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Symbolen en weergave

Waarschuwingen
In deze handleiding zijn waarschuwingen opgenomen om u te attenderen op materiële schade en persoonlijk 
letsel.

 X Lees deze waarschuwingen door en neem ze te allen tijde in acht.
 X Volg alle maatregelen op die zijn gemarkeerd met het waarschuwingssymbool en een waarschuwingswoord.

Waarschu-
wingssym-
bool

Waarschu-
wingswoord

Betekenis

GEVAAR Gevaren voor personen. 
Niet-naleving leidt tot ernstig letsel of de dood.

WAARSCHU-
WING

Gevaren voor personen. 
Niet-naleving kan tot ernstig letsel of de dood leiden.

VOORZICHTIG Gevaren voor personen. 
Het niet in acht nemen kan leiden tot licht letsel.

Overige symbolen en opmaak
Om de juiste bediening te verduidelijken, worden belangrijke gegevens en technische aanwijzingen geaccentueerd.

Symbool Betekenis

    

betekent “belangrijke aanwijzing” 
Informatie om materiële schade te voorkomen, ter informatie of om de werkprocedures te optimaliseren

 

betekent “Aanvullende informatie”

 X  Symbool voor een handeling: hier moet u actie ondernemen.
 X Houd bij meerdere handelingen altijd de aangegeven volgorde aan.

conform  
DIN 18650 / EN 16005

Symbool in een tabel of bij informatie over veiligheidssensoren.

niet conform 
DIN 18650 / EN 16005

Symbool in een tabel of bij informatie over sensoren die niet aan DIN 
18650 / EN 16005 voldoen.

Brandwerende deur Symbool voor brandwerende deur

Niet toegestaan voor brandwe-
rende deur

Symbool “Niet toegestaan voor brandwerende deur”

Geldigheid
 à Geldig vanaf softwareversie DCU8 V1.8
 à Hardwarerevisie DCU800 vanaf rev F

Productaansprakelijkheid
Conform de in de productaansprakelijkheidswet gedefinieerde aansprakelijkheid van de fabrikant voor zijn pro-
ducten, moet de in deze brochure vermelde informatie (productinformatie en voorgeschreven gebruik, misbruik, 
productprestaties, productonderhoud, informatie- en instructieverplichtingen) in acht worden genomen. Indien 
dit niet in acht wordt genomen, komt de aansprakelijkheid van de fabrikant te vervallen. 
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Aanwijzingen

1 Aanwijzingen

1.1 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
Het is voor de veiligheid van personen van belang deze aanwijzingen op te volgen.

 X Deze aanwijzingen bewaren.
 à Montage, inbedrijfstelling en onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door vakkundige personen 

die door GEZE zijn geautoriseerd.
 à Voor schade die het gevolg is van eigenmachtige wijzigingen aan de installatie aanvaardt GEZE geen enkele 

aansprakelijkheid.
 à Bij gebruik van niet-originele onderdelen vervalt de garantie van GEZE. Gebruik ook voor reparatie- en onder-

houdswerkzaamheden uitsluitend originele GEZE-onderdelen.
 à De aansluiting op de netspanning moet worden uitgevoerd door een elektrotechnische vakman. Voer de 

netaansluiting en controle van de aardverbinding uit conform VDE 0100 deel 610.
 X Als scheidingssysteem aan netzijde een vermogensschakelaar gebruiken ter plaatse, waarvan de nominale 

waarde op het type, de doorsnede, het soort installatie en de omgevingscondities van de stroomtoevoerkabel 
ter plaatse afgestemd is. De vermogensschakelaar moet ten minste 4 A en max. 16 A hebben.

 à Breng bij glazen deurvleugels veiligheidsstickers aan, art.-nr. 081476.
 X Conform de Machinerichtlijn 2006/42/EG vóór inbedrijfstelling van de deurinstallatie een risicobeoordeling 

uitvoeren en de deurinstallatie conform de CE-richtlijn 93/68/EEG markeren.
 à Neem de laatste versie van richtlijnen, normen en nationale voorschriften in acht, in het bijzonder:

 à ASR A1.7 “Richtlijnen voor deuren en poorten”
 à EN 16005 “Aangedreven deuren - gebruiksveiligheid - eisen en testprocedures”
 à DIN 18650, Deel 1 en Deel 2 “Sloten en beslag – Automatische deursystemen”
 à “Richtlijnen voor vastzetvoorzieningen”
 à DIN VDE 100-600 “Aanleggen van laagspanningsinstallatie – Deel 6 Inspecties”
 à DIN EN 60335-2-103 “Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen; speciale eisen 

voor aandrijvingen voor poorten, deuren en ramen”
 à Ongevallenpreventievoorschriften, in het bijzonder BGV A1 (VBG1) “Algemene voorschriften” 

BGV A3 (VBG4) “Elektrische installaties en bedrijfsmiddelen”

Draaivleugelaandrijving als vastzetinrichting volgens DIN 18263-4
 à Het vastzetten van de draaivleugelaandrijving moet bij brandalarm, storing of handmatige activering opge-

heven worden, de dagschootontgrendeling (deuropener volgens het werkstroomprincipe) moet geblokkeerd 
zijn en alle signaalgevers voor het openen van de deurvleugel moeten buiten werking gesteld worden.

 à De draaivleugelaandrijvingen mogen op één- en tweevleugelige deuren uitsluitend gebruikt worden, indien 
het deurkozijn c.q. de standdeur van tweevleugelige deuren met een elektrische deuropener voor de dag-
schootontgrendeling en/of ontgrendeling van een pal met geveerde dagschoot uitgerust is.

1.2 Montageaanwijzingen
 à De aandrijving is uitsluitend bedoeld voor gebruik in droge ruimten.
 X Gebruik uitsluitend de in het kabelschema aangegeven kabels. Sluit kabelafschermingen aan conform het 

aansluitschema.
 X Gebruik voor soepele draad altijd adereindhulzen.
 X Isoleer niet gebruikte aders.
 X Losse, inwendige bekabeling met kabelbinders borgen.
 X Neem het voor de voeding van randapparatuur maximaal toegestane totale stroomverbruik in acht.

1.3 Veiligheidsbewust werken
 X Beveilig de werkplek tegen betreding door onbevoegden.
 X Let op het zwenkgebied van lange installatiedelen.
 X Aandrijving/kap/koppelingselementen tegen omlaag vallen beveiligen.
 X Onderbreek voorafgaand aan werkzaamheden aan de elektrische installatie de spanningstoevoer (net en 

accu) en controleer of de installatie spanningsloos is. Bij gebruik van een noodstroomvoorziening (UPS) is de 
installatie bij loskoppeling van de netaansluiting nog steeds onder spanning.

 à Gevaar voor letsel bij geopende aandrijving door bewegende delen (intrekken van haren, kledingstukken, ...).
 à Gevaar voor letsel door niet beveiligde knel-, stoot-, afsnijd- of intreklocaties.
 à Gevaar voor letsel door scherpe randen in de aandrijving.
 à Gevaar voor letsel door glasbreuk.
 à Gevaar voor letsel door terugslaande schaararmen resp. terugslaande hefarm. Motor alleen bij ontspannen 

veer van de besturing loskoppelen. 
 à Gevaar voor letsel bij werkzaamheden op grote hoogte.
 à Aandrijving alleen bij aangesloten eindaanslagschakelaar bedienen.
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Afkortingen

1.4 Controle van de gemonteerde installatie
 X Controleer de getroffen maatregelen voor het afschermen of voorkomen van knel-,  stoot-, afsnijd- of intreklocaties.
 X Controleer de werking van de aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders.
 X Controleer de aardverbinding van alle bereikbare metalen delen.

1.5 Verwijdering van de deurinstallatie
 à De deurinstallatie bestaat uit materialen die kunnen worden verwijderd voor recycling. 

Daarvoor moeten de componenten naar materiaalsoort worden gescheiden:
 à aluminium (profielen, kap, omkeerrollen, groefstenen, ...)
 à iJzer (meenemers, schroeven, ...)
 à kunststof
 à elektronische onderdelen (grendels, motor, besturing, transformator, sensoren, ...)
 à kabels

De onderdelen kunnen bij de lokale milieustraat of door een recyclingbedrijf worden verwijderd.
 à Accu's bevatten schadelijke stoffen en zware metalen. Verwijder deze niet met het huisvuil. 

Geef ook de accu's af bij de lokale milieustraat.

2 Afkortingen

Aderkleuren
BN bruin
BK zwart
BU blauw

GN groen
GY grijs
YE geel

OG oranje
PK roze
RD rood

TQ turkoois
VT paars
WH wit

Aansluitingen, klemmen en connectoren

AU Automatisch
BS Scharnierzijde
BGS Niet-scharnierzijde
DO Continu open
DPS Displayprogram-

maschakelaar
END Eindaanslag
GF Loopdeur
GND Bekledingspotentieel
KA Contactgever 

Buiten
KB Contactgever 

Bevoegd
KI Contactgever 

Binnen 
LK Kroonsteentje

LS Winkelsluiting 
MPS Mechanische program-

maschakelaar
NA Nacht
PA Parametreerbare uitgang 
PE Parametreerbare ingang
RBM Radarbewegingsmelder
RES Resetknop
RM Vergrendelingsmelding
RSZ Rookschakelcentrale
RS485 Communicatiesignaal 

naar DPS en tweede 
aandrijving

OFF Bedrijfsmodus UIT

SD Standdeur
STOP Stop
SCR Scherm
SIO Veiligheidssensor Ope-

nen 
SIS Veiligheidssensor Sluiten 
STG Storing
TK Deurovergangskabel(s)
TOE Deuropener
TST Testsignaal veiligheids-

sensoren
24V Voedingsspanning voor 

externe apparaten 
24VSENS Voedingsspanning voor 

sensoren geschakeld vol-
gens instelling ECO-mode

3 Elektrische gegevens

Netspanning 230 V AC –15 %, +10 %

Frequentie 50 Hz

Beschermingsklasse I

Nominaal verm\ogen 200 W

Netaansluiting Vaste aansluiting (installatiekabel c.q. kabelovergang)

Primaire zekering –

Secundaire zekering 10 A traag, 5×20 mm

Secundaire spanning (transformator) 33 V AC (46 V DC)

Stuurspanning voor externe componenten 24 VDC ±10 %

Uitgangsstroom stuurspanning 24 V 1200 mA continu 1800 mA kortstondig (5 s, ED 30 %)

Beveiliging 24 V 2,5 A; reversibel

Temperatuurbereik –15 … +50 °C

Beschermingsklasse IP30
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Aansluitklemmen

4 Aansluitklemmen

1 Netschakelaar
2 DCU801 (optioneel)

3 DCU800
4 DCU802

DCU800

 

1
2 24V
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5 RS485 standdeur
6 VRIJ

DCU801 (optioneel)
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Aansluitklemmen

DCU802
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Optioneel:
CAN-interface DCU103, mat. nr. 119952 
S1: Afsluitweerstand ON / OFF
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Veiligheidssensor sluiten en openen

5 Veiligheidssensor sluiten en openen
 X Bij 2-vleugelige installaties de veiligheidssensoren van de loopdeur met de loopdeurbesturing die de stand-

deur met de standdeurbesturing verbinden.
 X Sensor voor bewaking van het sluiten op deurblad, niet-scharnierzijde, monteren.  

Bij activering van SIS tijdens het sluiten wordt de deurbeweging omgekeerd en opent de deur weer.
 X Sensor voor bewaking van het openen op deurblad, scharnierzijde, monteren.  

Bij activering van SIO tijdens het openen stopt de deur.

Bij detectie is de uitgang van de sensor open (op ingang SIS resp. SIO is GND aanwezig).
 X Controleer functie en correcte instelling van de sensoren bij inbedrijfstelling en service. 

 à Bediening van de displayprogrammaschakelaar DPS, zie hoofdstuk 29.4 “Displayprogrammaschakelaar DPS”.
 à Bediening van de service-terminal ST220, zie hoofdstuk 29.1 “Service-terminal ST220”.

De toestand van de aandrijving waarop de ST220 is aangesloten, wordt weergegeven. 
 X Toets    indrukken. 
 X “Loopdeur Para” c.q. “Standdeur Para” met de toetsen  c.q.  selecteren en toets    indrukken.
 X In het selectiemenu met de toetsen  c.q.  “signalen” selecteren en toets    indrukken.

Zie voor meer instellingen de volgende beschrijvingen.
Het wanduitschakelbereik van veiligheidssensor SIO wordt tijdens de leerprocedure automatisch ingesteld.
Desgewenst kan deze met DPS of ST220 via het servicemenu worden gewijzigd, met
 à DPS: Parameter aB op het gewenste wanduitschakelbereik instellen (1° tot 99°).
 à ST220: “Ingangssignalen”, “SI3 – contact SIO1”, “SI3 wanduitschakelbereik” op de gewenste waarde (1°…99°) zetten.

5.1 Paar veiligheidssensorstrips GC 338

 X Montagehandleiding GC 338 raadplegen.
 à Toebehoren: 

 à Spotfinder, art.-nr. 112321

 à De aansluitstekker van de GC 338 interface is 6-polig. Contact 6 is vrij.
 à Om energetische redenen kan de Powerturn de GC 338 automatisch in een stand-by-modus schakelen, zolang 

deze niet nodig is. Voorwaarde hiervoor is de Powerturn met firmware vanaf V1.8. 
 à De “energiespaarmodus” moet op de Powerturn en op de GC 338 geactiveerd worden.
 à Beide bedrijfsmodi zijn DIN 18650- c.q. EN 16005-conform.

Standaardmodus
 X DIP-switch 3 (TST/SBY) op GC 338 interfacemodule op ON zetten (fabrieksinstelling).
 X Parameter “Test” instellen:

 à DPS: Te op 01 zetten (test met 24 V).
 à ST220: “Uitgangssignalen”, “Test SI” op “Test met 24 V” zetten.

Energiespaarmodus

SIS en SIO moeten op test “energiespaarmodus” worden ingesteld.

 X DIP-switch 3 (TST/SBY) op de GC 338-interfacemodule op OFF zetten.
 X Parameter “Test” instellen:

 à DPS: Te op 03 zetten (energiespaarmodus).
 à ST220: “Uitgangssignalen”, “Test SI” op “Energiespaarmodus” zetten.
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Veiligheidssensor sluiten en openen

5.1.1 Sluiten en openen bewaken

Standaardmodus
 X Parameter contacttype instellen;

 à DPS: s1 en s3 op 02 (verbreekcontact) zetten 
(fabrieksinstelling).

 à ST220: “Ingangssignalen”, “SI1 – contact SIS”, 
“SI1 contacttype” op “opener” en 
“SI3 – contact SIO”, “SI3 contacttype” 
op ”opener” zetten (fabrieksinstelling).

Energiespaarmodus
 X Parameter contacttype instellen;

 à DPS: s1 en s3 op 03 (frequentie) zetten (fa-
brieksinstelling).

 à ST220: “Ingangssignalen”, “SI1 – klem SIS”, “SI1 
contacttype” op “frequentie” en “SI3 – 
klem SIO”, “SI3 contacttype” op “fre-
quentie” zetten.

 X Parameter functie instellen:
 à DPS: f1 op gewenste functie en f3 op 05 (SIO 

stop) of  
0 6 ((SIO stop SF GF) zetten.

 à ST220: “Ingangssignalen”, “SI1 – contact SIS”, 
“SI1 Functie” op gewenste functie en  
“SI3 – contact SIO”, “SI3 Functie” op “SIO 
stop” of “SIO stop SF GF” zetten.

S

E

GY

2

1

4

3

5

BN

BK

BU

WH

SIGNAL 

24V

SIO

GND 

SIS

100mA

S

1

13

10

4

SIO

SIO

GND 

24VSENS

TST 

1

11

10

4

SIS

SIS

GND 

24VSENS

TST 

E

oder 
1

2

2

1

3

4

1 Niet-scharnierzijde
2 Scharnierzijde
3 Deurovergangskabel
4 GC 338 interfacemodule
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Veiligheidssensor sluiten en openen

5.1.2 Openen bewaken

Standaardmodus
 X Parameter contacttype instellen;

 à DPS: s3 op 02 zetten (opener)  
(fabrieksinstelling).

 à ST220: “Ingangssignalen”, “SI3 –contact SIO”,  
“SI3 contacttype” op “verbreekcontact” zetten 
(fabrieksinstelling).

 à S1, S2: Parameter 9 op 02 (verbreekcontact) zetten.

Energiespaarmodus
 X Parameter contacttype instellen;

 à DPS: s3 op 03 (frequentie) zetten.
 à ST220: “Ingangssignalen”, “SI3 –contact SIO”,  

“SI3 contacttype” op “frequentie” zetten.

 X Parameter functie instellen:
 à DPS: f3 op 05 (SIO stop) of  

op 0 6 ((SIO stop SF GF) instellen.
 à ST220: “Ingangssignalen”, “SI3 – contact SIO”, “SI3 

Functie” op “SIO stop” of  
“SIO stop SF GF” zetten.

 à S1, S2: Parameter 10 op 05 (SIO stop) of  
06 (SIO stop SF GF) zetten.

1

13

10

4

SIO 

SIO 

GND

24VSENS

TST

S

E

GY 

2

1

4

3

5

BN

BK

BU

WH

SIGNAL

24V

SIO

GND

SIS

100mA

2

1

3

4

1 Niet-scharnierzijde
2 Scharnierzijde
3 Deurovergangskabel
4 GC 338 interfacemodule
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Veiligheidssensor sluiten en openen

5.1.3 Sluiten bewaken

Standaardmodus
 X Parameter contacttype instellen;

 à DPS: s1 op 02 (opener) zetten (fabrieksinstelling).
 à ST220: “Ingangssignalen”, “SI1 –contact SIS”,  

“SI1 contacttype” op “opener” zetten 
(fabrieksinstelling)

 à S1, S2: Parameter 7 op 02 (opener) zetten (fa-
brieksinstelling).

Energiespaarmodus
 X Parameter contacttype instellen;

 à DPS: s1 op 03 (frequentie) zetten.
 à ST220: “Ingangssignalen”, “SI1 –contact SIS”,  

“SI1 contacttype” op “frequentie” zetten.

 X Parameter functie instellen:
 à DPS: f1 op gewenste functie instellen.
 à ST220: “Ingangssignalen”, “SI1 – contact SIS”, “SI1 

Functie” op gewenste functie instellen.
 à S1, S2: Parameter 8 op gewenste functie instellen.

1

11
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4

SIS

SIS 

GND

24VSENS

TST

S

E

GY 

2

1

4

3

5

BN

BK
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WH

SIGNAL

24V

SIO

GND

SIS

100mA

1

2

3

4

1 Niet-scharnierzijde
2 Scharnierzijde
3 Deurovergangskabel
4 GC 338 interfacemodule

5.2 Veiligheidssensor GC 342

 à Veiligheidssensor GC 342
 à Montagehandleiding GC 342 in acht nemen
 à Toebehoren (optioneel): 

 à Afstandsbediening, nr. 100061
 à Verdere toebehoren, zie montagehandleiding GC 342

Sensorpositie
 X Veiligheidssensoren zoals in GC 342 montagehandleiding aangegeven op de deurvleugel monteren.
 X Parameter Test instellen.

 à DPS: Te op 02 (test met GND) zetten.
 à ST220: Uitgangssignalen”, “Test SI” op “Test met GND” zetten.
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5.2.1 Sluiten en openen bewaken

1
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1 Deurovergangskabel

Instellingen GC 342

 à Zie montagehandleiding GC 342.
 à GEZE adviseert om voor de wijziging van de sensorparameters de optionele afstandsbediening te gebruiken.

Instellingen DCU8
 X Parameter contacttype instellen;

 à DPS:  s1 en s3 op 02 (opener) zetten (fabrieksinstelling).
 à ST220: “Ingangssignalen”, “SI1 – contact SIS”, “SI1 contacttype” op “opener” en 

“SI3 – contact SIO”, “SI3 contacttype” op “opener” zetten (fabrieksinstelling).
 X Parameter functie instellen:

 à DPS: f1 op gewenste functie en f3 op 05 (SIO stop) of 0 6 ((SIO stop SF GF) zetten.
 à ST220:  “Ingangssignalen”, “SI1 – contact SIS”, “SI1 Functie” op gewenste functie en  

“SI3 – contact SIO”, “SI3 Functie” op “SIO stop” of “SIO stop SF GF” zetten.

5.2.2 Openen bewaken
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Instellingen DCU8
 X Parameter contacttype instellen;

 à DPS:  s3 op 02 (opener) zetten (fabrieksinstelling).
 à ST220: “Ingangssignalen”, “SI3 –contact SIO”, “SI3 contacttype” op “opener” zetten (fabrieksinstelling).

 X Parameter functie instellen:
 à DPS: f3 op 05 (SIO stop) of 0 6 ((SIO stop SF GF) zetten.
 à ST220:  “Ingangssignalen”, “SI3 – contact SIO”, “SI3 Functie” op “SIO stop” of “SIO stop SF GF” zetten.
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5.2.3 Sluiten bewaken
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Instellingen DCU8

 X Parameter contacttype instellen;
 à DPS:  s1 op 02 (opener) zetten (fabrieksinstelling).
 à ST220: “Ingangssignalen”, “SI1 –contact SIO”, “SI1 contacttype” op “opener” zetten (fabrieksinstelling).

 X Parameter functie instellen:
 à DPS: f1 op gewenste functie instellen.
 à ST220:  “Ingangssignalen”, “SI1 – contact SIS”, “SI1 Functie” op gewenste functie instellen.

5.3 Veiligheidssensor GC 334

 à GC 334 module, art.-nr. 126410
 à Neem de montagehandleiding in acht
 à Toebehoren: 

 à Interface GC 334, art.-nr. 128306
 à Spotfinder, art.-nr. 112321

 X Test instellen:
 à DPS: Te op 02 (test met GND) zetten.
 à ST220: Uitgangssignalen”, “Test SI” op “Test met GND” zetten.

 à max. 6 modules in serie

5.3.1 Sluiten en openen bewaken

 X Parameter contacttype instellen;
 à DPS: s1 op 02 (opener) en 

s3 op 02 (opener) (fabrieksinstelling).
 à ST220: “Ingangssignalen”, “SI1 – contact SIS1”, 

“SI1 contacttype” op”opener” en 
“SI3 – contact SIO1”, “SI3 contacttype” 
op “opener” zetten (fabrieksinstelling).

 X Parameter functie instellen:
 à DPS: f1 op de gewenste functie instellen en 

f3 op 05 (SIO stop) of  
0 6 (SIO stop SF GF) zetten.

 à ST220: “Ingangssignalen”, “SI1 – contact SIS1”, 
“SI1 Functie” op gewenste functie en 
“SI3 – contact SIO1”, “SI3 Functie” op 
“SIO stop” of “SIO stop SF GF” zetten.

 à Configuratie van de GC 334-modules op
 à Scharnierzijde:  DIP1 = ON
 à Niet-scharnierzijde:  DIP1 = OFF 
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5.3.2 Openen bewaken

 X Parameter contacttype instellen;
 à DPS: s3 op 02 zetten (opener) 

(fabrieksinstelling).
 à ST220: “Ingangssignalen”, “SI3 –contact SIO1” 

en “SI3 contacttype” op “opener” zetten 
(fabrieksinstelling).

 X Parameter functie instellen:
 à DPS: f3 op 05 (SIO stop) of  

0 6 ((SIO stop SF GF) zetten.
 à ST220: “Ingangssignalen”, “SI3 – contact SIO” 

en “SI3 Functie” op “SIO stop” of “SIO 
stop SF GF” zetten.

 à Configuratie GC 334-modules: DIP1 = ON

1 GND

13 SIO

10 TST

4 24VSENS

SIO 

GC 334 BS 

WH

YE 

BN-

+ GN

BU
-

+ RD

GC 334
Module

60mA

1

PK

VT

1 Deurovergangskabel

5.3.3 Sluiten bewaken

 X Parameter contacttype instellen;
 à DPS: s1 op 02 (opener) zetten 

(fabrieksinstelling).
 à ST220: “Ingangssignalen”, “SI1 – contact SIS1” 

en “SI1 contacttype” op “opener” zetten 
(fabrieksinstelling).

 X Parameter functie instellen:
 à DPS: f1 op gewenste functie instellen.
 à ST220: “Ingangssignalen”, “SI1 – contact SIS1”  

“SI1 Functie” op gewenste functie 
instellen.

 à Configuratie GC 334-modules: DIP1 = OFF

1 GND

11 SIS

10 TST

4 24VSENS

SIS

GC 334 BGS 

WH

YE 

BN-

+ GN

BU
-

+ RD

GC 334
Module

60mA

1

PK

VT

1 Deurovergangskabel



Powerturn

17

Veiligheidssensor sluiten en openen

5.3.4 Aansluiting GC 334 via interface GC 334
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5.4 Veiligheidssensor GC 335

 à GC 335-mastermodule, art.-nr. 128074 
GC 335-uitbreidingskit (slavemodule met toebehoren), art.-nr. 128072

 à Neem de montagehandleiding in acht 
 à Toebehoren: 

 à GC 332-adapter, art.-nr. 124035
 à Spotfinder, art.-nr. 112321

 X Voor instelling van het registratieveld testexemplaar gebruiken, art. 120190
 X Mastermodule altijd in de buurt van het scharnier monteren, de koppeling met de aandrijvingsbesturing vindt 

plaats op de mastermodule.
 X Max. 7 slavemodules op een mastermodule aansluiten.
 X Op de laatste slavemodule resp. op de mastermodule (als er geen slavemodules zijn aangesloten) de configu-

ratiebrug losmaken.
 X Parameter “test” instellen:

 à DPS: Te op 01 (test met 24 V) zetten.
 à ST220:  “Uitgangssignalen”, “Test SI” op “Test met 24 V” zetten.



Powerturn

18

Veiligheidssensor sluiten en openen

5.4.1 Sluiten en openen bewaken
 X Parameter contacttype instellen;

 à DPS: s1 op 02 (opener) en s3 op 02 (opener) (fabrieksinstelling).
 à ST220: “Ingangssignalen”, “SI1 – contact SIS1”, “SI1 contacttype” op “opener” en 

“SI3 – contact SIO1”, “SI3 contacttype” op “opener” zetten (fabrieksinstelling).
 X Parameter functie instellen:

 à DPS: f1 op de gewenste functie instellen en f3 op 05 (SIO stop) of 0 6 (SIO stop SF GF) zetten.
 à ST220: “Ingangssignalen”, “SI1 – contact SIS1”, “SI1 Functie” op gewenste functie en “SI3 – contact SIO1”, 

“SI3 Functie” op “SIO stop” of “SIO stop SF GF” zetten.
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5.4.2 Openen bewaken

 X Parameter contacttype instellen;
 à DPS: s3 op 02 (opener) zetten 

(fabrieksinstelling).
 à ST220: “Ingangssignalen”, “SI3 –contact SIO1” 

en “SI3 contacttype” op “opener” zetten 
(fabrieksinstelling).

 X Parameter functie instellen:
 à DPS: f3 op 05 (SIO stop) of  

0 6 ((SIO stop SF GF) zetten.
 à ST220: “Ingangssignalen”, “SI3 – contact SIO” 

en “SI3 Functie” op “SIO stop” of “SIO 
stop SF GF” zetten.
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5.4.3 Sluiten bewaken

 X Parameter contacttype instellen;
 à DPS: s1 op 02 (opener) zetten 

(fabrieksinstelling).
 à ST220: “Ingangssignalen”, “SI1 – contact SIS1” 

en “SI1 contacttype” op “opener” zetten 
(fabrieksinstelling).

 X Parameter functie instellen:
 à DPS: f1 op gewenste functie instellen.
 à ST220: “Ingangssignalen”, “SI1 – contact SIS1” 

en “SI1 Functie” op gewenste functie 
instellen.
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6 Contactgever Bevoegd
 à De ingang KB is in de bedrijfsmodi AU, LS en NA actief.
 à Bij 2-vleugelige installaties kan de contactgever Bevoegd op de loopdeurbesturing of op de standdeurbestu-

ring worden aangesloten. 
 à Bij aansturing opent de loopdeur en, indien ingeschakeld, de standdeur.
 à Bij aansturing is de uitgang van de contactgever Bevoegd gesloten, op ingang KB is 24 V aanwezig (maakcon-

tact). Geparametreerd als opener-contact zijn 0 V aanwezig.
De toestand van de aandrijving waarop de ST220 is aangesloten, wordt weergegeven. 

 X Toets    indrukken. 
 X “Loopdeur Para” c.q. “Standdeur Para” met de toetsen  c.q.  selecteren en toets    indrukken.

Zie voor meer instellingen de volgende beschrijvingen:
 à Parameter contacttype instellen;

 à Met DPS: c6 op 01 (maakcontact) of op 02 (opener) zetten.
 à Met ST220: “Signalen”, “Ingangssignalen”, “KB”, “KB-contacttype” op “sluiter” resp. “opener” zetten.

6.1 Sleuteltaster

 à Parameter contacttype instellen met
 à DPS: c6 op 01 zetten (fabrieksinstelling).
 à ST220: “Signalen”, “Ingangssignalen”, “KB”, 

“KB-contacttype” op “maakcontact” zetten 
(fabrieksinstelling).

 à Sleuteltaster SCT, eenpolig, UP, AS500 zonder profielhalf-
cilinder, art.-nr. 117996

 à Toebehoren:
 à Profielhalfcilinder, art.-nr. 090176
 à Extra contact, art.-nr. 024467

20 KB
3 24V
KB
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7 Contactgever Binnen
 à De ingang KI is in de bedrijfsmodi AU en LS actief.
 à Bij 2-vleugelige installaties kan de contactgever Binnen op de loopdeurbesturing of op de standdeurbestu-

ring worden aangesloten.
 à Bij aansturing opent de loopdeur en, indien ingeschakeld, de standdeur.

De toestand van de aandrijving waarop de ST220 is aangesloten, wordt weergegeven. 
 X Toets    indrukken. 
 X “Loopdeur Para” c.q. “Standdeur Para” met de toetsen  c.q.  selecteren en toets    indrukken.

Zie voor meer instellingen de volgende beschrijvingen:
 à De sensor voor bewaking van het sluiten kan ook als contactgever Binnen worden gebruikt. 
 à Parameters instellen met:

 à DPS: f1 op 03 zetten.
 à ST220: “Signalen”, “Ingangssignalen”, “SI1 – contact SIS1”   “SI1 Functie” op “SIS en KI” instellen.

 à Voor ingang KI kan een aanstuurvertraging worden ingesteld. Deze tijd wordt opgeteld bij de algemene aan-
stuurvertragingstijd (openingsvertraging). 

 à Parameters instellen met:
 à DPS: ia op de gewenste vertragingstijd instellen (0 s … 9 s).
 à ST220: “Signalen”, “Ingangssignalen”, “KI”, “KI vertraging” met de knoppen  c.q.  op gewenste   

vertragingstijd (0 s … 9 s) zetten en knop    indrukken.

7.1 Radarbewegingsmelder GC 302 R

 à Bij aansturing is de uitgang van GC 302 R gesloten (de 
ingang KI ligt op 24 V).

 à Parameter contacttype instellen met
 à DPS: ci op 01 zetten (fabrieksinstelling).
 à ST220: “Signalen”, “Ingangssignalen”, “KI” en 

“KI-contacttype” op “maakcontact” zetten 
(fabrieksinstelling).

 à GC 302 R zwart, art.-nr. 124087
 à GC 302 R in RAL-kleur, artikelnr. 124088 (de afstandsbedie-

ning werkt niet met gemonteerde kap, LED niet zichtbaar)
 à De GC 302 R is een richtingsgevoelige radarbewegings-

melder.
 à Neem de montagehandleiding in acht.
 à Toebehoren:

 à afstandsbediening, art.-nr. 099575
 à plafondinbouwset, art.-nr. 115384
 à regenafscherming, art.-nr. 115339
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7.2 Knop (potentiaalvrij sluitercontact)

 à Parameter contacttype instellen met
 à DPS: ci op 01 (maakcontact) zetten 

(fabrieksinstelling).
 à ST220: “Signalen”, “Ingangssignalen”, “KI” en 

“KI-contacttype” op “maakcontact” zetten 
(fabrieksinstelling). 21 KI

GND
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24VSENS
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8 Contactgever Buiten
 à De ingang KA is uitsluitend in de bedrijfsmodus AU actief.
 à Bij 2-vleugelige installaties kan de contactgever Buiten op de loopdeurbesturing of op de standdeurbesturing 

worden aangesloten. 
 à Bij aansturing opent de loopdeur en, indien ingeschakeld, de standdeur.

De toestand van de aandrijving waarop de ST220 is aangesloten, wordt weergegeven. 
 X Toets    indrukken. 
 X “Loopdeur Para” c.q. “Standdeur Para” met de toetsen  c.q.  selecteren en toets    indrukken.

Zie voor meer instellingen de volgende beschrijvingen:
 à De sensor voor bewaking van het sluiten kan ook als contactgever Buiten worden gebruikt.
 à Parameters instellen met:

 à DPS: f1 op 04 zetten.
 à ST220: “Signalen”, “Ingangssignalen”, “SI1 – contact SIS1”   “SI1 Functie” op “SIS en KA” instellen.

 à Voor ingang KA kan een aanstuurvertraging worden ingesteld. Deze tijd wordt opgeteld bij de algemene 
aanstuurvertragingstijd (openingsvertraging).  
Parameters instellen met:
 à DPS: aa op de gewenste vertragingstijd instellen (0 s … 9 s).
 à ST220: “Signalen”, “Ingangssignalen”, “KA”, “KA vertraging” met de knoppen  c.q.  op gewenste   

vertragingstijd (0 s  … 9 s) zetten en knop    indrukken.

8.1 Radarbewegingsmelder GC 302 R

 à Zie voor aanwijzingen GC 302 R (KI).
 à Bij aansturing is de uitgang van GC 302 R gesloten 

(de ingang KA ligt op 24 V).
 à Parameter contacttype instellen met:

 à DPS: cO op 01 (fabrieksinstelling) zetten.
 à ST220: “Signalen”, “Ingangssignalen”, “KA”, 

“KA-contacttype” op “maakcontact” zetten 
(fabrieksinstelling).
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8.2 Knop (potentiaalvrij sluitercontact)

 à Instructies: zie drukcontact (KI)
 à Parameter contacttype instellen met:

 à DPS: cO op 01 (fabrieksinstelling) zetten.
 à ST220: “Signalen”, “Ingangssignalen”, “KA” en 

“KA-contacttype” op “sluiter” zetten 
(fabrieksinstelling).
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9 Radiografische aansturing

9.1 RF-ontvangstplatine WRB-5

Zie montagehandleiding WRB-5 / RF-ontvangstplatine, art. nr. 135193

 à RF-ontvangstplatine WRB-5, art. nr. 135170

����

����

� �����

�

1 Status-LED
2 Leerknop

 à Op besturing DCU800 kan optioneel de zendontvangstplatine WRB-5 worden geplaatst. 

De RF-ontvangstplatine WRB-5 uitsluitend in stroomloze toestand op de besturing DCU800 steken.

9.2 RF-ontvangstplatine WRB-5 op platine DCU800 plaatsen

 
 X Afstandhouder (2) op besturingsplatine DCU800 (3) drukken.
 X RF-ontvangstplatine WRB-5 (1) op afstandhouder (2) en steeklijst (4) plaatsen.
 X Antenne in de juiste positie zetten, zie afbeelding.

9.3 Radiografische module WTM
Radiozendermodule WTM, art. nr. 131212

Zie montage- en onderhoudshandleiding  GEZE zendprogramma Automaat
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10 Push and Go

WAARSCHUWING
Letselgevaar door beknelling en afsnijden!

 X Deurgrepen kunnen bij een geactiveerde Push And Go-functie beknellings- en snijdplaatsen veroorzaken.

 à De functie Push And Go maakt aansturing van de aandrijving zonder gebruik van contactgevers mogelijk.
 à Bij ingestelde Push And Go-functie opent de aandrijving de deur automatisch, zodra de deurvleugel met de 

hand vanuit de sluitpositie worden bewogen.
 à De openingshoek voor gebruik van de openingsautomaat is instelbaar (1°–20°).
 à Voor een comfortabel gebruik mag de openingstijd niet op de minimale waarde worden ingesteld.

Een te kleine openingshoek kan tot het ongewild, automatisch openen van de deur leiden.
De deur moet bij gebruik van deze functie volgens DIN 18650 gemarkeerd worden.

 à Bediening van de displayprogrammaschakelaar DPS, zie hoofdstuk 29.4 “Displayprogrammaschakelaar DPS”.
 à Bediening van de service-terminal ST220, zie hoofdstuk 29.1 “Service-terminal ST220”. 

De toestand van de aandrijving waarop de ST220 is aangesloten, wordt weergegeven. 
 X Toets    indrukken. 
 X “Loopdeur Para” c.q. “Standdeur Para” met de toetsen  c.q.  selecteren en toets    indrukken.

Zie voor meer instellingen de volgende beschrijvingen:
 à Parameters instellen met:

 à DPS: pU op het gewenste openingsbereik (1-20) voor het begin van de openingsautomaat zetten 
of
pU op 0 0 zetten, om de functie uit te schakelen.
op op de gewenste openhoudtijd bij “Push And Go” zetten (0 – 60 s).

 à ST220: “Bewegingsparameter”, “Push And Go” met de knoppen  c.q.  op het openingsbereik (1-20) voor het 
begin van de openingsautomaat zetten, of “Push and Go” op 0 zetten, om de functie uit te schakelen.
“Bewegingsparameter”, “Openhoudtijden”, “Push and Go” op gewenste “Openhoudtijd (0 – 60 s) 
instellen.

11 Parametreerbare ingangen
 à Aan de parametreerbare ingangen PE1, PE2 en PE3 zijn verschillende speciale functies toegewezen, zie 

hoofdstuk 29 “Service-menu”. Het voor de gewenste functie vereiste contacttype vindt u in het hoofdstuk 
29.6 “Service-menu DPS en service-toetsen S1/S2 met leds”, c.q. hoofdstuk 29.3 “Service-menu ST220”.

 à De parametreerbare ingang PE1 is een puur binaire ingang, die uitsluitend voor aansluiting van sluiter- of 
verbreekcontacten, niet echter voor aansluiting van de analoge programmaschakelaar MPS geschikt is.

 à De parametreerbare ingangen PE2 en PE3 zijn analoge ingangen, die voor aansluiting van sluiter- of verbreek-
contacten geschikt zijn, alsook voor aansluiting van de analoge programmaschakelaar MPS, zie hoofdstuk 
16“Bedrijfsmodus”.

 à Bediening van de displayprogrammaschakelaar DPS, zie hoofdstuk 29.4 “Displayprogrammaschakelaar DPS”.
 à Bediening van de service-terminal ST220, zie hoofdstuk 29.1 “Service-terminal ST220”. 

De toestand van de aandrijving waarop de ST220 is aangesloten, wordt weergegeven. 
 X Toets    indrukken. 
 X “Loopdeur Para” c.q. “Standdeur Para” met de toetsen  c.q.  selecteren en toets    indrukken.
 X “Signalen”, “Ingangssignalen” selecteren en knop    indrukken.

Zie voor meer instellingen de volgende beschrijving:
 à Parameters instellen met:

 à DPS: e1 , e2 resp. e3 op gewenste functie instellen.
 à ST220: “PE1”, “PE1 functie”, “PE2”, “PE2 functie” resp. “PE3”, “PE3 functie” op gewenste functie instellen.

11.1 MPS
Zie hoofdstuk 16.1 “Programmaschakelaar”, “Mechanische programmaschakelaar (MPS)”.
Een MPS kan uitsluitend op PE2 en PE3 worden aangesloten.
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11.2 2-vleugelig openen en 1-vleugelig openen
 à Via de parametreerbare ingangen van de loopdeurbesturing kan desgewenst tussen 2-vleugelige opening 

of 1-vleugelige opening worden geschakeld (afhankelijk van de parameterinstelling). Dit kan bijv. zinvol zijn, 
wanneer het openingstype door een tijdschakelklok via de beschikbare programmaschakelaaringangen (NA, 
LS, AU, DO) wordt omgeschakeld.

 à Er kan niet tussen openingstypes worden geschakeld, als de analoge programmaschakelaar MPS is aangeslo-
ten, aangezien deze de “2-vleugelige opening” c.q. “1-vleugelige opening” vast instelt.

 à Parameters instellen met:
 à DPS: e1 , e2 c.q. e3 op 03 (omschakeling zomer) of 04 (omschakeling winter) zetten.
 à ST220: “PE1 functie”, “PE2 functie” c.q. “PE3 functie” op “2-vlg. openen” (omschakeling zomer) of “1-vlg. 

openen” (omschakeling winter) zetten.

 
51 PE1

2 24V

PE1 GF

52 PE2

PE2 GF
or

53 PE3

PE3 GF
or

11.3 Sabotage
 à De parametreerbare ingang PE1, PE2 resp. PE3 kan voor aansluiting van een alarmcontact worden gebruikt, 

dat bijv. voor bewaking van een gesloten (sleuteltaster-)behuizing kan dienen. Bij een gesloten behuizing is 
het contact gesloten en op ingang PE1, PE2 resp. PE3 staat 24 V. Wanneer het alarmcontact opent, staat op 
ingang PE1, PE2 resp. PE3 0 V. In dit geval blijft de deur gesloten en vergrendeld. 
Wanneer het contact onderbroken wordt, wordt KB in de bedrijfsmodus NA, LS, AU niet geanalyseerd. Alle 
andere functies blijven ongewijzigd. Vervolgens moet bevestigd worden (fouten wissen).

 à Parameters instellen met:
 à DPS:  e1 , e2 c.q. e3 op 05 (sabotage) zetten.
 à ST220: “PE1 functie”, “PE2 functie” resp. “PE3 functie” op “Sabotage NC” zetten.

 
51 PE1

2 24V

PE1 GF

52 PE2

PE2 GF
or

53 PE3

PE3 GF
or

11.4 Sluitstand loopdeur
Terugmelding van een in de sluitstand aangebracht deurcontact, aangesloten op PE1, PE2 of PE3.
Het deurcontact sluit, zodra de deurvleugel de sluitstand bereikt heeft (loopdeur).
 à Parameters instellen met:

 à DPS:  e1 , e2 c.q. e3 op 0 6 (sluitstand deurdranger GF) zetten.
 à ST220: “PE1 functie”, “PE2 functie” c.q. “PE3 functie” op “Sluitstand GF” zetten.
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11.5 Noodvergrendeling

WAARSCHUWING
Letselgevaar door beknelling en afsnijden!
Veiligheidssensoren en obstakel worden niet geanalyseerd. De deur sluit met de ingestelde kracht.

 X Indien de deur plotseling sluit, uit de gevarenzone weggaan.

Niet toegestaan bij opdekdeuren en bij vluchtwegen.
Alleen het gebruik van een parametreerbare ingang is toegestaan.

 à De parametreerbare ingangen PE2 en PE3 kunnen voor aansluiting van een noodvergrendelingsschakelaar 
worden gebruikt.

 à Bij bediening van de noodvergrendelingsschakelaar is het contact gesloten en is er 17,83 V op de ingang PE2 
c.q. PE3 aanwezig. Contactgever KA, KI en KB, veiligheidssensoren SIS en SIO alsmede obstakelherkenning 
worden uitgeregeld. Bedrijfsmodus Continu open wordt geannuleerd. De deur sluit en vergrendelt. De functie 
heeft voor het correcte gebruik een afsluitweerstand van 20 kOhm nodig.

 à De deur blijft gesloten, zolang het noodvergrendelingssignaal op de ingang actief is.
 à Parameters instellen met:

 à DPS:  e2 c.q. e3 op 07 (noodvergr.20 KOhm) zetten. 
 à ST220: “PE2 functie” c.q. “PE3 functie” op “noodvergr.20KOhm NO” zetten.

 

PE2

24V

PE3

24V

  

52 

2 
PE2 PE3

or

53 

2 

20 kΩ

   

11.6 Extra contactgever (P-KI, P-KA)
 à De parametreerbare ingangen kunnen voor aansluiting van extra sluitercontacten als contactgever binnen of 

als contactgever buiten worden gebruikt. 
 à Parameters instellen met:

 à DPS: e1 , e2 c.q. e3 op 0 8 (contactgever binnen) of op 09 (contactgever buiten) zetten.
 à ST220: “PE1 functie”, “PE2 functie” resp. “PE3 functie” op “P-KI Aansturing NO” of “P-KA Aansturing NO” zetten.

 à Opmerkingen, zie hoofdstuk 7 “Contactgever Binnen” c.q. hoofdstuk 8 “Contactgever Buiten”.
 à De contactgevers kunnen naar keuze op contact 2 (24 V) of op contact 4 (24 VSens) worden aangesloten.

11.7 Knopfuncties

11.7.1 Algemeen
 à Bij aansturing is de uitgang van de knop gesloten (de ingang PE1 c.q. PE2 ligt op 24 V).
 à Bij 2-vleugelige installaties kan de knop van de loopdeurbesturing of van de standdeurbesturing worden 

aangesloten.
 X De openhoudtijd op de loopdeurbesturing instellen.

 à Als de knop van de standdeurbesturing is aangesloten, openen bij aansturing van de knopfunctie beide 
deurvleugels, ook bij ingestelde bedrijfsmodus “1-vleugelig”. De bedrijfsmodus “Automatisch” moet op de 
standdeur zijn ingesteld.

11.7.2 Knopfunctie

DPS
 X e1 c.q. e2 op 1 0 zetten voor:

1e mit e hochgestellt aanraakcontact = deur openen / 2e aanraakcontact = deur sluiten.
Indien er geen tweede aanraakcontact plaatsvindt, blijft de deur tot de omschakeling van de bedrijfsmodus geopend.
Bij een 2-vleugelige aandrijving vindt de opening 2-vleugelig plaats, indien knop op SF-aandrijving aangesloten is.

ST220
 X “PE1”, “PE1 functie” c.q. “PE2”, “PE2 functie” op “Knop NO” zetten voor:

1e mit e hochgestellt aanraakcontact = deur openen / 2e aanraakcontact = deur sluiten.
Indien er geen tweede aanraakcontact plaatsvindt, blijft de deur tot de omschakeling van de bedrijfsmodus geopend.
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11.7.3 Knopfunctie OHZ

Bij 2-vleugelige aandrijvingen bepalen de instellingen op de loopdeurbesturing de openhoudtijd.

DPS
 X e1 c.q. e2 op 11 zetten voor:

1e mit e hochgestellt aanraakcontact = deur openen / 2e aanraakcontact = deur sluiten
Als de SIO wordt geactiveerd, voordat de openhoudtijd of het 2e aanraakcontact bediend wordt, loopt de open-
houdtijd af en wordt niet door het 2e aanraakcontact afgebroken.
Uiterlijk na afloop van de openhoudtijd
 à Oh bij 2-vleugelige aandrijving en bedrijfsmodus 2-vleugelig, indien knop op SF-aandrijving aangesloten is.
 à Oh bij 1-vleugelige aandrijving c.q. bij 2-vleugelige aandrijving en bedrijfsmodus “gereduceerde opening”, 

indien knop op de GF-aandrijving aangesloten is.

ST220
“PE1”, “PE1 functie” c.q. “PE2”, “PE2 functie” op “Knop OHZ NO” zetten voor:
1e mit e hochgestellt aanraakcontact = deur openen / 2e aanraakcontact = deur sluiten
Deur sluit uiterlijk na afloop van de openhoudtijd.-

 
51 PE1

2 24V

PE1 GF

52 PE2

PE2 GF
or

53 PE3

PE3 GF
or

11.8 Reset van besturing
 à Via de parametreerbare ingangen kan de besturing opnieuw worden gestart. Na het indrukken van de knop 

reageert de aandrijving net als na het inschakelen van de netspanning.
 à Parameters instellen met:

 à DPS: e1 , e2 c.q. e3 op 13 (resettoets) zetten.
 à ST220: “PE1 functie”, “PE2 functie” resp. “PE3 functie” op “Reset-knop NO” zetten.

 
51 PE1

2 24V

PE1 GF

52 PE2

PE2 GF
or

53 PE3

PE3 GF
or

11.9 Dubbele taster (1-vleugelige / 2-vleugelige deuropening)
Bij 2-vleugelige aandrijvingen kan via de parametreerbare ingangen van de loopdeurbesturing de deur in de 
bedrijfsmodusinstelling “1-vleugelig openen” door op de knop te drukken desgewenst 1-vleugelig of 2-vleugelig 
worden geopend. Door één keer op de knop te drukken opent alleen de loopdeur en sluit deze na het verstrijken 
van de openhoudtijd 1-vlg.. Bij twee opeenvolgende knopbedieningen binnen 1,5 s openen loop- en standdeur 
en sluiten ze na afloop van de openhoudtijd 2-vlg. 
Parameters instellen met:
 à DPS: e1 , e2 resp. e3 op 14 (dubbele knop) zetten.
 à ST220:  “PE1 functie”, “PE2 functie” resp. “PE3 functie” op “Dubbele knop” zetten.

 
51 PE1

2 24V

PE1 GF

52 PE2

PE2 GF
or

53 PE3

PE3 GF
or
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11.10 STOP
De parametreerbare ingangen PE1, PE2 en PE3 kunnen voor aansluiting van een stopknop of schakellijst worden 
gebruikt. De ingangen PE2 en PE3 kunnen ook analoog worden geanalyseerd.
 à Bij aansturing stopt de deurvleugel (bij 2-vleugelige installaties stoppen beide) en blijft staan, zolang de 

ingang actief is.
 à Bij 2-vleugelige installaties kan de stopknop van de loopdeurbesturing of van de standdeurbesturing worden 

aangesloten.
 à Bediening van de displayprogrammaschakelaar DPS, zie hoofdstuk 29.4 “Displayprogrammaschakelaar DPS”.
 à Bediening van de service-terminal ST220, zie hoofdstuk 29.1 “Service-terminal ST220”.

De toestand van de aandrijving waarop de ST220 is aangesloten, wordt weergegeven. 
 X Toets    indrukken. 
 X “Loopdeur Para” c.q. “Standdeur Para” met de toetsen  c.q.  selecteren en toets    indrukken.

Zie voor meer instellingen de volgende beschrijving:
Voor PE1, PE2, PE3:
 à Parameter contacttype instellen met:

 à DPS: e1 , e2 c.q. e3 op 15 (maakcontact, niet bewaakt) of op 1 6 (verbreekcontact, niet bewaakt) zetten.
 à ST220: “Signalen”, “Ingangssignalen”, “PE1 functie”, “PE2 functie” c.q. “PE3 functie” “Stop opener”, “Stop 

sluiter” zetten.

52 PE2

or

53 PE3

or

51 PE1

2 24V

STOP

E1 = 15E1 = 16

Voor PE2 of PE3:
 à Voor persoonlijke beveiliging conform DIN 18650 / EN 16005 moet voor het bewaken van de ingang een 

afsluitweerstand van 12 k of 20 k worden ingesteld. De afsluitweerstand moet direct op het schakelaarcontact 
aangesloten zijn.

 à Parameter contacttype instellen met:
 à DPS: e2 c.q. e3 op 12 of 20 .
 à ST220: “Signalen”, “Ingangssignalen”, “PE2”, resp. “PE3”, “PE2 functie” resp. “PE3 functie” op “Stop 

12 kOhm” of “Stop 20 kOhm” zetten.

12 kΩ oder 
20 kΩ E2, E3 = 12 (Stop 12 kΩ -> NO)

E2, E3 = 20 (Stop 20 kΩ -> NO)

52 PE2 

2 24V 
PE2 PE3 

or  

53 PE3

2 24V 

11.11 Sluitstand-herkenning

11.11.1 Sluitstand deurvleugel (loopdeur-aandrijving, standdeur-aandrijving)
Terugmelding van een in de sluitstand aangebracht deurcontact, aangesloten op PE1, PE2 of PE3 van de bestu-
ring. Het deurcontact sluit, zodra de bij de aandrijving horende deurvleugel de sluitstand bereikt heeft.
Parameters instellen met

 à DPS: e1 , e2 c.q. e3 op 0 6 (sluitstand GF) zetten.
 à ST220: “PE1 functie”, “PE2 functie” c.q. “PE3 functie” op “Sluitstand GF” zetten.

11.11.2 Sluitstand-herkenning standdeur bij 2-vlg. deuren met handmatige standdeur
 à Terugmelding van een in de sluitstand van de standdeur aangebracht deurcontact, aangesloten op PE1, PE2 of PE3. 

Het deurcontact sluit, zodra de standvleugel de sluitstand bereikt heeft.
 à Terugmelding van een in de sluitstand aangebracht deurcontact, aangesloten op PE1, PE2 of PE3. 

Het deurcontact sluit, zodra de deurvleugel de sluitstand bereikt heeft (standdeur).
 à Parameters instellen met

 à DPS: e1 , e2 c.q. e3 op 19 (sluitstand SF) zetten..
 à ST220: “PE1 functie”, “PE2 functie” c.q. “PE3 functie” op “Sluitstand SF” zetten.
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11.12 WC-besturing
Aansluiting van de interne taster voor de WC-functie, zie ook hoofdstuk 15.

11.13 Brandalarm
Zie ook hoofdstuk 28.2.1.

11.14 1-vlg. openen
 à De standdeur moet ingeschakeld zijn.
 à Bij aansturing is de uitgang van het aanstuurelement gesloten (de ingang PE1 c.q. PE2 ligt op 24 V).
 à Bij 2-vleugelige installaties moet het aanstuurelement op de loopdeurbesturing aangesloten worden. De 

openhoudtijd op de loopdeurbesturing instellen. 
(Bij 2-vleugelige aandrijvingen bepalen de instellingen op de loopdeurbesturing de openhoudtijd)

DPS
e1 c.q. e2

 X op 23 zetten.
Bij een 2-vleugelige aandrijving vindt de opening 1-vleugelig plaats, indien het aanstuurelement op de loop-
deurbesturing aangesloten is.

 X O® op de loopdeurbesturing instellen.

ST220
“PE1”, “PE1 functie” c.q. “PE2”, “PE2 functie”

 X Op “1-vlg. openen” zetten voor aanstuurelement op de loopdeur.
Deur sluit uiterlijk na afloop van de openhoudtijd.

 X Openhoudtijden 1-vlg. (winter) op de loopdeurbesturing instellen.

12 Parametreerbare uitgangen
Aan de parametreerbare uitgangen PA1 en PA2 kunnen verschillende schakelfuncties worden toegewezen, zie 
hoofdstuk 29“Service-menu”.
 à Bediening van de displayprogrammaschakelaar DPS, zie hoofdstuk 29.4 “Displayprogrammaschakelaar DPS”.
 à Bediening van de service-terminal ST220, zie hoofdstuk 29.1 “Service-terminal ST220”. 

De toestand van de aandrijving waarop de ST220 is aangesloten, wordt weergegeven. 
 X Toets    indrukken. 
 X “Loopdeur Para” c.q. “Standdeur Para” met de toetsen  c.q.  selecteren en toets    indrukken.
 X “Signalen” selecteren en knop    indrukken.

Zie voor meer instellingen de volgende beschrijving:
Parameters instellen met:
 à DPS: a1 resp. a2 op gewenste functie instellen.
 à ST220:  “PA1”, “PA1 functie” resp. “PA2”, “PA2 functie” op gewenste functie instellen.

12.1 Parametreerbare uitgang PA1
PA1 is een potentiaalvrij relaiscontact, schakelspanning max. 24 V AC/DC, schakelstroom 0,5 A.

12.1.1 Bel
De uitgang wordt geschakeld, indien KA of SIS (bij instelling “SIS en KA”) in de bedrijfsmodus Automatisch AU en 
Winkelsluiting LS aangestuurd wordt.
 à Parameters instellen met:

 à DPS: a1 op 01 (gong) zetten.
 à ST220: “PA1 functie” op “Gong” zetten.

1 Bouwkundige spanningsvoorziening 
max. 24 V/0,5 A AC/DC

2 Bouwkundige signaalgever bijv. gong of deurbel
PA 

55 PA1A

56 PA1B
2

1
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12.1.2 Storing
 à Deze functie dient voor foutmeldingen, bijv. naar een bouwkundige huiscentrale. Het contact sluit resp. 

opent, als de besturing een storing constateert , zie hoofdstuk 30 “Storingsmeldingen”.
 à Parameters instellen met:

 à DPS: a1 op 02 (storing maakcontact) of op 03 (storing verbreekcontact) zetten.
 à ST220:  “PA1 functie” op “Storing sluiter” of “Storing opener” zetten.

1 Huiscentrale (bouwkundig)
2 Meldingsingang

PA 

55 PA1A

56 PA1B
2

1

12.1.3 Storingsaanduiding voor MPS
Deze functie dient voor het schakelen van de storings-LED op de mechanische programmaschakelaar (MPS). Het 
contact sluit, als de besturing een storing constateert , zie hoofdstuk 30 “Storingsmeldingen”. Wanneer er onder-
houd vereist is, wordt de uitgang cyclisch geschakeld, de storings-LED op de MPS knippert.
 à Aansluiting, zie hoofdstuk 16.1 “Programmaschakelaar”, “Mechanische programmaschakelaar (MPS)”.
 à Parameters instellen met:

 à DPS: a1 op 04 (storing MPS) zetten.
 à ST220:  “PA1 functie” op “Storing MPS” zetten.

12.1.4 Waarschuwingssignaal
 à Deze functie dient voor het cyclisch in-/uitschakelen van een bouwzijdige signaalgever tijdens het openen 

resp. sluiten van de deur.
 à Maximaal toegestane totale stroomonttrekking van de besturing in acht nemen.
 à Parameters instellen met:

 à DPS: a1 op 05 (waarschuwingssignaal) zetten.
 à ST220:  “PA1 functie” op “Waarschuwingssignaal” zetten.

1 Aan aandrijfzijde gevoede 24 V DC-signaalgever
55 PA1A

56 PA1B

PA 
1 GND

2 24 V 

1

12.1.5 Deuropener

De functie Deuropener is bij gebruik van de aandrijving voor het brandpreventiebereik (Powerturn F, F/R, F-IS 
met brandpreventiekit) niet toegestaan.

 à Op de parametreerbare uitgang PA1 kan een extra deuropener worden aangesloten.
 à Maximaal toegestane totale stroomonttrekking van de besturing in acht nemen.
 à Parameters instellen met:

 à DPS: a1 op 0 6 (deuropener) zetten. 
TO op het aangesloten deuropenertype zetten, zie hoofdstuk 29.6 “Service-menu DPS en ser-
vice-toetsen S1/S2 met leds”.

 à ST220: “PA1 functie” op “Deuropener” zetten. 
“Deuropenertype” op het aangesloten deuropenertype zetten, zie hoofdstuk 29.3 “Service-menu 
ST220”.
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Aan aandrijfzijde gevoede deuropener

1 Vrijloopdiode 1N4007, art.-nr. 115293
2 Draadbrug

1

2
GND 1 

2 24V 

55 PA1A 

56 PA1B 

PA 

PA2 57

Door de klant voorziene gevoede deuropener
 à Contactbelasting uitgang PA1 bij 12 V AC: max. 1 A

~   12V AC    ~ 
max. 1A 

GND 1 

2 24V 

55 PA1A 

56 PA1B 

PA 

PA2 57 

Vergrendelingsmelding (RM)
Zie hoofdstuk 13 “Deuropener” – “Vergrendelingsmelding”.

12.1.6 Deurtoestandmelding
 à Deze functie dient voor het melden van de deurtoestand, bijv. naar een bouwkundige huiscentrale.
 à Meldfunctie/deurtoestand: 

08 gesloten en vergrendeld
09 gesloten
10 niet gesloten
11 open
12 off
13 nacht

14 winkelsluiting
15 automaat
16 permanent open
18 dag/nachtomschakeling
20 onderhoud vereist (zie hoofdstuk 12.1.9)

 à Parameters instellen met:
 à DPS: a1 op gewenste meldfunctie instellen.
 à ST220: “PA1 functie” op gewenste meldfunctie instellen.

1 Huiscentrale (bouwkundig)
2 Meldingsingang

PA 

55 PA1A

56 PA1B
2

1
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12.1.7 Lichtaansturing

WAARSCHUWING
Levensgevaar door elektrische schok!
Gevaar van schade aan de elektrische besturing!
Uitgang PA1 van de besturing kan de verlichting direct schakelen.

 X Geen netspanning op de uitgang PA1 van de besturing aansluiten.

 à De functie dient voor aansturing van een lichtbesturingsinrichting, die bijv. de ingangsverlichting inschakelt, 
zodra een contactgever (KI, KA, KB, SIS+KI, SIS+KA) wordt geactiveerd of de deur handmatig wordt geopend. 

 à Parameters instellen met:
 à DPS: a1 op 17 (lichtbesturing) zetten.
 à ST220:  “PA1 functie” op “Lichtbesturing” zetten.

1 Lichtbesturingsinstallatie (door de klant te voorzien)
2 Aansturingsingang

PA 

55 PA1A

56 PA1B
2

1

12.1.8 Dag/nacht-omschakeling
 à Deze functie dient voor het melden van de bedrijfsmodus dagmodus naar een plaatselijke huiscentrale of 

voor de omschakeling van een motorslot op dagmodus. 
Het uitgangscontact sluit, indien de bedrijfsmodus LS, AU 1-vleugelig, DO, AU 2-vleugelig of een motorslot is ingesteld.

 à Parameters instellen met:
 à DPS: a1 op 1 8 (bedrijfsmodusmelding “dag-nacht”) zetten.
 à ST220:  “PA1 functie” op “dag/nacht omschakelen” zetten.

 à Aansluiting op huiscentrale, zie hoofdstuk 12.2.2 “Storing”

12.1.9 Onderhoud vereist
 à Deze functie dient voor het melden van het vereiste onderhoud van de deuraandrijving naar een bouwkundi-

ge huiscentrale.
 à Parameters instellen met:

 à DPS: a1 op 20 (onderhoud vereist) zetten.
 à ST220:  “PA1 functie” op “Onderhoud vereist” zetten.

 à Aansluiting op huiscentrale, zie hoofdstuk 12.1.2 “Storing”.

12.1.10 Houdmagneet GF / SF
Voor het gebruik van een houdmagneet. Zie paragraaf 18.2.

12.1.11 WC time-out
Voor het aansluiten van een lamp of een signaal voor de signalering wanneer bij de WC-functie de 30 min.-timer 
afgelopen is. Zie paragraaf 15.
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12.2 Parametreerbare uitgang PA2
PA2 is een transistoruitgang, schakelspanning/-stroom max. 24 V DC / 0,5 A.

12.2.1 Gong
De uitgang wordt geschakeld, indien KA of SIS (bij instelling “SIS en KA”) aangestuurd wordt.
 à Parameters instellen met:

 à DPS: a2 op 01 (gong) zetten.
 à ST220: “PA2 functie” op “Gong” zetten.

1 Bouwkundige spanningsvoorziening
2 Deurgong
3 24 V-relais, art.-nr. 103352
4 Vrijloopdiode

GND1

2 24V

55 PA1A

56 PA1B

PA

57 PA2
2

1

3

4

12.2.2 Storing
 à Deze functie dient voor foutmeldingen, bijv. naar een bouwkundige huiscentrale. 
 à Parameters instellen met:

 à DPS: a2 op 02 (storing maakcontact) of op 03 (storing verbreekcontact) zetten.
 à ST220:  “PA2 functie” op “Storing sluiter” of “Storing opener” zetten.

 à De uitgang schakelt naar GND, resp. wordt geblokkeerd, zodra de besturing een systeemstoring detecteert. 
Tegelijkertijd wordt op de displayprogrammaschakelaar het overeenkomstige storingsnummer weergegeven. 

 X Installeer een relais voor galvanische scheiding om de storingsmelding door te schakelen (bijv. naar een ge-
bouwenbeheersysteem).

1 Huiscentrale (bouwkundig)
2 Meldingsingang
3 24 V-relais, art.-nr. 103352
4 Vrijloopdiode

GND1

2 24V

55 PA1A

56 PA1B

PA

57 PA2

2

1

3

4

12.2.3 Storingsaanduiding voor MPS
 à Deze functie dient voor het schakelen van de storings-LED op de mechanische programmaschakelaar (MPS). 

Het contact sluit, als de besturing een storing constateert , zie hoofdstuk 30, “Storingsmeldingen”.
 à Aansluiting, zie hoofdstuk 16.1 “Programmaschakelaar”, “Mechanische programmaschakelaar (MPS)”
 à Parameters instellen met:

 à Met DPS: a2 op 04 (storing MPS) zetten.
 à Met ST220:  “PA2 functie” op “Storing MPS” zetten.

12.2.4 Waarschuwingssignaal
 à Deze functie dient voor het cyclisch in-/uitschakelen van een bouwzijdige signaalgever tijdens het openen 

resp. sluiten van de deur.
 à Parameters instellen met:

 à DPS: a2 op 05 (waarschuwingssignaal) zetten.
 à ST220:  “PA2 functie” op “Waarschuwingssignaal” zetten.

1 Aan aandrijfzijde gevoede 24 V DC-signaalgever
2 24V

57 PA2
1

PA
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12.2.5 Deuropener

 à De functie Deuropener is bij gebruik van de aandrijving voor het brandpreventiebereik (Powerturn F, F/R, F-IS 
met brandpreventiekit) niet toegestaan.

 à Op PA2 mogen alleen inductieve DC-deuropeners (zonder ingebouwde techniek) worden aangesloten. Deur-
openers met geïntegreerde elektronica moeten op de parametreerbare uitgang PA1 worden aangesloten, zie 
hoofdstuk 12.1.5, “Deuropener”.

 à Deze functie dient voor aansturing van een extra werk- of ruststroom-deuropener.
 à Het contact sluit resp. opent, zodra de deuraandrijving wordt aangestuurd.
 à Parameters instellen met

 à DPS: a2 op 0 6 (deuropener) zetten.
TO op het aangesloten deuropenertype zetten, zie hoofdstuk 29.6 “Service-menu DPS en ser-
vice-toetsen S1/S2 met leds”.

 à ST220: “PA2 functie” op “Deuropener” zetten.
“Deuropenertype” op het aangesloten deuropenertype zetten, zie hoofdstuk 29.3 “Service-menu 
ST220”.

Aan aandrijfzijde gevoede deuropener

1 Vrijloopdiode 1N4007, art.-nr. 115293

1 GND 1 

2 24V 

55 PA1A 

56 PA1B 

PA 

PA2 57

Vergrendelingsmelding (RM)
Zie hoofdstuk 13 “Deuropener” – “Vergrendelingsmelding”.

12.2.6 Deurtoestandmelding
 à Deze functie dient voor het melden van de deurtoestand, bijv. naar een bouwkundige huiscentrale.
 à Deurtoestanden: 

08 gesloten en vergrendeld
09 gesloten
10 niet gesloten
11 open
12 off

13 nacht
14 winkelsluiting
15 automaat
16 permanent open
20 onderhoud vereist

 à Parameters instellen met:
 à DPS: a2 op gewenste meldfunctie instellen.
 à ST220: “PA2-functie” op gewenste meldfunctie instellen.

 à Aansluiting op huiscentrale, zie hoofdstuk 12.2.2 “Storing”.

12.2.7 Dag-nacht-omschakeling
 à Deze functie dient voor het melden van de bedrijfsmodus dagmodus naar een bouwkundige huiscentrale. 

De uitgang schakelt naar GND, als de bedrijfsmodus LS, AU 1-vleugelig, DO, of AU 2-vleugelig is ingesteld.
 à Voor potentiaalscheiding een 24 V DC relais aansluiten, art.-nr. 103352.
 à Parameters instellen met:

 à DPS: a2 op 1 8 (bedrijfsmodusmelding “dag-nacht”) zetten.
 à ST220:  “PA2 functie” op “dag/nacht omschakelen” zetten.

 à Aansluiting op huiscentrale, zie hoofdstuk 12.2.2 “Storing”.
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12.2.8 Onderhoud vereist
 à Deze functie dient voor het melden van het vereiste onderhoud van de deuraandrijving naar een bouwkundige huiscentrale.
 à Parameters instellen met:

 à DPS: a1 op 20 (melding “onderhoud vereist”) zetten.
 à ST220:  “PA1 functie” op “Onderhoud vereist” zetten.

 à Aansluiting op huiscentrale, zie hoofdstuk 12.2.2 “Storing”.

1 Huiscentrale (bouwkundig)
2 Meldingsingang
3 24 V-relais, art.-nr. 103352
4 Vrijloopdiode

GND1

2 24V

55 PA1A

56 PA1B

PA

57 PA2

2

1

3

4

12.2.9 Houdmagneet GF / SF
Voor het gebruik van een houdmagneet op de loopdeur c.q. standdeur. Zie paragraaf 18.2.

12.2.10 WC time-out
Voor het aansluiten van een lamp of een signaal voor de signalering wanneer bij de WC-functie de 30 min.-timer afgelopen is.

13 Deuropener
 X De deuropener van de loopdeur op de loopdeurbesturing, de deuropener van de standdeur op de standdeur-

besturing aansluiten.
 à Potentiaalvrij relaiscontact, schakelspanning/-stroom max. 24 V AC / DC, 1 A.
 à Deuropener met een inschakelduur van ED 100 gebruiken.
 à Bediening van de displayprogrammaschakelaar DPS, zie hoofdstuk 29.4 “Displayprogrammaschakelaar DPS”.
 à Bediening van de service-terminal ST220, zie hoofdstuk 29.1 “Service-terminal ST220”. 

De toestand van de aandrijving waarop de ST220 is aangesloten, wordt weergegeven. 
 X Toets    indrukken. 
 X “Loopdeur Para” c.q. “Standdeur Para” met de toetsen  c.q.  selecteren en toets    indrukken.

Zie voor meer instellingen de volgende beschrijvingen:
 à Parameters deuropenertype instellen met:

 à DPS: TO op het gewenste deuropenertype zetten, zie hoofdstuk 29.6 “Service-menu DPS en service-
toetsen S1/S2 met leds”.

 à ST220: “Deurparameter”, “Deuropenertype” op het gewenste type zetten, zie hoofdstuk 29.3 “Service-
menu ST220”.

 à Houdmagneet MA 500 met tegenplaat, art.-nr. 024740, voor de magnetische vergrendeling van vluchtdeuren.
 à Motorslot met paniekfunctie GEZE IQ Lock EL voor 1-vleugelige deuren. 

De GEZE IQ Lock EL is een zelfvergrendelend antipaniek-motorslot met externe besturing. 
Hiervoor aansluitschema motorslot IQ Lock EL

IQ Lock SecuLogic Set
(Motorslot PZ-geperforeerd, compleet, incl. omslag en sluitplaat, motorslotbesturing, aansluitkabel voor bestu-
ring, reed-schakelcontact alsmede open kabelovergang)

Aanduiding Afstand [mm] Doornmaat [mm] Art.-nr.
IQ Lock EL 9235 92 35 103601
IQ Lock EL 9240 92 40 115013
IQ Lock EL 9245 92 45 103699
IQ Lock EL 7255 72 55 103700
IQ Lock EL 7265 72 65 103701
IQ Lock EL 7280 72 80 106571
IQ Lock EL 7210 72 100 106572

 à Bij gebruik van een motorslot zonder vergrendelingsmelding moeten de parameters “Openingsvertr. dag” 
(tijd waarin het motorslot kan ontgrendelen, voordat de aandrijving de deur opent; geldt uitsluitend in de 
bedrijfsmodi Automatisch en Winkelsluiting) of “openingsvertr. nacht” (tijd, waarin het motorslot kan ontgren-
delen, voordat de aandrijving de deur opent; geldt uitsluitend in de bedrijfsmodus Nacht) worden ingesteld 
om het motorslot tijd te geven om te ontgrendelen.
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 à Parameter Dl voor openingsvertraging dag of DN voor openingsvertraging nacht instellen met:
 à DPS: Dl op de vereiste tijd (0 s … 9 s) zetten.
 à ST220: “Deurparameter”, “Openingsvertr. dag” of “Openingsvertr. nacht” op de vereiste tijd zetten.

Het deuropener-signaal wordt tot de totale openingspositie en via de openhoudtijd aangestuurd. Na afloop van 
de openhoudtijden en een sluitbeweging van ca. 10° wordt het deuropener-signaal gedeactiveerd.

13.1 Aan aandrijfzijde gevoede 24 V DC-deuropener

GEZE-deuropener voor standaard toepassingen met toegangscontrole

GEZE-deuropener 
type

Art. nr. Stroomverbruik Spanning Functies

A5000--B 144590 200 mA (bij 12 V)
100 mA (bij 24 V)

Continu bedrijf: 12 of 24 V DC ±15 %
Momentwerking: 12–48 V AC/DC

Werkstroomdeuropener, 
standaard toepassingen, deu-
ren met toegangscontrole

A5000-FB 
met schootgelei-
ding

144632 200 mA (bij 12 V)
100 mA (bij 24 V)

Continu bedrijf: 12 of 24 V DC ±15 %
Momentwerking: 12–48 V AC/DC

Werkstroomdeuropener, 
standaard toepassingen, deu-
ren met toegangscontrole

A5300--B 144631 200 mA (bij 12 V)
100 mA (bij 24 V)

Continu bedrijf: 12 of 24 V DC ±15 % Ruststroomdeuropener, 
standaard toepassingen

A5000--E 145182 200 mA (bij 8–11 V)
50 mA (bij 12-24 V)

Continu bedrijf: 8–28 V DC
Momentwerking: 8-28 V AC/DC

Werkstroomdeuropener, 
standaard toepassingen, 
openen onder voorbelas-
ting bij gelijkspanning

A5001--B 
met schakelcontact

145183 200 mA (bij 12 V)
100 mA (bij 24 V)

Continu bedrijf: 12 of 24 V DC ±15 %
Momentwerking: 12–48 V AC/DC

Werkstroomdeuropener, 
standaard toepassingen, deu-
ren met toegangscontrole

GEZE-deuropener voor brandwerende deuren

GEZE-deuropener 
type

Art. nr. Stroomverbruik Spanning Functies

FT500--B 144634 200 mA (bij 12 V)
100 mA (bij 24 V)

Continu bedrijf: 12 of 24 V DC ±15 %
Momentwerking: 12–48 V AC/DC

Werkstroomdeuropener, 
brandwerende deuren

FT501--E 
met schakelcontact

144647 200 mA (bij 8–11 V)
50 mA (bij 12-24 V)

Continu bedrijf: 8–28 V DC
Momentwerking: 8-28 V AC/DC

Werkstroomdeuropener, 
brandwerende deuren, ope-
nen onder voorbelasting bij 
gelijkspanning

 à Max. stroomverbruik 1000 mA, maar totaal stroomverbruik 
van alle componenten in acht nemen, met name bij rust-
stroom-deuropener.

 à Werkstroomdeuropener voor Powerturn:
 à IQ eStrike A5000--E, art.-nr. 145182

 à Ruststroomdeuropener voor Powerturn:
 à IQ eStrike A5300--B, art.-nr. 144631

 X Vrijloopdiode 1N4007 (1) aanbrengen, art.-nr. 115293  
(bij GEZE-deuropener is geen vrijloopdiode vereist).

1

2
GND 1 

2 24V 

31 TOEA 

32 TOEB 

TOE 

RM 33 

1 Vrijloopdiode
2 Draadbrug

13.2 Bouwkundig gevoede 12 V AC-deuropener

Contactbelasting uitgang PA1 bij 12 V AC: max. 1 A ~   12V AC    ~ 
max. 1A 

GND1 

2 24V

31 TOEA

32 TOEB

TOE

RM33 
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13.3 Vergrendelingsmelding

Indien actief, dan schakelt DPS naar de bedrijfsmodus Nacht.
Een bedrijfsmodus-led op de aandrijving geeft de bedrijfsmodus aan (bijv. bedrijfsmodus Automatisch in groen).

 à Ingang RM blokkeert de aansturing van de aandrijving bij een vergrendelde deur. Als bij een open deur de 
ingang RM actief wordt, wordt de deurbeweging omgekeerd en blijft de deur open.

 à Bij aansluiting van een verdere deuropener met
 à sluitercontact: contacten parallel schakelen.
 à verbreekcontact: contacten serieel schakelen.

 à Parameters instellen met:
 à DPS:  ®® op 01 (maakcontact) of 02 (verbreekcontact) zetten.
 à ST220: “Signalen”, “Ingangssignalen”, “Grendel contacttype”, “Grendel contacttype” op “sluiter” resp. “opener” zetten. 

 à Bij actieve vergrendelingsterugmelding-signaal blijft de aandrijving in zijn ingestelde bedrijfsmodus, maar de 
DPS schakelt zijn eigen toestand in “nacht” om.

 

 

GND 1 

2 24V 

31 TOEA 

32 TOEB 

TOE 

RM 33

GND 1 

2 24V 

31 TOEA 

32 TOEB 

TOE

RM 33

Sluitercontact Verbreekcontact

13.4 Aansturingsvertraging voor nachtschootschakelcontact
Als een nachtschootschakelcontact gebruikt wordt en er “geen deuropener” of “niet gebruikt” geselecteerd is, 
dan opent de aandrijving de deur na geldige aansturing pas na 2,5 s, indien het wisselen van “vergrendeld” naar 
“niet vergrendeld” heeft plaatsgevonden.

14 Vrije leidingverbindingen
Er kunnen max. 4 signalen via de vlakkebandleiding tussen de aansluitplatine DCU802 en de besturingsplatine 
DCU800 met behulp van de vrije leidingsverbindingen worden overgedragen. Dit is wenselijk, indien apparaten 
bijv. in de aanbouw- of tussenkap gemonteerd zijn en op de aansluitplatine moeten worden aangesloten.
 à max. signaalspanning: 30 V AC/DC
 à max. signaalstroom: 0,3 A

57 56 55 2 1 98 97 96 95

13 36 35 1 33 32 31 2 1

N.N. TOE

1
2

GND

24V

1
2

GND

24V

DCU800DCU802

DCU802

DCU800

1

2

1 Interne vlakkebandleiding
2 VRIJ
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15 WC-besturing

Werking uitsluitend met ruststroom-deuropener. Aansluiting en parametrering, zie hoofdstuk 13 “Deuropener”.
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23 KA

2 24V

PE1, PE2

51 PE1

2 24V

52 PE2
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GND 1 

2 24V 

55 

56 
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57 

PA1A 

PA1B 

PA2 

oder 
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K

23 KA

2 24V

PE1, PE2

51 PE1

2 24V

52 PE2

+-

GND 1 

2 24V 

55 

56 

GN1
PA1 PA2 

57 

PA1A 

PA1B 

PA2 

oder 

- 

+ 

- 

+ 

1 GND

1

2

2

3

1

2
4

4

2

3

oder

1 Drukcontact Binnen (schakeleenheid met controlelampje)
2 Controlelampje BEZET
3 Drukcontact Buiten (schakeleenheid met controlelampje)
4 Signaalhoorn SLH220 (optioneel)

Functie
De besturing herkent de bedrijfsfunctie “WC-besturing” aan de hand van de ingestelde parameter voor de pa-
rametreerbare ingang (PE1, PE2). Als de WC niet bezet is, bevindt de deur zich in bedrijfsmodus Automatisch en 
staat hij in de gesloten stand. De BEZET-weergaven zijn uit. 
Bij bediening van “Drukcontact Buiten” wordt de toiletdeur geopend. Na het betreden van de cabine wordt de toiletdeur 
door bediening van “Drukcontact Binnen” naar de bedrijfsmodus Winkelsluiting omgeschakeld en het “Drukcontact 
Buiten” geblokkeerd. De BEZET-weergaven branden. De WC-deur is door de ruststroom-deuropener vergrendeld *). Door 
opnieuw het “Drukcontact Binnen” te bedienen, schakelt de bedrijfsmodus terug naar Automatisch. De BEZET-weerga-
ven gaan uit. De deur opent en “Drukcontact Buiten” is weer vrijgeschakeld. Indien de gesloten en vergrendelde deur 
van binnen handmatig geopend wordt of indien contactgever KB bediend wordt, schakelt de bedrijfsmodus eveneens 
weer terug op Automatisch. Vervolgens kan door bediening van KA weer toegang worden verkregen tot de deur.
Bij bewaking van de wc op permanente vergrendeling wordt na 30 minuten het signaal “WC-alarm” geactiveerd 
en het akoestische signaal (signaalhoorn) ingeschakeld. De tijd kan niet worden ingesteld.
De bedrijfsfunctie “WC-besturing” wordt in de volgende gevallen geannuleerd:
 à Indien de deur gesloten en vergrendeld is en een handmatige toegang herkend wordt.
 à Indien de deur van buiten via de contactgever Bevoegd (KB) geopend wordt (bijv. in geval van nood).

In beide geval kan de deur vervolgens via het “Drukcontact Buiten” bediend worden.
Bij netwerkuitval is de ruststroom-deuropener vrijgeschakeld en deur kan handmatig geopend worden.
*) Vergrendeling ook met paniek-motorslot mogelijk (optioneel)

Controlelampje BEZET
Het controlelampje BEZET (PA1 c.q. PA2) wordt geschakeld, indien naar de bedrijfsmodus Winkelsluiting wordt omgeschakeld.
Parameterinstelling:
 à DPS: 

 à e1 c.q. e2 op 21 (WC-besturing) zetten, al naargelang gebruikte ingang.
 à a1 c.q. a2 op 14 (controlelampje BEZET) zetten.
 à a1 c.q. a2 op 24 (Alarm WC-besturing) zetten.
 à O® op de gewenste tijd (0–60 s) zetten.
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 à ST220:
 à “PE1” c.q. “PE2” op “WC-besturing” zetten.
 à “PA1” c.q. “PA2”, functie op “winkelsluiting” zetten.
 à “PA1” c.q. “PA2”, functie op “alarm WC-besturing” zetten.
 à “Openhoudtijden, 1-vleugelige opening” op de gewenste tijd (0–60 s) instellen. 

Toebehoren:
 à Kunststof drukvlakschakelaar, wit, art.-nr. 114078
 à Kunststof drukvlakschakelaar, RVS, art.-nr. 114077
 à RVS drukvlakschakelaar, art.-nr. 119898
 à RVS drukvlakschakelaar LS 990, AP, art.-nr. 128582
 à RVS drukvlakschakelaar LS 990, UP, art.-nr. 128583 
 à SLE220 signaallamp, UP, AS500, AW, art.-nr. 115934

Optionele toebehoren:
 à SLH220, signaalhoorn, ASW500, AW, compleet, art-nr. 115939

Noodopeningsschakelaar
Zie hoofdstuk 6.1 “Sleuteltaster”.

16 Bedrijfsmodus

De bedrijfsmodi zijn in de gebruikershandleiding Powerturn beschreven.

 à Bediening van de displayprogrammaschakelaar DPS, zie hoofdstuk 29.4 “Displayprogrammaschakelaar DPS”.
 à Bediening van de service-terminal ST220, zie hoofdstuk 29.1 “Service-terminal ST220”.
 à Instelling en bediening via

 à service-toetsen
 à bedrijfsmodusknop

De toestand van de aandrijving waarop de ST220 is aangesloten, wordt weergegeven. 
 X Toets    indrukken. 
 X “Loopdeur Para” c.q. “Standdeur Para” met de toetsen  c.q.  selecteren en toets    indrukken.

Zie voor meer instellingen de volgende beschrijvingen.

16.1 Programmaschakelaar

Mechanische programmaschakelaar (MPS)

 à Aansluiting op PE2 of PE3
 à MPS, AS500, art.-nr.113226 

MPS-ST, met sleutel, AS500, art.-nr. 113227
 à Bedrijfsmodi 

OFF, NA, LS, AU 1-vleugelig, DO, AU 2-vleugelig
 à Neem de montagehandleiding in acht
 à Toebehoren: 

Opbouwkap 1-voudig, AS500, art.-nr. 120503
 à Bij 2-vleugelige installaties wordt de MPS op de loopdeur aangesloten.
 à Wanneer de mechanische programmaschakelaar wordt gebruikt, is 

wijziging van de bedrijfsstand met displayprogrammaschakelaar of 
via de ingangen NA, LS, AU en DO niet mogelijk.

 à Parameter van de besturing instellen waarop de MPS is aangesloten, 
met:
 à DPS:  e2 of e3 op 01 (MPS) zetten. 

a2 c.q. a1 op 04 (storingsmelding voor MPS) zetten.
 à ST220: “Signalen”, “Ingangssignalen”, “PE2”, “PE2 functie”, of  

“PE3”, “PE3 functie” op “MPS” en “Signalen”, 
“Uitgangssignalen”, “PA2”, “PA2 functie” op “Storing  
MPS” zetten.

GND1

2 24V

51 PE1

52 PE2

PA257

57 252 PE1 PE2 - GF 

PA1 P A2 - GF 

1

53 PE3oder

1 Bij storingen en bij vereist onder-
houd gaat de LED op de MPS bran-
den; MPS knippert bij onderhoud
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Mechanische programmaschakelaar (MPS-D)

 à MPS-D, AS500, art.-nr. 118417
 à MPS-D-ST, met sleutel, AS500, art.-nr. 118418
 à Toebehoren: 

opbouwkap 1-voudig, AS500, art.-nr. 120503
 à De MPS-D wordt bij 2-vleugelige installaties op de loop-

deur aangesloten.
 à Parameter contacttype instellen (indien gewijzigd) met:

 à DPS: Instelling niet mogelijk.
 à ST220: “Signalen”, “Ingangssignalen”, “AU”, “Contacttype”  

op “Sluiter” en, “DO”, “Contacttype” op 
“Sluiter” zetten (fabrieksinstellingen).  
“NA”, “contacttype” op “verbreekcontact” zetten.

3

2

1
0 OFF

8 AU

9 DO

6 NA

7 LS

2 24V

4

Displayprogrammaschakelaar (DPS) met OFF

 à AS500, DPS met OFF, UP, alpinewit,  
art.-nr. 151524

 à Bedrijfsmodi: OFF, NA, LS, AU, DO, 1-vleu-
gelige/2-vleugelige opening

 X Neem de montagehandleiding in acht.

 à geen DPS aansluitbaar, als PE2- of 
PE3-functie op “MPS” staat (alleen display 
mogelijk). 

 X DPS op de loopdeur aansluiten.
 à De wijziging van de modus met de DPS 

is alleen mogelijk, wanneer op NA, LS, 
AU, DO noch op PE2 resp. PE3 24 V staat, 
als PE2 resp. PE3 op OFF, 2-vleugelige 
opening of 1-vleugelige opening gepara-
metreerd is. Na terugkeer op het netwerk 
staat de aandrijving in de bedrijfsmodus 
NA, die eerder ingesteld was.

 à De bedrijfsmodus kan bij een ingedrukte 
sleuteltaster resp. met brug 1-44 worden 
gewijzigd.

2

1

1

44

41

42

GND1

2 24V

42 RS485-A

41 RS485-B

SCR43

RS485

100 mA 

OFF

2

1

20 KB

3 24V

KB

 
 

 

 
 

3

1 Display 1-vleugelig/2-vleugelig bedrijf 
(LED gaat branden bij 1-vleugelig bedrijf)

2 verborgen service-toets
3 Extra contact in sleuteltaster voor aansturing van KB

 à Omschakeling 1-vleugelig/2-vleugelig bedrijf: 
 X Toetsen   gelijktijdig indrukken.

Tijdens de zelftest, bijv. na een overgang van de bedrijfsmodus, is er geen bediening op de DPS mogelijk.

De besturing kan met DPS worden geparametreerd worden.
Servicemenu oproepen:

 X Verborgen serviceknop en    gelijktijdig indrukken.

Toebehoren:
 à AS500, DPS met OFF en SCT, zonder profielhalfcilinder, UP, alpinewit, art.-nr. 155810
 à Sleuteltaster SCT, eenpolig, UP, AS500 zonder profielhalfcilinder, art.-nr. 117996
 à Profielhalfcilinder, art.-nr. 090176
 à Extra contact, art.-nr. 024467
 à Opbouwkap, 1-voudig, AS500, art.-nr. 120503
 à Opbouwkap, 2-voudig, AS500, art.-nr. 128609
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Bediening DPS blokkeren of vrijgeven
 à Blokkeren van de bediening via sleuteltaster

Bediening van de DPS kan door aansluiting van een sleuteltaster worden geblokkeerd/vrijgegeven, om het om-
schakelen van de bedrijfsmodus door onbevoegden te voorkomen.
Bediening is bij een bediende sleuteltaster mogelijk.

 à Vergrendeling van bediening door middel van een wachtwoord
Bediening van de DPS kan door middel van een wachtwoord in het servicemenu worden beveiligd, om het om-
schakelen van de bedrijfsmodus door onbevoegden te voorkomen.
Instelling en verandering van het wachtwoord is alleen mogelijk met service-terminal ST220 via het servicemenu.
Het wachtwoord voor bediening van de DPS bestaat uit twee cijfers (0 … 9).
Fabrieksinstelling: 00 = vrijgegeven

 à Omschakeling van de bedrijfsmodus bij een ingestelde wachtwoordbeveiliging

In plaats van wachtwoordinvoer kan de omschakeling van de bedrijfsmodus ook door bediening van de 
sleuteltaster worden vrijgegeven.

Het aantal knopbedieningen komt overeen met het in te voeren cijfer.
 X Eerste cijfer met knop  invoeren.
 X Tweede cijfer met knop  invoeren.

Voorbeeld: het wachtwoord luidt 37.
 X 3x knop  indrukken.
 X 7x knop  indrukken.

 à Permanente vrijgave van de programmaschakelaarbediening
 X Voor een permanente vrijgave een brug tussen contact 1-44 van de DPS aanbrengen.

– en –
 X Als wachtwoord in het servicemenu de waarde “00” instellen (fabrieksinstelling).

16.2 Bedrijfsmodusinstelling met knoppen of schakelaars

 à Bedrijfsmodusinstelling met knoppen of schakelaars is 
mogelijk (bijv. tijdschakelknop). 

 à De knoppen of schakelaars worden op de besturing 
van de loopdeur aangesloten.

 à De besturing gaat over naar de gewenste bedrijfsmodus, 
als op de betreffende ingang 24 V aanwezig is en blijft in 
deze bedrijfsmodus. Een impulssignaal is voldoende.

 à Bediening op de displayprogrammaschakelaar is uit-
sluitend mogelijk, wanneer op de ingangen OFF, NA, 
LS, AU en DO geen signaal staat.

 à Ingang NA heeft prioriteiten boven de ingangen LS, 
AU en DO. Als er 24 V op ingang NA staat, schakelt de 
aandrijving naar bedrijfsmodus NA, ook wanneer op 
een van de andere  PS-ingangen 24 V staat.

 à Parameter contacttype instellen (indien gewijzigd) met
 à DPS: Instelling niet mogelijk
 à ST220: “Signalen”, “Ingangssignalen”, “NA”,  

“Contacttype” op “Sluiter” zetten,  
net als contacttype voor “LS”, “AU”, “OFF”  
en “DO” (fabrieksinstellingen)

OFF0

24V2

6 NA

7 LS

8 AU

9 DO

PS-GF 



Powerturn

41

Bedrijfsmodus

16.3 Omschakeling bedrijfsmodi 

16.3.1 Omschakeling bedrijfsmodi met bedrijfsmodusknop/bedrijfsmodusweergave

 

�

�

Bedrijfsmodus omschakelen (bij 1-vleugelige deuren of bij loopdeuren)
 X Bedrijfsmodusknop (1) kort indrukken.

De bedrijfsmodusweergave schakelt een bedrijfsmodus door. De aandrijving zelf wijzigt de bedrijfsmodus pas 
1 s nadat de knop voor het laatst is ingedrukt in de dan nieuwe bedrijfsmodus.
Volgorde bedrijfsmodi:
…  OFF  Nacht  Winkelsluiting  Automatisch  Continu open  OFF  Nacht  …
Door de vertraging van 1 s is het bijv. mogelijk de bedrijfsmodus van AU (Automaat) via DO (Permanent open) 
naar NA (Nacht) te schakelen, zonder dat de deur bij DO (Permanent open) opent.

 à De bedrijfsmodusweergave-LED (2) brandt in de normale modus in de kleur van de actuele bedrijfsmodus.
 à Als de besturing nog niet is geteacht, brandt de bedrijfsmodusweergave-LED geel (continu).
 à Als de besturing nog niet is geïnitialiseerd, brandt de bedrijfsmodusweergave-LED in de kleur van de actuele 

bedrijfsmodus periodiek onderbroken door twee korte knippersignalen (1 Hz).
 à Wanneer er een of meer storingen aanwezig zijn, knippert de bedrijfsmodusweergave-LED snel (10 Hz) in de 

kleur van de actuele bedrijfsmodus.
 à In de bedrijfsmodus OFF is geen storingsweergave op het bedrijfsmodusweergave-LED aanwezig.
 à Als het overschakelen van de bedrijfsmodus via de bedrijfsmodusknop (1) niet gewenst is, dan kan deze via de 

parameter “toets bedrijfsmodus” met de service-terminal geblokkeerd worden.
 à Wanneer de instelling van niet geblokkeerd naar geblokkeerd en omgekeerd wordt geschakeld, knippert de 

bedrijfsmodusweergave-LED 3 s geel – de instelling is overgenomen.
 à Als deze bij gedeactiveerde bedrijfsmodusknop (1) opnieuw bediend wordt, knippert de bedrijfsmodusweer-

gave-led (2) 3 s in rood – de bediening wordt niet geaccepteerd.

Een aangesloten externe programmaschakelaar MPS heeft prioriteit.

Bedrijfsmodus omschakelen (bij standdeur)
Via de bedrijfstypeschakelaar word de aandrijving op de standdeur in- en uitgeschakeld.
Als de aandrijving is ingeschakeld, gaat de bedrijfsmodusweergave-LED (2) branden in de kleur van het 
bedrijfs-type (zie beneden).
Als de aandrijving is uitgeschakeld, brandt de bedrijfsmodusweergave-LED (2) niet.
Een uitgeschakelde standdeur gedraagt zich zoals in bedrijfsmodus NA, indien er handmatig toegang toe verkregen wordt.

Indicatie bedrijfstoestand
Bedrijfsmodus Kleur van de bedrijfsmodusweerga-

ve-LED (2) 
OFF (uit) –
NA (nacht) rood
LS (winkelsluiting) wit
AU (Automatisch) groen
DO (continu open) blauw
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16.3.2 Bedrijfsmodus omschakelen met service-LED's
De service-LED's dienen
 à voor de weergave van systeemmeldingen 
 à voor de weergave en het wijzigen van aandrijfparameters 
 à voor het starten van de productietest. 

In normale bedrijfsmodus geven de LED's de actuele bedrijfsmodus weer.
De bedrijfsmodus kan met de knoppen S1 en S2 worden gewijzigd. 
S1 = vorige bedrijfsmodus S2 = volgende bedrijfsmodus

1 Service-toets S1
2 Service-LED's
3 Service-toets S2

�
�

�� ��

� � � �

� �

Bedrijfsmodus LED
5 * 4 3 2 1

OFF ○ ○ ○ ○ ●

Nacht ○ ○ ○ ● ○

Winkelsluiting ○ ○ ● ○ ○

Automatisch ○ ● ○ ○ ○

Continu open ○ ○ ○ ● ●

○ LED uit
● LED aan

17 2-vleugelige aandrijvingen

17.1 Powerturn IS/TS: loopdeur geautomatiseerd, standdeur met deurdranger

 à Reedschakelaar, art.-nr. 92777
 à De sluitstand van de standdeur wordt via een reed-

schakelaar bewaakt. Het contact van de reedschake-
laar is gesloten, als de standdeur niet gesloten is. De 
loopdeur sluit pas nadat de standdeur is gesloten.

 X Loopdeur op 1-vlg. instellen.
 X Reedschakelaar in de buurt van de hoofdsluitzijde 

van de standdeur aanbrengen. De reedschakelaar 
kan op PE1, PE2 of PE3 worden aangesloten. Bij aan-
sluiting op PE1, PE2, PE3 moet parameter E1, E2, c.q. 
E3 op 06 (sluitstand SF) gezet worden.

 X Parameter EF (“vleugelaantal”) op 01 (“1-vlg. aandrij-
ving”) zetten.

 à Bij schakelen tussen bedrijfsmodi naar DO wordt de 
houdmagneet onder stroom gezet en kan de stand-
deur open gehouden worden, zie hoofdstuk 18.2.

PE353

PE3 GF

PE252

PE2 GF

PE1
24V 

PE1 GF

51
2

1

oderoder

1 Reedschakelaar (verbreekcontact)

Weergave: 
Standdeur gesloten, contact bediend
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17.2 Twee geautomatiseerde deurvleugels

 à Parameterinstellingen, zie hoofdstuk 22 “Inbedrijf-
stelling en service”.

 X RS485-verbinding tussen beide aandrijvingen via 
systeemkabel art,-nr. 120048 c.q. art.-nr. 120061 tot 
stand brengen, zie hoofdstuk 17.3 “Verbinding via 
systeemkabel RS485”.

 X Verbinding met het 230 V-netwerk tot stand bren-
gen, zie hoofdstuk 17.4 “Aansluiting op lichtnet”.

2

1

3 GN

BN

WH
GND

RS485_B

RS485_A

GND

RS485_B

RS485_A

RS485 GF RS485 SF

2

1

3

17.3 Verbinding via systeemkabel RS485
Loopdeur Standdeur

2 2

1

1 Systeemkabel RS485
2 Besturingsplatine DCU800

17.4 Aansluiting op lichtnet

 

1 Netkabel H03VV 3G 0,75 mm2 (bijv. art.-nr. 158184) 

 X Bij netstekkers de rubberen tules monteren, zie hoofdstuk 19.1, “Montageplaat met geïntegreerde nettoevoerkabel”.
De netstekkers hebben veertrekklemmen, daarom is aansluiting zonder adereindhulzen toegestaan.
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230 V-verdeler (optioneel)

De 230 V T-verdeler (1) maakt het bij 2-vlg. deu-
ren met 2 Powerturn-aandrijvingen mogelijk 
om een aftakking in de 230 V AC-verbindings-
leiding tot stand te brengen. Daarop kan een 
verder aanvullend apparaat (2) worden aange-
sloten en van 230 V AC voorzien worden. 
Dit is wenselijk voor aanvullende apparaten, 
die onder de tussenkap gemonteerd zijn.

1

1

2

18 Rookschakelaarcentrale

De noodzakelijke brandbeveiligingskit (art.-nr. 154876) voor Powerturn bevat:
 à F-platine DCU801 met bevestigingsschroeven en afstandshouder
 à drukcontact Reset

F-platine DCU801 inbouwen

 X Bij besturingen zonder F-platine moet een jumper geplaatst zijn.

 X Zo nodig jumper (1) verwijderen.
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 X F-platine (2) op besturingsplatine DCU800 (3) 
plaatsen.

 X F-platine (2) vastschroeven.

 à Bij een 2-vleugelige aandrijving moet de rookschakelcentrale op dezelfde besturing als de resetknop van de 
aandrijving worden aangesloten.

 X De montagehandleiding van de rookschakelcentrale in acht nemen.
 à De besturing belast de rookschakelscentrale met ca. 10 mA.
 à Bij een brandalarm of netuitval worden de deuropener (op contact 31 / 32) en de motor van de besturing 

gescheiden. De deur sluit via veerkracht. Bij 2-vleugelige deuren sluiten beide vleugels. De sluitsnelheid is 
instelbaar.

Resetknop monteren

 X Positie voor resetschakelaar in het zijdeel 
losbreken.

 X Resetknop (1) door het zijdeel steken.
 X Borging (2) erop schuiven.
 X Aansluitkabel (3) van de resetknop op 

aansluiting (4) aansluiten.

�

�

�

�

�
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Vóór inbedrijfstelling en tijdens servicewerkzaamheden 
moet bij een stroomloze aandrijving de instellingen van de 
eindslagschakelaar en de functie van het remstroomcircuit 
door handmatig openen van de deur worden gecontroleerd. 
De veer werkt in openingsrichting alleen als rem. Vanuit de 
geopende stand moet de deur door middel van veerkracht 
op lage snelheid sluiten. Indien nodig moet de remsterkte 
conform hoofdstuk 23 “Stroomloos bedrijf” worden ingesteld.
De eindslag voor het overwinnen van de dagschoot mag pas 
onder een hoek van 10° vóór de sluitstand beginnen.
 à Bij gebruik van de aandrijving op brandwerende deuren is 

noch de aansluiting van een bouwzijdige centrale reset-
knop noch bedrijf met overbrugde resetknop toegestaan.

 à Direct bij de deur moet een schakelaar met schijf of een 
handmatige activeringstoets met het opschrift “Deur sluiten” 
worden gemonteerd. De weerstand moet inbegrepen zijn.
 à Noodschakelaar art.-nr. 120880
 à Handmatige activeringstoets AS 500, alpinewit/rood 

art.-nr. 116266
 à De eindslag wordt tijdens het sluiten door middel van 

veerkracht door een eindslagschakelaar in de aandrijving 
geactiveerd. De eindslagschakelaar wordt op de printplaat 
DCU800 aangesloten. 

 à Het contact van de mechanisch bediende schakelaar (bij 
gesloten deur) is geopend.

 X De aandrijving niet met uitgestoken eindslagschake-
laar in bedrijf stellen.

 X De resetfunctie bij inbedrijfstelling en service controleren.
 X Na brandalarm of terugkeer naar het netwerk de resetknop 

in sluitstand indrukken. 

2

DCU8-F GF,SF
END 

1

2

DCU8-F GF
RES 

1

4

5

63
62 RSZ 24V 

DCU8-F GF

RSZ GND 61

DCU801 DCU801
DCU8-F SF

62RSZ 24V

61RSZ GND

61 RSZ GND

631

1
2

61 RSZ GND

1
2

GND 

24V24V

GND 

4 
3 GND

HOD 3

2

1 Tweede aandrijving
2 Montagerookschakelaar GC 151
3 Extern vastzetten
4 Eindslagschakelaar
5 Drukcontact Reset



Powerturn

47

Rookschakelaarcentrale

18.1 Geïntegreerde rookschakelaar Powerturn F/R

Om optische redenen kan de GEZE-montagerookschakelaar in de aanbouwset resp. de tussenkapset worden 
geïntegreerd. Hiervoor wordt de aanbouwset resp. de tussenkapset met een houder geleverd. Hierin wordt de 
rookschakelaar geplaatst en elektrisch aangesloten. Daarbij wordt de rookschakelaar vanuit de Powerturn-bestu-
ring van 24 V voorzien. Er kunnen nog twee plafondmelders op de rookschakelaar worden aangesloten.

 X Montagehandleiding Powerturn F/R raadplegen.
 à Zie voor nadere aanwijzingen hoofdstuk 18, “Rookschakelaarcentrale”.
 à Aansluitschema vastzetvoorziening FA GC 150 in acht nemen.

Deuraandrijving Powerturn F/R en F/R-IS

 

+24V
GND

1 Geïntegreerde rookschakelaar GC 151
2 Handmatige activeringstoets
3 Vastzetting +
4 Vastzetting –

5 Handmatige activeringstoets UTA 
6 Tweede aandrijving 
7 Standdeurbesturing DCU8 – DCU801
8 Loopdeurbesturing DCU8 – DCU801
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18.2 Vastzetvoorziening Powerturn F- IS/TS, F/R-IS/TS – loopdeur geautomatiseerd, 
standdeur met deurdranger en houdmagneet

De vastzetvoorzieningen Powerturn F-IS/TS en Powerturn F/R-IS/TS zijn installaties, waarbij de loopdeur met een 
Powerturn geautomatiseerd is en de loopdeur een mechanische deurdranger heeft. 
In de bedrijfsmodus Continu open wordt de standdeur met een houdmagneet in open stand gehouden. De 
sluitstand van de standdeur wordt via een reedcontact bewaakt. Het veilige sluiten wordt met een mechanische 
sluitvolgorderegeling gegarandeerd.
 à Toebehoren:

 à Reedschakelaar, art.-nr. 92777
 à GEZE deurhoudmagneet art.-nr. 115829, 115830, 155569, 155567, 155573, 115952, 115953
 à Draaideursysteem IS/TS art.-nr. 160700

 à Parameters instellen met:
 à DPS: ef (3e menu) op 01 (1-vlg. aandrijving), e1 c.q. e2 c.q. e3 (3e menu) op 19 (sluitstand SF) en 

a1 (3e menu) op 22 (houdmagneet SF) zetten.
 à ST220: “Deurparameter”, “Vleugelaantal”, op 1-vlg. aandrijving” zetten, “signalen”, “ingangssignalen”, “PE1 

functie c.q. PE2 functie c.q. PE3 functie” op “sluitstand SF zetten en “uitgangssignalen”, “PA1 func-
tie”, op “houdmagneet SF” instellen.

 à Alleen de potentiaalvrije uitgang PA1 kan gebruikt worden.
 à Bij gebruik van een deurdranger moet de installatie op 1-vlg. gezet worden.

De volgende verdere handleidingen in acht nemen: 
 à Montagehandleiding Powerturn F/R
 à Montagehandleiding Powerturn F-IS/TS, F/R-IS/TS
 à Aansluitschema vastzetvoorziening FA GC 150

18.2.1 Powerturn F-IS/TS

1 Powerturn F-loopdeur
2 Loopdeur met deurdranger
3 Reedschakelaar voor 

sluitstand standdeur
4 Houdmagneet
5 Montagerookschakelaar 

GC 151
6 Extern vastzetten

2 
1 
61 

2 
51 

55 
56 

63 
62 
61 RSZGND 

RSZ 24V 

RSZGND 

4 
3 GND

HOD 

PA1B 
PA1A 

PE1 
24V 

52PE2 53 PE3 

PE 

PA 

DCU802 

DCU801 

24V

GND

10mA

63mA

1 2

3

4

6

5
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18.2.2 Powerturn F/R-IS/TS

1 Powerturn F/R - loopdeur
2 Loopdeur met deurdranger
3 Reedschakelaar voor sluit-

stand standdeur
4 Houdmagneet
5 Geïntegreerde rookscha-

kelaar GC 151
6 Extern vastzetten
7 Handmatige active-

ringstoets
8 Handmatige active-

ringstoets UTA

1 2

3

4

5

6

7

8

2 

1 

61 

2 
51 

55 

56 

63 

62 

61 RSZGND 

43k

RSZ 24V 

RSZGND 

PA1B 

PA1A 

PE1 

24V 

52PE2 53 PE3 

PE 

PA 

DCU802 

DCU801 

+24V 

GND
HOD
24V

MRB

24V

GND

1 

2 

3 

4 
5 
6

GND

+24V 

GND

10mA

15mA

63mA
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19 Netaansluiting

Kopmontage

BN

BU

GN/YE

L

N

PE PE

1

3

2

4 PE

N

L

AC

PE

AC

PE

N

L

PE

N

L

PE

N

L

PE

N

L

230V
50Hz 

2

3 4 5

7

6

PE

N

L

9

8

1

BK

BK
RD

WH

BN

BU

PE

N

L

PE

N

L

1 Zekering
2 Hoofdschakelaar (optie)
3 Besturing AC IN
4 Transformator
5 Hoofdschakelaar intern

6 Voor tweede aandrijving
7 Montageplaat
8 230 V T-verdeler art. nr. 166272
9 230 V 50 Hz aanvullend apparaat, max. 700 W

Deurbladmontage

BN

BU

GN/YE

L

N

PE PE

1

3

2

4 PE

N

L

AC

PE

AC

PE

N

L

PE

N

L

PE

N

L

230V
50Hz 

2

5 6 7

8

1

BK

BK
RD

WH

BN

BU

L
N

PE

3

9

4

1 Zekering
2 Hoofdschakelaar (optie)
3 Aansluitdoos
4 Kabelovergang
5 Besturing AC IN

6 Transformator 
7 Hoofdschakelaar intern
8 Montageplaat
9 Voor tweede aandrijving
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19.1 Montageplaat met geïntegreerde nettoevoerkabel

19.1.1 Opbouw

 à Op de juiste positie van de montageplaat 
letten, zie richtingspijl (1).

 à Netaansluiting altijd aan scharnierzijde.
 à Aan de tegenoverliggende zijde bevindt 

zich de verbinding naar de aandrijving.

�

19.1.2 Verbinding aandrijving – montageplaat

 

�

�

 X Aandrijving zo erop schuiven, dat tussen de steekverbinding (1) op de montageplaat en de steekverbinding 
(2) van de aandrijving de elektrische verbinding tot stand wordt gebracht.
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19.1.3 Netwerk aansluiten

Wanneer netwerkaansluiting op de afgemonteerde aandrijving plaatsvindt, moet de aansluitplatine DCU802 
worden gedemonteerd.
Zie montagehandleiding Powerturn.

 X Netwerkleiding (1) isoleren.
 à Afmantellengte = 40 mm
 à Isolatielengte = 9 mm
 à Voorijling PE-leider = 8 mm

8 mm

PE
9 mm

max. 40 mm
1

 X Schroevendraaier (2) o.i.d. in de openingen van 
de stekker (3) steken.

 X Aders in de stekker (3) schuiven.
 X Schroevendraaier (2) weer verwijderen.

2

3

 X Rubberen tule (4) over stekker en kabel schuiven.
4

 X Vergrendelingsklink (5) over de stekker schuiven.

�

 X Stekker met netkabel in montageplaat steken.
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 à In aangesloten toestand moet de rubberen tule 
(4) stekker (3) en kabel (1) volledig omsluiten.

 à Er mogen geen afzonderlijke strepen zichtbaar zijn.

�

�

�

20 Motor

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door terugslaande schaararmen resp. terugslaande hefarm!
Letselgevaar bij hete motor!

 X Motor alleen bij ontspannen veer van de besturing loskoppelen.

 

3 A

-

+

M

Encoder

Encoder

3 Motor B

2

1 Motor A

MOT

WH

WH

BN

WH

GN

YE

3 Thermo

6

1 GND

2 5V

4 B

BK

RD

1

2

GND

DCU800

1 Temperatuursensor
2 Motor
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21 Besturing

17

16

15

1 Insteekplaats F-platine DCU801
2 Service-toetsen en service-leds
3 LED 24V ext
4 Rem
5 Ventilator
6 Encoder
7 Motor
8 Temperatuursensor
9 Eindslagschakelaar

10 LED-magneetklep
11 PROG
12 Insteekplaats RF-platine WRB-5 
13 VRIJ
14 24 V
15 RS485
16 Zekering F1, AC IN (10 A T, 5 × 10 mm)
17 Netschakelaar



Powerturn

55

Inbedrijfstelling en service

22 Inbedrijfstelling en service
Inbedrijfstelling en service kunnen via de displayprogrammaschakelaar DPS, de service-terminal ST220 of met de 
interne serviceknoppen worden uitgevoerd.

22.1 Inbedrijfstelling

22.1.1 Voorwaarden
 à Aandrijving

 à aangeslagen 
 à niet geteacht 
 à staat op fabrieksinstelling

 à De elektrische installatie is voltooid. 
 à Bij inbedrijfstelling toont de DPS “LE” en de bedrijfsmodi-led is geel.
 à Bij het opnieuw programmeren van de aandrijving: beide aandrijvingen op bedrijfsmodus Automatisch.

22.1.2 Inbedrijfstelling uitvoeren
 X Controleren of de aandrijving in stroomloze toestand mechanisch functioneert (met de hand controleren). 
 X Netschakelaar inschakelen.
 X Periferie voor de teachingmodus instellen. 
 X Teachingmodus zoals in hoofdstuk 22.2 “Teachingmodus” beschreven uitvoeren. 

De veiligheidssensor is actief vanwege het inlezen van de wanduitschakeling. 
 X Functionaliteit van de veiligheidssensoren controleren.
 X Overige functies controleren.
 X Ingestelde statische en dynamische krachten moeten gekalibreerd worden.

Optioneel: 
De remwerking in stroomloze toestand kan voor verschillende deurmassa's worden ingesteld, zie hoofdstuk 
23 “Stroomloos bedrijf”.

22.2 Teachingmodus
 à Om de teachingmodus uit te voeren moet de aandrijving afgemonteerd zijn en op de spanning zijn aangesloten.
 à De benodigde veerkracht (EN4–7) moet vóór de teachingmodus zijn ingesteld, zie montagehandleiding 

Powerturn.
 X Mechanisch op aandrijving instellen en op de deurvleugel meten.

 à Wanneer “Teachen starten” via het parametermenu (DPS, ST220, serviceknoppen) is gestart, moet de gebrui-
ker binnen 1 minuut met de leerprocedure beginnen.
 à Wanneer binnen deze periode de deur niet wordt bewogen, breekt de aandrijving de teachingmodus af en 

bewaart de eerder opgeslagen gegevens.
 à In toestand bij levering zijn de veiligheidssensoren actief geparametreerd.
 à De teachingmodus start en eindigt in de sluitstand, zodat de aandrijving de openings-/sluitrichting correct leert.

De volgende punten moeten in acht worden genomen:
 à Binnen de bewegingsmodus (deel van het leerproces) zorgt activering van de veiligheidssensoren niet tot het stoppen 

van de deurvleugel. Daarom een bewegingsmodus uitsluitend onder toezicht of met toegangsbeveiliging uitvoeren.
 à Wordt binnen de bewegingsmodus de deurvleugel geblokkeerd, dan leidt dit tot storingsmelding 25 en moet 

de teachingmodus worden herhaald.

Als een 2-vleugelig systeem moet worden geleerd, moet eerst de parameter “Vleugelaantal” (EF) voor beide 
aandrijvingen worden ingesteld:

 X Parameter met serviceterminal ST220 of met displayprogrammaschakelaar DPS selecteren en de waarde 02 
voor loopdeur en de waarde 03 voor standdeur instellen. 

 X Beide aandrijvingen verbinden.

De aandrijving onderscheidt twee toestanden:
 à Aandrijving bevindt zich in de fabrieksinstelling (toestand bij levering)  niet geteacht
 à Aandrijving wordt opnieuw geteacht
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22.3 Teachen van een 1-vleugelig systeem

Stap Acties Weergave ST220 Weergave 
DPS

Weergave ser-
vice-LED (5  1)

1  X Parameter “Teachen starten” selecteren en invoer-
knop indrukken.

 X 1-vleugelig systeem selecteren.

Teachen starten

1  X In DPS (NT) het betreffende Teachen starten:
 à LE voor 1-vleugelig systeem.

LE

1  X Weergave bevestigen. ○ ● ● ● ●
2 Er klinkt een pieptoon (1 × 0,5 s).
3a De aandrijving bevindt zich in toestand bij levering, of is op fabrieksinstelling gezet. De volgende systeemparameters 

verschijnen achtereenvolgens:
 X Systeemparameter voor het aanwezige object instellen.

 X Bij het teachen via de service-interface 
moeten de parameters vóór het teachen 
worden ingesteld zie hoofdstuk 29.5 “Ser-
vice-toetsen S1 en S2”.

Montagewijze
Deurbreedte
Deurgewicht
Veiligheidssensor Sluiten
Veiligheidssensor Openen

OH
F8
t6
S1
S3

 à Test:
 à 24 V c.q. energiespaarmodus voor GC 338
 à GND voor GC 334, GC 342

Test
Deuropenertype
Vergrendelingsmelding 
contacttype

tE
to
rr

3b Als het teachen opnieuw moet worden plaatsvinden, verschijnt het parametermenu 3a niet meer.
4  X Deurvleugel handmatig in de gewenste openingspo-

sitie openen.
Om de aandrijvingsgerelateerde max. geopende stand 
weer te geven, geeft de aandrijving een akoestisch 
waarschuwingssignaal. De onderbreking van het waar-
schuwingssignaal wordt steeds korter tot aan de max. 
geopende stand.

 à Wanneer de pieptoon permanent klinkt, 
bevindt de deurvleugel zich binnen het 
bereik van de max. geopende stand (±3°).

 à In deze instelling werkt de aandrijving 
mogelijk niet correct of wordt permanent 
beschadigd.

 X Om dit te vermijden moet de teachingmo-
dus opnieuw worden uitgevoerd.

Handmatig openen L1 ● ○ ○ ○ ●

5  X Deurvleugel handmatig in de sluitpositie bewegen.
 X Enter-toets indrukken 

De weergave is bevestigd

Handmatig sluiten L2 ● ○ ○ ● ○

6 Als GC 338 geïnstalleerd is:
 X “Teach in”-knop op sensor indrukken en 10 s wachten.

Anders (zonder GC 338) met punt 7 doorgaan.

Teach in indrukken L3 ● ○ ○ ● ●

7  X Enter-toets indrukken 
De weergave is bevestigd

Teach in indrukken L3 ● ○ ○ ● ●

8 Bewegingsmodus start na 2 s automatisch.
 à Wanduitschakeling wordt geteacht. 

Sensoren zijn in deze modus niet “actief” geschakeld.
 à Obstakel wordt niet herkend.
 à Wanneer binnen deze beweging een blokkade wordt 

vastgesteld, wordt storing 25 uitgevoerd. 
De teachingmodus moet daarna worden herhaald.

Bewegingsmodus L4 ● ○ ● ○ ○

9 Wanneer de deurvleugel na afloop van de bewegingsmodus de sluitpositie bereikt, klinkt er een pieptoon (2 × 0,5 s).
10 De teachingmodus is afgerond, de weergave is afhanke-

lijk van de randapparatuur.
Hoofdmenu wordt weerge-
geven

Hoofdmenu 
wordt weer-
gegeven

Bedrijfsmodus 
wordt weerge-
geven
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22.4 Teachen van een 2-vleugelig systeem

2-vleugelig teachen met serviceknoppen is niet mogelijk

Stap Acties Weergave ST220 Weerga-
ve DPS

Weergave ser-
vice-LED (5  1)

1  X Parameter “Teachen starten” selecteren en invoerknop 
indrukken.

 X 2-vleugelig systeem selecteren.

Teachen starten

1  X In DPS (NT) het betreffende Teachen starten:
 à LE voor 2-vleugelig systeem.

L2

2 Er klinkt een pieptoon (1 × 0,5 s)

Bij een 2-vleugelig systeem wordt met het teachen aan de loopdeur begonnen.

3a De aandrijving bevindt zich in toestand bij levering, of is op fabrieksinstelling gezet. De volgende parameters verschij-
nen achtereenvolgens:

 X Systeemparameter voor het aanwezige object instellen.
 à Test:

 à 24 V c.q. energiespaarmodus voor GC 338
 à GND voor GC 334, GC 342

Montagewijze
Deurbreedte
Deurgewicht
Veiligheidssensor Sluiten
Veiligheidssensor Openen
Test
Deuropenertype
Vergrendelingsmelding 
contacttype

OH
F8
t6
S1
S3
tE
to
rr

3b Als het teachen opnieuw moet worden uitgevoerd, verschijnt het parametermenu 3a niet meer.
4  X Deurvleugel handmatig in de gewenste openingspositie 

openen.
Handmatig openen L1

Om de aandrijvingsgerelateerde max. geopende stand weer te geven, geeft de aandrijving 
een akoestisch waarschuwingssignaal. De onderbreking van het waarschuwingssignaal 
wordt steeds korter tot aan de max. geopende stand.

 à Wanneer de pieptoon permanent klinkt, bevindt de deurvleugel zich binnen het 
bereik van de max. geopende stand (±3°).

 à In deze instelling werkt de aandrijving mogelijk niet correct of wordt permanent beschadigd.
 X Om dit te vermijden moet de teachingmodus opnieuw worden uitgevoerd.

5  X Deurvleugel handmatig in de sluitpositie bewegen.
 X Enter-toets indrukken 

De weergave is bevestigd

Handmatig sluiten L2

6 Als GC 338 geïnstalleerd is en een wand geteacht moet worden:
 X “Teach in”-knop op sensorinterface 2x indrukken en 10 s wachten.

Anders (zonder GC 338) met punt 7 doorgaan.

Teach in indrukken L3

7  X Enter-toets indrukken 
De weergave is bevestigd

Teach in indrukken L3

8 Bewegingsmodus start na 2 s automatisch. Bewegingsmodus L4
 à Wanduitschakeling en herkenning van massatraagheid (veer moet gespannen zijn) wor-

den geleerd. Sensoren zijn in deze modus niet “actief” geschakeld.
 à Obstakel wordt niet herkend.
 à Wanneer binnen deze beweging een blokkade wordt vastgesteld, wordt storing 25 uitgevoerd.
 à De teachingmodus moet daarna worden herhaald.

9 De loopdeur opent automatisch tot de geopende stand en blijft tot aan het einde van de teachingmodus van de 
standdeur in deze positie staan.

10 De standdeur wordt nu geteacht, zoals bij 1-vleugelig teachen, zie hoofdstuk 22.3 “Teachen van een 1-vleugelig systeem”.
11 Wanneer de standdeur na afloop van de bewegingsmodus de sluitpositie bereikt, klinkt er een pieptoon (2 × 0,5 s).
12 Na het verlaten van de teachingmodus sluit de loopdeur automatisch.
13 De teachingmodus is afgerond, de weergave is afhankelijk 

van de randapparatuur.
Hoofdmenu wordt weerge-
geven

Hoofdme-
nu wordt 
weerge-
geven

Bedrijfsmodus 
wordt weerge-
geven
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22.5 Krachten en snelheden

22.5.1 Krachten
De krachten, die via de parameters “Kracht openen” (FO), “Houdkracht openen” (0F), “Houdkracht sluit” (CF), 
“Kracht sluitst.” (FS) of “Kracht sluiten” (FC) ingesteld worden, gelden altijd in N op de hoofdsluitrand. 
 à Bij de ST220 komen de waarden direct overeen met die aan de hoofdsluitrand.
 à Bij de displayprogrammaschakelaar (met OFF) komen de waarden overeen ×10 N op de hoofdsluitrand.

Daarnaast heeft de parameter “Obstakel” (Bh) invloed op de kracht (“Kracht openen” en “Kracht sluiten”) binnen 
de beweging. Afhankelijk van de massa en de gewenste snelheid van de deur kan een hogere waarde voor de 
parameter obstakel nodig worden. Deze heeft directe invloed op de handmatige toegang, zie hoofdstuk 25 
“Robuustheid tegen externe invloeden of windbelasting”.

22.5.2 Snelheden
De snelheden “openingstijd” (OT), “sluitingstijd” (CT) en “sluitingstijd handmatig” (s6) zijn altijd voor 90°-ope-
ningshoeken berekend. 
Dat betekent:
 à Als de openingshoek minder dan 90° geteacht is, dan is de bewegingstijd sneller dan de instelwaarde.
 à Als de openingshoek groter dan 90° geteacht is, dan is de bewegingstijd voor de complete bewegingshoek 

hoger dan de ingestelde waarde.
 à De aandrijving beweegt met de snelheid meer dan 90° tot de openingspositie. 

Uitzondering: 
De waarde “Eindslag sluiten” (SC) is geen werkelijke waarde. Hij komt niet overeen met een eenheid.

23 Stroomloos bedrijf
In uitgeschakeld resp. stroomloos bedrijf kan de deur ook handmatig worden geopend. De veer werkt in ope-
ningsrichting als rem. In sluitrichting moet de deur vanuit de geopende stand met veerkracht langzaam sluiten. 
Deze sluitsnelheid in stroomloze toestand kan via de parameters worden ingesteld.

Bij geactiveerd brandalarm (storing 07) kan de remsterkte niet worden ingesteld.

 à DPS: 82 op 01 … 14 instellen.
 à ST220: “Bewegingsparameter”, “Snelheden”, “Remsterkte” op de gewenste remsterkte (01 … 14) instellen.

In de toestand onder stroom na beëindiging van het teachen moet de waarde voor de parameter “remsterkte” 
als volgt worden ingesteld:
 à voor persoonlijke beveiliging; 

de sluitingstijd moet conform tabel minimumsluitingstijd 90° tot 0° (hoofdstuk 27 Lage energiemodus) in de 
stroomloze toestand in acht genomen worden.

 à voor een brandwerende deur; 
de sluitingstijd ligt in het bereik van 6 s tot 10 s.

Hierbij is 01 de kleinste remkracht (hoge snelheid) en 14 de grootste remkracht (geringe snelheid).
In niet geteachte toestand (toestand bij levering) of na het resetten van de fabrieksinstelling is de remkracht vast 
ingesteld en in beide bewegingsrichtingen werkzaam. Na het eerste teachen wordt de waarde automatisch op 
13 ingesteld en is alleen in sluitrichting werkzaam.

24 Deurvrijschakeling
 à Via de parameter Deurvrijschakeling wordt ingesteld, hoe de aandrijving op externe belastingen reageert.
 à Wanneer de parameter Deurvrijschakeling is ingesteld, maakt de aandrijving ook bij automatisch bedrijf een 

handmatige overbrugging van de deur in openings- of sluitrichting mogelijk.
 à De deurbeweging wordt vóór het bereiken van de openingspositie door de ingestelde openingsdemping  

automatisch afgeremd.
 à DPS: 02 (3. menu) op 01 zetten.
 à ST220: “Bewegingsparameter” en “Deurvrijschakeling” op “Ja” zetten.

Bij blootgestelde buitendeuren met hoge windbelasting of deuren die onder overdruk gezet worden, wordt de 
parameter deurvrijschakeling niet ingesteld, anders kan de aandrijving niet optimaal op de externe belasting 
zoals windbelasting reageren.
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25 Robuustheid tegen externe invloeden of windbelasting
Bij blootgestelde buitendeuren met hoge windbelasting of deuren die onder overdruk gezet worden, kan de 
aandrijving met de parameters “Kracht openen, FO”, “Kracht sluiten, FC” en “Obstakel, Bh” zo worden ingesteld 
dat hij optimaal op externe invloeden reageert. De aandrijving drukt met de ingestelde kracht en met de inge-
stelde tijd (parameter “obstakel, Bh”) tegen de externe invloeden.
Hoe hoger de waarde ingesteld is, des te robuuster is de aandrijving tegenover bijv. windbelasting en opent en 
sluit hij op betrouwbare wijze. De handmatige toegang is dan niet meer zo comfortabel.
Bij lage instelwaarden is de deur in de handmatige toegang eenvoudiger te gebruiken. De robuustheid tegen-
over bijv. windbelasting neemt dan echter ook af.

26 Deurdrangermodus

Indien personen met gebreken en/of kinderen de deur gebruiken en daarom volgens de risicoanalyse de veilig-
heidsmaatregelen dienovereenkomstig gekozen moeten worden, moet de parameter “Deurdranger bed” (Ts) op 
0 of 1 worden ingesteld en de parameter “Deursluitmoment” (Df) op 0 worden gezet.
Dit geldt niet, wanneer de sluitbeweging van de deur in de deurdrangermodus met veiligheidssensoren beveiligd is.

Het gedrag van de aandrijving kan zo worden ingesteld dat zijn functie overeenkomt met die van een mechani-
sche deurdranger. 

 X In het servicemenu parameter “Deurdranger bed” (Ts) op het gewenste gedrag in de deurdrangermodus instellen.
De snelheid binnen het momentgeregeld sluiten wordt door de parameter “Sluiten handmatig” ingesteld.

 X Lage energiemodus in acht nemen, zie hoofdstuk 27 “Lage energiemodus”.
 X Bij een 2-vlg. draaideursysteem moeten altijd beide aandrijvingen dezelfde deurdrangermodus ingesteld hebben.

Functietabel deurdrangermodus (Ts)

Instelling deurdrangermodus Uitleg
Handmatig
(Ts = 00)

Deursluitmoment  
(Df) gelijk aan 0 Nm

Snelheidsgeregeld sluiten na automatisch en handmatig openen (SIS en obsta-
kelherkenning actief).

Deursluitmoment 
(Df) 01 … 70 Nm

Snelheidsgeregeld sluiten na automatisch openen (SIS en obstakelherkenning 
actief). 
Na aansturing door KI, KA of KB en parameterinstelling “Omk.sluiten auto”, 
keert “actief” de deur om bij blokkering tijdens het sluiten.
Bij handmatige opening en parameterinstelling “Omk- sluiten handmatig”, 
keert “actief” de deur om bij blokkering tijdens het sluiten.
Momentgeregeld sluiten na handmatig openen (SIS actief of inactief). 
Aandrijving sluit de deur met ingesteld deursluitmoment. Afhankelijk van de 
instelling van de parameter SIS drukt de aandrijving tegen een obstakel of 
keert hij om.

Automatisch
(Ts = 01)

Deursluitmoment  
(Df) gelijk aan 0 Nm

Snelheidsgeregeld sluiten na automatisch en handmatig openen (SIS en obsta-
kelherkenning actief).

Deursluitmoment 
(Df) 01 … 70 Nm

Momentgeregeld sluiten na automatisch en handmatig openen (SIS actief of 
inactief).
Aandrijving sluit de deur altijd met ingesteld deursluitmoment. 
Na aansturing door KI, KA of KB en parameterinstelling “Omk.sluiten auto”, 
keert “actief” de deur om bij blokkering tijdens het sluiten.
Bij handmatige opening en parameterinstelling “Omk- sluiten handmatig”, 
keert “actief” de deur om bij blokkering tijdens het sluiten.
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Naleving lage energiemodus
De tabel toont de naleving van lage energiemodus afhankelijk van deurbreedte en max. deursluitmoment.

Deurbreedte [m] max. deursluitmoment [Nm]
0,8 48
0,9 54
1,0 60
1,1 66
1,2 70
1,3 70
1,4 70
1,5 70
1,6 70

27 Lage energiemodus

 à Bij deuren die op lage energiemodus worden ingesteld, zijn normaal gesproken geen aanvullende beveiligin-
gen noodzakelijk, indien geen rekening gehouden hoeft te worden met personen die speciale bescherming 
nodig hebben aan de deur.

 à Bij 2-vlg. deuren moeten voor beide aandrijvingen de lage energiemodus worden ingesteld.

De Powerturn-aandrijving kan als lage energiemodus worden gebruikt, wanneer de volgende voorwaarden zijn vervuld:
 à in stroomloze toestand:

 à De houdkracht en openingskracht van de veer moeten aan de hoofdsluitrand op <67 N worden ingesteld.
 à De sluitingstijd moet van 90° op 0° aan de hand van de tabel hieronder worden ingesteld. 
 X In de toestand onder stroom de waarde voor de parameter “remsterkte” zo instellen dat de sluitingstijd in 

de stroomloze toestand in acht wordt genomen.
 à in de toestand onder stroom:

 à De statische kracht op de hoofdsluitrand is <67 N.
 X De openings- en sluitkracht met de parameters “kracht openen” en “kracht sluiten” c.q. FO en FC op 60 instellen.

 à De kinetische energie in de deurvleugel moet tot 1,6 J begrensd worden. 
 X De openingstijd en de sluitingstijd van de deur met de parameters “openingstijd” c.q. OT en “sluitingstijd”, 

“sluitingstijd handmatig” c.q. CT en s6 overeenkomstig de tabel hieronder instellen.
 X De openhoudtijden (parameter or, oH, OP, HO, oS) op >5 s instellen.

De volgende tabel vermeldt de minimale openingstijd van 0° tot 90° resp. de minimale sluitingstijd van 90° tot 0°.

Deurgewicht [kg]/
Vleugelbreedte [mm]

60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 370 400 430 460 490 520 550 580 600

800 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10

900 4 5 5 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 11

1000 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 – – –

1100 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 – – – – – –

1200 5 6 7 8 8 8 10 10 11 11 12 – – – – – – – –

1300 6 7 8 8 9 10 11 11 12 – – – – – – – – – –

1400 6 7 8 9 10 11 11 12 – – – – – – – – – – –

1500 6 8 9 10 11 11 12 – – – – – – – – – – – –

1600 7 8 9 10 11 12 – – – – – – – – – – – – –

Voorbeeld:
Vleugelmassa: 90 kg, vleugelbreedte 1000 mm

Openingstijd moet op 5 s en de sluitingstijd op 5 s worden ingesteld.

Als de aandrijving niet aan deze eisen voldoet, bevindt deze zich niet in de lage energiemodus. De vleugelbewe-
ging moet dan met beveiligingen worden beschermd.
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28 Servo-modus
De aandrijving GEZE Powerturn kan als servo-aandrijving gebruikt worden. Hij ondersteunt de gebruiker mo-
mentgeregeld bij een handmatige toegang.
De servo-modus wordt binnen de automatische bedrijfsmodus gebruikt en ingesteld.
De krachtondersteuning is in 2 functiebereiken onderverdeeld:
 à servo-ondersteuning zonder brandalarm met extra moment
 à servo-ondersteuning met brandalarm en extra moment

28.1 Servo-ondersteuning zonder brandalarm met extra moment
De aandrijving werkt bij het handmatig openen van de deur krachtondersteunend, zodat ook bij slechte weers-
omstandigheden, zoals wind of ook stuwdruk in een trappenhuis, makkelijk handmatig toegang kan worden 
verkregen tot de deur. De servo-ondersteuning kan worden ingesteld. 
De deur kan met behulp van de servo-modus tot de maximumsnelheid van de lage energie handmatig versneld 
worden. Als deze snelheid bereikt wordt, remt de aandrijving de deurbeweging af.
De volgende parameters moeten worden ingesteld:
 à servo-duur (aD ): duur van de servo-ondersteuning vanaf aansturing
 à servo extra moment (aO): krachtondersteunend moment voor de lichte handmatige opening 

Bij aansturing via KI, KA, PE-KI, PE-KA, PE-knopfunctie, FK1, FK2 of KI+SIS, KA+SIS of bij ingestelde Push and Go-
hoek opent de aandrijving de deur met het ingestelde extra moment van de servo. Na afloop van de ingestelde 
servo-duur (aD ) sluit de aandrijving de deur weer.
Bij een aansturing via KB opent de aandrijving snelheidsgeregeld met de ingestelde waarden “kracht openen”, 
“kracht sluiten”, “openingstijd” en “sluitingstijd”.

 à Het extra moment van de servo (aO) moet voor de lage energiemodus worden ingesteld.
 à De veiligheidssensoren SIO en SIS worden geanalyseerd en reageren zoals ingesteld. ‘s Nachts keert de aan-

drijving bij een blokkering niet om, maar drukt met ingestelde kracht of moment tegen het obstakel.

28.2 Servo-ondersteuning met brandalarm en extra moment

28.2.1 Servo-functie met brandalarm

 à Voor het gebruik van de functie op brandwerende deuren is voor ieder afzonderlijk geval een bouwvergun-
ning noodzakelijk.

 à De aandrijving dient via een beveiligde stroomvoorziening ter plekke of een onderbrekingsvrije stroomvoor-
ziening (UPS) gevoed te worden.

 à Er zijn uitsluitend handmatig te bedienen aanstuurelementen (bijv. knoppen, contactvoetmat) toegestaan

 X Montagerookschakelaar GC 151 c.q. GC 161 op de aandrijving aansluiten, zoals in hoofdstuk 18 beschreven.

Functie
De functie servo-ondersteuning met brandalarm en extra moment wordt toegepast bij brandwerende deuren, 
die in trappenhuizen gemonteerd zijn en bij brandalarm in het gebouw (niet lokaal op de aandrijving geacti-
veerd door de RSZ) als vluchtroutedeuren in de richting van het trappenhuis openen. De in het trappenhuis 
heersende lucht-overdruk voor de rookvrijheid van de vluchtroutes, maakt het handmatige openen van de deur 
moeilijker. Met het ingestelde moment “servo-brandalarm” ondersteunt de aandrijving bij iedere aansturing, 
indien een 24V-signaal “brandalarm” op de PE1 of PE2 aanwezig is.

Bij brand in de directe omgeving van de deur wordt door de in het deurgebied gemonteerde montagerookscha-
kelaar het uitschakelen van de aandrijfmotor en de deuropener geactiveerd. 
De deur sluit in dit geval door middel van veerkracht. 
Het openen van de deur is dan uitsluitend nog handmatig mogelijk, zonder krachtondersteuning door de aandrijving. 

De aansluiting reset-toets (aansluiting RES op DCU801) moet als volgt overbrugd worden:
 X Klemmen 62 en 61 van de DCU801 met de klemmen 2 en 1 van de DCU800 verbinden.
 X Klem 62 (RSZ 24V) met klem 2 (24V), klem 61 (RSZ GND) met klem 1 (GND).
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PE1
24V 

51
2

PE1 PE2

1

52 PE2oder

2

1 Bouwkundige huiscentrale
2 Potentiaalvrije uitgang “Brandalarm”

WAARSCHUWING
Letselgevaar door hoge dynamische krachten bij de servo-functie met brandalarm!

 X Controleren of er zich bij brandalarm geen personen bij het openen in de buurt van de deur bevinden.

De aandrijving opent de deur bij aansturing (KB) met het ingestelde extra moment van de servo (aO) plus het 
ingestelde openingsmoment “servo-brandalarm” (fa).
Het openingsmoment “servo-brandalarm” (fa) staat uitsluitend ter beschikking, zolang op de parametreerbare 
ingang (PE1 c.q.. PE2, ingestelde functie “servo-brandalarm”) het signaal brandalarm (24V) aanwezig is.
De volgende parameters instellen:
 à Duur van de servo-ondersteuning (0–20 s):

 à met DPS:  aD op de gewenste tijd instellen. 
 à met ST220: “Bewegingsparameter”, “Servo duur” op de gewenste tijd instellen.

 à Hoogte van het gewenste aanvullende openingsmoment (0–50 Nm):
 à met DPS:  aO op de hoogte van het gewenste extra moment instellen.
 à met ST220: “Bewegingsparameter”, “Servo extra moment” op de gewenste hoogte instellen.

 à Functie brandalarm van de parametreerbare ingang PE1 c.q. PE2:
 à met DPS:  e1 c.q. e2 op 22 (brandalarm) instellen.
 à met ST220: “Signalen”, “Ingangssignalen”, “PE1” c.q. “PE2”, “PE1 functie” c.q. “PE2 functie” op “Servo brand-

alarm” instellen.
 à Hoogte van het extra openingsmoment “Servo-brandalarm” (0-70 Nm) in geval van brand:

 à met DPS:  fa op de gewenste hoogte van het extra openingsmoment in geval van brand instellen. 
 à met ST220: “Bewegingsparameter”, “Servo brandalarm” op de gewenste hoogte instellen.

 à Bedrijfsmodus DO wordt bij brandalarm gedeactiveerd. De deur sluit na afloop van de ingestelde servo-duur 
(aD ).

 à Het extra moment van de servo (aO) moet voor de lage energiemodus worden ingesteld.
 à Veiligheidssensor Openen (SIO) wordt bij geactiveerde functie “brandalarm” niet geanalyseerd. De aandrijving 

drukt met het ingestelde extra moment van de servo tegen een obstakel in openingsrichting.
 à Veiligheidssensor Sluiten (SIS) wordt bij geactiveerde functie “brandalarm” niet geanalyseerd. De aandrijving 

drukt met het ingestelde sluitmoment van de servo tegen een obstakel in openingsrichting.

M
om

en
t [

N
m

]

0–70 Nm Servo-brandalarm

0-50 Nm Servo-extra moment 0-50 Nm Servo-extra moment

Servo-duur 0–20 s Servo-duur 0–20 s

Duur [s]
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29 Service-menu 

29.1 Service-terminal ST220
 à Service-terminal ST220, art.-nr. 087261
 à Met de service-terminal ST220, softwareversie vanaf V2.1, kan de aandrijving in bedrijf worden gesteld.
 à Aansluiting naar keuze via 5-polige stekkerverbinding RS485 of met 3,5 mm klinkerstekker (met adapterkabel 

art.-nr. 157266)

29.1.1 Bediening ST220

Toets Functie
 à Cursor omhoog
 à Getalwaarde verhogen
 à Omhoog scrollen (wanneer toets langer dan 2 s ingedrukt wordt 

gehouden)

  à Cursor omlaag
 à Getalwaarde verlagen 
 à Omlaag scrollen (wanneer toets langer dan 2 s ingedrukt wordt 

gehouden)

  à Invoer afbreken 
Iedere invoer kan door het bedienen van de toets x worden afge-
broken. De invoerpositie keert dan terug naar de eerste menupo-
sitie c.q. een menuniveau terug.

 à Selecteren
 à Weergave bijwerken
 à Nieuwe waarde toepassen

Waarden in de service-terminal ST220 invoeren
 X Met resp.  waarde wijzigen.
 X Met    bedienen. 
 X Evt. met x annuleren.

Weergave direct na het aansluiten

G E Z E
Serviceterminal
2.1
XXXXXYWWJJZZZZZZV

Softwareversie ST220 V2.1
Serienummer ST220

29.1.2 Servicemodus ST220
 à Met het aansluiten van de service-terminal op de DCU8 wordt overgegaan naar de servicemodus.
 à Service is mogelijk in de bedrijfsmodi LS, AU en DO.
 à In de servicemodus blijft de deur in de huidige bedrijfsstand in bedrijf (niet tijdens het teachen).
 à Vanaf softwareversie 1.8 wordt de hardwareversie herkend. Bij ongelijkheid nach “D1” of “F1” schakelt de aan-

drijving over naar de veiligheidsuitschakeling en wordt de storing “Verkeerde HW/SW combi.” uitgevoerd.

Weergave na totstandkoming van de verbinding om de deur aan te sturen

Powerturn 1.8 F0
DCU800
Automatisch
gesloten

Type aandrijving Softwareversie 1.8, hardwareversie F0

Basisprintplaat DCU800
Bedrijfsmodus
Deurtoestand
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29.2 Service-terminal ST220 aansluiten
De Service-terminal ST220 wordt op de aansluitplatine DCU802 (3) via de bus voor 3,5 mm klinkerstekker (1), of 
op de aansluitstekker voor DPS (2) aangesloten.

 

29.3 Service-menu ST220

Zie voor gedetailleerde informatie over de afzonderlijke parameters hoofdstuk 29.6 “Service-menu DPS en ser-
vice-toetsen S1/S2 met leds”.

29.3.1 Parametrering 2-vleugelige aandrijving

Selectie loopdeur-/standdeur-parametrering

Start GF of SF?
Loopdeur Para*
Standdeur Para

Selectie parameterinstelling GF of SF

Instelling loopdeur-parametrering
Instelling standdeur-parametrering

29.3.2 Hoofdmenu
Voordat het hoofdmenu kan worden opgevraagd, moet er een 4-cijferig wachtwoord worden ingevoerd:

Wachtwoord

----

Is alleen vereist, wanneer het menu met een wachtwoord is beveiligd.

Aanduiding Verwijzing
Bedrijfsmodus zie hoofdstuk 29.3.3
Deurparameter    zie hoofdstuk 29.3.4
Bewegingsparameters zie hoofdstuk 29.3.5
Signalen zie hoofdstuk 29.3.6
Diagnose zie hoofdstuk 29.3.7
Standaard waarden zie hoofdstuk 29.3.8
Resetten DCU8 zie hoofdstuk 29.3.9
Teachen starten zie hoofdstuk 29.3.10
Fabrieksinstelling zie hoofdstuk 29.3.11
Onderhoud wissen zie hoofdstuk 29.3.12
Wachtwoord zie hoofdstuk 29.3.13
Taal / Language zie hoofdstuk 29.3.14
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29.3.3 Bedrijfsmodus

Aanduiding Instelwaarden Uitleg
Bedrijfsmodus * Off Instelling bedrijfsmodus

Nacht
Winkelsluiting
Automatisch
Continu open

Openingstype 1-vlg. Openen Alleen loopdeur openen.
2-vlg. Openen Loop- en standdeur bij aanstu-

ring openen.
Deur openen Deur openen Toets  indrukken Met ST220 de deur aansturen.

29.3.4 Deurparameters

Aanduiding 1. Submenu 2. Submenu Uitleg
Vleugelaantal 1-vlg. aandrijving

2-vlg. loop
2-vlg. stand

Met de parameter wordt 
ingesteld, op welke vleugel de 
aandrijving is gemonteerd.

Vleugelbreedte Waarde: 11   x10cm
Min     7   x10cm
Max     16   x10cm

Deurgewicht Waarde: 100 kg
        200 kg
        300 kg
        600 kg

Het deurgewicht heeft invloed 
op de veilige snelheid.

Type besturing DCU8
DCU8 _ F
DCU8 _ I

alleen weergave

Montagewijze KM BS GLS
KM BG GLS
KM BG GST
TM BS GLS
TM BS GST
TM BG GLS

KM kopmontage
BG niet-scharnierzijde
BS scharnierzijde
GLS glijrail
GST stangen
TM deurbladmontage

Type aandrijving Veerkracht sluit
Veerkracht opent

Basisfunctie automatisch  bedrijf Automatisch  bedrijf
Aandrijving serienr. 000000000000 Invoer serienummer

Onderhoud na bedrijfstijd
na cycli

na bedrijfstijd
Waarde     12 maanden
 min        0 maanden
 max       99 maanden
na cycli
Waarde       500.000
 min              0
 max        3000.000

Cyclusteller wordt opgeteld bij:
 à iedere keer bereiken van de 

openingspositie na automa-
tische aansturing

 à bereiken van de stilstandspo-
sitie na handmatige opening, 
wanneer aandrijving vervol-
gens zou kunnen sluiten.

Deuropenertype Geen deuropener
Bedrijfsstroom
Ruststroom
Motorslot

Type deuropener, aandrijving 
heeft geen sluitkracht vóór het 
openen.

Werkzame dichtdruk
Dichtdruk bij rust
Motordichtdruk

Aandrijving heeft sluitkracht 
vóór het openen.



Powerturn

66

Service-menu 

Aanduiding 1. Submenu 2. Submenu Uitleg
Openingsvertr. Dag Waarde:  0 s *0.1

 min     0 s *0.1
 max    90 s *0.1

Openingsvertraging dag: 
tijd, voordat de aandrijving de 
deur opent. Geldt uitsluitend in 
de bedrijfsmodi Automatisch, 
Winkelsluiting.

Openingsvertr. Nacht Waarde:  0 s *0.1
 min     0 s *0.1
 max    90 s *0.1

Openingsvertraging nacht: tijd, 
voordat de aandrijving de deur 
opent. Geldt uitsluitend in de 
bedrijfsmodus Nacht.

ECO-modus niet actief
actief

In de bedrijfsmodi DO, NA en 
OFF wordt de 24 V-voorziening 
van de klem 4 uitgeschakeld.
Opmerking: De aansturing via de 
toegangscontrole of KB bij NA als-
mede het sluiten van de deur bij het 
wisselen van DO naar AU heeft en-
kele seconden nodig, aangezien de 
systemen eerst moeten opstarten.

GEZE-BUS Adres Waarde:  0   Waarde
 min     0   Waarde
 max    99   Waarde

Voor DCU103

29.3.5 Bewegingsparameters

Aanduiding 1. Submenu 2. Submenu Uitleg
Snelheden Openingstijd Waarde: 4 s

min 3 s

max 25 s

openingstijd*) bij automatische 
opening. Instelling conform 
tabel in montagehandleiding 
Powerturn.

Sluitingstijd Waarde: 5 s

min 5 s

max 25 s

sluitingstijd*) na automatische/
handmatige opening. Instelling 
conform tabel in montagehand-
leiding Powerturn.

Sluitingstijd Hand-
matig

Waarde: 15 s

min 5 s

max 25 s

Sluitingstijd na handmatige 
opening of na automatische 
opening met ingestelde 
deur-sluitmodus Automatisch. 
Instelling conform tabel in mon-
tagehandleiding Powerturn.

Eindslag sluiten Waarde: 0

min 0

max 50

Stelt de snelheid in waarmee de 
aandrijving kort vóór het sluiten 
in de sluitpositie wordt bewo-
gen. Dit is bijv. nodig voor bedrijf 
met een motorslot. Eindslag 
geldt ook bij handmatig gebruik.

Tegen open bewegen Uit Aandrijving blijft bij verdere ope-
ningspogingen vóór het obstakel 
in het openingsbereik staan.

Obstak Motr Aan Aandrijving drukt tegen obsta-
kel in het openingsbereik.

Obstak Motr Uit Aandrijving drukt tegen obstakel 
in het openingsbereik en regelt 
motorstroom op 0 A terug.

Deurvrijschakeling nee
ja

Bij deuren zonder externe belas-
ting, zoals wind of overdruk, kan 
de parameter “Deurvrijschake-
ling” worden geactiveerd, om 
het overdrukken van de deur 
mogelijk te maken. 

*) De waarden voor openings- en sluitingstijd hebben betrekking op een openingshoek van 90°.
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Aanduiding 1. Submenu 2. Submenu Uitleg
Remkracht Waarde: 13 Waarde

min 1

max 14

Remkracht bij het sluiten via 
veer bij spanningsuitval of een 
brandalarm.

Krachten Kracht openen Waarde:    150 N
 min        10 N
 max       250 N

Statische kracht op de 
hoofd-sluitrand Openen.

Kracht sluiten Waarde:    150 N
 min        10 N
 max       250 N

Statische kracht op de 
hoofd-sluitrand Sluiten.

Obstakel Waarde: 3    0.1 s
 min    1    0.1 s
 max   20    0,1 s

Tijd gedurende welke de aandrij-
ving met de ingestelde statische 
kracht tegen een obstakel drukt.

Houdkracht openen Waarde:     00 N
 min        00 N
 max        70 N

Constante kracht op de 
hoofd-sluitrand in open stand.

Houdkracht Sluiten Waarde:     00 N
 min        00 N
 max        70 N

Constante kracht op de 
hoofd-sluitrand in gesloten 
stand.

Kracht sluitst. Waarde:     00 N
 min        00 N
 max       150 N

Kracht werkt na afloop van de 
eindslag in de gesloten stand. In 
de ingestelde tijd is de hand-
matige toegang moeilijker. Hoe 
groter de ingestelde kracht, des 
te langer de duur.
Voorbeelden: bij 10 N = 0,5 s, 
bij 150 N = 2 s

Deursluitmoment Waarde:      0 Nm
 min         0 Nm
 max        70 Nm

Deursluitmoment na handmati-
ge opening.

0 … 40:    

41 … 70:  
of veiligheidssensoren 
noodzakelijk.

Openhoudtijden Push and Go Waarde: 1 s

min 0 s

max 60 s

Openhoudtijd bij toegang met 
Push and Go.

Handmatig Waarde: 1 s

min 0 s

max 70 s

nee

Openhoudtijd voor handmatig 
openen. 
“nee” komt overeen met 
openhoudtijd oneindig, geen 
automatisch sluiten.

2-vlg. (zomer) Waarde: 1 s

min 0 s

max 60 s

Bij aansturing KI, KA
2-vlg. opening (AU-zo)
Instelling op GF-besturing.

1-vlg. (winter) Waarde: 1 s

min 0 s

max 60 s

Bij aansturing KI, KA
1-vlg. Aandrijving (AU-wi, AU-zo) 
2-vlg. opening (AU-zo) 
Instelling op GF-besturing.

Contactgever Bevoegd Waarde: 1 s

min 0 s

max 60 s

Bij aansturing door KB.
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Aanduiding 1. Submenu 2. Submenu Uitleg
Sluitvertrag GF -> EN16005/DIN18650

min 0 s  

0 s: 
beide vleugels sluiten tegelij-
kertijd.
01 … 15 s:
Loopdeur sluit met tijdsvertra-
ging na de standdeur.

max          16 s     

16 s:
De loopdeur sluit pas nadat de 
standdeur is gesloten.

dyn verlenging nee          
ja

Bij activering wordt de 
toegangsfrequentie in de 
openhoudtijd in aanmerking 
genomen. De deur sluit niet zo 
snel bij verhoogde toegangsbe-
hoefte. 

Omkeren Omk.sluit handmatig niet actief
actief

Omkeren bij obstakel binnen 
het sluiten na handmatige 
opening.

Omk.sluiten auto niet actief
actief

Omkeren bij obstakel binnen 
het sluiten na automatische 
opening.

Servo duur Waarde:         0 s
 min            0 s
 max           20 s

Instelbare duur van de krach-
tondersteuning bij servo-mo-
dus.

Servo extra moment Waarde:         0 Nm
 min            0 Nm
 max           50 Nm

Instelbaar moment van de 
krachtondersteuning voor de 
handmatige toegang (qua tijd 
begrensd door “servo-duur”).

Servo brandalarm Waarde:         0 Nm
 min            0 Nm
 max           70 Nm

Instelbaar moment van de krach-
tondersteuning bij brandalarm, 
wanneer op PE1 of PE2 24 V 
aanwezig is. Werkt als aanvulling 
op het “extra moment servo”.
Zie hiervoor servo-functie met 
brandalarm, hoofdstuk 28.2.1

Openingsdemping Waarde:  50 %
min      10 %
max      80 % 

Gebruik van de openingsdemping, 
gerelateerd aan maximaal ope-
ningsbereik (handmatige opening).

Startbereik SF Waarde:  10 %
min       0 %
max      95 %

Start van de standdeur bij ope-
ningsbereik van de loopdeur, 
gerelateerd aan maximaal 
openingsbereik.
DIN 18650 in acht nemen met 
50 cm afstand tussen beide HSK.

Push and Go Waarde:   0 %
min       0 %
max      20 %

0 %: Geen Push and Go
1–20 %: Push And Go
Activeringsbereik gerelateerd 
aan maximaal openingsbereik 
(=100).
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Aanduiding 1. Submenu 2. Submenu Uitleg
Instel. openingsb. Waarde:     0 graden

min        -9 graden
max         9 graden

Waarde is alleen bedoeld voor fijn-
afstelling. De waarde wordt bij de 
teachingmodus geteacht en komt 
dan overeen met punt 0. komt hier-
door handmatig worden aangepast 
en kan daarna weer overeen met 
punt 0. De openingswaarde kan 
zo stapsgewijs handmatig worden 
aangepast. Wordt in de fabrieksin-
stelling niet ingesteld.

Omkeergrens Waarde: 30 *0,1 graden
min     0 *0,1 graden
max      90 *0,1 graden

Hoek aan de aandrijfas voor de 
fijnafstelling van de tolerantie 
in de sluitpositie, vanaf welke 
de aandrijving probeert om 
opnieuw te sluiten. 

 X Waarde zo instellen dat de 
deurkier zo gering mogelijk 
is, voordat de aandrijving 
opnieuw sluit.

Deurdranger bed. Handmatig
Automatisch

Handmatig: Deur sluit uitslui-
tend na handmatige opening 
met ingesteld deursluitmoment, 
anders met snelheidsregeling. 
Automatisch: Deur sluit altijd 
met ingesteld deursluitmoment, 
onafhankelijk van het type 
aansturing.

Handmatig ingrijpen Waarde:  0 Waarde
min      0 waarde
max     10 waarde

Stelt binnen het automatisch 
sluiten de mogelijkheid in om 
vanaf de SIO-zijde handmatig in 
te grijpen in de beweging van 
de deur. Indien actief, kan de 
deur daarna handmatig worden 
geopend.
0: = uit, 1: = licht, 10: = zwaar

29.3.6 Signalen

Aanduiding 1. Submenu 2. Submenu 3. Submenu Uitleg
Ingangssig-
nalen

SI1 - contact 
SIS

huidige toe-
stand

SI1 - contact SIS
Z->niet actief
K->verbreekcontact
F->SIS omkr

SI1 contacttype Niet gebruikt
Verbreekcontact
Frequentie

Ingestelde parameter bepaalt 
het gebruik van het contacttype 
veiligheidssensor Sluiten.

SIS functie SIS omkr Wanneer de veiligheidssensor 
sluiten wordt geactiveerd, 
wordt de deurbeweging omge-
keerd.

SIS en KI Wanneer de veiligheidssensor 
sluiten wordt geactiveerd, 
reageert de aandrijving zoals bij 
aansturing KI. 

SIS en KA Wanneer de veiligheidssensor 
sluiten wordt geactiveerd, 
reageert de aandrijving zoals bij 
aansturing KA.
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Aanduiding 1. Submenu 2. Submenu 3. Submenu Uitleg
SIS stop Wanneer de veiligheidssensor 

sluiten wordt geactiveerd, stopt 
de aandrijving.

SIS Handmatig niet actief
actief

Veiligheidssensor Sluiten 
actief/niet actief bij het sluiten 
na handmatig openen in de 
deurdrangermodus.

SI3-contact SIO huidige toe-
stand

SI3 - Klem SIO
Z->niet actief
K->verbreekcontact
F->SIO stop

SI3 contacttype niet gebruikt
Verbreekcontact
Frequentie

Ingestelde parameter bepaalt 
het gebruik van het contacttype 
veiligheidssensor Openen.

SI3 functie SIO stop Wanneer de veiligheidssensor 
openen wordt geactiveerd, 
stopt alleen de aandrijving van 
de gedetecteerde deurvleugel.

SIO stop SF GF Wanneer het gedrag bij de 
loopdeur en standdeur het-
zelfde moet zijn, moeten beide 
aandrijvingen op SIO stop SF GF 
zijn ingesteld. 
Wanneer de veiligheidssensor 
openen wordt geactiveerd, 
stoppen de aandrijving van de 
loop- en standdeur.

SI3 wanduitscha-
keling

Waarde:       0 %
min           0 %
max          99 %

0 %: Geen wanduitschakeling. 
Het toepassingsbereik voor 
de wanduitschakeling van de 
veiligheidssensor openen wordt 
bij inbedrijfstelling geteacht en 
kan hier worden gecorrigeerd. 
Maximaal openingsbereik van 
de deur = 99 %.

SIO handmatig niet actief
actief

Veiligheidssensor Openen (SIO) 
bij handmatig openen niet actief.

Nachtschoot con-
tacttype

huidige toe-
stand

Nachtschoot contact-
type
Z->niet actief
K->maakcontact
F->nachtschootcontact

Nachtschootcon-
tacttype

Maakcontact
Verbreekcontact

Terugkoppeling, bijv. van een 
motorslot.

KB huidige toe-
stand

KB
Z->niet actief
K->maakcontact

KB contacttype Niet gebruikt
Maakcontact
Verbreekcontact

De ingang KB is in de bedrijfsmo-
di AU, LS en NA actief. Bij 2-vlg. 
installaties kan de contactgever 
Bevoegd van de loopdeurbestu-
ring of van de standdeurbesturing 
worden aangesloten. Bij aanstu-
ring opent de loopdeur en, indien 
ingeschakeld, de standdeur. Bij 
aansturing is de uitgang van de 
contactgever Bevoegd gesloten 
(op ingang KB is 24 V aanwezig). 
Actief in elke bedrijfsmodus, wan-
neer deur niet gesloten is.
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Aanduiding 1. Submenu 2. Submenu 3. Submenu Uitleg
KI huidige toe-

stand
KI
Z->niet actief
K->maakcontact 
A->*0.1s

KI contacttype Niet gebruikt
Maakcontact
Verbreekcontact

De ingang KI is in de bedrijfsmodi 
AU en LS actief. Bij 2-vlg. installa-
ties kan de contactgever Binnen 
van de loopdeurbesturing of van 
de standdeurbesturing worden 
aangesloten. Bij aansturing opent 
de loopdeur en, indien ingescha-
keld, de standdeur. Actief in elke 
bedrijfsmodus, wanneer deur 
niet gesloten is.

KI Vertraging    Waarde   0 s *0.1
 min     0 s *0.1
 max    90 s *0.1

Alleen actief, wanneer de deur 
zich in gesloten stand bevindt.

KA huidige toe-
stand

KA
Z->niet actief
K->maakcontact 
A->*0.1s

KA contacttype Niet gebruikt
Maakcontact
Verbreekcontact

De ingang KA is uitsluitend in 
de bedrijfsmodus AU actief. 
Bij 2-vlg. installaties kan de 
contactgever Buiten van de 
loopdeurbesturing of van de 
standdeurbesturing worden 
aangesloten. Bij aansturing 
opent de loopdeur en, indien in-
geschakeld, de standdeur. Actief 
in elke bedrijfsmodus, wanneer 
deur niet gesloten is.

KA Vertraging    Waarde:  0 s *0.1
 min     0 s *0.1
 max    90 s *0.1

Alleen actief, wanneer de deur 
zich in gesloten stand bevindt. 

NA huidige toe-
stand

NA
Z->niet actief
K->maakcontact

NA contacttype niet gebruikt
Maakcontact 
Verbreekcontact

LS huidige toe-
stand

LS
Z->niet actief
K->maakcontact

LS contacttype Niet gebruikt
Maakcontact 
Verbreekcontact

AU huidige toe-
stand

AU
Z->niet actief
K->maakcontact

AU contacttype Niet gebruikt
Maakcontact 
Verbreekcontact

DO huidige toe-
stand

DO
Z->niet actief
K->maakcontact

DO contacttype Niet gebruikt
Maakcontact 
Verbreekcontact

OFF huidige toe-
stand

OFF
Z->niet actief
K->maakcontact
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Aanduiding 1. Submenu 2. Submenu 3. Submenu Uitleg
OFF Contacttype Niet gebruikt

Maakcontact 
Verbreekcontact

PE1 huidige toe-
stand

PE1
Z->niet actief
K->niet gebruikt
F->niet gebruikt

PE1 functie Niet gebruikt
Omschakeling zomer Voor het aansluiten van een 

taster voor de zomerfunctie.
Omschakeling winter Voor het aansluiten van een 

taster voor de winterfunctie. 
Uitsluitend voor omschakeling 
van 1-vlg. naar 2-vlg. openen, 
niet voor het daadwerkelijk ope-
nen van de deur.

Sabotage          NC Continu geschakeld. Wanneer 
het contact onderbroken wordt, 
wordt KB in de modus Nacht 
niet geanalyseerd. Alle andere 
functies blijven ongewijzigd.

Sluitstand GF     NO Sluitstandcontact van de deur-
vleugel
 à bij 1-vlg. deur
 à bij 1-vlg. deuraandrijving 

met handmatige standdeur 
(deurdranger): 
sluitstandcontact van de 
loopdeur

 à bij 2-vlg. deur: 
loopdeurcontact op GF-be-
sturing, standdeurcontact op 
SF-besturing

P-KI aansturing   NO Extra contactgever (P-KI, P-KA)
P-KA aansturing   NO
Knopfunctie       NO Bij aansturing is de uitgang van 

de taster gesloten. Bij 2-vlg. 
installaties kan de knop van de 
loopdeurbesturing of van de 
standdeurbesturing worden 
aangesloten. Als de knop van de 
standdeurbesturing is aange-
sloten, openen en sluiten bij 
aansturing van de knopfunctie 
beide deurvleugels. Bij eenma-
lig gebruik van de taster opent 
de aandrijving de deur. Bij op-
nieuw gebruiken van de taster 
sluit de aandrijving de deur.
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Aanduiding 1. Submenu 2. Submenu 3. Submenu Uitleg
Knopfunctie OHZ NO Bij aansturing is de uitgang van 

de taster gesloten. Bij 2-vlg. 
installaties kan de knop van de 
loopdeurbesturing of van de 
standdeurbesturing worden 
aangesloten. Als de knop van de 
standdeurbesturing is aange-
sloten, openen en sluiten bij 
aansturing van de knopfunctie 
beide deurvleugels, ook wan-
neer de standdeurbesturing is 
uitgeschakeld (beddenopening). 
Bij eenmalig gebruik van de 
taster opent de aandrijving de 
deur na het verstrijken van de 
openhoudtijd. Bij het opnieuw 
bedienen van de taster (binnen 
de openhoudtijd) sluit de aandrij-
ving de deur, zonder dat deze 
wacht totdat de openhoudtijd is 
verstreken. 
Als de taster op de loopdeur is 
aangesloten, wordt de open-
houdtijd 1-vlg. bij 1-vlg. gebruik 
toegepast en bij 2-vlg. gebruik 
de openhoudtijd 2-vlg.

Resetknop        NO Voor het opnieuw starten van de 
aandrijving. Functie zoals Reset.

Dubbele taster   NO 1× drukken = 1-vlg. openen 
2× drukken = 2-vlg. openen

Stop Dranger     NO Voor aansluiting van een stop-
taster.Stop opener      NC

Sluitstand SF Sluitstandcontact van de 
standdeur bij 2-vlg. deur 
met handmatige standdeur 
(deurdranger).

WC besturing Aansluiting van de interne tas-
ter voor de WC-functie.

Brandalarm Wanneer actief, wordt de func-
tie deuropeningsmoment met 
brandalarmmoment voor de 
duur ingesteld.

1-vlg. openen In het 2-vlg. systeem wordt bij 
actief signaal op de loopdeur 
slechts 1-vlg. geopend.
Weergave alleen bij 2-vlg. aan-
drijvingen.

PE2 huidige toe-
stand

PE2
Z->niet actief
K->niet gebruikt
F->niet gebruikt

PE2 functie Niet gebruikt
MPS             MPS Voor aansluiting van een MPS.
Omschakeling  
zomer            NO

Voor het aansluiten van een 
taster voor de zomerfunctie.

Omschakeling  
winter           NO

Voor het aansluiten van een 
taster voor de winterfunctie.

Sabotage         NC zie PE1
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Aanduiding 1. Submenu 2. Submenu 3. Submenu Uitleg
Sluitstand GF    NO Sluitstandcontact van de deur-

vleugel
 à bij 1-vlg. deur
 à bij 1-vlg. deuraandrijving 

met handmatige standdeur 
(deurdranger): 
Sluitstandcontact van de 
loopdeur

 à bij 2-vlg. deur: 
Loopdeurcontact op GF-be-
sturing, standdeurcontact op 
SF-besturing

Noodvergr.20KOhm
                 NO

De ingang kan voor aansluiting 
van een noodvergrendelingsscha-
kelaar worden gebruikt. Bij bedie-
ning van de noodvergrendelings-
schakelaar is het contact gesloten 
en staat er 24 V op de ingang.
De deur sluit en vergrendelt.
De contactgevers KI en KA wor-
den uitgeschakeld. De veilig-
heidssensoren en de herken-
ning van obstakels blijven actief. 
De deur blijft gesloten, zolang 
het noodvergrendelingssignaal 
op de ingang actief is.

P-KI aansturing  NO Extra contactgever (P-KI, P-KA) 
Voor het aansluiten van extra 
drangercontacten.

P-KA aansturing  NO

Knopfunctie      NO zie PE1
Knopfunctie OHZ  NO zie PE1
Stop 12 kOhm     NO Voor aansluiting van een stoptas-

ter met 12 kOhm afsluitweerstand.
Resetknop        NO Voor het opnieuw starten van de 

aandrijving. Functie zoals Reset.
Dubbele taster   NO 1× drukken = 1-vlg. openen. 

2× drukken = 2-vlg. openen.
Stop Dranger     NO Voor aansluiting van een stop-

taster.
Stop opener      NC Voor aansluiting van een stop-

taster.
Sluitstand SF Sluitstandcontact van de 

standdeur bij 2-vlg. deur 
met handmatige standdeur 
(deurdranger).

Stop 20 kOhm Voor aansluiting van een stop-
taster met 20 kOhm afsluitweer-
stand.

WC besturing Aansluiting van de interne tas-
ter voor de WC-functie.

Brandalarm Wanneer actief, wordt de func-
tie deuropeningsmoment met 
brandalarmmoment voor de 
duur ingesteld.

1-vlg. openen In het 2-vlg. systeem wordt bij 
actief signaal op de loopdeur 
slechts 1-vlg. geopend.
Weergave alleen bij 2-vlg. aan-
drijvingen
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Aanduiding 1. Submenu 2. Submenu 3. Submenu Uitleg
PE3 huidige toe-

stand
PE3
Z->niet actief
K->niet gebruikt
F->niet gebruikt

PE3 functie Niet gebruikt
MPS             MPS Voor aansluiting van een MPS.
Omschakeling  
zomer            NO

Voor het aansluiten van een 
taster voor de zomerfunctie.

Omschakeling  
winter           NO

Voor het aansluiten van een 
taster voor de winterfunctie.

Sabotage         NC zie PE1
Sluitstand GF    NO Sluitstandcontact van de deur-

vleugel
 à bij 1-vlg. deur
 à bij 1-vlg. deuraandrijving 

met handmatige standdeur 
(deurdranger): 
Sluitstandcontact van de 
loopdeur

 à bij 2-vlg. deur: 
Loopdeurcontact op GF-be-
sturing, standdeurcontact op 
SF-besturing

Noodvergr.20KOhm
                 NO

zie PE2

P-KI aansturing  NO Extra contactgever (P-KI, P-KA) 
Voor het aansluiten van extra 
drangercontacten.

P-KA aansturing  NO

Knopfunctie      NO zie PE1
Knopfunctie OHZ  NO zie PE1
Stop 12 kOhm     NO Voor aansluiting van een stop-

taster met 12 kOhm afsluitweer-
stand.

Resetknop        NO Voor het opnieuw starten van 
de aandrijving.
Functie zoals Reset.

Dubbele taster   NO 1× drukken = 1-vlg. openen 
2× drukken = 2-vlg. openen

Stop Dranger     NO Voor aansluiting van een stop-
taster.

Stop opener      NC Voor aansluiting van een stop-
taster.

Sluitstand SF    NO Sluitstandcontact van de 
standdeur bij 2-vlg. deur 
met handmatige standdeur 
(deurdranger).

Stop 20 kOhm     NO Voor aansluiting van een stop-
taster met 20 kOhm afsluitweer-
stand.

WC besturing     NO Aansluiting van de interne tas-
ter voor de WC-functie.

Brandalarm       NO Wanneer actief, wordt de func-
tie deuropeningsmoment met 
brandalarmmoment voor de 
duur ingesteld.
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Aanduiding 1. Submenu 2. Submenu 3. Submenu Uitleg
1-vlg. openen    NO In het 2-vlg. systeem wordt bij 

actief signaal op de loopdeur 
slechts 1-vlg. geopend.
Weergave alleen bij 2-vlg. aan-
drijvingen.

Toets bedrijfs-
modus

huidige toe-
stand

Toets bedrijfsmodus
Z -> niet actief
K -> maakcontact

Toets contact Niet gebruikt

Maakcontact

Bedrijfsmodusknop op de aan-
drijving niet actief.
Bedrijfsmodusknop op de aan-
drijving actief.

Uitgangs-
signalen

PA1 huidige toe-
stand

PA1
Z->niet actief
F->niet gebruikt
K->maakcontact

PA1 functie Bel Wanneer KA wordt aangestuurd.
Storing maakcontact Deze functie dient voor foutmel-

dingen, bijv. naar een bouwkun-
dige huiscentrale. Het contact 
sluit resp. opent, als de besturing 
een storing constateert.

Storing verbreekcon-
tact

Storing MPS Deze functie dient voor het scha-
kelen van de storings-LED op de 
mechanische programmaschakelaar 
(MPS). Het contact sluit, als de bestu-
ring een storing constateert. Wan-
neer er onderhoud vereist is, wordt 
de uitgang cyclisch geschakeld, de 
storings-LED op de MPS knippert.

Waarschuwingssignaal Deze functie dient voor het cy-
clisch in-/uitschakelen van een 
signaalgever tijdens het openen 
resp. sluiten van de deur.

Deuropener Voor aansluiting van een extra 
deuropener.

gesloten vergr. Deze functie dient voor het 
melden van de deurtoestand, 
bijv. naar een huiscentrale.

gesloten
niet gesloten
open
Off
Nacht
Winkelsluiting
Automatisch
Continu open
Lichtaansturing De functie dient voor aansturing 

van een lichtbesturingsinrich-
ting, die bijv. de ingangsver-
lichting inschakelt, zodra een 
contactgever (KI, KA, KB, SIS+KI, 
SIS+KA) wordt geactiveerd of de 
deur handmatig wordt geopend.

Dag/Nacht omschak. Deze functie dient voor het 
melden van de bedrijfsmodus 
dagmodus naar een huiscentrale. 
De uitgang schakelt naar GND, 
als de bedrijfsmodus LS, AU 1-vlg, 
DO of AU 2-vleugelig is ingesteld.

Onderhoud vereist Deze functie dient voor het 
melden van de deurtoestand, 
bijv. naar een huiscentrale.

Houdmagneet GF Voor instelling van de houd-
magneet (loopdeur).
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Aanduiding 1. Submenu 2. Submenu 3. Submenu Uitleg
Houdmagneet SF Voor instelling van de houd-

magneet (standdeur).
WC time-out Voor het aansluiten van een lamp 

of een signaal voor de signale-
ring wanneer bij de WC-functie 
de 30-min.-timer afgelopen is.

PA2 huidige toe-
stand

PA2
Z->niet actief
F->niet gebruikt
K->maakcontact

PA2 functie Niet gebruikt
Bel Wanneer KA wordt aange-

stuurd.
Storing maakcontact zie PA1
Storing verbreekcon-
tact
Storing MPS zie PA1
Waarschuwingssignaal De functie dient voor het cy-

clisch in-/uitschakelen van een 
signaalgever tijdens het openen 
c.q. sluiten van de deur.

Deuropener Voor aansluiting van een extra 
deuropener.

Niet gebruikt
gesloten vergr. Deze functie dient voor het 

melden van de deurtoestand, 
bijv. naar een huiscentrale.

gesloten
niet gesloten
open
Off
Nacht
Winkelsluiting
Automatisch
Continu open
Lichtaansturing zie PA1
Dag/Nacht omschak. zie PA1
Niet gebruikt
Onderhoud vereist zie PA1
Houdmagneet GF Voor instelling van de houd-

magneet (loopdeur).
Houdmagneet SF Voor instelling van de houd-

magneet (standdeur).
WC time-out Voor het aansluiten van een 

lamp of een signaal voor de 
signalering wanneer bij de 
WC-functie de 30 min.-timer 
afgelopen is.

Tests SI huidige toe-
stand *

Tests SI
Z->niet actief
K->niet gebruikt
F->geen tests

Tests SI geen tests
Tests met 24 V
Tests met GND
Energiespaarmodus

Tests van de veiligheidssensor. 
Afhankelijk van het type moe-
ten hier de tests op 24V of GND 
worden ingesteld.

Bedrijfsmodus 
LED

huidige toe-
stand

Bedrijfsmodus LED
Z->niet actief
K->niet gebruikt
F->Bedrijfsmodus

Led functie Bedrijfsmodus
inactief

Deactiveert de bedrijfsmo-
dus-led op de aandrijving.
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29.3.7 Diagnose

Aanduiding 1. Submenu 2. Submenu Uitleg
huidige waarden Ingangen SI1 0 V

SI3 0 V
RM 0 V
KB 0 V
KI 0 V
KA 0 V
NA 0 V
LS 0 V
AU 0 V
DO 0 V
OFF 0 V
PE1 0 V
PE2 0.0 V
PE3 0.0 V
S1 0 V
S2 0 V
S3 0 V
FK1 0 V
FK2 0 V
Latching act 0 V

Uitgangen PA1            gesloten
PA2  0 V
TOE 24 V
TEST 24 V
FAN  0 V
MAG 0 V

Interne waarden act. positie
 23 %
act. motorstroom
Mot DCU800 0.0 A
Spanningen
Net Aan
24 V Intern xy.z V
24 V Extern xy.z V
Temperaturen
DCU800 41 graden C
M DCU800 45 graden C
Statistiek
Cycli tot 0
Cycli handm 0
Uren 1352
Uren ser 112
Oversp cycli 235

huidige toestanden Ingangen        SI1 uit
SI3 uit
RM  uit
KB  uit
KI  uit
KA  uit
NA  uit
LS  uit
AU  uit
DO  uit
OFF uit
PE1 uit
PE2 uit
PE3 uit
S1  uit
S2  uit
S3  uit
FK1 uit
FK2 uit
Latching act uit
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Aanduiding 1. Submenu 2. Submenu Uitleg
Uitgangen PA1 uit 

PA2 uit
TOE uit
TEST uit
FAN uit
MAG uit

Storingsgeheugen huidige storing Storing 1 Oorzaak 1
 Oorzaak 2
Storing 2 Oorzaak 1
 Oorzaak 2
Storing 3 Oorzaak 1
 Oorzaak 2
Storing 4 Oorzaak 1
 Oorzaak 2

Oude storingen Storing 1 Oorzaak 1
 Oorzaak 2
Storing 2 Oorzaak 1
 Oorzaak 2

Huidige storingen 
wissen

nee 
ja

Oude storingen wissen nee 
ja

Configuratie Aandrijving          Ser.nr. 000000000000
OEW      links ?xyz
Mot.weerst: 1770mOhm
Curr.M.Res:    0mOhm

Besturing Type         Powerturn
Fer Dat    KW xy xzyx
SVN 1280:161711   (voorbeeld)

29.3.8 Standaard waarden

Aanduiding 1. Submenu 2. Submenu Uitleg
Standaard waarden nee

ja
Waarden worden op stan-
daardinstelling gezet. Positie, 
SIO-wanduitschakeling en 
openingshoek blijven bewaard. 
Storingsgeheugen wordt gewist. 
Een teachingmodus en een initi-
alisatiemodus zijn niet nodig.

29.3.9 Resetten DCU8

Aanduiding 1. Submenu 2. Submenu Uitleg
Resetten DCU8 nee

ja
Storingsgeheugen wordt 
gewist. Positie en openings-
hoek worden niet gewist. De 
processor start opnieuw. Een 
teachingmodus is niet nodig, 
een initialisatiemodus is nodig.

29.3.10 Teachen starten

Aanduiding 1. Submenu 2. Submenu Uitleg
Teachen starten 1-vlg. teachen Start het teachen 

Verloop zie hoofdstuk 22.2.2-vlg. teachen
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29.3.11 Fabrieksinstelling

Aanduiding 1. Submenu 2. Submenu Uitleg
Fabrieksinstelling nee Resetten van alle waarden naar 

fabrieksinstellingen.
De toestand is zoals toestand bij 
levering. Waarden op standaardin-
stelling, storingsgeheugen, positie 
en openingshoek worden gewist. 
Een teachingmodus en een initiali-
satiemodus zijn nodig.

ja

29.3.12 Onderhoud wissen

Aanduiding 1. Submenu 2. Submenu Uitleg
Onderhoud wissen nee De onderhoudswaarden wissen.

ja

29.3.13 Wachtwoord

Aanduiding 1. Submenu 2. Submenu Uitleg
PW S1 wijzigen Wachtwoord oud 0000

Wachtwoord nieuw
----

voor toegang tot het ser-
vice-menu met ST220.

Blokkering DPS Wachtwoord oud 00
Wachtwoord nieuw
--

Dient voor vrijgave DPS in plaats 
van vrijgave via sleuteltaster. 
De nieuwe blokkering vindt 
automatisch na 1 minuut plaats 
zonder knopbediening.
Het eerste cijfer vermeldt, hoe 
vaak de knop  moet worden 
ingedrukt; het tweede cijfer 
vermeldt, hoe vaak de knop  
moet worden ingedrukt, om 
bediening van DPS vrij te geven.

Parameter blokkeren nee
ja

Wachtwoord in regelapparaat ST220 invoeren
 X Met  resp.  cijfer wijzigen.
 X Cijfer en naar volgende cijfer met     bevestigen. 
 X Annuleren met x.

Weergave actuele positie door sterretje eronder.
 X Na invoer    indrukken om wachtwoord te kopiëren.

 à Na 1 minuut zonder knopbediening of tijdens het volgende opvragen van het servicemenu wordt het wachtwoord op-
gevraagd, zodat wijzigingen in de bedrijfsmodusinstelling of in de parameterinstellingen kunnen worden uitgevoerd.

 à Het wachtwoord moet voor aandrijving van loopdeur en standdeur afzonderlijk worden ingesteld. Voor aandrij-
ving van loopdeur en van standdeur kunnen verschillende wachtwoorden worden ingesteld.

 à Wanneer er een wachtwoord voor ST220 is ingesteld, is er geen toegang meer via DPS mogelijk tot het service-menu.
 à Bij vergeten wachtwoord moet een speciaal flash-bestand bij GEZE opgevraagd worden, waarmee het wacht-

woord op de besturing weer op 00 kan worden teruggezet. 
 à Het wachtwoord kan niet door het installeren van een nieuwe softwareversie worden gewist

29.3.14 Taal

Aanduiding Instelwaarden Uitleg
Taal / Language deutsch

english
francais
svensk
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29.4 Displayprogrammaschakelaar DPS
Voor inbedrijfstelling en service kan de DPS gebruikt worden, artikelnr. 151524: 
 à voor wijziging van de aandrijfparameters
 à voor teaching van de aandrijving
 à voor diagnose

Bedrijfsmodus Servicemodus
Na Nacht × Afbreken en terugkeren naar 

het eerste menuniveau
 

OFF

 
 

 

 
 

1

2
3

4

ls Winkelsluiting  bevestigen
aU Automatisch  Omhoog bladeren 

waarde verhogen
DO Continu open  Omlaag bladeren 

waarde verlagen
Off OFF
 + 
gelijktijdig

Overgang
2-vleugelig bedrijf
1-vleugelig bedrijf

– –

Service-toets (1)  
+    gelijktijdig

Overgang bedrijfsmodus / servicemodus

1 Service-toets
2 Positie onbekend
3 Brandt voor onderhoud
4 Brandt bij 1-vleugelig bedrijf

29.5 Service-toetsen S1 en S2

1 Service-toets S1
2 Service-LED's
3 Service-toets S2 �

�

�� ��

� � � �

� �

De serviceknoppen S1 en S2 hebben de volgende functies:
 à Voor diagnose 
 à Voor het weergeven en wijzigen van aandrijfparameters 
 à Voor teaching van de aandrijving 

In normale bedrijfsmodus geven de LED's de actuele bedrijfsmodus weer. 
De bedrijfsmodus kan met de knoppen S1 en S2 worden gewijzigd.

Functie Invoer en reactie

Opvragen/verlaten van het parametermenu  X Toetsen S1 en S2 gelijktijdig langer dan 2 s indrukken. 
In het parametermenu knippert LED5 langzaam, op basis 
van het geselecteerde parameterniveau:
Niveau 1: 1 impuls + 1 s pauze
Niveau 2: 2 impulsen + 1 s pauze
LED1 t/m LED4 tonen de parameter.

Selectie van de parameter  X Toets S2 (+) c.q. toets S1 (–) kort indrukken.

Overschakeling naar de waarde-instelling  X Knop S1 langer dan 2 s ingedrukt houden.
In het waardenmenu is LED5 uit, LED1 t/m LED4 tonen de 
waarde volgens de waardentabel.

Waarde wijzigen  X Toets S2 (+) c.q. toets S1 (–) kort indrukken.

Waarde bevestigen  X Toets S1 langer dan 2 s indrukken.

Waarde-instelling zonder waardewijziging verlaten  X Toets S2 langer dan 2 s indrukken.

Resetten van de waarden naar de fabrieksinstellingen  X Parameter 24 (fabrieksinstellingen) naar 01 zetten.
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Systeemmeldingen 
 à Wanneer er een of meer storingen actief zijn, worden deze achtereenvolgens met de actuele bedrijfsmodus in 

gecodeerde vorm met de service-LED's 1 t/m 4 weergegeven. 
 à Bij de storingsweergave knippert de rode LED5 snel (10 Hz). 
 à De bedrijfsmodus wordt 5 s en de betreffende storingscode 2 s weergegeven. 

Servicemodus 
 à In de servicemodus kan de besturing individueel worden geparametreerd. 
 à Binnen de eerste 3 minuten na het inschakelen van de netspanning kan met de knoppen S1 en S2 naar de 

servicemodus worden geschakeld.
 à Het schakelen naar servicemodus met de knoppen S1 en S2 is gelimiteerd, zodat niet in bedrijf per ongeluk 

veiligheidsrelevante parameters worden gewijzigd. 
 à Vanuit elke bedrijfsmodus kan naar servicemodus worden geschakeld. 
 à De besturing schakelt automatisch weer naar normale modus, als in de servicemodus gedurende 3 min geen 

knop wordt ingedrukt. 
 à In de servicemodus gedraagt de besturing zich zoals in de bedrijfsmodus OFF; de aandrijving opent en sluit 

niet automatisch. 
 à De deur kan handmatig worden geopend en gesloten. 

Naar het parameterselectiemenu schakelen
 X Knoppen S1 en S2 gelijktijdig langer dan 2 s indrukken.

De besturing schakelt naar het parameterselectiemenu. 
In dit menu knippert de rode LED5 een keer (parameterniveau 1) resp. twee keer (parameterniveau 2) met 1 Hz. 
De parameters worden in gecodeerde vorm door de andere 4 LED's weergegeven. 
De gewenste parameter wordt met de knoppen S1 (–) resp. S2 (+) geselecteerd. 

Naar het waardenmenu schakelen
 X Knop S1 langer dan 2 s indrukken.

De besturing schakelt naar het waardenmenu. 
 à Voor codering van de waarden worden alle 5 de LED's gebruikt. 
 à De gewenste waarde wordt met S1 (–) resp. S2 (+) geselecteerd. 
 à Nadat knop S1 langer dan 2 s is ingedrukt, neemt de besturing de weergegeven waarde over. 
 à Nadat langer dan 2 s S2 is ingedrukt, kan op elk moment de invoer worden geannuleerd; de besturing scha-

kelt terug naar het waardenmenu resp. het parametermenu. 
 à Nadat knop S1 en S2 langer dan 2 s gelijktijdig zijn ingedrukt, wordt de servicemodus weer verlaten. 

Weergavewaarden service-LED's
5 4 3 2 1 Waarde 5 4 3 2 1 Waarde
○ ○ ○ ○ ○ 0 ● ○ ○ ○ ○ 25
○ ○ ○ ○ ● 1 ● ○ ○ ○ ● 30
○ ○ ○ ● ○ 2 ● ○ ○ ● ○ 35
○ ○ ○ ● ● 3 ● ○ ○ ● ● 40
○ ○ ● ○ ○ 4 ● ○ ● ○ ○ 45
○ ○ ● ○ ● 5 ● ○ ● ○ ● 50
○ ○ ● ● ○ 6 ● ○ ● ● ○ 55
○ ○ ● ● ● 7 ● ○ ● ● ● 60
○ ● ○ ○ ○ 8 ● ● ○ ○ ○ 65
○ ● ○ ○ ● 9 ● ● ○ ○ ● 70
○ ● ○ ● ○ 10 ● ● ○ ● ○ 75
○ ● ○ ● ● 12 ● ● ○ ● ● 80
○ ● ● ○ ○ 14 ● ● ● ○ ○ 85

○ ● ● ○ ● 16 ● ● ● ○ ● 90

○ ● ● ● ○ 18 ● ● ● ● ○ 95

○ ● ● ● ● 20 ● ● ● ● ● 100
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29.6 Service-menu DPS en service-toetsen S1/S2 met leds
 à Overgaan naar de servicemodus is mogelijk in de bedrijfsmodi NA, LS, AU en DO.
 à Wanneer in de servicemodus gedurende 2 minuten geen toets wordt bediend, gaat de besturing automatisch 

over naar de bedrijfsmodus.
 à In de servicemodus blijft de deur in de huidige bedrijfsstand in bedrijf (niet tijdens het teachen).

1. Menu

DPS Service-LED's Parameters Instelwaarden Uitleg
5 4 3 2 1

OT * ○ ○ ○ ● Openingstijd 03…04 … 06 … 25 in s;
openingstijd*) bij automatische opening. 
Instelling conform tabel in montagehandlei-
ding Powerturn.

CT * ○ ○ ● ○ Sluitingstijd 05 … 06 … 25 in s;

fb * ○ ● ○ ● Vleugelbreedte 07…
11…16

in mm × 100; 
is van invloed op de krachten van de hoofd-
sluitrand.

T6 Deurgewicht 01, 02, 03, 06 in kg × 100 ;
Is van invloed op de veilige snelheid.

pU * ○ ● ○ ○ Push and Go 00
01 … 20

0 %: Geen Push and Go
1–20 %: Push and Go
Activeringsbereik gerelateerd aan maximaal 
openingsbereik (=100).

sc * ○ ● ● ○ Eindslag sluiten 00 … 10
12 … 20
25 … 50

Stelt de snelheid in waarmee de aandrijving 
kort vóór het sluiten in de sluitpositie wordt 
bewogen. Dit is bijv. nodig voor bedrijf met 
een motorslot. Eindslag geldt ook bij hand-
matig gebruik.

O® * ○ ● ● ● Openhoudtijden  
1-vlg (winter)

00 … 01 … 10
12 … 20
25 … 50
60

in s; 
bij 2-vlg. aandrijving voor wintermodus. Bij 
aansturing KI, KA

f1 * ● ○ ○ ● SIS functie 01 SIS omker Wanneer de veiligheidssensor sluiten wordt ge-
activeerd, wordt de deurbeweging omgekeerd.

02 SIS en KI Wanneer de veiligheidssensor sluiten wordt 
geactiveerd, reageert de aandrijving zoals bij 
aansturing KI.

03 SIS en KA Wanneer de veiligheidssensor sluiten wordt 
geactiveerd, reageert de aandrijving zoals bij 
aansturing KA.

04 SIS en Stop Wanneer de veiligheidssensor sluiten wordt 
geactiveerd, stopt de aandrijving.

f3 * ● ○ ● ○ SI3 functie 05 SIO Stop Wanneer de veiligheidssensor openen wordt 
geactiveerd, stopt alleen de aandrijving van 
de gedetecteerde deurvleugel.

06  SIO Stop SF-GF Wanneer het gedrag bij de loopdeur en 
standdeur hetzelfde moet zijn, moeten bei-
de aandrijvingen op SIO stop SF GF zijn inge-
steld. Wanneer de veiligheidssensor openen 
wordt geactiveerd, stoppen de aandrijving 
van de loop- en standdeur.

Te * ● ○ ● ● Tests SI 00 geen tests
01 tests met 24 V
02 tests met GND

Tests van de veiligheidssensor. Afhankelijk 
van het type moeten hier de tests op 24 V of 
GND worden ingesteld.

03 Energiespaarmodus Om energetische redenen kan de Powerturn 
de GC 338 automatisch in een stand-by-mo-
dus schakelen, zolang deze niet nodig is. Zie 
paragraaf 5.1.

*) De waarden voor openings- en sluitingstijd hebben betrekking op een openingshoek van 90°.
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TO * ● ● ○ ○ Deuropenertype 00 Geen deuropener

01 Werkstroom Aandrijving heeft geen sluitkracht (druk in 
sluitstand) vóór het openen.02 Ruststroom

03 Motorslot

04 Werk-dichtdruk Aandrijving heeft sluitkracht (druk in sluit-
stand) vóór het openen.05 Rust -  dichtdruk

06 Motor - dichtdruk

sT – – – – – Type besturing 80 DCU8 Geen weergave, geen instelmogelijkheid

81 DCU8-F

82 DCU8-Invers

oh * ● ● ○ ● Montagewijze 01 KM BS GLS Kopmontage scharnierzijde - glijrail

02 KM BG GLS Kopmontage niet-scharnierzijde - glijrail

03 KM BG GST Kopmontage niet-scharnierzijde - schaararm

04 TM BS GLS Deurbladmontage scharnierzijde - glijrail

05 TM BS GST Deurbladmontage scharnierzijde - schaararm

06 TM BG GLS Deurbladmontage niet-scharnierzijde - glijrail

aT * ● ● ● ○ Type aandrijving 00 Veerkracht sluit
01 Veerkracht opent

Ts Deurdranger bed. 00 Handmatig
01 Automatisch

Handmatig: Deur sluit uitsluitend na hand-
matige opening met ingesteld deursluitmo-
ment, anders met snelheidsregeling. 
Automatisch: Deur sluit altijd met ingesteld 
deursluitmoment, onafhankelijk van het type 
aansturing.

he Handmatig ingrijpen 00 Niet actief
01 …10 actief

Stelt binnen het automatisch sluiten de mo-
gelijkheid in om vanaf de SIO-zijde handma-
tig in te grijpen in de beweging van de deur. 
Indien actief, kan de deur daarna handmatig 
worden geopend.

ep – – – – – Software-versie bijv. SL, 10, 00 voor DCU8 V1.0 oF SF, 10, 01 voor DCU8-F V1.0.1 voor speciale 
oplossingen;
Vooruit bladeren met “Pijl omlaag”; menu 
bevat 3 niveaus 
1. Niveaus  SL; 
2. Niveau  10; 
3. Niveau  00 (00 -> Standaard / 01  voor 
speciale oplossingen  …).

Ne volgend niveau
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op – – – – – Openhoudtijden 
Push and Go

00
01 … 10
12 … 20
25 … 50
60

in s;
Openhoudtijd bij toegang met 
Push and Go.

ho – – – – – Openhoudtijden 
Handmatig

00
01 … 10
12 … 20
25 … 50
60

in s;
Openhoudtijd voor handmatig openen;
Waarden overeenkomstig de tijd.

no Geen automatisch sluiten.

Oh – – – – – Openhoudtijden 
2-vlg. (zomer)

00
01 … 10
12 … 20
24 … 50
60

in s;
Bij 2-vlg. aandrijving voor zomermodus. 
(AU-zo). Instelling op GF-besturing.
Geldt voor KI, KA.

Dl – – – – – Openingsvertr. Dag 00 … 90 in s x 0,1;
Openingsvertraging dag: tijd, voordat de 
aandrijving de deur opent. Geldt uitslui-
tend in de bedrijfsmodi Automatisch en 
Winkelsluiting.

DN – – – – – Openingsvertr. Nacht 00 … 90 in s x 0,1;
Openingsvertraging nacht: tijd, voordat de 
aandrijving de deur opent. Geldt uitslui-
tend in de bedrijfsmodus Nacht.

su – – – – – Sluitvertrag GF 00

Gelijktijdig sluiten van beide deuren.
01 …10 … 15s

Loopdeur sluit met tijdsvertraging na de 
standdeur.

99

De loopdeur sluit pas nadat de standdeur 
is gesloten. Deze waarde moet worden in-
gesteld om DIN 18650 te vervullen. Waarde 
voldoet niet aan de tijd.

fl – – – – – Startbereik SF 00 … 10 … 95 in %
Start van de standdeur bij openingsbereik 
van de loopdeur, gerelateerd aan maximaal 
openingsbereik.

aD – – – – – Servo duur 00 … 20 in s;
Instelbare duur van de krachtondersteu-
ning bij servo-modus.

aO – – – – – Servo extra moment 00 … 50 in Nm;
Instelbaar moment van de krachtonder-
steuning voor de handmatige toegang (qua 
tijd begrensd door “servo-duur”).
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fa – – – – – Servo brandalarm 00 … 70 in Nm;
Instelbaar moment van de krachtondersteu-
ning bij brandalarm, wanneer op PE1 of PE2 
24 V aanwezig is. Werkt als aanvulling op het 
“extra moment servo”. Zie hiervoor ser-
vo-functie met brandalarm, hoofdstuk 28.2.1

Df – – – – – Deursluitmoment 00, 16 … 40 in Nm;
Deursluitmoment na handmatige opening.

0 … 40: 
41 … 70

41 … 70:  of veiligheidssensoren 
vereist.

a6 – – – – – wandaansluitprofiel 00 … 01 … 99 00: Geen wanduitschakeling. 
Het toepassingsbereik voor 
de wanduitschakeling van de 
veiligheidssensor openen wordt bij 
inbedrijfstelling geteacht en kan 
hier worden gecorrigeerd. Maximaal 
openingsbereik van de deur = 99.

le * ● ● ● ● Teachen starten
->1-vlg. Teachen

starten/beëindigen Start het teachen van een 1-vleugelig sys-
teem. Verloop zie hoofdstuk 22.2.

l2 Teachen starten
->2-vlg. Teachen

starten/beëindigen Start het teachen van een 2-vleugelig sys-
teem. Verloop zie hoofdstuk 22.2.

e® – – – – – Huidige storingen ce Weergave van de huidige storingen in het 
storingsgeheugen. 
Wissen met ce.

Oe – – – – – Oude storingen 
wissen

ce Weergave van de oude storingen in het 
storingsgeheugen. Wissen met ce.

cp ** ○ ○ ○ ● Fabrieksinstelling cP Resetten van alle waarden naar fabrieksin-
stellingen.
De toestand is zoals toestand bij levering. 
Waarden op standaardinstelling, sto-
ringsgeheugen, positie en openingshoek 
worden gewist. Een teachingmodus en een 
initialisatiemodus zijn nodig.

lp ** ○ ○ ● ○ Standaard waarden dP Na bevestiging worden alle waarden op 
standaardinstelling gezet. Positie en ope-
ningshoek blijven bewaard. Storingsgeheu-
gen wordt gewist. Een teachingmodus en 
een initialisatiemodus zijn niet nodig.

pp ** ○ ○ ● ● Resetten DCU8 IP Na bevestiging springt de weergave naar 88. 
Storingsgeheugen wordt gewist. Positie en 
openingshoek worden niet gewist. De pro-
cessor start opnieuw. Een teachingmodus is 
niet nodig, een initialisatiemodus is nodig.

* 1 knipperpuls + 0,9 s pauze
* 2 knipperpulsen + 0,7 s pauze
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Os – – – – – Openhoudtijd KB 00 … 01 … 10
12 … 20
25 … 50
60

in s;
Openhoudtijd na aansturing met KB.

OD – – – – – dyn verlenging 00 nee
01 ja

Bij activering wordt de toegangsfrequentie 
in de openhoudtijd in aanmerking geno-
men. De deur sluit niet zo snel bij verhoog-
de toegangsbehoefte. 

s6 * ○ ○ ● ● Sluitingstijd Hand-
matig

05 … 06 … 15 … 25 in s;
Sluitingstijd na handmatige opening of 
na automatische opening met ingestelde 
deursluitmodus Automatisch. 
Instelling conform tabel in montagehand-
leiding Powerturn.

Da – – – – – Openingsdemping 10 … 12 … 20 … 25 … 50 … 
60 … 80

Gebruik van de openingsdemping, 
gerelateerd aan maximaal openingsbereik 
(handmatige opening).

e0 – – – – – Instel. openingsb. –9 … 00 … 09 in graden;
Waarde is alleen bedoeld voor fijnafstelling. 
De waarde wordt bij de teachingmodus 
geteacht en komt dan overeen met punt 0. 
Kan hierdoor handmatig worden aangepast 
en komt daarna weer overeen met punt 
0. De openingswaarde kan zo stapsgewijs 
handmatig worden aangepast. Wordt in de 
fabrieksinstelling niet ingesteld.

cl – – – – – Omkeergrens 00  … 30  … 90 In 0,1 graden van de aandrijfas. 
Hoek aan de aandrijfas voor de fijnafstelling 
van de tolerantie in de sluitpositie, vanaf welke 
de aandrijving probeert om opnieuw te sluiten. 

 X Waarde zo instellen dat de deurkier zo 
gering mogelijk is, voordat de aandrij-
ving opnieuw sluit.

o2 – – – – – Deurvrijschakeling 00 nee
01 ja

Bij deuren zonder externe belasting, zoals 
wind of overdruk, kan de parameter “Deur-
vrijschakeling” worden geactiveerd, om 
een optimale handmatige toegang tot de 
deur mogelijk te maken.

ol Tegen open bewe-
gen

00 nee Aandrijving blijft bij verdere openingspo-
gingen vóór het obstakel in het openings-
bereik staan.

01 Obstakel 
 Motor Aan

Aandrijving beweegt tegen obstakel en 
schakelt de motor uit.

02 Obstakel 
 Motor Uit

Aandrijving beweegt tegen obstakel en laat 
de motor aan.

ef – – – – – Vleugelaantal 01 1-vlg. aandrijving
02 2-vlg. loop
03 2-vlg. stand

Ingestelde parameter bepaalt, op welke 
deurvleugel de aandrijving is gemonteerd.

s1 ** ○ ● ○ ○ SI1 contacttype 00 niet gebruikt
02 opener
04 Frequentie

Ingestelde parameter bepaalt het gebruik 
van het contacttype veiligheidssensor 
Sluiten.

s3 ** ○ ● ○ ● SI3 contacttype 00 niet gebruikt
02 opener
04 Frequentie

Ingestelde parameter bepaalt het gebruik 
van het contacttype veiligheidssensor 
Openen.
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c6 – – – – – KB contacttype 00 niet gebruikt
01 dranger
02 opener

De ingang KB is in de bedrijfsmodi AU, LS en 
NA actief. Bij 2-vlg. installaties kan de con-
tactgever Bevoegd van de loopdeurbestu-
ring of van de standdeurbesturing worden 
aangesloten. Bij aansturing opent de loop-
deur en, indien ingeschakeld, de standdeur. 
Bij aansturing is de uitgang van de contact-
gever Bevoegd gesloten (op ingang KB is 
24 V aanwezig). Actief in elke bedrijfsmodus, 
wanneer deur niet gesloten is.

c1 – – – – – KI contacttype 00 niet gebruikt
01 dranger
02 opener

De ingang KI is in de bedrijfsmodi AU en LS 
actief. Bij 2-vlg. installaties kan de contact-
gever Binnen van de loopdeurbesturing 
of van de standdeurbesturing worden 
aangesloten. Bij aansturing opent de loop-
deur en, indien ingeschakeld, de standdeur. 
Actief in elke bedrijfsmodus, wanneer deur 
niet gesloten is.

1a – – – – – KI Vertraging 00 … 90 in s x 0,1;
alleen actief, wanneer de deur zich in geslo-
ten stand bevindt. In 0,1-stappen instelbaar.

cO – – – – – KA contacttype 00 niet gebruikt
01 dranger
02 opener

De ingang KA is uitsluitend in de bedrijfs-
modus AU actief. Bij 2-vlg. installaties kan 
de contactgever Buiten van de loopdeur-
besturing of van de standdeurbesturing 
worden aangesloten. Bij aansturing opent 
de loopdeur en, indien ingeschakeld, de 
standdeur. Actief in elke bedrijfsmodus, 
wanneer deur niet gesloten is.

aa – – – – – KA Vertraging 00 … 90 in s × 0,1;
alleen actief, wanneer de deur zich in geslo-
ten stand bevindt. In 0,1-stappen instelbaar.

e1 – – – – – PE1 functie 00 niet gebruikt

03 Omschakeling zomer NO Voor het aansluiten van een taster voor de 
zomerfunctie.

04 Omschakeling winter NO Voor het aansluiten van een taster voor de 
winterfunctie. Uitsluitend voor omschake-
ling van 1-vlg. naar 2-vlg. openen, niet voor 
het daadwerkelijk openen van de deur.

05 Sabotage NC Continu geschakeld. Wanneer het contact 
onderbroken wordt, wordt KB in de modus 
Nacht niet geanalyseerd. Alle andere func-
ties blijven ongewijzigd.

06 Sluitstand GF NO Sluitstandcontact van de deurvleugel
 à bij 1-vlg. deur
 à bij 1-vlg. deuraandrijving met handmati-

ge standdeur (deurdranger): 
Sluitstandcontact van de loopdeur

 à bij 2-vlg. deur: 
Loopdeurcontact op GF-besturing, 
standdeurcontact op SF-besturing

08 P-KI Aansturing NO Extra contactgever (P-KI, P-KA)
Voor het aansluiten van extra drangercon-
tacten.

09 P-KA Aansturing NO
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10 Knopfunctie NO Bij aansturing is de uitgang van de taster 
gesloten. Bij 2-vlg. installaties kan de knop 
van de loopdeurbesturing of van de stand-
deurbesturing worden aangesloten. Als de 
knop van de standdeurbesturing is aan-
gesloten, openen en sluiten bij aansturing 
van de knopfunctie beide deurvleugels, 
ook wanneer de standdeurbesturing is uit-
geschakeld (beddenopening). Bij eenmalig 
gebruik van de taster opent de aandrijving 
de deur. Bij opnieuw gebruiken van de 
taster sluit de aandrijving de deur.

11 Knopfunctie OHZ NO Bij aansturing is de uitgang van de taster 
gesloten. Bij 2-vlg. installaties kan de knop 
van de loopdeurbesturing of van de stand-
deurbesturing worden aangesloten. Als de 
knop van de standdeurbesturing is aan-
gesloten, openen en sluiten bij aansturing 
van de knopfunctie beide deurvleugels, 
ook wanneer de standdeurbesturing is uit-
geschakeld (beddenopening). Bij eenmalig 
gebruik van de taster opent de aandrijving 
de deur na het verstrijken van de open-
houdtijd. Bij het opnieuw bedienen van de 
taster (binnen de openhoudtijd) sluit de 
aandrijving de deur, zonder dat deze wacht 
totdat de openhoudtijd is verstreken. 
Als de taster op de loopdeur is aangesloten, 
wordt de openhoudtijd 1-vlg. bij 1-vlg. 
gebruik toegepast en bij 2-vlg. gebruik de 
openhoudtijd 2-vlg.

13 Resetten knop NO Voor het opnieuw starten van de aandrij-
ving. Functie, zie hoofdstuk 29.3.9.

14 Dubbele taster NO 1× drukken = 1-vlg. Openen 
2× drukken = 2-vlg. Openen

15 Stop maakcontact NO Voor aansluiting van een stoptaster.

16 Stop opener NC

19 Sluitstand SF Sluitstandcontact van de standdeur bij 
1-vlg. deur met handmatige standdeur 
(deurdranger).

21 WC besturing Aansluiting van de interne taster
voor de WC-functie.

22 Brandalarm NO Wanneer actief, wordt de functie deuro-
peningsmoment met brandalarmmoment 
voor de duur ingesteld.

23 1-vlg. openen In het 2-vlg. systeem wordt bij actief signaal 
op de loopdeur slechts 1-vlg. geopend.

e2 – – – – – Parametriseerbare 
ingang 2

00 niet gebruikt

e3 – – – – – Parametriseerbare 
ingang 3

01 MPS Voor de aansluiting van een MPS

03 Omschakeling zomer NO Voor het aansluiten van een taster voor de 
zomerfunctie.

04 Omschakeling winter NO Voor het aansluiten van een taster voor de 
winterfunctie. Uitsluitend voor omschake-
ling van 1-vlg. naar 2-vlg. openen, niet voor 
het daadwerkelijk openen van de deur.
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05 Sabotage NC Continu geschakeld. Wanneer het contact 
onderbroken wordt, wordt KB in de modus 
Nacht niet geanalyseerd. Alle andere func-
ties blijven ongewijzigd.

06 Sluitstand GF NO Sluitstandcontact van de deurvleugel
 à bij 1-vlg. deur
 à bij 1-vlg. deuraandrijving met handmati-

ge standdeur (deurdranger): 
Sluitstandcontact van de loopdeur

 à bij 2-vlg. deur: 
loopdeurcontact op GF-besturing, 
standdeurcontact op SF-besturing

07 Noodvergr.20 KOhm NO De ingang kan voor aansluiting van een
noodvergrendelingsschakelaar worden 
gebruikt.
Bij bediening van de noodvergrendelings-
schakelaar
is het contact gesloten en zijn er
op de ingang 24 V aanwezig. De deur sluit
en vergrendelt. De contactgever KI en
KA worden uitgeregeld. De veiligheidssensoren
en de obstakelherkenning
blijven actief. De deur blijft gesloten,
zolang het noodvergrendelingssignaal
op de ingang aanwezig is.

08 P-KI Aansturing NO Extra contactgever (P-KI, P-KA)
Voor het aansluiten van extra drangercontacten.09 P-KA Aansturing NO

10 Knopfunctie NO zie PE1

11 Knopfunctie OHZ NO zie PE1

12 Stop 12 kOhm NO Voor aansluiting van een stoptaster met 12 
kOhm afsluitweerstand.

13 Reset toets NO Voor het opnieuw starten van de aandrij-
ving. Functie zoals Reset.

14 Dubbele taster NO 1× drukken = 1-vlg. openen 
2× drukken = 2-vlg. openen

15 Stop maakcontact NO Voor aansluiting van een stoptaster.

16 Stop opener NC

19 Sluitstand SF Sluitstandcontact van de standdeur bij 
2-vlg. deur met handmatige standdeur 
(deurdranger).

20 Stop 20 kOhm NO Voor aansluiting van een stoptaster met 20 
kOhm afsluitweerstand.

21 WC besturing Aansluiting van de interne taster
voor de WC-functie.

22 Brandalarm Wanneer actief, wordt de functie deuro-
peningsmoment met brandalarmmoment 
voor de duur ingesteld.

23 1-vlg. openen In het 2-vlg. systeem wordt bij actief signaal 
op de loopdeur slechts 1-vlg. geopend.

a1 – – – – – parametreerbare 
uitgang 1

00 niet gebruikt

a2 – – – – – parametreerbare 
uitgang 2

01 Gong Wanneer KA wordt aangestuurd.

02 Storing maakcontact Deze functie dient voor foutmeldingen, 
bijv. naar een bouwkundige huiscentrale. 
Het contact sluit resp. opent, als de bestu-
ring een storing constateert.

03 Storing verbreekcontact
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04 Storing MPS Deze functie dient voor het schakelen 
van de storings-LED op de mechanische 
programmaschakelaar (MPS). Het contact 
sluit, als de besturing een storing consta-
teert. Wanneer er onderhoud vereist is, 
wordt de uitgang cyclisch geschakeld, de 
storings-LED op de MPS knippert.

05 Waarschuwingssignaal Deze functie dient voor het cyclisch in-/
uitschakelen van een signaalgever tijdens 
het openen resp. sluiten van de deur.

06 Deuropener Voor aansluiting van een extra deuropener.

08 gesloten vergr. Deze functie dient voor het melden van de 
deurtoestand, bijv. naar een huiscentrale.09 gesloten

10 niet gesloten

11 open

12 off

13 nacht

14 winkelsluiting

15 automaat

16 permanent open

17 lichtaansturing De functie dient voor aansturing van een 
lichtbesturingsinrichting, die bijv. de ingangs-
verlichting inschakelt, zodra een contactge-
ver (KI, KA, KB, SIS+KI, SIS+KA) wordt geacti-
veerd of de deur handmatig wordt geopend.

18 Dag/nacht-omschakeling Deze functie dient voor het melden van 
de bedrijfsmodus dagmodus naar een 
huiscentrale. De uitgang schakelt naar GND, 
als de bedrijfsmodus LS, AU 1-vlg, DO of AU 
2-vleugelig is ingesteld.

19 niet gebruikt

20 Onderhoud vereist Deze functie dient voor het melden van de 
deurtoestand, bijv. naar een huiscentrale.

21 houdmagneet GF Voor instelling van de houdmagneet 
loopdeur.

22 houdmagneet SF Voor instelling van de houdmagneet 
standdeur.

24 WC time-out Voor het aansluiten van een lamp of een 
signaal voor de signalering wanneer bij de 
WC-functie de 30 min.-timer afgelopen is.

f0 – – – – – Kracht openen 01 … 15 … 25 ×10 N; 
Statische kracht op de hoofdsluitrand 
Openen.

fc – – – – – Kracht sluiten 01 … 15 … 25 ×10 N; 
Statische kracht op de hoofdsluitrand 
Sluiten.

Bh – – – – – Obstakel 01 … 03 … 20 ×0,1 s; 
tijd gedurende welke de aandrijving met 
de ingestelde statische kracht tegen een 
obstakel drukt.

of – – – – – Houdkracht openen 00 … 01 … 07 ×10 N; 
Constante kracht op de hoofdsluitrand in 
open stand.

cf – – – – – Houdkracht Sluiten 00 … 01 … 07 ×10 N; 
Constante kracht op de hoofdsluitrand in 
gesloten stand.
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fs – – – – – Kracht sluitst. 00 … 01 … 15 x10 N, kracht werkt na afloop van de eind-
slag in de gesloten stand. In de ingestelde 
tijd is de handmatige toegang moeilijker. 
Hoe groter de ingestelde kracht, des te 
langer de duur.
Voorbeelden: bij 10 N = 0,5 s, bij 150 N = 2 s

6a – – – – – Basisfunctie 01 Ja Aandrijving bevindt zich in automatisch 
bedrijf.

®® – – – – – Nachtschootcontact-
type

01 Maakcontact
02 Verbreekcontact

Terugkoppeling, bijv. van een motorslot.

sh – – – – – SIO handmatig 00 niet actief SIO bij handmatig openen niet actief.

01 actief SIO bij handmatig openen actief.

ss – – – – – SIS Handmatig 00 Niet actief SIS tijdens sluiten na handmatig openen 
niet actief.

01 Actief SIS tijdens sluiten na handmatig openen actief.

ph – – – – – Omk.sluit handmatig 00 niet actief Omkeren bij obstakel binnen het sluiten na 
handmatige opening: niet actief.

01 actief Omkeren bij obstakel binnen het sluiten na 
handmatige opening: actief.

pa – – – – – Omk.sluit auto 00 Niet actief Omkeren bij obstakel binnen het sluiten na 
automatische opening: niet actief.

01 Actief Omkeren bij obstakel binnen het sluiten na 
automatische opening: actief.

s8 – – – – – ECO-modus 00 Niet actief ECO-modus voor de besturing. In de be-
drijfsmodi DO en NA wordt de 24 V-voorzie-
ning van de klem 4 uitgeschakeld.
Opmerking: De aansturing via de toe-
gangscontrole of KB bij NA alsmede het slui-
ten van de deur bij het wisselen van DO naar 
AU heeft enkele seconden nodig, aangezien 
de systemen eerst moeten opstarten.

01 Actief

82 – – – – – Remkracht 01 … 13 … 14 Remkracht in stroomloze modus. bijv. 
om te voorkomen dat de deur dichtslaat. 
Zodanig instellen, dat de deur in 5 s sluit, 
zie hoofdstuk 23.

sp – – – – – Taal / Language 00 Duits Taal van de aandrijving.

01 english

02 francais

03 svensk

cs – – – – – Onderhoud wissen cS Onderhoudsteller resetten, service-led 
uitschakelen. 
Na bevestiging schakelt de weergave tus-
sen CS  cS

8 6 – – – – – Bedrijfsduur Co aantal cycli totaal/100
CH aantal cycli handmatig/100

Weergave elk 6-cijferig. Vooruitbladeren 
met “Pijl omlaag”.

Ho Bedrijfsuren/4

So Bedrijfsuren/4 tot volgen-
de service

* 1 knipperpuls + 0,9 s pauze
* 2 knipperpulsen + 0,7 s pauze



Powerturn

93

Storingsmeldingen

30 Storingsmeldingen

30.1 Storingsmeldingen ST220 en DPS

30.1.1 Storingsweergave

Op DPS
 à Voor het zoeken van fouten en voor een beschrijving van fouten zie ook de lijst “Fouten en oplossingen V1.0 - 

Besturing DCU2”.
 à Actieve storingsmeldingen worden tijdens bedrijf cyclisch (10 s) op de displayprogrammaschakelaar weerge-

geven. Daarnaast worden ze opgeslagen in de storingsgeheugens e® en Oe.
 à De bedrijfsmodus wordt 5 s en de betreffende storingsmelding 2 s weergegeven. 
 à Individuele storingen worden via de storingen-ID's weergegeven. 
 à Als het collectieve storingen betreft, wordt alleen het hoofdstoringsnummer weergegeven, bijv. 22. 

Op besturingsapparaat ST220
 à Storingen worden via de tekstuele storingsnamen uitgevoerd. 

Storingsvoorbeeld: SIS SF 
 à Daarnaast worden de volgende toestanden weergegeven: 

 à geteacht: winter LED knippert continu (1 s aan, 3 s uit). 
 à Onderhoud: winter LED knippert continu (0,5 s aan, 0,5 s uit). 

30.1.2 Storingsmeldingen

Sto-
ringsnr.

Melding 
op DPS

Melding op ST220 Storingsbeschrijving

01 01 24 V storing Besturing defect, kortsluiting op 24 V.

03 03 230 V storing Spanningsuitval, 230 V collectieve storing.

230 V onderspanning 230 V onderspanning.

230 V overspanning 230 V overspanning.

07 07 Brandalarm-GF Rookmelder actief.

Jumper niet gestoken.

10 1 0 Draaideursysteem-GF Collectieve storing draaideursysteem.

Encoder model Draaideursysteemmodel toont storingen.

Flankteller Storing bij herkenning van de draaideurflanken.

Position check Positiestoring draaideursysteem.

Richtingsstoring Draairichting motor of draaideursysteem is verkeerd.

11 11 Motor 1 kort Motorstroomwaarde te hoog.

12 12 Motor 1 Motor defect.

13 13 SIS defect Veiligheidssensor sluiten loopdeur, collectieve storing.

Continubesturing Veiligheidssensor sluiten loopdeur langer dan 4 min aangestuurd.

Test Storing bij testen van veiligheidssensor sluiten GF.

14 14 MPS Inconsistente toestand op de PS-ingangen of kabelbreuk MPS.

15 15 Comm. DPS Geen communicatie besturing – displayprogrammaschakelaar.

16 1 6 Vergrendeling Deuropener blokkeert niet.

17 17 Ontgrendeling Deuropener wordt niet geactiveerd.

19 19 SIS SF storing Veiligheidssensor sluiten standdeur, collectieve storing.

Continubesturing Veiligheidssensor sluiten standdeur langer dan 4 min aangestuurd.

Test Storing bij testen van veiligheidssensor sluiten SF.

22 22 Mechanische storing GF Er is een mechanische storing op de loopdeur opgetreden; collectieve storing.
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Sto-
ringsnr.

Melding 
op DPS

Melding op ST220 Storingsbeschrijving

Bewegen hoek Er is gedetecteerd dat de nok is overgesprongen.

Defecte magneetklep De magneetklep  van het energiegeheugen is defect.

23 23 Mechanische storing SF Er is een mechanische storing op de standdeur opgetreden; collectieve storing.

Bewegen hoek Er is gedetecteerd dat de nok is overgesprongen.

Defecte magneetklep De magneetklep  van het energiegeheugen is defect.

25 25 Teachingmodus storing GF Collectieve storing teachingmodus, teachingmodus ongeldig.

Eindslag schakelaar Teachingmodus is ongeldig, bijv. door verkeerd ingestelde eindslagschakelaar.

Obst teaching sluit Obstakel van de deurvleugel tijdens de teaching.

Time-out teaching Time-out 60 s binnen de teaching verstreken.

26 26 Teachingmodus storing SF Collectieve storing teachingmodus op de standdeur, teachingmodus ongeldig.

Eindslag schakelaar Teachingmodus is ongeldig, bijv. door verkeerd ingestelde eindslagschakelaar.

Obst teaching sluit Obstakel van de deurvleugel tijdens de teaching.

Time-out teaching Time-out 60 s binnen de teaching verstreken.

28 28 Relais DCU800 Motorrelais defect.

29 29 SIO SF storing Veiligheidssensor openen standdeur, collectieve storing.

Continubesturing Veiligheidssensor openen standdeur langer dan 4 min aangestuurd.

Test Storing bij testen van veiligheidssensor openen SF.

32 32 Sabotage Sabotage actief.

35 35 Continue aansturing PE1 Verwacht configuratie als MPS, sabotage, stop, noodvergrendeling.

36 3 6 Continue aansturing PE2 Verwacht configuratie als MPS, sabotage, stop, noodvergrendeling.

37 37 Continubesturing KI Bewegingsmelder defect of aansturing > 4 min.

38 3 8 Continue aansturing PE3 Verwacht configuratie als MPS, sabotage, stop, noodvergrendeling.

39 39 Continubesturing KA Aansturing langer dan 4 min.

40 4 0 Continubesturing KB Aansturing langer dan 4 min.

41 41 SIO 1 Veiligheidssensor openen loopdeur, collectieve storing.

Continubesturing Veiligheidssensor openen loopdeur langer dan 4 min aangestuurd.

Test Storing bij testen van veiligheidssensor openen GF.

42 42 Noodvergrendeling

Aansturing actief Wanneer de functie via PE actief is.

Knop defect Wanneer de knop voor de functie als defect herkend wordt.

44 44 Ingang stop Stop is actief.

45 45 Motor heet Motor- of besturingstemperatuur hoger dan 95 °C.

46 46 T-sensor motor Motortemperatuursensor defect.

47 47 T-sensor besturing Temperatuursensor besturing defect.

48 48 Overtemp Motor- of besturingstemperatuur hoger dan 105 °C.

51 51 24 V storing SF Besturing defect standdeur.

53 53 230 V storing SF 230 V collectieve storing standdeur.

230 V onderspanning 230 V onderspanning SF.

230 V overspanning 230 V overspanning SF.

54 54 Comm. DPS NT Communicatiestoring DPS NT.

57 57 Brandalarm SF Rookmelder actief standdeur.
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Sto-
ringsnr.

Melding 
op DPS

Melding op ST220 Storingsbeschrijving

60 60 Besturing DCU800 Interne storing besturing, collectieve storing voor loopdeur.

EEPROM-waarde –

EEPROM-vergelijking –

Storing-stroommeting Storing bij motorstroommeting.

EEPROM Time-out –

Kwarts tolerantie –

RAM test –

ROM CRC test –

VCC test –

Kwarts defect –

Motor weerstand –

Comm. M1-M2 –

Verkeerde HW/SW combi. –

63 63 SW-versie Loopdeur en standdeur hebben verschillende softwareversies.

65 65 Comm. SF-GF Geen communicatie loopdeur-/standdeurbesturing.

66 66 Vergrendeling SF Deuropener blokkeert niet (standdeur).

67 67 Ontgrendeling SF Deuropener wordt niet geactiveerd (standdeur).

70 7 0 Besturing DCU800 SF Interne storing besturing, collectieve storing zoals storing 60. Voor detail 
in SF inloggen.

71 71 Motor SF kort Motorstroomwaarde te hoog.

72 72 Motor SF Motor defect.

73 73 Continubesturing Collectieve storing continue aansturing ingangen SF.

74 74 Draaideursysteem SF Draaideursignalen onjuist.

75 75 DCU800 heet Standdeuraandrijving, motor- of besturingstemperatuur hoger dan 95 °C.

76 7 6 Sensor motor SF Motortemperatuursensor defect.

77 77 T-sensor SF Temperatuursensor besturing defect.

78 7 8 Overtemp SF Motor- of besturingstemperatuur hoger dan 105 °C.

79 79 Relais-SF Motorrelais defect, standdeur.

x.x Positie Vleugelpositie niet bekend (punt links op het display).

x x. Onderhoud Onderhoudsindicatie (aantal cycli, bedrijfsuren, punt rechts op het dis-
play).

8 .8 . DPS Geen communicatie besturing – displayprogrammaschakelaar

-- DPS Bediening op programmaschakelaar.

OO DPS Bediening op programmaschakelaar vrijgeven.

0 0 DPS Omschakelen bedrijfsmodi via programmaschakelaar niet mogelijk (inter-
ne PS staat niet op 0, of MPS is geparametriseerd).

®s Reset Bij start teachingmodus: resetknop niet ingedrukt, of 24 V RSZ ontbreken.
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30.2 Foutmeldingen aan de service-toetsen-leds
 à Op de serviceknoppen-leds worden storingsmeldingen van storingsgroepen weergegeven. De exacte storing 

kan op basis van de storingsnummers in hoofdstuk 30.1.2 worden bepaald.
 à Bij de serviceknoppen-leds knippert LED 5 op 10 Hz. 
 à Bedrijfsmodus-LED's: Wanneer er een of meer storingen aanwezig zijn, knippert de bedrijfsmodusweergave 

snel (10 Hz) in de kleur van de actuele bedrijfsmodus (zie hoofdstuk 16.3.2, “Bedrijfsmodus omschakelen met 
service-LED’s”).

1 Service-toets S1
2 Service-LED's
3 Service-toets S2 �

�

�� ��

� � � �

� �

Weergave service-toet-
sen-leds

Aanduiding storingsgroep Storingsnr. in hoofdstuk 30.1.2

5 4 3 2 1

* ○ ○ ○ ● Alarm 07, 32, 57

* ○ ○ ● ○ Stroomuitval 03, 53

* ○ ○ ● ● Aandrijving te heet 45, 46, 48, 75, 76, 78

* ○ ● ○ ○ SIO 29, 41

* ○ ● ○ ● Mechanische storing 20, 21, 22, 23, 25

* ○ ● ● ○ SIS 13, 19

* ○ ● ● ● Vergrendeling 16, 17, 65, 67

* ● ○ ○ ○ Motor 10, 11, 12, 71, 72, 74

* ● ○ ○ ● Besturing 01, 28, 47, 51, 52, 60, 63, 70, 
77, 79

* ● ○ ● ○ Communicatie 15, 34, 54

* ● ○ ● ● Aansturing 14, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 73

– – – – – Geen bedrijfsspanning –

○ LED uit
● LED aan
* LED knippert op 10 Hz
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