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Toebehoren in de verpakking

Aanwijzingen voor de installatie van de Aandrijfgroep

Uitvoering van 600N.

Avvertenze Generali:
• Laat de montage en de elektrische aansluiting

• uitvoeren door ervaren, deskundige vakmensen.

• Gebruik uitsluitend originele toebehoren en 

• vervangingsonderdelen van Gi.Bi.Di.

• Voer de bevestigingen uit met de grootste 

• aandacht, want hierbij zijn grote krachten in 

• het spel.

• Zorg in de buurt van de werkplek van het 

• bedieningsmechanisme voor een voldoende 

• beschermd aansluitpunt van 230V.

• Als de installatie niet correct wordt uitge-

• voerd, vervalt de garantie.

• Bescherm het gebied van het

• aandrijftandwiel, de kettinggeleiding en de 

• bewegingszone indien nodig.

• Installeer de groep in een gebied dat niet 

• toegankelijk is voor personen.

Leverbare toebehoren:
• sectionale- en buitengaande deuren: 

• hiervoor zijn geen toebehoren nodig.

• Binnenblijvende kanteldeuren:

• hiervoor is een gebogen arm nodig.

Algemene waarschuwingen:
• Lees deze montage-instructies helemaal en 

• exact in de beschreven volgorde, alvorens de 

• installatie te beginnen.

• Vergewis u ervan dat de deur in goede staat is, 

• en geschikt is om van een motorisering te

• worden voorzien.

• Vergewis u ervan voordat u met de

• montage of met onderhoudswerken begint, 

• dat de voedingsspanning is onderbroken.

• Controleer de voedingsspanning, de

• frequentie en de veiligheidsonderbreker.

• Werk niet bij regen, sneeuw of vocht, 

• noch in de buurt van brandbare materialen.

• Werk nooit op een bewegende garagedeur 

• of op aangedreven onderdelen.

• Vergewis u ervan dat de bewegende deur 

• gelijkmatig beweegt en dat er geen

• wrijvingspunten zijn.

• Vergewis u ervan dat de deur goed uitgebalanceerd is. 

• Eventueel moet op de uitbalancerings-

• mechanismen worden ingegrepen.

• Zorg ervoor dat er geen kinderen in de 

• buurt van de deur zijn.
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Voedingsspanning 230 V AC

Frequentie voedingsspanning 50 - 60 Hz

Maximaal opgenomen vermogen 200 W

Werkingstemperatuur -10 / +55

Duwkracht 600 N

Cycli per uur 20

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Voeding 230 V AC - 50/60Hz.

Kortsluitzekering van de algemene

voedingslijn (1A).

Kortsluitzekering van de laagspannings-

voedingslijn (8A).

Mogelijkheid van bediening  via een

enkele knop voor Openen-Stoppen-

Sluiten of via een radiobediening, door

een ontvanger aan te brengen in de

voorziene connector.

Hindernisdetectie met stroomsensor, met

instelbare gevoeligheid.

Aansluitmogelijkheid voor infrarood

fotocellen (24V DC - 5W).

Uitgang voor aansluiting van een

knipperlicht 24V AC 15W max.

Garageverlichting op het bedieningsmechanisme

230 V AC 40W max. (E14)

De garageverlichting mag alleen

worden vervangen wanneer de netvoeding

afgekoppeld is (230 V AC).

Ingang voor STOP-knop.

Indicatielampje van juiste voeding van de

sturingseenheid.

Indicatielampje van opslag in het geheugen

van de radiobediening.

Eigenschappen van de elektronische sturingseenheid:

Inplugbare ontvangerprint 

Verkeerslichtkaart

Bufferbatterij

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Opties:

Ver traging bij opening (1 sec) en

sluiting (4 sec).

Instelbare automatische sluiting, met

een pauzetijd die kan worden ingesteld

tussen 8-90 sec.

Mogelijkheid voor instelling van de

voor-knipperfunctie bij sluiting.

Elektronische instelling van de duwkracht.

Functies :



Montage van het bedieningsmechanisme:
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Benodigd

gereedschap voor de

installatie.

Verbind de stalen profielen met de
koppeling, en zorg ervoor dat de koppeling
ongeveer halverwege zit.

1 2

3 4

10
13

4 6

5

Ø4 - Ø8

5
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Leid de ketting om het aandrijftandwiel. Monteer de beugel met de schroeven en de

rondsels.

Monteer de beugel, breng het rondsel, de

veer, het rondsel en de moer aan.

Steek het stalen profiel in het motorlichaam,
zo ver als mogelijk is.

7

8 9

10

6

Draai hen vast zodat de ketting licht
gespannen wordt.

11
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...met de schroeven, rondsels en moeren.

Bevestig de beugel in het midden aan het frame van
de deur of de muur, met behulp van de pluggen die
in de verpakking te vinden zijn. Minimum afstand tot
het maximum bewegingspunt van deur = 30mm.

Buig de beugels aan de bovenkant op maat.

Monteer de beugels met de schroeven en de

rondsels.

Monteer de beugel...

13

14 15

16

12

Markeer de positie van de gaten van de
bevestigingsbeugels.

17
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Plaats de bevestigingsbeugel van de deur in
centrale positie op de deur vast, met de
schroeven uit de verpakking.

Verbind de aandrijfarm met de beugel, maar
blokkeer de arm zelf niet.

Boor de gaten en zet de groep aan het plafond
vast met de pluggen die in de verpakking te
vinden zijn.

19

20

18

=
=

DEBLOKKERING VAN HET

BEDIENINGSMECHANISME

Bedien de knop die zichtbaar is op afb. 20

door hem omlaag te trekken en de deur

tegelijkertijd in de gewenste positie te slepen.

LET OP: de operatie voor het weer

vasthaken van de deur moet met de hand

gebeuren, waarbij de deur in de positie

wordt gezet waarin hij zich bevond voor de

blokkering.

Als het weer vasthaken  automatisch

gebeurt, kan dat ernstige beschadiging van

de motorisering en persoonlijk letsel of

materiele schade veroorzaken.



Belangrijk: de schakeling van de

einderitschakelaar stopt de beweging niet,

maar bepaalt het begin van de vertraging-

sfase van de beweging van de deur.

Instelling van de einderitschakelaars:

•

•

•

•

•

•

Instelling van de einderitschakelaar bij

sluiting (microschakelaar beneden): 

Breng de deur op circa 50 mm van de
geopende stand, haal de schroef van de
blokkeerplaat van de einderitschakelaar los en
verplaats deze naar links, totdat de ringmoer vrijkomt.

Draai de ringmoer totdat de bovenste
microschakelaar wordt ingeschakeld.

Verplaats de blokkeerplaat van de einderitschakelaar
naar rechts, en vergewis u ervan dat de ringmoeren
worden geblokkeerd. Span tenslotte de schroef aan.

Instelling van de einderitschakelaar bij

opening (microschakelaar boven):

Breng de deur op circa 150 mm tot de gesloten

stand, haal de schroef van de blokkeerplaat

van de einderitschakelaar los en verplaats

deze naar links, totdat de ringmoer vrijkomt.

Draai de ringmoer totdat de onderste

microschakelaar wordt ingeschakeld.

Verplaats de blokkeerplaat van de einderitschakelaar

naar rechts, en vergewis u ervan dat de ringmoeren

worden geblokkeerd. Span tenslotte de schroef aan.
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STURINGSEENHEID AANDRIJFGROEP

Voor een betere instelling van de sluitende
beweging dient u met de lengte van de
aandrijfstang van de deur te werken.

Regolazione del finecorsa:

24
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FOTOCEL Contact

NC contact tussen IN FOTOCEL (M14)

en COM 24 (M4)

27

Aansluiting knipperlicht 

24 V DC max. 15 W (M12/M13)

28

Batterij aansluiting (M3 +/M10 -)
Let op Als de batterijen rechtstreeks worden aangesloten op
de klemmen, veroorzaakt dat onherstelbare schade aan de
sturingseenheid.
Gebruik alleen de speciale GiBiDi batterijkits voor de aandrijfgroep.

29

Uitgang 24 V DC hulpvoedig (b.v. FOTOCELLEN)

• COM 24 (M4) (+ 24 Vgelijk) Max 0.3 A

• GND 24 V DC (M10) (Negatief 24 V DC)

30

STOP-knop 

NC contact tussen IN STOP (M11) en

COM 24 (M4)

25

START-knop

NO contact tussen IN START (M9) en

COM 24 (M4)

26COM+

START

COM+

+

-

GND -

COM+

COM+

GND -

GND -
EM

Fotocel
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Garageverlichting 

230 V AC max 40 W Lamp. Bij de werking met bufferbatterij (zonder voeding 230 V AC

werkt de garageverlichting niet).

31 32

ANT +
ANT -

N L 230 Vca

Signalering

Opmerking:  Snelle knippering schrijffout in geheugen (het snelle knipperen bij inschakeling

geeft een fout aan van het geheugen van de codes)

HET APPARAAT IS NIET BESCHERMD TEGEN ATMOSFERISCHE ONTLADINGEN

Groene led

Voeding aanwezig

33

Rode led 

Langzame knippering programmering code

radiobediening (ZIE PROGRAMMERING)

34

LED
PROG

LED ROSSO

START
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Pauzetijd :

• Door hem helemaal tegen de klok in te draaien, 

• wordt de automatische sluiting buiten werking 

• gesteld (wordt alleen gesloten met impuls).

• Door de tijd te verhogen wordt de automatische 

• sluiting van 8 sec. tot een maximum van ongeveer 

• 90 seconden ingesteld.

• Tijdens de installatieproeven wordt geadviseerd 

• de automatische sluiting buiten werking te stellen.

• Fabrieksinstelling op 0. Helemaal tegen de 

• klok in gedraaid.

Als de sturingseenheid gevoed wordt, wijst een knippering van de garageverlichting

erop dat de automatische sluiting actief is.

34

+

Instelling motorkoppel

Door de potentiometer tegen de klok in te draaien wordt

de ingreepdrempel van het door de motor

afgegevenkoppel verlaagd, met de klok mee neemt het

koppel toe.

Functies:

• De beweging wordt geblokkeerd in de openingsfase.

• In de sluitingsfase blokkeert hij de beweging en keert hij

• deze 1 seconde lang om, om de hindernis vrij te laten.

• N.B. Hoe beter de deur is uitgebalanceerd, des 

• te beter werkt het hindernisdetectie systeem;

• Fabrieksinstelling op 50%. Halverwege de slag.

36

+
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Pos. OFF  -

Pos. ON   - 

Gebruik van een ontvanger en zender met 12-bit code (30.875 - 29.7 - 26.995 -

300 Mhz waar dit gebruik is toegestaan) alleen RF-module zonder relais.

De wijziging van de DIP's wordt bereikt door de voeding te

onderbreken (sturingseenheid OFF) gedurende 10 sec. en

vervolgens opnieuw te voeden (sturingseenheid ON)

Gebruik van een ontvanger en zender met 38-bit code (40.685 - 433 Mhz) (*) 

alleen RF-module zonder relais. (Aj0018-AJ0019)

1

Pos. OFF  -

Pos. ON   - 

In de sluitingsfase stopt de fotocel de beweging 

In de sluitingsfase keert de fotocel de beweging om (*)

2

Pos.        - Type werking (ZIE WERKING)3

Pos. OFF  -

Pos. ON   - 

Voor-knipperen in de sluitingsfase niet actief (*)

Voor-knipperen in de sluitingsfase actief

4

Pos. OFF  -

Pos. ON   - 

Start door onderbreking fotocel niet actief (*)

Start door onderbreking fotocel actief (DE AUTOMATISCHE SLUITING EN 

HET VOOR-KNIPPEREN MOETEN ACTIEF ZIJN). De werking maakt sluiting mogelijk

wanneer de fotocel onderbroken wordt en weer vrijgemaakt wordt.

5

Werking

Met automatische sluiting ingeschakeld  

Voor de automatische sluiting zie Instelling

van de pauzetijd.

Met DIP 3 in de stand OFF (*)

Opent - Pauze - Sluit na pauzetijd

Met DIP 3 in de stand ON

Opent - Einderitschakelaar open positie:

is geschakeld - Pauzetijd - Sluit

Zonder automatische sluiting ingeschakeld  

Met DIP 3 in de stand OFF (*)

Opent - Stopt - Sluit - Opent

Met DIP 3 in de stand ON

Opent - Einderitschakelaar open positie:

is geschakeld - Opent - Sluit - Opent

Zet het deksel vast alvorens de

aandrijfgroep te voeden.

(*) Fabrieksinstelling

Instelling van de DIP's

38
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Leg alle verbindingen naar de knoppen,

sluit de fotocellen aan.  Als er meerdere

paren fotocellen worden geplaatst, moeten

de contacten in serie worden geplaatst.

Verbind het knipperlicht, indien aanwezig,

aan de betreffende uitgang.

Schakel de automatische sluiting tijdelijk

uit, door de potentiometer helemaal tegen

de klok in te draaien.

Sluit de groep op het net aan (230V) met de

kabel, en neem de nulgeleider in aanmerking.

Voed de installatie.  Op dit punt zou de led

voor aanwezigheid spanning moeten gaan

branden. Is dat niet het geval, controleer

dan de aansluitingen op de lijn 230V.

Draai de potentiometer voor instelling van

de duwkracht op circa 50%.

Druk op de START-knop.

De deur begint open te gaan.

Druk op de STOP-knop, om na te gaan

of deze correct functioneert.

Voer de opening nogmaals uit, totdat de

openingseindschakelaar wordt bereikt.

Controleer of het bedieningsmechanisme

een vertraging van 1 sec. uitvoert als de

deur bijna helemaal open is. Als deze

vertraging niet plaats vindt, controleer dan

de uitbalancering van de deur, in geopende

positie.

Druk op de START-knop. De deur begint zijn

sluiting, totdat de sluitingseindschakelaar

wordt bereikt. Controleer, net zoals bij de

opening, of het bedieningsmechanisme in

de buurt van  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

de gesloten positie een vertraging van 4

sec. uitvoert. Als de vertraging niet plaats

vindt, controleer dan de uitbalancering van

de deur in gesloten positie.

10

VERGEWIS U ERVAN DAT DE VOEDING NIET IS AANGEKOPPELD, ALVORENS WELKE

INGREEP DAN OOK OP DE INSTALLATIE TE GAAN VERRICHTEN.

Vergewis u ervan dat de vertragingsfase

minstens 150 mm voor volledige

sluiting van de deur begint.

Is dat niet het geval, stel dan de

sluitingseindschakelaar in, door de

inschakeling ervan te vervroegen.

Stel de tijd voor automatische sluiting in, indien nodig,

door de potentiometer met de klok mee te draaien.

Stel de duwkracht in via de potentiome-

ter, zodat de deur met een matige

inspanning van het bedieningsmechanisme:

•

•

•

als u op de STOP-knop drukt, het

bedieningsmechanisme elke beweging stopt,

en in afwachting blijft van een START-bediening.

de onderbreking van de fotocel, tijdens de

openingsfase, geen enkele ingreep veroorzaakt.

de ingreep van de fotocel, tijdens de sluitingsfase,

het bedieningsmechanisme op twee

verschillende manieren kan laten reageren:

11

12

13

14

wordt gestopt, in het geval de

openings- of vertragingsfase actief is;

gedeeltelijk weer wordt geopend, in

het geval de sluitingsfase actief is.

Herhaal deze handelingen enkele

malen, om de bovenstaande instellin-

gen te optimaliseren.

Controleer of de veiligheidsvoorzieningen

goed werken, bedenkend dat:

•

•



als de DIP SWITCH (2) in de stand

OFF staat, blokkeert de onder-

breking van de fotocel de beweging;

als de DIP SWITCH (2) in de stand

ON staat, veroorzaakt de

onderbreking van de fotocel

onmiddellijke heropening, totdat

de geopende positie bereikt is.

15

14 14

Indien nodig kunt u de aanvullende

functies instellen:

•

-

-

de ingreep van de sensor van maximum

inspanning van het bedieningsmechanisme,

tijdens de openingsfase, veroorzaakt

onmiddellijke stopzetting van de beweging.

• De ingreep van de sensor van de maximum

inspanning van het bedieningsmechanisme, tij-

dens de sluitingsfase, veroorzaakt heropening

van de deur gedurende circa 1 seconde.

• Voor-knipperen: hierdoor gaat het

knipperlicht 3 sec. vòòr de werkelijke

beweging van de deur knipperen; de

functie wordt geactiveerd door de  DIP

SWITCH (4), in de stand ON te zetten.
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Signalering aantal geprogrammeerde codes  radiobediening

Schakel de sturingseenheid uit en weer aan.

De programmerings-LED knippert zoveel keer als er codes zijn opgeslagen.

N.B. Het maximum aantal codes dat kan worden opgeslagen is 10

Wissen codes radiobediening

Schakel de apparatuur uit. Druk op de programmeringsknop en houd hem ingedrukt terwijl de

apparatuur wordt ingeschakeld. Houd hem ingedrukt tot een zichtbaar signaal van de

programmerings-LED, die bevestigt dat alle in het geheugen opgeslagen codes gewist zijn.

Gebruik van een ontvanger

De elektronische sturingseenheid is ontworpen om te functioneren met een RF-module (zie DIP1) zonder bedieningsrelais.

Bovendien is hij compatibel met de ontvanger met Rolling code (70202) met het relais op de radio. Om de ontvangst van

de radio te verbeteren, wordt aanbevolen de antenne op een geschikte plaats voor ontvangst te monteren buiten de box.

Programmering code radiobediening

Schakel de sturingseenheid uit en weer in. Druk

op de programmeringsknop PROG, de rode LED

knippert. Druk op de radiobediening (knop 1).

De code is in het geheugen opgeslagen als de

LED uitgaat. Indien nu de procedure "SIGNALE-

RING CODES RADIOBEDIENING" wordt uitge-

voerd, zal de LED een keer meer knipperen dan

de keer ervoor.

N.B. Het maximum aantal codes dat kan

worden opgeslagen is 10  

39

PROG

LED ROSSO

START



Let op: Als de batterijen rechtstreeks worden aangesloten op de klemmen, veroorzaakt dat onherstelbare

schade aan de sturingseenheid .  Gebruik alleen speciale GiBiDi batterijkits voor de aandrijfgroep.

Accessoires

Verkeerslichtkaart 

De kaart wordt aan de groep bevestigd met de schroef van de transformator en wordt via de

kabel verbonden met de stekker met de naam "VERKEERSLICHT".

De kaart is voorzien van 2 uitgangen met potentiaalvrij contact (relais 10 A 230 V AC Max.)

met de volgende werking:

• Terwijl het bedieningsmechanisme stilstaat de gesloten positie, zijn beide contacten open.

• Terwijl het bedieningsmechanisme opengaat, is een van de contacten gesloten en het andere open.

• Terwijl hij stilstaat in de open positie: zoals de openingsfase.

• Terwijl hij sluit, gaat het contact dat gesloten is tijdens de opening open en het andere dicht.

Bufferbatterij

Op het klemmenbord kan op de klem "EM" en "GND" de KIT worden aangesloten voor werking van

het bedieningsmechanisme bij afwezigheid van de netspanning  230 V AC. Tijdens de werking met

batterij is het bedieningmechanisme iets langzamer en is de garageverlichting buiten werking.
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OUT 1

OUT 2

40
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STORING MOGELIJKE OORZAAK/OPLOSSING

Voedingsled uit Controleer de zekeringen op de voedingskabel

(1 A) en op de sturingseenheid (8 A)

De kaart ontvangt de TX-code niet Controleer de maximaal in het geheugen  bewaarde codes

Controleer de frequentie van de radiobediening

en de ontvanger.

Controleer of DIP 1:38 of 12 BIT

Snelle knippering van de programmeringsled Het max. aantal codes is bereikt

Geheugen fout

Garageverlichting functioneert niet Controleer de lamp en de juiste aansluiting

van de voeding 230 V AC op de klemmen

"M15-16"

Als het bedieningsmechanisme gevoed

wordt door de batterijen

(geen voeding 230 V AC) is dit normaal.

Het bedieningsmechanisme voert de

vertraging niet uit

Controleer de openingseindschakelaar

Controleer de aansluitingen tussen

sturingseenheid en de einderitschakelaar

Het bedieningsmechanisme opent niet.

Controleer de ingangen van de veiligheden,

zij moeten ongeveer 33V DC zijn

Controleer de startingang, deze moet open zijn

Controleer de aansluiting en de openingseindschakelaar

Het bedieningsmechanisme gaat open maar

sluit niet.

Controleer de uitbalancering van de deur

Controleer de inschakeling van de

einderitschakelaars

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vergewis u ervan voordat u met de montage of met onderhoudswerken begint van, dat de

voeding is afgekoppeld.

Gebruik uitsluitend originele toebehoren en vervangingsonderdelen van Gi.Bi.Di.


