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E01 RAM-foul, C-prlnt Foul tijdens controle Display: E01 Voeding UIT-AAN Vervang C-processor print 
van RAM-geheugen op Motor: Motor In 
C-print. dodemans-bedlenlng op 

en neer tot storing Is 
verholpen 

E02 EEPROM Fout tijdens controle Display: E02 Voeding UIT-AAN 1. Voeding UIT-AAN
geheugenfout, C- EEPROM -geheugen Motor: Motor In 2. Vervang C-processor
print op C-print dodemans-bedlenlng op print 

.en neer tot storing Is 
verholpen 

E03 Communicatie Communicatie fout Dlsplay:E� Fout verdwijnt als 1. Voeding UIT-AAN
fout tussen A- en C- Motor: Motor In communicatie weer werkt 

4. Programmeer motor
processor dodemans-bediening op Led's RXD en TXD op de 

3. controleer bekabeling 
en neer tot storing Is C-print knipperen belde.
verholpen 4. Vervang C-processor

print 

E04 Fout In Oefeclln Display: E04 Onderloop is weer correct 1. Controleer
onderfoopbe- onderloopsysteern en deur Is geheel gesloten onderloopbeveillgfng.
vellfging gedetecteerd geweest 

EOS Installatie Modus Besturing staat In de Display: E03 SW1 uitschakelen en Programmeer de motor 
lnstallatiemodus en fnstaUalie modus. Rode motor goed compleet en zet SW1 terug In 
SW1 slaat op ON led 03 brandt geprogrammeerd de Off-stand 

EOB Stop circuit Stop circuit meer dan 2 Display: EOS Stop circuit is 1. controleer alle STOP-
seconden verbroken. Motor: gestopt totdat doorverbonden functies. 

circuit waer is 
doorverbonden 

E09 Fout In voeding Voedingsspanning Display: E09 F _Spannlng_laag_fout_ 1. Meet de 
< 195VAC voor meer Motor: geblokkeerd totdat is normaal voor meer dan voedingsspanning .

dan100msec storing Is verholpen 5 seconden achtereen? 
• 

E11 Motor ontkoppeld Hall sensor detecteert Display: E11 Motor Is goed 1. Koppel de motor goed 
dat de motor ontkoppelt Motor: geblokkeerd totdat lngekoppeld in, beweeg het 
is storing is verholpen deurblad heen en weer

om goed ln te
koppelenen en open 
de deur volledig

E12 Algemene Gemeten stroom van Dlsplay: E12 Voeding UlT-MN 1. Controleer de deur 
overbelasting fout krachtmodule is meer Motor: Koppel te laag. mechanisch. 

dan 30A en geeft een Deur niet bedienbaar 2. Als de motor heel Is,
signaal naar besturing laat deze dan afkoelen.
A-MPU

3. Controleer de 
voedingsspanning. 

4. Vervang processorprint

E13 Opto coupler fout Intern defect In opto Display: E13 Besturing schakelt terug 1. Voeding UIT-AAN 
stop circuit couplers of stop clrcult Motor: geblokkeerd totdat naar bedrijfstand als 2. Controleer stop

Is defeçt storing Is verholpen storing Is verholpen en de functies in
voeding UIT-AAN ECS930N940A

3. Vervang processorprint

E14 A<->B processor Fout tijdens controle Display: E14 Besturing schakelt terug 1. Voeding UIT-AAN
fout van A en B processor Motor: geblokkeerd totdat naar bedrijfstand als 2. Vervang processorprint 1 op processor print storing is verholpen storing Is verholpen en de 

voeding UIT-AAN 

E15 Processor print Display; E15 1. Voeding UIT-AAN
fout bij zelftest 2. Vervang processorprint
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E16 Fout In  aansluitingen van Display: E16 Motor goed 1. Programmeer motor 
d raairichting elektromotor op Motor. geblokkeerd totdat geprogrammeerd 

processor print zijn storing Is verholpen 
gewijzigd :zonder 
opnieuw te 
programmeren 

E17 Opto coupler fout Intern defect in opto Display: E17 Besturing schakelt terug 1. Voeding UlT-AAN
In neer circuit coupJers of neer circuit Motor: geblokkeerd totdat naar bedrijfstand als 2. Controleer. de 

Is defect storing is verholpen storing is verholpen en de bedrading tussen
voeding UIT-AAN Is deksel en print 
geschakeld. ECS930N940A 

3. Controleer
aansluitingen neer
functie.

4. Vervang processorprint

E18 Opto coupler fout Intern defect in opto Display: E18 Besturing schakelt terug 1. Voeding UIT-AAN 
In op circuit couplers of op circuit is Motor: geblokkeerd totdat naar bedrijfstand als 2. Controleer de 

defect storing is verholpen storing Is verholpen en de bedrading lussen 
voeding UIT •AAN deksel en print

ECS930N940A
3. Controleer 

aansluitingen op
funclie.

4. Vervang processorprint 

E19 Opto coupler fout Intern defect in opto Display: E19 Besturing schakelt terug 1. Controleer de 
In fotocelclrcuit couplers of extern Motor: geblokkeerd totdat naar bedrijfstand als bedrading tussen

fotocel circuit Is defect storing Is verholpen storing is verholpen deksel en print
ECS930N940A

2. Controleer
aansluitingen op functie
In ECS940A 

3. Vervang processorprlnt

E20 Fout Gemeten stroom lager Display: E20 Besturing schakelt terug 1. Programmeer motor

stroommeting dan 1A voor 2 sec Motor: geblokkeerd totdat naar bedrijfstand als 
2. Controleer bedrading 

tijdens motor In storing Is verholpen storing Is verholpen in motor unit
werking. (Niet bij 

3. Ve,vang processorprint starten of stoppen) 

E21 Fout van positie Elektromotor krijgt Display: E21 Besturing schakelt terug 1. Programmeer motor
sensor spanning maar draait Motor: Motor In naar bedrijfstand els 2. Controleer In mot9•

niet of de toerental dodemans•bedlenlng op storing is verholpen en de uni! het zwarte pi(
sensor detecteert geen en neer tot storing Is voeding UIT-AAN is gekartelde wiellje
beweging voor verholpen gezet 

3. Vervang processorprint 300msec 

E22 Installatie fout Foute controle in Intern Display: E22 Motor goed 1. Programmeer motor
geheugen van Motor: geblokkeerd totdat geprogrammeerd 2. VeNang processorprlnt
Installatie gegevens storing Is verholpen 

E23 Fout van deur Deur is buiten normale Display: E23 Motor goed 1. Programmeer motor 
bereik posities Motor: Motor in geprogrammeerd 2. Controleer het zwarte 

dodemans•bedlenlng op gekartelde wieltje op
en neer tot storing is beschadigingen
verholpen 3. Vervang processorprint

E24 Deur positie niet Motor ontkoppeld Dlsplay: E24 Deur open positie bereikt 1. Open de deur volledig
bekend geweest of spannlngs- Motor: Alleen Impuls op 2. Programmeer motor

uitval van voeding 3. Controleer de eind-
schakelaar deur open

4. Vervang processorprint 
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