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BEGIN MET HET LEZEN VAN DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES!

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.
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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.

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.

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.

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.

Verwijder alle aan het hek aangebrachte sloten om

schade aan het hek te voorkomen.

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. Een zich sluitend hek kan zwaar letsel
veroorzaken.

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.

Na het monteren van de hekaandrijving mogen er geen
plekken zijn die gevaar van beknelling of verwonding
opleveren voor levende wezens.

Als zich een voetgangerspoortje in het hek bevindt,

mag de aandrijving niet starten of doorlopen wanneer

dit poortje niet correct is gesloten.
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HEKSITUATIE 

Hoe ver moet de vleugel worden geopend?

90 graden, evt. tot (maximaal) 115 graden. Een openingshoek van

meer dan 115 graden is onder sommige omstandigheden mogelijk,

maar niet aan te raden! Dit omdat de aandrijving een constante

snelheid heeft. Hoe verder het hek moet worden geopend, hoe

sneller de vleugel moet bewegen. De bewegingen worden

ongelijkmatiger, beslagen en hek worden daardoor extreem belast.

(afbeelding 3A-F).

Tip voor professionals: Door het gericht instellen van verschillende

A+B afmetingen (links + rechts) kunt u de tijd van het bereiken van

de eindaanslag beïnvloeden. De beslagen worden echter bij deze

wijze van montage sterk belast en het hek kan met schokkende

bewegingen gaan lopen. Deze methode is uitsluitend aan te bevelen

voor de ervaren hekkenbouwer.

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!

PIJLERBESLAG

Het op de juiste plaats aanbrengen van het pijlerbeslag is
bepalend voor het goed functioneren van de installatie. De

afstand tussen het draaipunt van de motor en het draaipunt van het

hek wordt erdoor bepaald, en daarmee tevens de openingshoek.

Men spreekt van afmeting A en afmeting B. Onderschat niet de

invloed van deze afmetingen op het soepel bewegen van het hek.

Probeer onder alle omstandigheden en zo nauwkeurig mogelijk de

ideale afmeting voor uw openingshoek in te stellen. Zie de tabel

(afbeelding 4A-B) voor de afmetingen A/B.

Als de pijler niet breed genoeg is, moet een adapterplaat worden

vervaardigd (afbeelding 5A). Als de pijler te dik is, moet deze

gedeeltelijk worden verwijderd, of moet het hek worden verplaatst

(afbeelding 5B).

Om optimale afmetingen te bereiken, kan het nodig zijn de

meegeleverde scharnierplaat in te korten of te verlengen. Bij nieuw

te vervaardigen hekken kunnen de afmetingen A en B worden

beïnvloed door de hengsels van het hek op een bepaalde manier

aan de pijlers te monteren. Voordat de montageafmetingen definitief

worden vastgelegd, dient altijd te worden gecontroleerd of de

aandrijving bij het draaien geen contact maakt met de pijler.

MONTAGE: De krachten waarmee de aandrijving tegen de pijler

steunt, zijn zeer groot. Meestal ontstaan er al acceptabele

montageafmetingen wanneer de meegeleverde scharnierplaat

rechtstreeks op de pijler wordt gelast. Bij dikke stenen of betonnen

zuilen moet het scharnierdeel op een dragerplaat worden gelast en

zo worden bevestigd dat de pluggen tijdens het gebruik niet los

kunnen raken. Hiervoor zijn kleef-duwankers waarbij een borgpen

spanningsvrij in het metselwerk wordt ingebracht, beter geschikt dan

stalen of kunststof keilbouten. Bij gemetselde pijlers dient een

tamelijk grote, meerdere stenen bedekkende staalplaat te worden

vastgeschroefd, waarop vervolgens de scharnierplaat kan worden

gelast. Voor de bevestiging is ook een om de hoek van de pijler

bevestigde hoekplaat geschikt.

ALVORENS TE BEGINNEN

Voor de aandrijving is er aan de zijkant ruimte nodig voor de armen

en de uit te voeren montagewerkzaamheden. Zorg dat deze ruimte

beschikbaar is. Hekken met een sterke windbelasting dienen

aanvullend met een (elektrisch) slot te worden beveiligd!

Er zijn veel factoren die bepalend zijn voor de keuze van de juiste

aandrijving. Als we uitgaan van een goed functionerend hek, vormt

het "in beweging zetten" de moeilijkste fase. Als het hek eenmaal in

beweging is, is het benodigde vermogen meestal aanzienlijk

geringer.

• Hekgrootte: De afmetingen van het hek vormen een zeer

belangrijke factor. Wind kan het hek afremmen of spanningen

veroorzaken en het benodigde vermogen sterk verhogen.

• Hekgewicht: De vermelding van het hekgewicht betreft slechts

een globale aanduiding, die zeer sterk van het werkelijke verbruik

kan afwijken.

• Invloed van de temperatuur: lage buitentemperaturen kunnen

het in beweging zetten van het hek bemoeilijken (veranderingen

van de ondergrond etc.) of verhinderen.

• Werkfrequentie/Inschakelduur:

24-volt-aandrijvingen kunnen permanent draaien.

CONTROLELIJST INSTALLATIE – VOORBEREIDINGEN

Controleer de inhoud van de verpakking 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 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.

TYPE A, B, C

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.

TYPE D, E, F 

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 (bijv. type F).
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ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Het mechanisme van de aandrijving is onderhoudsvrij. Controleer in

regelmatige intervallen (maandelijks) de correcte bevestiging van het

beslag van het hek en de aandrijving. Ontgrendel de aandrijving en

test de functie van het hek. Alleen een soepel bewegend hek zal ook

goed functioneren met een aandrijving. Een aandrijving is geen

vervanging voor een slecht functionerend hek.

Bij 24-volt-aandrijvingen zie ook de handleiding van de besturing.

HEKBESLAG

Het hekbeslag moet waterpas op het pijlerbeslag worden

gemonteerd (6A). De afstand tussen de beslagen wordt inspanmaat

genoemd. In gesloten toestand van het hek is de aandrijving voor

99% uitgeschoven. In geopende toestand van het hek is de

aandrijving voor 1% uitgeschoven (6B). Compleet IN- of UITschuiven

van de zuiger tijdens bedrijf (met hek) beschadigt de aandrijving en

hierdoor komt de garantie te vervallen! Houd onder alle

omstandigheden de inspanmaat aan! Afmetingen, zie afbeelding.

Bij stalen hekken moeten de bevestigingen worden gelast of

doorgeschroefd (6C). Bij doorschroeven moeten aan de achterzijde

grote ringen of een plaat worden gebruikt. Bij houten hekken moet

de bevestiging worden doorgeschroefd. Een plaat van de buitenzijde

wordt nadrukkelijk geadviseerd, zodat de bevestiging niet los kan

raken. Dunne houten hekken zonder metalen frame moeten extra

worden versterkt, omdat ze een continubelasting niet kunnen

doorstaan (bijv. type F).

ONTGRENDELING

Het aandrijfmechanisme kan worden ontgrendeld. Het hek kan

daarna met de hand worden geopend en bediend (stroomuitval). Bij

nieuwe aandrijvingen wordt de ontgrendeling soms als stroef/stotend

ervaren. Dit is normaal en heeft geen effect op het functioneren!

Ontgrendelen: Steek de cilindersleutel in het slot en draai deze 180

graden. Vervolgens draait u de ontgrendelingshendel eveneens 180

graden. Klaar (7A).

Vergrendelen: Draai de hendel naar achteren. Zodra het hek beweegt

of de aandrijving loopt, wordt het aandrijfmechanisme weer

vergrendeld. Met behulp van het slot kan de hendel nu tegen

ontgrendeling door onbevoegden worden beveiligd.

MONTAGE VAN DE AANDRIJFARMEN

Ontgrendel de aandrijving. Schuif de ontgrendelde aandrijving op de

beslagen en zet deze vast met de meegeleverde bouten en ringen 

(7B).

Wanneer het middelste of binnenste gat van de scharnierplaat wordt

gebruikt om de stijlbevestigingsbeugel te bevestigen, MOET u het

resterende gedeelte van de scharnierplaat verwijderen voordat u de

arm inschakelt. Als u dat niet doet, wordt de bevestigingsbeugel

beschadigd". Gebruik geen hamer om de aandrijving op de

scharnierplaat te bevestigen.

BEDRADING

24 VOLT: De aansluitkabel is 6-polig, ca. 80 cm lang en wordt in een

bocht naar de besturing of naar een bovengrondse waterdichte

verdeeldoos geleid. Vanuit de verdeeldoos vindt via een

goedgekeurde kabel de vaste aansluiting plaats.

Aansluiting: Zie handleiding besturing (8A-B).

Kabelkleuren: bruin/groen/wit/geel=sensoren

blauw/rood: 24-volt-motor

TOEBEHOREN TIP: Verlengsnoer LA400-JB40

Omvat:

(1) 12 m kabel met klemmen

(1) Verdeeldoos IP65

(2) Trekontlastingen PG 13,5

(1) Montagemateriaal

EERSTE INGEBRUIKNEMING

Controleer de functie bij ontgrendelde toestand met de hand aan het
hek. Een elektrische ingebruikneming is alleen mogelijk met een
geschikte besturing, die als toebehoren te koop is. Let er altijd op of er
wordt voldaan aan de mechanische en elektrische voorschriften die van
toepassing zijn op de installatie.

Is de kracht van de bewegende vleugel aan de sluitkant hoger dan
400 N moeten extra beveiligingsvoorzieningen (fotocel,
contactlijst) worden gebruikt. Beveiligingsvoorzieningen moeten
voldoen aan de eisen EN60335-2-103.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Netaansluiting (motor)

Motorspanning

Stroomverbruik

Opgenomen vermogen

Max. breedte / gewicht hek

Veiligh. klasse

Openingstijd 90O sec.

Temperatuur bereik

220 – 240Volt˜/ 50-60 Hz

24Volt

10A

240W

2,5m / 700kg

4,0m / 450kg

5,5m / 250kg 

I - IP 44

ca. 32

-40oC tot + 60oC

BATTERIJVERWIJDERING

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.

12VDC

Pb Cd Hg

VERWIJDERING

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.
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GATE OPERATOR ARM
ITEM PART NUMBER         DESCRIPTION
11 SCS500-24                  Primary Arm
12 KSWG-0623                Rear Connector with Pin
13 41ASWG-0119            Release Keys
14 Q230 Steel Bracket Mounting Plates
15 Q232 Bottom Washer and Nut

NOT SHOWN
 K77-36389 Hardware Bag
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Alfred-Nobel-Strasse 4

66793 Saarwellingen

Germany

www.liftmaster.eu

info@liftmaster.eu

EG Einbauerklärung

Chamberlain GmbH erklärt, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt  Typ

Drehtorantrieb , Modell:..............................................................................................................SCS500

von Seriennummer 0113Nxxxx bis 5213Nxxxx,

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

Mai, 2013




