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Bevestigen klApverduistering

Bevestig de motorplaat haaks in de daar-
voor voorziene ruimte.
(Dit wordt bevestigd met bijgeleverde hout-
schroeven.)

Voorzie een gat van min. 32 mm ter hoogte 
van het gat in de motorplaat.

Schuif nu de as van het kader door het gat en be-
vestig het gehele kader. Dit wordt bevestigd door 
de balk aan de wand vast te maken.

   

De overbrengingsas wordt nu vastgemaakt aan de 
as en aan de stang van de motor. Zorg ervoor dat 
het kader in gesloten toestand staat bij ingescho-
ven motor.



Bevestigen klApverduistering elektrische kAst

Hang de elektrische kast op een makkelijk  
bereikbare plaats.
Schroef deze vast met de bijgeleverde schroeven.

Schroef nu de connector van de motor vast  
aan de stuurkast.

Voorzie een dubbele of twee impulsschakelaars. Één voor de opgaande bewe-
ging en één voor de neergaande beweging.

Sluit deze aan met de bijgevoegde connector. Het linkse contact is voor de 
opgaande beweging, het rechtse contact is voor de neergaande beweging. 
Het middelse contact is voor de de uitgaande spanning.

Opgelet: u dient géén  
externe spanningsbron  
aan te sluiten!

Sluit de elektrische kast nu aan op het net (220 V)
met bijgevoegde netstekker.



AFregeling

    

 Zorg ervoor dat het systeem in de modus 
‘SLOW’ staat. (trage modus)
De schakelaar bevindt zich onderaan op de 
print in de elektrische kast.

Open nu het kader in trage modus tot op de posi-
tie waarbij het kader volledig open staat. (naar uw 
believen)

Het is nu de bedoeling dat deze positie wordt aan-
gegeven als de eindpositie door de aanslagblok te 
verplaatsen tot tegen de overbrengingsas.
(zie afbeelding)

Schroef de aanslagblok terug vast.
(Zorg dat deze zeer goed vastgeschroefd wordt.)

Via de drukknoppen op de print, 
de impulsschakelaars of de  
afstandsbediening kan men nu 
het kader open of dicht laten.



AFregeling AFregeling

Zorg nu dat het kader terug in gesloten toestand 
staat. (beneden)

Verplaats nu de schakelaar op de print in  
RUN-modus. (snelle modus) 

Het systeem gaat nu nog één maal in trage modus 
zijn eindpositie en beginpositie opzoeken.
Het kader gaat dus nog één maal open en dicht.

Wanneer het kader terug gesloten is, is de meetcy-
clus afgelopen en kunt u het systeem gebruiken met 
de gewenste knoppen.
De afregeling en installatie is nu afgelopen.


