
Deze handleiding behandelt het installeren en gebruik van de lift met  
schuifklep. Voor de in-/opbouw van het systeem zijn bijgeleverde DXF- 
bestanden de leidraad. Ook wordt het systeem geleverd in een replica van 
het kookeiland waar naar analogie van deze testopstelling het systeem kan 
ingebouwd worden. Op volgende pagina’s vindt men meer info omtrent de 
bediening van het systeem.

LIFT MET SCHUIFKLEP
INBOUW / AANSLUITEN DRUKKNOPEN / BEDIENING 
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3 Op deze manier zijn nu de drukknoppen aangesloten.

LET WEL: Gebruik deze drukknoppen niet om de systemen apart af te regelen. Het is aangewezen om systeem 
per systeem af te regelen en ondertussen de overige systemen volledig af te leggen.

AFREGELING:
1. Zorg dat het verticale systeem (lift) naar beneden staat en ontneem de netvoorziening.
2. Plaats het horizontale systeem op de print in de stuurkast op stand ‘SLOW’
3. Regel met de rode drukknoppen begin en eindpositie en plaats de eindeloopschakelaars.
4. Plaats het systeem op stand ‘RUN’.
5. Plaats nu het horizontale systeem (schuifklep) weg en ontneem hier nu de netvoorziening.

6. Schakel het verticale systeem in en plaats de schakelaar op de print op stand ‘SLOW’
7. Regel met de rode drukknoppen begin en eindpositie en plaats de eindeloopschakelaars.
8. Plaats het systeem in stand ‘RUN’. (Opgelet: het systeem gaat nu zelf nog zijn eind en beginpositie opzoeken, laat dit gebeuren.)
9. Plaats het verticale systeem nu naar boven zodat dit de open-positie van het totale systeem.
10. Schakel ook het horizontale systeem in.

Men kan nu met de aangesloten  
drukknoppen het systeem bedienen.

AANSLUITEN DRUKKNOPEN

Sluit deze drukknoppen aan met de bijgevoegde 
connector. 

Het linkse contact is voor de opgaande bewe-
ging, het rechtse contact is voor de neergaande 
beweging. Het middelste contact is de uitgaande 
spanning.

Opgelet: u dient géén externe spanningsbron
op deze contacten aan te sluiten!

open V out close

Voor de bediening van dit systeem heeft u twee (of een  
dubbele) impulsschakelaar(s) nodig. Één knop voor de 
opgaande en openende beweging en één knop voor de 
neergaande en sluitende beweging.
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Nu kan men met de knop voor de neergaande 
beweging de lift naar beneden laten gaan (1),  
en vervolgens de schuifklep laten sluiten (2).

Wanneer men de beweging wenst te stoppen, 
 drukt men bij de neergaande beweging (1) op de knop voor de neergaande beweging
 en drukt men bij de sluitende beweging (2) op de knop voor de opgaande beweging.
Om de beweging verder te zetten, drukt men nogmaals op dezelfde knop.

Let wel: Wegens veiligheidsredenen zal, wanneer men nogmaals drukt bij de sluitende beweging,  
 de schuifklep terug openen (i.p.v. verder sluiten). 

BEDIENING 
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Nu kan men met de knop voor de opgaande 
beweging de schuifklep laten openen (1),  
en vervolgens de lift laten omhoog gaan (2).

Wanneer men de beweging wenst te stoppen, 
 drukt men bij de openende beweging (1) op de knop voor de opgaande beweging
 en drukt men bij de opgaande beweging (2) op de knop voor de neergaande beweging.
Om de beweging verder te zetten, drukt men nogmaals op dezelfde knop.

Let wel: Wegens veiligheidsredenen zal, wanneer men nogmaals drukt bij de opgaande beweging,  
 de lift terug dalen (i.p.v. verder omhoog gaan). 
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