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Ga bij de omgang met gereedschap en kleine onderdelen

voorzichtig te werk en draag geen ringen, horloges of

loshangende kleding, als u bezig bent met installatie- of

reparatiewerkzaamheden aan een hek.

Elektrische leidingen moeten worden aangelegd in

overeenstemming met lokale bouwvoorschriften en

reglementen met betrekking tot elektrische installaties. De

elektrische kabel mag alleen worden aangesloten op een

correct geaard net.

Bij de montage moet rekening worden gehouden met de
actieradius van de draaiende vleugel in relatie tot
omringende objecten (bijvoorbeeld de muur van een
gebouw) en het daarmee verbonden risico van beknelling.
Verwijder alle aan het hek aangebrachte sloten om schade

aan het hek te voorkomen. Een speciaal elektrisch slot is

leverbaar als toebehoren.

Na de installatie dient te worden gecontroleerd of het

mechanisme juist is ingesteld en of de aandrijving, het

veiligheidssysteem en de noodontgrendeling, indien

aanwezig, goed functioneren.

Als zich een voetgangerspoortje in het hek bevindt, mag

de aandrijving niet starten of doorlopen wanneer dit

poortje niet correct is gesloten.

Bij installaties die moeten worden bestuurd door een

schakelaar met UIT-voorinstelling, kan het

regelbedieningsgedeelte alleen dan op publiekelijk

toegankelijke plaatsen worden gemonteerd, wanneer het

gebruik beperkt kan worden met behulp van een sleutel of

iets dergelijks. 

Bij installaties die moeten worden bestuurd door een

schakelaar met UIT-voorinstelling, moet het regelbedienings-

gedeelte in het directe gezichtsveld van het aangedreven hek

worden gemonteerd, maar buiten bereik van de bewegende

delen en tenminste op een hoogte van 1,5 m.

Om te voorkomen dat kinderen met de installatie spelen, mag

u ze niet uit het oog verliezen.

Het is van belang dat het hek altijd soepel kan bewegen.

Hekken die blijven steken of klemmen, dienen onmiddellijk

te worden gerepareerd. Probeer niet het hek zelf te

repareren. Roep daarvoor de hulp in van een vakman.

Houd extra accessoires uit de buurt van kinderen. Sta

kinderen niet toe drukschakelaars en afstandsbedieningen

te bedienen. Voorkom dat kinderen met de regel- of

besturingsinrichtingen kunnen spelen. Een zich sluitend
hek kan zwaar letsel veroorzaken..
Schakel de electriciteit naar de garagedeur-opener uit

voordat u reparaties uitvoert of beschermingen verwijdert.

In de uiteindelijke configuratie van de installatie is een

scheidingsinrichting nodig, zodat alle polen kunnen worden

uitgeschakeld met behulp van een schakelaar

(contactopening minstens 3 mm) of een aparte zekering.

Zie er op toe dat deze aanwijzingen worden opgevolgd

door personen die de aandrijving monteren, onderhouden

of bedienen. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een plaats

waar u er snel bij kunt.

Na het monteren van de hekaandrijving mogen er geen

plekken zijn die gevaar van beknelling of verwonding

opleveren voor levende wezens.

De installatie moet regelmatig op tekenen van slijtage of

beschadiging worden gecontroleerd. De installatie mag niet

worden gebruikt wanneer reparatie- of

onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Deze installatie mag niet worden bediend door personen

(incl. kinderen) met lichamelijke of geestelijke gebreken of

met een gebrek aan omgangservaring met de installatie,

zolang ze niet onder toezicht staan van of zijn opgeleid in

de omgang met de installatie door een persoon die voor

hun veiligheid verantwoordelijk is.

Deze waarschuwingstekens betekenen ”voorzichtig!” en zijn een aansporing om goed op te letten, omdat het veronachtzamen

ervan lichamelijk letsel of materiële schade teweeg kan brengen. Lees deze instructies a.u.b. zorgvuldig.

Deze hekaandrijving is zo geconstrueerd en gecontroleerd dat deze tijdens installatie en gebruik bij nauwkeurige naleving

van de betreffende veiligheidsinstructies voldoende veilig is. Het niet opvolgen van de onderstaande veiligheidsinstructies

kan ernstig lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.

BEGIN MET HET LEZEN VAN DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES!
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Voorbereidingen + Montage 2 1-12

Technische gegevens 3

Verwijdering 3

Reserve onderdelen 13

INHOUD / BOX

• Motor 1x

• Sleutel voor ontgrendeling 1x

• Zakje met toebehoren voor de montage 1x 

• Montage-instructie 1x 

MONTAGE

ALVORENS TE BEGINNEN

De ART is speciaal geschikt voor brede pilaren met een doorsnede tot ca.

30cm. De hekvleugel mag niet breder zijn dan 3,0m en niet zwaarder dan

250kg. De maximaal aanbevolen openingshoek is 125 graden. Voor de

aandrijving moet er aan de zijkant ruimte worden gelaten voor de armen

en de montage. Let erop dat deze ruimte beschikbaar is. Er zijn een aantal

factoren die bepalend zijn voor de keuze van de juiste hekopener. Gesteld

dat het hek goed functioneert, is het "in gang zetten” het zwaarst. Als het

hek eenmaal in beweging is, is er aanzienlijk minder kracht nodig.

• Heklengte: De heklengte speelt een grote rol. Wind kan een

remmende werking hebben of het hek zelfs stilzetten, waardoor er

beduidend meer kracht geleverd moet worden.

• Hekgewicht: De informatie bij het hekgewicht is slechts een

richtgrootheid, die zeer sterk van de daadwerkelijke behoefte kan

afwijken. Van belang is ook de functie.

• Temperatuur: Lage buitentemperaturen kunnen het in gang zetten

bemoeilijken (bodemveranderingen e.d.) of onmogelijk maken. Hoge

buitentemperaturen kunnen de temperatuurbeveiliging (ca.140O)

eerder activeren.

• Bedrijfsfrequentie/inschakelduur: De hekopeners hebben een

maximale inschakelduur van 30% (bv. 30% van een uur). Let op: de

openers zijn er niet op gemaakt gedurende langere tijd op de

maximale inschakelduur te functioneren (continuproces). Wanneer de

opener te warm wordt, schakelt hij uit totdat opnieuw de

inschakeltemperatuur bereikt wordt. De buitentemperatuur en het hek

zijn een belangrijke factor voor de daadwerkelijke inschakelduur.

Belangrijke INSTRUCTIE: In deze handleiding wordt in principe de installatie van de opener ART300 met de toebehorenarm ART-3 beschreven, voor

installatie op een draaideur. Wanneer de vouwdeurarm ART-1 of de ruimtebesparende deurarm ART-2 wordt geïnstalleerd, moet de handleidingen die

daar zijn bijgesloten absoluut worden gevolgd. Hierdoor verandert de installatie op een aantal punten in deze handleiding. Dit geldt niet voor de

waarschuwings- en veiligheidsinstructies.

WAARSCHUWING

OPTIONELE TOEBEHOREN

ART-1 Vouwdeurarm

ART-2 Arm voor 2m-hek

ART-3 Arm voor 3m-hek

ART-6 Smalle grondplaat

ART-7 Grondplaat standard
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lCONTROLELIJST INSTALLATIE – VOORBEREIDINGEN

Controleer de inhoud van de verpakking (afbeelding 1) en lees de

gebruiksaanwijzing aandachtig door. Zie erop toe dat uw hekinstallatie

foutloos functioneert. Het hek moet gelijkmatig en stootvrij lopen, het

mag nergens blijven hangen. Denk eraan dat de ondergrond in de

winter enkele centimeters omhoog kan komen. Een stabiel hek met zo

weinig mogelijk speling is van belang om storende slingerbewegingen te

voorkomen. Hoe lichter de vleugel loopt, hoe gevoeliger de kracht kan

worden ingesteld.

Schrijf op, welk materiaal u nog nodig hebt en zorg ervoor dat alles

aanwezig is als u met de montage begint. Kleefanker (stabiele pluggen),

schroeven, aanslagen, kabels, verdeeldozen, gereedschap etc.

TYPEN HEKKEN 

Het type hek (afbeelding 2) is bepalend voor de plaats waar de

aandrijving wordt gemonteerd. Als de aanslag van het hek zich op de

bodem bevindt, dient de aandrijving eveneens zo laag mogelijk worden

gemonteerd, zodat hij het hek niet kan verdraaien. Gebruik alleen delen

van het lijstwerk voor de bevestiging.

Bij stalen hekken dient het hekbeslag aan het hoofdlijstwerk te worden

bevestigd. Als het niet duidelijk is of de beschikbare drager voldoende

stabiel is, versterk deze dan.

Bij houten hekken moet het hekbeslag worden doorgeschroefd. Het is

raadzaam om aan de buitenkant een plaat te monteren, zodat de

bevestiging op termijn niet los kan raken. Dunne houten hekken moeten

eveneens worden verstevigd, omdat ze anders niet bestand zijn tegen

de belasting.

HEKSITUATIE

De opener is geschikt voor pilaardikten tot maximaal 30 centimeter. De

plaats op de pilaar is van invloed op de openingshoek en de positie van

de armen (Afb. 4).

De opener beschikt over een ingebouwde eindschakelaar voor OPEN

en DICHT. De openingshoek van de linkervleugel kan op een andere

waarde worden ingesteld dan die voor de rechtervleugel.

AANSLAGEN

EEN DRAAIEND HEK HEEFT EEN VASTE AANSLAG NODIG (IN HEK

OPEN EN HEK DICHT). Aanslagen ontzien de aandrijving, het hek en

de beslagen. Als er geen vaste eindaanslagen worden gebruikt,

beweegt het hek niet soepel, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan,

ontstaat voortijdige slijtage en verliest de garantie zijn geldigheid!

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Wij adviseren het gebruik van de besturing CB11.

N = Neutraal (blauw)

L1 = Open of DICHT (zo nodig moet er worden omgewisseld).

De kabels die van en naar de besturing gaan, moeten geschikt zijn voor

installatie in de openlucht en zonodig door installatiebuizen worden

geleid. 230 volt en laagspanning mogen niet door dezelfde kabel worden

geleid. 

De kabels dienen over het algemeen minimaal de volgende

dwarsdoorsnede te hebben:

100-230Volt 1,5mm2 of groterr

0-24Volt 0,5mm2 of groter

OPENER ONTGRENDELEN VOOR HANDBEDIENING 

Onder de spatwaterdichte afdekking van rubber bevindt zich het

ontgrendelingsslot voor de afdekking. Met behulp van de cilindersleutel

die zich in de toebehorenzak bevindt, kan de afdekking worden

verwijderd. De ontgrendelingssleutel die zich onder de kap bevindt,

wordt in de zijopeningen gestoken en circa 180 graden tot de aanslag

gedraaid. De opener is ontgrendeld. Om deze te vergrendelen, de

sleutel weer terugdraaien (Afb. 11).

Voorzichtig tijdens het ontgrendelen van de opener voor

handbediening (handmatig). De deurvleugel kan ongecontroleerd

bewegen, met name wanneer deze defect en uit balans is.

MONTAGE

1. Bevestig de arm aan de motor (afbeelding 5). Ontgrendel de

aandrijving door aan de bijgeleverde sleutel (zeskantsleutel) te

draaien (afbeelding 4+5). 

2. Kies en markeer de montagehoogte op de pilaar (afbeelding 4).

3. Het hek dient op het montagepunt zeer stabiel te zijn (raam,

versteviging). Zorg voor dat de schroeven lang genoeg zijn voor een

stabiele montage. Controleer of de armen genoeg ruimte hebben om

hun werk te kunnen doen! Afbeelding 5.

4. Hebt u het juiste montagepunt gevonden? Bevestig dan de

aandrijving aan de pilaar en het hek. De aandrijving oefent grote

krachten op de pilaar uit. Een stalen pilaar geeft uit het oogpunt van

stabiliteit de minste problemen. Over het algemeen ontstaan

acceptabele montageafmetingen, wanneer de meegeleverde

scharnierplaat direct aan de pilaar wordt gelast wordt. Bij dikke

betonnen of stenen pilaren moet het scharnierende deel op een

steunplaat gelast worden, en wel zodanig dat de pluggen niet los

kunnen gaan. Zelfklevende schroefdraadpennen die spanningsvrij in

de steen of het beton worden vastgeplakt, lenen zich hiervoor beter

dan stalen of plastic pluggen. Op de pilaar moet naast de

scharnierplaat een waterdichte verdeelkast worden geplaatst. De

voedingskabel van de vleugelpoortaandrijving wordt hierin van

onderuit ingevoerd. 

Voor de kabel zijn in de bodem meerdere uitgangen voorgestanst en deze

kunnen naar wens worden uitgebroken. Voor het uitbreken van de gaten

moet de opener op een stabiele ondergrond liggen, zodat de pvc-

bodemplaat van de opener niet breekt. Voor het uitbreken van de gaten

kan een kleine, platte schroevendraaier worden gebruikt, door van

binnenuit met open hand op de handgreep van de schroevendraaier te

kloppen. Dit eventueel op meerdere punten binnen de voorgemarkeerde

cirkel herhalen. Het voorgestanste gedeelte wordt er uitgebroken en de

meegeleverde trekontlasting kan worden gemonteerd. Is de pilaarplaat

gemonteerd, kan de opener worden gemonteerd. De openers kunnen links

of rechts worden gebruikt zonder dat deze moeten worden omgebouwd.

Hiervoor worden de 4 slotbouten weer van onderaf geplaatst en

vastgedraaid.

OPENER OPENEN 

Onder de spatwaterdichte afdekking van rubber bevindt zich het

ontgrendelingsslot voor de afdekking. Met behulp van de cilindersleutel

die zich in de toebehorenzak bevindt, kan de afdekking worden

verwijderd. Wanneer de kap van de opener moet worden gedemonteerd,

is een kruiskopschroevendraaier TYPE1 (klein) nodig. Na het

verwijderen van de 4 schroeven van de kap van de opener worden

verwijderd. Nu kan de opener van de bodemplaat worden losgeschroefd

(4x slotbouten) (Afb. 6-8).

HEKBESLAG

Bij stalen hekken moeten de bevestigingen worden aangelast of

doorgeschroefd. Bij het doorschroeven moeten aan de achterkant grote

schijven of een plaat worden gebruikt. De kracht die de aandrijving op

deze verbinding overbrengt, is zeer groot.

Bij houten hekken moet de bevestiging worden doorgeschroefd. Hout

geeft onder belasting mee en de schroef raakt los. Onder belasting en

door de ontstaande beweging geeft het hout steeds verder mee tot het

hek op zeker moment niet meer goed sluit en moet worden gerepareerd.

De arm niet volledig gestrekt monteren (Afbeelding 4). De aandrijving

is zelfremmend. Het geheel dient gemonteerd te worden met een hoek

van ongeveer 90 graden. Wanneer de hoek groter wordt, is er aan de

zijkant weliswaar minder ruimte nodig, maar wel meer kracht. Bevestig

de aandrijving provisorisch (bv. met lijmschroeven, klemmen) en

controleer de hoeveelheid ruimte door het hek met de hand te openen.
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lEINDSCHAKELAARS

De interne eindschakelaars van de ART zorgen ervoor dat de

aandrijving op het ingestelde punt uitschakelt. Verwijder het deksel van

de aandrijving en ontkoppel de motor. Beweegt U nu uw hek van hand,

richting „open“ als U uw open positie bereikt hebt draait U de nok op

positie eindschakelaar vast . Draai aan de nok tot het gewenste

stoppunt bereikt is. Controleer welke nok welke functie heeft (bv.

bovenste nok = voor openen hek).

Draairichting van de motor:

Draait het hek met de klok mee dan wordt het eindpunt met de

bovenste nok vastgelegd.  

Draait het hek tegen de klok in dan wordt het eindpunt met de onderste

nok vastgelegd. 

Zie tekening 11D

Bovenste nok draairichting met de klok mee

Onderste nok draairichting tegen de klok in  

Schakel vervolgens de aandrijving in en laat deze tot het gewenste punt

lopen. Daar onderbreekt u de stroomkring m.b.v. de hoofdschakelaar.

Draai nu de regelschijf van de eindschakelaar tot het triggerpunt op de

microschakelaar.  Herhaal deze handelingen voor alle regelschijven

voor de eindschakelaars.

De meeste bedieningen hebben een tijdfunctie. Deze moet altijd

ongeveer 3-5 seconden langer ingesteld worden dan de gewenste duur.

N.B.: bij windbelasting opent het hek langzamer.

VEILIGHEID

ALLE HEKOPENERS DIENEN VOOR EXTRA VEILIGHEID VOORZIEN

TE WORDEN VAN KNIPPERLICHTEN, CONTACTLIJSTEN EN EEN

FOTO-ELEKTRISCHE BEVEILIGING. 

Neemt u te allen tijde de voor u geldende voorschriften en bepalingen in
acht.
Als de kracht van de zich bewegende vleugel aan de sluitkant

groter is dan 400N, moeten er extra veiligheidsvoorzieningen

(lichtsloten, contactstrips) worden aangebracht.

Veiligheidsvoorzieningen moeten voldoen aan de normen.

OVERGAVE

Plan de overdracht samen met u klant en zorg ervoor dat de klant en

alle andere mensen die het hek in de toekomst gaan bedienen, alle

belangrijke functies kennen en deze zonder problemen kunnen

gebruiken. Laat uw klant alle functies zelf oefenen, tot de volgende

functies voor hem geen verrassingen meer hebben: 

• Hoofdschakelaar

• Regels omtrent het gebruik (bv. niet door het hek rijden als dit nog niet

stilstaat)

• Aanvullende beveiligingen (foto-elektrische beveiligingen,

contactlijsten, knipperlichten etc.)

• Ontgrendeling bij stroomuitval

• Overhandig alle handleidingen aan de klant en geef de klant opdracht

deze goed te bewaren en regelmatig door te lezen.

• Stel bij de overdracht een checklist op, waarin u vastlegt welke functies

wel en welke punten niet zijn doorgenomen.

TOEBEHOREN

Model 94335E Mini-afstandsbediening, 433.92MHz

Model 9747E Sleutelloos bedieningssysteem, 433.92MHz

Model 760E Externe sleutelschakelaar

Model 100027 Sleutelschakelaar,1 functie, montage:

opbouw (inbouw - 100010)

Model 100041 Sleutelschakelaar,2 functies, montage:

opbouw (inbouw - 100034)

Model 100263 Infrarood sensor systeem “relais”

Model 203285 Elektronisch slot 12 Volt

Model 203292 1-kanaals detectielus

Model 203308 2-kanaals detectielus

Model 203315 Aanslag

Model 203322 Hoge aanslag

Model 203339 Mechanisch bodemslot

Model 600008 IR-sensor standaard -530mm

Model 600015 Sleutelschakelaar standaard -1100mm

Model 600046 2,5 m Contactlijst set (klein)

Model 600053 20m Contactlijst set (klein)

Model 600060 Constructiepakket contactlijst (klein)

Model 600077 Bulk pak

Model 600091 Hoofdschakelaar

Model 600138 20m Bulk pak contactlijst profiel (medium)

Model 600145 20m Bulk pak contactlijst profiel (groot)

Model 600152 Constructiepakket contactlijst

(medium/groot)

Model 600169 Contactlijst profiel (medium)

Model 600176 1m Contactlijst profiel (groot)

Model 600213 Interface Box

TECHNISCHE GEGEVENS

Model ART300

Netaansluiting 230V-240V/50-60Hz

Vermogen max. 400W

Vermogen nominaal 250W

Kracht max 400Nm

Nominale belasting 1.1A

Condensator 10μF

Bedrijfstemperatuur -20O tot +55O

Max. inschakelduur 30%

Gewicht 1 motor ongeveer 9kg

Bescherming IP44

Max. hekbreedte 3,0m

Max. hekgewicht 250kg

VERWIJDERING / BATTERIJEN

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen. Ze kan in de

plaatselijke recyclagecontainers worden gedeponeerd. Overeenkomstig

Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende oude elektrische apparaten

moet dit apparaat na gebruik volgens de voorschriften worden

verwijderd om te garanderen dat de gebruikte materialen worden

gerecycleerd. Het gemeente- of stadsbestuur geeft informatie over de

mogelijkheden voor verwijdering.

Batterijen en accu’s mogen niet met het huisvuil worden meegegeven. 

U kunt de batterijen na gebruik in de directe omgeving (bijv. in de 

handel of gemeentelijke inzamelpunten) kosteloos terugbrengen.

Batterijen en accu’s zijn gemarkeerd met een doorkruiste vuilnisbak 

alsook het chemische symbool van de schadelijke stof, namelijk 

“Cd” voor cadmium, “Hg” voor kwik en “Pb” voor lood.
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EG Einbauerklärung

Chamberlain GmbH erklärt, dass die nachfolgend bezeichnete Produkt  Typ

Drehtorantrieb , Modell:..............................................................................................................ART300

von Seriennummer 5000113Nxxxx bis 5005213Nxxxx,

den grundlegenden Anforderungen der nachfolgenden EG-Richtlinien entspricht, 

wenn es bestimmungsgemäss nach Anweisungen des Herstellers verwendet wird:

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

EG-Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG

EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG 

EG-Bauprodukterichtlinie 89/106/EG

Insbesondere wurden folgende harmonisierte Normen angewandt:

EN60335-2-103, EN13241-1, EN12453 und EN12445.

Die Antrieb darf erst in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die Toranlage den

Anforderungen der Madchinenrichtlinie entspricht.

Alle technischen Daten, gemäß Anhang VIIB,  für diese Produkte werden sicher aufbewahrt und von

Chamberlain GmbH, falls erforderlich, auf Anfrage den Behörden zur Verfügung gestellt.

Christoph Marny

Manager, Regulatory Affairs

Chamberlain GmbH

D-66793 Saarwellingen

Juni, 2013

114A4671 © Chamberlain GmbH, 2013

Chamberlain GmbH

Alfred-Nobel-Strasse 4

66793 Saarwellingen

Germany

www.chamberlain.eu

diy@chamberlain.eu




