconde als het hek sluit en
is uit als het hek gesloten is.

Lampje opening
Geeft de status van het hek aan.
F10

Encoder
Beheert de vertragingen, de obstakeldetectie en de gevoeligheid van de automatisering.
F11

Encoder

ON (default)
OFF

Vertraagde start
Voor de instelling van een vertraging van enkele seconden na elke instructie voor openen en sluiten.
F12

Vertraagde start

OFF (default)
ON

Type sensor

0 = Transponder
1 = Keypad (Default)

Type sensor
Stelt het type besturing in.
F14
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De activering van de functie deactiveert alle andere bedieningen.

Extra lamp
Hiermee kan de werkingsmodus worden gekozen van de verlichting die is aangesloten aan de uitgang.
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F18

Extra lamp

0 = Knipperlicht (default)
1 = Cycluslamp
De lamp blijft uit als er geen tijd voor de automatische sluiting wordt ingesteld.

Aut. sluiting
Stelt de tijd in die moet verstrijken voordat de automatische sluiting geactiveerd wordt als eenmaal het eindaanslagpunt voor de opening is bereikt.
De functie wordt niet geactiveerd als de beveiligingen ingrijpen bij de detectie van een obstakel, na een totale stop of als er geen stroom is.
F19

Aut. sluiting

OFF (default)
1 tot 180 seconden

Tijd voor automatisch sluiten na gedeeltelijke opening
Stelt de tijd in die moet verstrijken voordat de automatische sluiting geactiveerd wordt, nadat een instructie voor gedeeltelijke opening is gegeven.
De functie wordt niet geactiveerd als de beveiligingen ingrijpen bij de detectie van een obstakel, na een totale stop of als er geen stroom is.
Niet de functie [Aut. sluiting] deactiveren.
F20

Tijd voor automatisch sluiten
na gedeeltelijke opening

OFF
1 tot 180 seconden (default 10 seconden)

Duur waarschuwingsknipperlicht
Stelt de duur in voor de activering van het knipperlicht vooraf, voor elke beweging.
F21

Duur
waarschuwingsknipperlicht

OFF (default)
1 tot 10 seconden

Openingssnelheid
Stelt de openingssnelheid in (percentage van de maximale snelheid).
F28

Openingssnelheid

60% tot 100% (default)

Vertragingssnelheid
Stelt de vertragingssnelheid bij het openen en sluiten in (percentage van de maximale snelheid).
Deze functie verschijnt alleen als de functie Encoder geactiveerd is.
F30

Vertragingssnelheid

10% tot 50% (default)

Gevoeligheid baan
Stelt de gevoeligheid in waarmee obstakels worden gedetecteerd tijdens de beweging.
F34

Gevoeligheid baan

10% tot 100% (default) - 10% = maximale gevoeligheid - 100% = minimale
gevoeligheid

Gevoeligheid vertraging
Regelt de gevoeligheid waarmee obstakels worden gedetecteerd tijdens de vertragingsfase.
F35

Gevoeligheid vertraging

10% tot 100% (default) - 10% = maximale gevoeligheid - 100% = minimale
gevoeligheid

Punt ged. opening
Regelt de gedeeltelijke opening van de automatisering (percentage van de totale baan).
Deze functie verschijnt alleen als de functie Encoder geactiveerd is.
F36

Punt ged. opening

10% (default) tot 80%

Punt vertr. opening
Stelt het beginpunt van de vertraging tijdens het openen in (percentage van de totale baan).
Deze functie verschijnt alleen als de functie [Encoder] geactiveerd is.
Punt vertr. opening

10% tot 60% (default 25% )

Punt vertr. sluiting
Stelt het beginpunt van de vertraging tijdens het sluiten in (percentage van de totale baan).
Deze functie verschijnt alleen als de functie [Encoder] geactiveerd is.
F38

Punt vertr. sluiting

10% tot 60% (default 25% )

RSE
Configureert de functie die de insteekkaart op de RSE-connector moet uitvoeren.
F49

RSE

0 = Gedeactiveerd (default)
1 = Synchroon
3 = CRP

Gegevens opslaan
Slaat op het opslagapparaat (memory roll of USB-stick) de gegevens van de gebruikers, de timers en configuraties op.
De functie wordt alleen weergegeven als er een stick in de USB-poort zit of als een memory roll op de printplaat is geplaatst.
F50

Gegevens opslaan

0 = Gedeactiveerd (default)
1 = Geactiveerd

Gegevens lezen
Laadt van het opslagapparaat (memory roll of USB-stick) de gegevens van de gebruikers, de timers en configuraties.
De functie wordt alleen weergegeven als er een stick in de USB-poort zit of als een memory roll op de printplaat is geplaatst.
F51

Gegevens lezen

0 = Gedeactiveerd (default)
1 = Geactiveerd

Overdracht parameters MASTER-SLAVE
Activeert het delen van de parameters die op het Master-hek geprogrammeerd zijn met het Slave-hek.
Deze functie verschijnt alleen als de functie [RSE] in Synchroon actief is.
F52

Overdracht parameters
MASTER-SLAVE

OFF (default)
ON

Openingsrichting
Stelt de openingsrichting van het hek in.
F54

Openingsrichting

0 = Naar links (default)
1 = Naar rechts

CRP-adres
Wijst een eenduidige identificatiecode (CRP-adres) aan de printplaat toe. De functie is benodigd als er meerdere via CRP aangesloten automatiseringen zijn.
F56

CRP-adres

1 tot 255
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F37

Snelheid RSE
Stelt de communicatiesnelheid van het systeem voor verbinding op afstand op de RSE-poort in.
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F63

Snelheid RSE

0 = 1200 bps
1 = 2400 bps
2 = 4800 bps
3 = 9600 bps
4 = 14400 bps
5 = 19200 bps
6 = 38400 bps (default)
7 = 57600 bps
8 = 115200 bps

RIO ED T1
Hiermee kan een van de beschikbare functies aan een draadloze beveiliging worden gekoppeld.
De functie verschijnt alleen als er een interfacekaart voor draadloze apparatuur aanwezig is.
F65

RIO ED T1

OFF (default)
P0
P7
P8

RIO PH T1
Hiermee kan een van de beschikbare functies aan een draadloze beveiliging worden gekoppeld.
De functie verschijnt alleen als er een interfacekaart voor draadloze apparatuur aanwezig is.
F67

RIO PH T1

OFF (default)
P0
P7
P8

RIO PH T1
Hiermee kan een van de beschikbare functies aan een draadloze beveiliging worden gekoppeld.
De functie verschijnt alleen als er een interfacekaart voor draadloze apparatuur aanwezig is.
F67

RIO PH T1

OFF
P1 (default)
P2
P3
P4

RIO PH T2
Hiermee kan een van de beschikbare functies aan een draadloze beveiliging worden gekoppeld.
De functie verschijnt alleen als er een interfacekaart voor draadloze apparatuur aanwezig is.
F68

RIO PH T2

OFF
P1 (default)
P2
P3
P4

Duur gedeeltelijke opening
Hiermee kan de openingsduur van het hek ingesteld worden.
De functie verschijnt alleen als de functie [Encoder] wordt gedeactiveerd.
F71

Duur gedeeltelijke opening

5 tot 40 seconden

Nieuwe gebruiker
Hiermee kunnen maximaal 250 gebruikers worden geregistreerd en aan elk een functie worden gekoppeld.

Download van het portaal docs.came.com het document LIJST MET GEREGISTREERDE GEBRUIKERS. Voer L20180423 in.
U1

Nieuwe gebruiker

1 = Stap-voor-stap
2 = Sequentieel
3 = Openen
4 = Gedeeltelijke opening
1 - Kies de functie die u aan de gebruiker wilt toewijzen.
2 - Druk op ENTER om te bevestigen.
U dient de gebruikerscode in te voeren.
3 - Stuur de code met de bediening.
Herhaal de procedure om meer gebruikers op te slaan.

Gebruiker verwijderen
Verwijdert een opgeslagen gebruiker.
U2

Gebruiker verwijderen

OFF
ON
Gebruik de pijlen om het nummer te kiezen dat gekoppeld is aan de gebruiker die u
wilt verwijderen.
Het is ook mogelijk om de bediening te activeren die gekoppeld is aan de gebruiker die
u wilt verwijderen.
Druk op ENTER om te bevestigen.
De melding CLr verschijnt om de verwijdering te bevestigen.

Alle verwijderen
Verwijdert alle opgeslagen gebruikers.
U3

Alle verwijderen

0 = gedeactiveerd (default)
1 = Annulering

Radiodecodering
Hiermee kan het type radiocodering gekozen worden van de zenders die geactiveerd zijn om de automatisering te besturen.
Als u het type radiocodering van de zenders [Rolling code] of [TW key block] kiest, worden eventuele eerder opgeslagen zenders met een andere
radiocodering geannuleerd.
U4

Radiodecodering

1 = Alle (default)
2 = Rolling code
3 = TWIN

Type motor

1 = 400 kg
2 = 600 kg
3 = 800 kg
4 = 1000 kg

Baan afstellen

OFF
ON

Type motor
Stelt het type geïnstalleerde motor in.
A1

Baan afstellen
Start de zelflering van de baan.
A3
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Deze verrichting kan alleen uitgevoerd worden met een zender of een andere bediening. De kaarten die de bedieningen beheren (AF - R700 - R800)
worden op de connectoren geplaatst.

Parameters resetten
De defaultinstellingen worden gereset en de baanafstelling wordt geannuleerd.
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A4

Parameters resetten

OFF (default)
ON

Telling bewegingen
Hiermee kan het aantal door de automatisering uitgevoerde bewegingen weergegeven worden.
A5

Telling bewegingen

001 = 100 bewegingen
010 = 1000 bewegingen
100 = 10000 bewegingen
999 = 99900 bewegingen
CSI = Onderhoud

Regeling motorkoppel

1 (minimum) tot 5 (maximum)

Regeling motorkoppel
Regelt het motorkoppel.
A6

FW versie
Toont het nummer van de firmwareversie en GUI.
H1

FW versie

Inwerkingstelling
Als de elektrische aansluitingen zijn uitgevoerd, kan de automatisering in werking worden gesteld. Dit mag uitsluitend door ervaren en bevoegd
personeel worden gedaan.
Controleer of er zich geen obstakels binnen het bewegingsgebied bevinden.
Schakel de stroomtoevoer in en begin met programmeren.
Start de programmering met de functies F54 (Openingsrichting) en F1 (Totale stop).
Nadat de stroom naar de installatie is ingeschakeld, is de eerste beweging altijd openen.; Wacht tot de beweging voltooid is.
Druk onmiddellijk op de stopknop als er zich afwijkingen of storingen voordoen, als er sprake is van harde geluiden of verdachte trillingen of als de
installatie onverwacht beweegt.
Controleer, nadat de installatie in werking is gesteld, met de knoppen naast het display of het apparaat goed werkt. Controleer ook of de uitrustingen goed werken.

Gegevens exporteren / importeren

Alvorens de MEMROY ROLL te plaatsen, MOET VERPLICHT DE STROOM WORDEN UITGESCHAKELD.
1 - Plaats de MEMORY ROLL op de daarvoor bedoelde connector van de printplaat.
2 - Druk op de knop Enter om naar de programmering te gaan.
3 - Gebruik de pijlen om de gewenste functie te kiezen.
De functies worden pas weergegeven als een MEMORY ROLL geplaatst wordt.
- Gegevens opslaan
Slaat op het opslagapparaat (memory roll of USB-stick) de gegevens van de gebruikers, de timers en configuraties op.
- Gegevens lezen
Laadt van het opslagapparaat (memory roll of USB-stick) de gegevens van de gebruikers, de timers en configuraties.
Verwijder de MEMORY ROLL als het opslaan en het laden van de gegevens voltooid is.
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De gegevens van de gebruikers en de configuratie van de installatie kunnen op een MEMORY ROLL opgeslagen worden.
De opgeslagen gegevens kunnen weer op een andere printplaat gebruikt worden om een andere installatie op dezelfde wijze te configureren.
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AFSLUITENDE VERRICHTINGEN

FOUTMELDINGEN
E1

Kalibratiefout

E2

Fout baanafstelling

E3

Fout encoder defect

E4

Fout servicetest mislukt

E7

Fout werkingsduur

E9

Obstakel gedetecteerd tijdens sluiting

E10

Obstakel gedetecteerd tijdens opening

E11

Maximumaantal achtereenvolgens gedetecteerde obstakels overschreden

E13

De eindaanslagen zijn beide open

E14

Fout seriële communicatie

E15

Fout zender niet compatibel

E17

Fout draadloos systeem communiceert niet

E18

Fout draadloos systeem niet geconfigureerd

SYNCHRONE WERKING
Eén bediening voor twee verbonden automatiseringen.
Sluit de twee printplaten aan met een CAT 5-kabel.
Steek op beide printplaten een RSE-kaart.
Voer de elektrische aansluiting van de apparatuur en uitrustingen uit.
De apparatuur en uitrustingen moeten worden aangesloten op de printplaat die als MASTER ingesteld wordt.
Raadpleeg voor de elektrische aansluitingen van de apparatuur en uitrustingen het hoofdstuk ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN.

RSE
MASTER

SLAVE
S1 GND

S1 GND

RSE

A B

A B

2

1
2

3

A B GND

A B GND

1

3

4

CAT5

4

Programmering
Alle hierna beschreven programmeringshandelingen moeten alleen op de MASTER-printplaat worden uitgevoerd.
Begin het programmeren met de volgende functies:

F49 RSE
Configureert de functie die de insteekkaart op de RSE-connector moet uitvoeren.

F54 Openingsrichting
Stelt de openingsrichting van het hek in.

F52 Overdracht parameters MASTER-SLAVE
Activeert het delen van de parameters die op het Master-hek geprogrammeerd zijn met het Slave-hek.

Gebruikers opslaan
Alle hierna beschreven handelingen voor het opslaan van gebruikers moeten alleen op de MASTER-printplaat worden uitgevoerd.
Zie de functie [Nieuwe gebruiker] voor het opslaan van gebruikers.

Werkingsmodus
1 - Instructie GEDEELTELIJKE OPENING
2 - Instructie STAP-VOOR-STAP

1

MASTER

SLAVE

MASTER

SLAVE

2
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Elektrische aansluitingen

Pag. 31 - Handleiding FA01294-NL - 12/2018 - © CAME S.p.A. - De inhoud van deze handleiding kan op elk ogenblik en zonder verplichting tot waarschuwing vooraf worden gewijzigd. - Vertaling van de originele handleiding

CAME S.p.A. is houder van het ISO-certificaat voor milieumanagement 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!

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941
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ONTMANTELING EN AFVALVERWERKING

