Aanvullende Handleiding: aansluiten Quiko print- motoren, codeclaviers, videofoons,
extra sensoren ed. Manual=identiek voor schuifpoort motoren oa. zebra en moovy, maar dan voor 1
motor.
Met tips en tricks om uw installatie zo makkelijk mogelijk te maken.

QK-CE220BATRL4
ENGLISH
433,92 MHz

230V
PLUG &PLAY

CONTROL BOARD FOR 1/2 230V ac SINGLE-PHASE MOTORS

Belangrijk: De driehoek A-B-C altijd zo groot mogelijk maken. (zie bladzijde 5).
Bij Rotello mag de plunjer wel geheel uitgeschoven zijn. (indien nodig ruimte voor de interne aanslag
over houden.)
Indien De bijgeleverde motor-beugels niet voldoen aan de bovenstaande tabel, dan:
Dient u zelf de beugels te maken, Onze monteurs gebruiken dan meestal hoekijzer van 60x60x6
mm, afhankelijk van het materiaal waarop deze gemonteerd moeten worden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quiko NEO en EON benodigen een midden-aanslag van uw poort. De Quiko Rotello niet.
Motoren Testen indien noodzakelijk. En draairichting omdraaien.
Linksom draaien=230v op bruin, de 0 op blauw, en de condensator over bruin en zwart.
Rechtsom draaien=230v op zwart, de 0 op blauw, en de condensator over bruin en zwart.
Ps: Al deze motoren zijn voorzien van interne thermische beveiliging, is de motor om welke reden dan
ook echt goed warm, dan blokkeert deze beveiliging de motor.
Even wachten tot de motor is afgekoeld.
Of de thermische beveiliging afzetten op de print zelf: t1 op NO zetten=uitzetten van thermische
beveiliging.
En t2 op NO zetten=fotocel test.

Voorbeelden van door ons geautomatiseerde poorten op flickr:
https://www.flickr.com/photos/129083329@N08/

Automatisch sluiten afzetten=mbv knop A op de print naar de F0 instelling gaan, dan knop C van
de print indrukken totdat er ST staat. getallen tellen op tot 99 en dan staat er ST.=automatisch
sluiten =OFF
Dan net zolang knop A indrukken totdat er -. - staat, is gesaved dan.

Online Manual:
https://www.quiko-poortopeners.com/c-3957685/manuals/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor Rotello kracht op 9 zetten voor A5 A6 B5 en B6 en T1 op NO en T2 op NO

Rotello ontgrendelen:
De grote knop indrukken, dan pas de sleutel omdraaien. De grote knop komt naar buiten
Dan omdraaien en de motor is ontgrendeld.
Motor vergrendelen: Dan grote knop draaien en indrukken met kracht, ingedrukt houden
tot het slot met de sleutel vergrendelt is. Sleutel moet makkelijk draaien, niet forceren.
Montage interne aanslagen: Altijd zorgen dat de Volle Ring tegen de aanslag drukt.

Bij gesloten poort: =
Juiste Montage, ring drukt goed.

Bij gesloten poort: =
Foutieve montage, ring drukt op klein stukje.

Montage van de interne aanslagen voor de Quiko Rotello motoren:
Deze aanslagen zijn nodig als uw poort geen midden-aanslag heeft. Dus de poortstop in
het midden van uw oprit waar de poort in gesloten toestand tegenaan drukt.
De aanslag als uw poort geheel open staat is de motor zelf: uitleg:
U duwt de plunjers van de motoren geheel in. Dan monteert u de beugels op de motor,
en dan monteert u deze beugels met 2 m8 bouten op de poort-vleugel.
Zodoende kan de poort niet verder open, de motoren zelf zijn de maximale
openingsstand. Hetzelfde geldt voor de NEO en EON motoren.
Indien uw scharnieren zo geplaatst zijn, de
driehoek A-B-C zo groot mogelijk maken.
Bijv. m.b.v. een hoeklijntje 60x60x6.
Hoeklijn met 3x m10 draadeinde in houten
paal vastzetten.

Indien het gat van de hoekbeugel en de schroefdraad erin niet goed uitlijnen, deze met een
platte schroevendraaien uitlijnen, beide onderdelen zijn gemaakt om precies genoeg
“knellend” te zijn.
De in de set geleverde paal/ muur beugels zijn
bedoeld om uw poorten naar binnen te laten
draaien, met de motoren ook binnen.
Soms zijn er situaties dat de poorten naar buiten
moeten draaien met de motoren binnen.
Daarvoor dient u zelf de beugels te maken, Onze
monteurs gebruiken dan meestal hoekijzer van
60x60x6 mm, afhankelijk van het materiaal
waarop deze gemonteerd moeten worden.

Voor NEO, EON Rotello, de driehoek met
maten A-B-C-D zo groot mogelijk=de meeste
kracht.
NEO en EON nooit geheel laten uitschuiven,
1-2 cm overhouden.
Rotello mag geheel uitgeschoven worden.
NEO, EON en Rotello mogen alle 3 geheel
ingeschoven worden als de poort open staat,
de aanslag is dan de motor zelf=dan ook de
verste open stand van de poort, daardoor
geen aanslag-paaltjes op uw inrit nodig.
(struikel gevaar.)

Voor garagedeuren, openslaand, gebruik
maken van de speciale
bevestigingsbeugels.

Quiko Sub motoren: Belangrijk: Het hart van het draaipunt dient precies in het hart van uw
poort-scharnieren te liggen. En afwatering d.m.v. afvoerbuis of drainagebuis=belangrijk.
Zodat er zo min mogelijk water in de grondbakken blijft staan.
Ondergrondse aansluitingen altijd in lasdoos, en deze afgieten met giethars.

De aansluiting van de Sub arm aan uw poort is voor elke poort anders: Dit kan d.m.v. lassen,
bouten of in een u-ijzer klemmen. Zie boven enkele voorbeelden. Houten poorten bij voorkeur
vastbouten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

180 graden open systeem=apart te bestellen.

Juiste montage van de motor, arm en interne aanslagen voor de Quiko Sub motoren.

Quiko Spider: belangrijke maat:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omdat elke poort, paal, penant combinatie anders is, kunnen we ook andere
bevestigingsbeugels leveren. De: QUIKO MONTAGE BEUGELS TYPE 10 EXTRA LANG

QUIKO MONTAGE BEUGELS TYPE 10 EXTRA LANG. Deze montagebeugels zijn overal toepasbaar,
op stalen kollommen en op penanten. Vooral wanneer uw scharnieren “kops” op de paal
gemonteerd zijn.
simpel het gedeelte dat niet gebruikt wordt eraf slijpen.

Benodigde materialen:
M10 draadeindes en M10 zelfborgende moeren. Voor de motorbeugel aan de paal.
M8 draadeindes en M8 zelfborgende moeren. Voor de vleugelbeugels.
Lasdoos om de bekabeling van de motor aan uw grondkabel (bovengronds) aan te sluiten.
Kabel minimaal 4x1mm2 voor aansluiten motoren.
UTP-kabel voor aansluiten sensoren, sleutelcontact, zwaailamp ed.
Motorbeugel bevestigen aan muur of penant: 3x gat met 12mm sds boor. 10 cm diep. Gaten
vullen met soudal Soudafix 400 chemisch anker, draadeindes 15cm lang in gaten drukken,
passen met motorbeugel en chemische ankers laten drogen.

Soudafix VE400-SF

Ondergrondse aansluiting altijd afgieten met giethars
Altijd zelfborgende moeren gebruiken, omdat het geheel een dynamische installatie is, zonder
de zelf borgende moeren gaan de moeren los na verloop van tijd.

Tip; Heeft uw poort geen “sponning” dan misschien een aanslag plaatje
monteren, zodat beide vleugels mooi vlak staan.
(Bij Quiko Rotello zonder middenstop altijd doen.)

Alle plus naar 8 Alle min naar 10. Sensor-relais naar 3 de andere naar 8
Brug tussen: 8 en 4 8 en 2. Geen sensoren dan ook brug tussen 8 en 3.
Draairichting omdraaien = motor 1 en 2 de bruine en zwarte omwisselen.
De Quiko Schuifpoorten hebben ook contact 5-6 deze zijn voor de microswitchen,
16-17-18 zijn vervallen, omdat het maar 1 motor is.

Standaard installatie.
Voor NEO-EON en knikarm motoren heeft u poort een midden aanslag nodig.
Voor rotello en sub motoren zijn er interne aanlagen in de motor te koop.
De scarabeo knikarm motoren hebben ook interne aanslagen.
Alle opbouw motoren behoeven gaan zij-aanslagen, u duwt de plunjer geheel
“in”. En dan pas monteert u de beugel aan de vleugel van de poort, en de “open”
stand staat dan vast.
De knikarm motoren behoeven wel zij-aanslagen.
Electrokast zo dicht mogelijk bij 1 vd motoren. Ivm interne antenne.
De driehoek: motor bevestigingen, en poortscharnier zo groot mogelijk maken.
Eerste = Beugel op paal met M10 draadeindes en M10 zelfborgende moeren
bevestigen.
Beugel op penant, dan boren met sds boor 12. Gaten vullen met Zettex
chemisch anker en dan m10 draadeindes in gaten drukken.
Dan de poort geheel openzetten. De motor bevestigen op de beugel welke aan
de paal zit. (handvast)
Dan de motoren/ plunjerstang geheel indrukken, dit is de max. open stand, dan
de vleugel beugel op de askop monteren en op de vleugel aftekenen.
Beugel op vleugel met M8 bouten en zelf borgende moeren bevestigen.
Beide beugels in 1 lijn waterpas. Motor = nu de eindaanslag.
Belangrijk voor EON en NEO: de poort geheel gesloten, dan minimaal 2 cm slag
vd motoren over.
(anders drukt de motor tegen de zwarte kunststof kop vd motor aan.
Bekabeling voor motoren = minimaal 0,75mm2, voor sensoren UTP-kabel.
Bruin= + Blauw = min.
Contact 13-14-15 = M1 = motor welke het eerste open gaat.
Contact 16-17-18 = M2 = motor welke het eerste sluit.
Condensatoren op 13-15 en op 16-18
Bruin M1 op 13
Blauw M1 op 14
Zwart M1 op 15
230v op 19 en 20

Zwart M2 op 16
blauw M2 op 17
Bruin M2 op 18

Sensoren alle min - op contact 10, alle plus + op contact 8.
1 schakelcontact vd sensor op contact 3 vd print.
Andere schakelcontact op contact 8 vd print.
Brugjes tussen contact 8 en 2 en contact 8 en 4 vd print.
Knipperlamp op contact 11 en 12.
Sleutelcontact op contact 1 en 2. (deze contacten ook voor videofoon, externe
drukknop ed.) Het schakelen op contact 1 en 2 = altijd potentiaal vrij.

Spanning aanzetten: Als Eerste doen nadat alles aangesloten is:

er dient dit: -.- op de display te staan.
Zenders inleren:
Knop A veelvuldig indrukken totdat r1 op display staat,
dan wachten totdat er -. - op de display staat.
Dan op knop C drukken en tegelijk drukken op de knop van de zender, voor 2 seconden.
Dan beide knoppen loslaten.
Display laat het nummer van de opgeslagen zender zien.
Dan net zolang op A vd print drukken totdat er -. - staat = gesaved
U kunt nu uw poortautomatisering testen. Uw poort moet opengaan.
1. Quiko Poort-vleugels inleren: (courtesy functie= snelle manier)
Op deze manier leert de print zichzelf in.
Sluit de poort manueel tegen de midden-aanslag en vergrendel de motoren.
Dan druk 1x op knop B display=P2 (komt er geen P2 dan even de spanning eraf)
Wacht totdat er -.- op de display staat. Dan druk 1x op knop B er komt P2 te staan.
Geef een startpuls op de zender, de eerste vleugel opent, bijna open, dan nog een
startpuls, de motor vertraagd, laat de vleugel tegen de open-aanslag lopen en wacht 1 of
2 seconden, dan nog een startpuls, motor 2 opent…enz.
Herhaal dit totdat uw poort mooi sluit en opent.
2. Indien nodig: Automatisch sluiten uit zetten:
F0=ST, knop 3 indrukken tot na 99 en tot er ST staat. 5 seconden wachten.
Beide vleugels tegelijk open en dicht=B4=0 en A4=0
Videofoon met poort open knop, dan: dan F6=SI =tijdens openen reageert de poort niet
op zenders of drukknoppen.

Programma saven en afsluiten=
net zolang op bovenste knopje A van de printplaat drukken totdat er weer -.- staat.
(Spanning er even af halen = de meest rechtse zekering met witte streepje even losdraaien, = indrukken en linksom
draaien)

U heeft “gerommeld” met de instellingen van de print, dan de print
terugzetten naar de fabrieksinstellingen d.m.v. d0, zie de manual.
En P2 gebruiken om uw poort opnieuw “in te leren”.

De Zenders inleren = naar instelling r1 op de print gaan d.m.v. knop A
op de print veelvuldig in te drukken.
Dan knop 3 vd print en de knop van uw zender tegelijk indrukken
totdat er op de display een getal verschijnt. Dit herhalen voor elke
zender.

De Quiko Control box:
Tip: Monteer de controlbox altijd zo dicht mogelijk bij 1 van de motoren. Omdat in de box
ook de antenne zit.
De Quiko Control box heeft geen voorgeboorde gaten voor bekabeling ed.
We hebben hier doelbewust voor gekozen, soms is het mogelijk om de box binnen te
monteren en dan is een uitgang via de achterwand of zijkant mooier. (geen zichtbare
kabels.)
Bij montage buiten altijd de onderkant gebruiken om doorgang te maken.
(onze monteurs gebruiken siliconen kit om af te dichten.)
Ps. In de control box zitten 2 kleine gaatjes onderin, deze niet afkitten o.i.d., eventuele
condens kan hier weg.
Aansluitingen in of op de printplaat, sensoren ed dienen door een gecertificeerde
electricieen te gebeuren.

Elke kit of set wordt geleverd met de standaard
flitslamp,
Zonder voet (wordt meestal niet gemonteerd.)

Schuifpoort montage testen:

Quiko zenders copieren.

Veiligheid voor poortopeners.
In elke set poortopeners is een set sensoren toegevoegd. (voorzijde poort.)
Als u uw poort uit zichzelf wil laten sluiten na X seconden, dan adviseren we met klem om ook
sensoren achter uw poort te monteren, (Sluis) al dan niet met een lusdetector, zodat er nooit iets
klem kan geraken tijdens het automatisch sluiten van uw poort.
Lus detector kan ook gebruikt worden om tijdens het uitrijden met uw auto, de poort uit zichzelf
te laten openen.
(Komt er een auto, voetganger o.i.d. tijdens het sluiten van de poort tussen de sensoren, dan
gaat de poort direct uit zichzelf weer open.) en gaat na X seconden weer dicht.

Codeclavier kijzer -S209, S208 en 212 met Jetons
(meest gebruikte code clavier.)
Codeclavier kijzer-S209

0-12v en 0-24v gelijkspanning.

Rood=plus op 8 van de print.
(let op: oranje en rood = bijna hetzelfde)
Zwart=Min op 10 van de print.
paars en blauw=Schakelcontact op 1 en 2 vd print.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Codeclavier programmeren = master=* 6 maal 9 #

* 999999 # 1 1111 # nieuwe 4 cijferige code #*
rode lamp knippert=klaar
Relais tijd

* 999999 # 4 02 ##*
rode lamp knippert=klaar puls=2 seconde.
Code 4 cijfers behalve 1234

#

Uw code=

---------------------------------------------------------------------------------Nieuwe extra code=

* 999999 # 1 1112 # nieuwe 4 cijferige code #*
rode lamp knippert=klaar

Nieuwe extra code=

* 999999 # 1 1113 # nieuwe 4 cijferige code #*
rode lamp knippert=klaar
geheugen leeg maken voor heel veel jetons inleren *999999#2 0000 #* jettonnummer begint dan bij 0001,
jetons met stift nummeren 0001, 0002 enz en in deze volgorde inleren.
Let op. Na inleren, NOOIT #2 0000 intoetsen. =ALLES wissen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------jetons programmeren:

* 999999 # 1

en dan jetons een voor een voor het clavier houden

#*

jeton verwijderen: let op. Bij verkeerde nummers intoetsen kunnen alle nummers gewist worden.

* 999999 # 2

jettonnummer bijv 0001

#*Of jeton voor het clavier houden

Belangrijk: Op de sensoren kijken wat de plus en wat de min is, dit kan verschillen per sensor.

De Quiko Schuifpoorten hebben ook contact 5-6 deze zijn voor de microswitchen, 16-17-18 zijn vervallen, omdat het maar 1
motor is.

Quiko. attributen aansluiten.
Intercom, videofoon…poort open/ sluiten ..ook over 1 en 2 (potentiaal vrij)
Programmeren universele zender… knopjes van boven naar
beneden A,B,C,D

Eerst altijd de bestaande fabrieks code wissen:
Knop A en B tegelijk indrukken totdat LED 3x knippert.
Knop A al deze tijd ingedrukt houden en B loslaten, meteen 3x rustig op B drukken..LED
knippert 3x
Nieuwe zender inleren:
Beide zenders dicht bij elkaar houden…bij beide zenders de knopjes indrukken.
LED gaat knipperen, ingedrukt houden totdat LED niet meer knippert.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------K6-7. En Entrya Videofoon
Electroslot en tijdrelais= lamp op –pre blinken

1-2 van Quiko print
(let op: brugje verwijderen)

WIFI DRAADLOZE SWITCH MET 433MHZ ONTVANGER en relais. (relais = nodig om elke
poort te kunnen openen en sluiten.)
De switch werkt op 2.4 G wifi. Zie onderstaande link.
https://www.youtube.com/watch?v=1_8i74i9ffE
Uw poort/ garagedeur ed. bedienen met uw gsm zonder simkaart of abonnement?
Dat kan nu, met de draadloze Wifi schakelaar met solid state relais.
Een betaalbare oplossing voor huis/ poort-automatisering (domotica). Deze switch is
gebaseerd op de bekende ESP8266 en werkt over een WiFi verbinding waarmee apparaten
via de cloud in en uit kunnen worden geschakeld. Door middel van de telefoon applicatie (iOS
en Android) eWeLink kan deze WIFI-switch overal ter wereld worden geschakeld, je hoeft niet
eens thuis te zijn!
Daarnaast is het mogelijk deze switches 'slim' te besturen, bijvoorbeeld het automatisch
schakelen van apparaten op basis van tijd. Sonoff is ook aan te sturen door middel van Alexa
(Amazon echo) en Nest.
Ingang aansluiten op 230v
Uitgang aansluiten op spoel van 230v solid state relais of ander 230v relais.
Uitgang, Maakcontact van dit relais schakelt de poort. (contact 1-2 van het schema, schakelt
de print van uw poortopener.)
Schakelcontact van relais gaat over printcontact: Bij Ditec=1-5, bij Proteco=1-2, bij Quiko=1-2.
(bij elk ander merk, parallel over het sleutelcontact.)

Zonder het relais kan de module 230v en tot 2200W sturen.
Let op. Voor poortopeners moet u de schakeltijd op 2 seconden zetten. Dmv inching.
eWelink is te vinden via uw App store.
Nu kunt u de Poort bedienen met uw gsm. Poort open knop indrukken, 3 seconden wachten
en poortsluiten knop indrukken. De poort gaat open.
Poortsluiten = identiek als openen.
Tevens is deze module te gebruiken met elk merk 433Mhz zenders.
Dus ook als externe ontvanger te gebruiken.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vision videofoon monteren:

Vision met codeclavier:
Zowel binnen als buiten unit
dienen voeding te krijgen.
De binnen unit via adapter
met stekertje 12v en gr
Bij de buiten unit het
stekertje eraf knippen, eerst
op binnen unit kijken wat
plus en min is.

Indien ook skybox, deze ook met de 4 gekleurde draden “kleur op kleur” met binnen en buiten unit
aansluiten. (parallel over de draden). Skybox heeft aparte 12v adaptor. Met datakabel naar router.
Codeclavier code veranderen: enter de program mode toets: *1234 u hoort een lange piep.
Vervolgens toets 01 in op het clavier u hoort een lange piep.
Vervolgens toets u uw eigen gewenste code in bijv 4567 u hoort een lange piep.
Vervolgens toets u het sterretje in * om het programma af te sluiten.
De relais tijd verzetten op 2 seconden: is nodig voor Quiko en Proteco en andere automatiseringen:
Set unlocking time delay:
Toets *1234 u hoort een lange piep.
Toets 00 u hoort een lange piep
Toets 02 u hoort een lange piep.
Toets * om af te sluiten.
De relais inschakeltijd is gezet op 2 seconden.
Verdere setting: de bijgevoegde manual gebruiken.

Bedienen van uw poort: Quiko, Ditec, Proteco.
Zender richten op de elektrokast, of op de antenne.
Zender ingedrukt houden totdat een van de vleugels beweegt, of totdat de knipperlamp knippert.
Of dmv Sleutelcontact: sleutel naar rechts=open, naar rechts=stop, naar rechts=dicht… (1,5 sec.)
Knop van intercom/ videofoon/ binnenknop, ed: ingedrukt houden totdat de poort opent. (1,5 sec.)

Poort zonder automatisch sluiten:
Zender 1.5 seconde indrukken: poort opent.
Zender nogmaals indrukken: poort stopt.
Zender nogmaals indrukken: poort sluit.

Poort met automatisch sluiten:
Zender 1.5 seconde indrukken: poort opent.
Zender nogmaals indrukken: poort stopt.
Zender nogmaals indrukken: poort sluit.

Of als de poort geheel open is: poort sluit dan na X-seconden uit zichzelf. F0 = instellen sluitingstijd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Storingen, wat te doen:
Uw Poort reageert niet op de handzender:
1: Proberen om uw poort te openen met het sleutelcontact (1 klik naar rechts draaien): lukt dit dan is de
mogelijke oorzaak dat de batterij van de zender leeg is.
2: U beweegt uw hand tussen de sensoren, u hoort dan een klik geluid, hoort u niks, dan zijn de
sensoren mogelijk geblokkeerd door onkruid, ongedierte oid. Oplossing: deze blokkade verwijderen.
3: Controleren in uw meterkast of de zekering “aan “staat.
4: De poort reageert nog niet, dan de motoren ontgrendelen met de bijgeleverde sleutels, en de poort
met de hand openen.
5: U heeft geen sleutels: Dan de motoren aan de poort-vleugel kant losschroeven, aan de onderzijde
zit een 8mm inbusbout, deze losdraaien, vervolgens een m6 boutje in het asje draaien, en geheel naar
beneden verwijderen. (deze as kan vastzitten), dan met griptang en hamer los tikken.
6 Geen oplossing? : stuur dan een e-mail naar ons contact formulier met uw adres gegevens om een
afspraak met een service monteur te maken.
Maak indien nodig fotos van de situatie, en geef het merk en type van uw automatisering op en
vermeld welke storing het is.
Onze tarieven: Voorrijdkosten geheel Nederland en belgie=80,Monteren, repareren=49,- p/u excl. materiaal
Zorgt u dat ALLE sleutels, handzenders ed bij de poort aanwezig zijn.

Ps. De meest voorkomende storing bij alle poortopeners van elk merk zijn de IR sensoren. Hoe te
testen of deze defect zijn: even met een draadje een brugje maken tussen contact 3 en 4 van de print,
functioneert de poortopener dan wel, dan zijn de sensoren defect of geblokkeerd. Of bij de sensor met
4 draadjes, even de oranje en groene doorverbinden=hetzelfde effect. (relais contact.)
Een ander voorkomende storing bij wat oudere videofoons=de knop van "poort open": blijft hangen.
dan reageert de poortopener ook niet. dit is te controleren door op de display van de print te kijken,
staat daar G0 op zonder dat u een command (zender ed.) heeft gegeven dan is het knopje van de
videofoon of intercom defect. oplossing: draadje op contact 1 doorknippen. en videofoon vervangen.
Uw poort opent of sluit zonder dat u een zender o.i.d. gebruikt:1e meest voorkomende probleem =
Het sleutelcontact is niet waterdicht afgekit, vocht maakt sluiting en opent uw poort, 2e = niet originele
zenders gebruikt, uw buurman kan dan ongewenst de poort openen, 3e “plakkend” drukknopje van uw
videofoon of intercom.

Quiko Manual:

E1 tm E7 niet gebruiken, is voor speciale instelling samen met domotica.

Poort = gesloten, dan is motor A de vleugel welke het eerste opent. (M1)

Linker NEO-motor

Rechter NEO motor

Linker EON motor

Rechter EON motor

Schema voor Ditec cross 18 met E1A print
RF = power motor

Jumper SO weg = Poort gaat ook open als er iets voor de sensor is.

R1=Obstakel detectie
TC=automatisch sluiten,
geheel rechtsom=off

TM=looptijd motor. Moet
maximaal rechtsom staan
Lampje 11= 0-11=open
Lampje 12= 0-12=open

Sig=signaal zender
SA-brand, dan is er een
contact open.

Dip 1 Off= stap voor stap,
openen, stop, sluiten enz
Dip 1 On=Alleen openen

Dip 2 Off=poort opent rechts
Dip2 On=poort opent links
Jumper SO=weg=reageert tijdens
openen niet op sensor.

0-1 24v voeding sensoren
1-5 startpuls (sleutelcontact, gsm-module enz.) parallel.
41-6 knellijsten
41-8 contact sensoren, in serie
1-9 kortsluiten
Zenders inleren: druk even op PRG, dan op knop zender, alle zenders achter elkaar, dan 10 sec. wachten.
NC=zwaailamp
Let op: Heras b&g ed. hebben een andere tandlat module. Beide Module 6. Ook via ons te bestellen.

Meest gebruikte instelling op de printplaat: (Schuifpoorten hebben alleen de A motor.)
Alle instellingen van boven naar beneden, door telkens op knop A van de print te drukken.
Knop A van de print=omlaag in het menu, Knop B van de print=omhoog in het menu.
De instelling die dan verschijnt is te veranderen met knop C en D =omhoog of omlaag. Of SI en NO=Ja en Nee
Belangrijk: Als laatste net zolang op knop A of B drukken totdat er 2 streepjes op de print staan=gesaved. _._
Instellingen Motor A=Motor 1=motor welke het eerste opent.
Af fabriek op: Minimaal: Maximaal:

Looptijd motor A=motor welke als eerste opent.

Vertragingstijd motor A. motor loopt op halve kracht.

Motor A power startup. Deze niet verstellen.

Motor B begint X seconden voor Motor A te sluiten.

De Kracht van motor A tijdens looptijd A1.

De kracht van motor A tijdens vertragingstijd A2.

Obstakel detectie Tijdens A1. Deze niet verstellen.

Obstakel detectie Tijdens A2. Deze niet verstellen.

Instellingen Motor B=Motor 2=motor welke opent na Motor 1.
Af fabriek op: Minimaal: Maximaal:

B

Looptijd motor B=motor welke als tweede opent.

Vertragingstijd motor B . motor loopt op halve kracht.

Motor B power startup. Deze niet verstellen.

Motor A begint X seconden na Motor B te sluiten.

De Kracht van motor B tijdens looptijd B1.

De kracht van motor B tijdens vertragingstijd B2.

Obstakel detectie tijdens B1. Deze niet verstellen.

Obstakel detectie tijdens B2. Deze niet verstellen.

Af fabriek op: Minimaal: Maximaal:

Tijd van automatisch sluiten na X seconden.
Automatisch sluiten uit zetten=Knop C van de print ingedrukt houden, de teller loopt omhoog tot 99 en
dan staat er ST op de display. ST=automatisch sluiten=uitgezet.

Niet gebruiken.

Even de motorkracht omdraaien. Tijdens sluiten.
soms te gebruiken indien er een electrisch slot is gemonteerd.

De knipperlamp knippert X seconden voordat de poort
opent en sluit, Soms nodig indien de poort op automatisch sluiten staat.

Even de motorkracht omdraaien. Tijdens openen.
soms te gebruiken indien er een electrisch slot is gemonteerd.

Stap voor Stap functie, niet veranderen.

Voetgangers functie, Motor A opent een klein beetje om
voetgangers door te laten.

Snel sluiten na doorrijden, alleen indien er ook sensoren
achter de poort staan, en er een detectielus in de oprit ligt.

Omdraaien werking sensoren, niet verstellen.

Niet gebruiken.

Wel of geen elektrisch slot.

IR-Fotocel test, Moet op NO staan.

Motoren interne bi-metaal test. Voor Rotello op NO
zetten, alle andere typen motoren op SI zetten.
Inleren en verwijderen van de handzenders.

Bij deze instelling naar het nummer van de zender gaan, dan
knop C ingedrukt houden tot de getallen verdwijnen. Zender = gedeactiveerd.

Nieuwe zenders inleren: bij deze instelling knop C en de knop
van de zender tegelijk indrukken=opslaan van de zender, dit voor elke zender herhalen.

Stop functie met zender = niet veranderen.

Instellen van de voetgangers functie op de zender=meestal 2e
knopje op de zender. bij deze instelling knop C en de 2e knop van de zender tegelijk indrukken=opslaan
van de zender, dit voor elke zender herhalen.

Snel sluiten. = niet gebruiken.

Verwijderen van alle zenders: Knop C ingedrukt houden tot er SI
staat,

E1 t/m E7 zijn instellingen welke zelden gebruikt worden, dus niet veranderen.

Herstellen naar de fabrieksinstelling: Knop C ingedrukt houden
tot er 2 streepjes – staan.

Niet gebruikt.

P2=Favoriet bij onze monteurs:
De poort automatisch inleren met de zender of sleutelcontact o.i.d..
Sluit de poort manueel tegen de midden-aanslag en vergrendel de motoren.
Dan druk 1x op knop B display=P2 (komt er geen P2 dan even de spanning eraf) meest rechtse
zekering met wit streepje even los draaien.
Wacht totdat er -.- op de display staat. Dan druk 1x op knop B er komt P2 te staan.
Geef een startpuls op de zender, de eerste vleugel opent, bijna open, dan nog een startpuls, de motor
vertraagd, laat de vleugel tegen de open-aanslag lopen en wacht 1 of 2 seconden, (motor bromt, dat is
goed.) dan nog een startpuls, motor 2 opent…enz.
Herhaal dit totdat uw poort mooi sluit en opent.
1. Indien nodig: Automatisch sluiten uit zetten:
F0=ST, knop 3 indrukken tot na 99 en tot er ST staat. 5 seconden wachten. Of met knop A naar -.- gaan.
Meldingen op het Display:
ST=start
FH=zowel de interna als externe fotocellen zijn defect of verkeerd aangesloten of er is een obstakel voor.
Tc= externe fotocellen zijn defect of verkeerd aangesloten of er is een obstakel voor.
TA= interne fotocellen zijn defect of verkeerd aangesloten of er is een obstakel voor.
7A ,8A, 7B, 8B, =motoren “voelen” een obstakel.
9A =Motor A is uitgeschakeld door de thermische beveiliging. Even wachten tot is afgekoeld. T2 op NO
zetten.
9B= Motor B is uitgeschakeld door de thermische beveiliging. Even wachten tot is afgekoeld. T2 op NO
zetten.
FF=geheugen voor de zenders=vol.

Extra instellingen per 1-1-2020.

E1 t/m E7 niet gebruiken, is voor speciale instelling samen met domotica.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Checklist en terugkoppeling:
U heeft alles aangesloten: volgens onderstaande print:
Dan eerst inleren van de zenders: Zenders inleren:
Knop A veelvuldig indrukken totdat r1 op display staat,
dan wachten totdat er -.- op de display staat.
Dan op knop C drukken en tegelijk drukken op de knop van de zender, voor 2 seconden. Dan beide knoppen
loslaten.
Display laat het nummer van de opgeslagen zender zien.
Dan” de poorten sluiten: en vergrendelen:
Meestal staan de fabrieksinstellingen goed, u kan nu via een druk op de zender de poort testen. Gaat de poort
niet geheel open dan d.m.v. A1 en B1 de looptijd vergroten.
Quiko Poort-vleugels inleren: Op deze manier leert de print zichzelf in.
Sluit de poort manueel tegen de midden-aanslag en vergrendel de motoren.
Dan druk 1x op knop B display=P2 (komt er geen P2 dan even de spanning eraf)=zekering rechtsonder even los
zetten.
Wacht totdat er -.- op de display staat. Dan druk 1x op knop B er komt P2 te staan.
Geef een startpuls op de zender, de eerste vleugel opent, bijna open, dan nog een startpuls, de motor vertraagd,
laat de vleugel tegen de open-aanslag lopen en wacht 1 of 2 seconden, dan nog een startpuls, motor 2 opent…enz.
Herhaal dit totdat uw poort mooi sluit en opent.
Checklist Quiko Printen.
Om u beter te kunnen helpen met het instellen van uw poort openers.
Graag de onderstaande instellingen opschrijven: en naar ons mailen. Met vermelding welk type motor u
gebruikt.
A1=

B1=

F0=

L0=

R0=

E1=

A2=

B2=

F2=

T1=

R1=

E2=

A3=

B3=

F3=

T2=

R2=

E3=

A4=

B4=

F4=

R3=

E4=

A5=

B5=

F5=

R4=

E7=

A6=

B6=

F6=

R5=

A7=

B7=

F7=

A8=

B8=

F8=
F9=

E1 t/m E7 zijn instellingen welke zelden gebruikt worden, dus niet veranderen.
D0=herstellen naar de fabrieksinstelling: Knop C ingedrukt houden tot er 2 streepjes – staan.

Storingen, wat te doen
Uw Poort reageert niet op de handzender:
1: Proberen om uw poort te openen met het sleutelcontact (1 klik naar rechts draaien):
lukt dit dan is de mogelijke oorzaak dat de batterij van de zender leeg is.
2: U beweegt uw hand tussen de sensoren, u hoort dan een klik geluid, hoort u niks, dan
zijn de sensoren mogelijk geblokkeerd door onkruid, ongedierte oid. Oplossing: deze
blokkade verwijderen.
3: Controleren in uw meterkast of de zekering “aan “staat.
4: De poort reageert nog niet, dan de motoren ontgrendelen met de bijgeleverde sleutels,
en de poort met de hand openen.
5: U heeft geen sleutels: Dan de motoren aan de poort-vleugel kant losschroeven, aan de
onderzijde zit een 8mm inbusbout, deze losdraaien, vervolgens een m6 boutje in het asje
draaien, en geheel naar beneden verwijderen. (deze as kan vastzitten), dan met griptang
en hamer los tikken.
6 Geen oplossing? : stuur dan een e-mail naar ons contact formulier met uw adres
gegevens om een afspraak met een service monteur te maken.
Maak indien nodig fotos van de situatie, en geef het merk en type van uw automatisering
op en vermeld welke storing het is.

Open en sluit richting omdraaien=bij motor 1 en 2 de bruine en zwarte draden omwisselen.
M1=motor welke het eerst opent.

