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ŸRode signaleringsleds voor de N.C. contacten (FCAM1-FCCM1-FCAM2-FCCM2-PHOTO-STOP).
ŸGroene signaleringsleds voor de N.O. contacten (START-PED).
ŸAansluiting voor één elektrisch slot 12 Vac
ŸHamerslagfunctie
ŸWerkingstijd, pauzetijd en faseverschiltijd
ŸKnipperlicht met knipperfunctie of continu uitgang.
ŸControle lamp.
ŸProgrammering van automatische sluiting
ŸFotocel actief tijdens het sluiten (activatie  tijdens de opening kan worden gekozen met een  DIP schakelaar).
ŸKracht regeling motor met potentiometer
ŸWerkingsbereik: Automatisch - Stap-na-stap - Stap-na-stap met automatische sluiting - Voetgangersdoorgang.
ŸSTOP ingang met STOP functie of 8K2 veiligheidsstrip met omkeerfunctie.
ŸDe handhaving van de hydraulische blokkering voor hydraulische motoren (DIP 1_10 ON).
ŸDIP schakelaar om de EINDSCHAKELAAR en de FOTOCEL ingangen uit te schakelen indien ze niet gebruikt 

worden

2 - TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

1 - TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

F4 PLUS

230 VAC monofasig 50/60 Hz

1 of 2

230 VAC

230 VAC 40W max

24 VAC 3W max

Plug-in

-20°C +60°C 

24 VAC 8W max

Elektronische besturingseenheid voor de automatisatie van 
een 230 Vac motor voor draaihekken, schuifhekken en 

slagbomen

Apparatuur

Voeding

Aantal motoren

Voeding motoren

Knipperlicht

Controle lamp

Ontvanger

Gebruikstemperatuur

Voeding toebehoren

Type

WAARSCHUWING: Dit product werd gekeurd bij GI.BI.DI. voor de naleving of de kenmerken van het product perfect overeenkomen met de geldige richtlijnen. 
GI.BI.DI. behoudt zich het recht voor de technische gegevens te wijzigen zonder waarschuwing vooraf, als dat nodig is voor evolutie van het product.

GI.BI.DI. adviseert om de kunstof componenten te recycleren en de elektronische componenten af te voeren naar erkende inzamelpunten, om 
te voorkomen dat het milieu verontreinigd wordt door vervuilende stoffen.

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING HEEL AANDACHTIG ALVORENS DE INSTALLATIE AAN TE VATTEN.

Bedankt om te kiezen voor GIBIDI.

AS05850Artikelnummer 

12 VAC 15W maxElektrisch slot

IP55Beschermingsgraad
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3 - WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATIE

4 - WAARSCHUWINGEN VOOR DE GEBRUIKER

In geval van defecten of storingen dient u de elektrische voeding vóór de apparatuur af te koppelen en de hulp 
van de technische dienst in te roepen.
Controleer regelmatig de correcte werking van de beveiliging. Eventuele reparaties moeten uitgevoerd worden 
door gespecialiseerd personeel dat gebruik maakt van originele en gecertificeerde reserveonderdelen. Dit 
apparaat mag niet bediend worden door kinderen of personen met fysische, motorische of mentale beperkingen, 
of bij gebrek aan ervaring of kennis tenzij de bevoegdheid of instructies zijn gegeven.
Raak de print niet aan bij afregelingen of onderhoud.

• Alvorens met de installatie te beginnen, moet u een thermomagnetische schakelaar of een differentieelschakelaar 
met een maximale stroomsterkte van 10A stroomopwaarts van de installatie plaatsen. De schakelaar moet een 
omnipolaire onderbreking van de contacten waarborgen, met openingsafstand van minstens 3 mm.

• Differentieer en houd de vermogenskabels (met minimumdoorsnede 1,5 mm²) altijd gescheiden van de 
signaalkabels (minimumdoorsnede 0,5 mm²) om eventuele interferenties te vermijden.

• Voer de verschillende aansluitingen uit en raadpleeg hiervoor de volgende tabellen en de bijgevoegde zeefdruk. Let 
er in het bijzonder op dat alle voorzieningen die met dezelfde N.C. (normally closed) ingang verbonden moeten 
worden, in serie en dat alle voorzieningen die dezelfde N.O. (normally opened) ingang delen, in parallel worden 
aangesloten. 

• Een verkeerde installatie of een verkeerd gebruik van het product kan de veiligheid van het systeem in gevaar 
brengen.

• Alle verpakkingsmaterialen moeten vanwege het mogelijke gevaar buiten het bereik van kinderen worden 
gehouden.

• De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af voor een niet correcte werking van de automatisatie indien er geen 
originele onderdelen en accessoires worden gebruikt die geschikt zijn voor de voorziene toepassing.

• Na de installatie moet u steeds grondig controleren of zowel het systeem als de gebruikte voorzieningen correct 
werken.

• Deze handleiding richt zich tot personen die bevoegd zijn om “apparaten onder spanning” te installeren, en vandaar 
dat een goede kennis van de techniek is vereist. De installatie moet uitgevoerd worden door vakmensen die de 
geldende voorschriften in acht nemen.

• Het onderhoud moet uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel.
• Alvorens reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet de apparatuur van het elektriciteitsnet 

afgekoppeld worden.
• De hier beschreven apparatuur mag alleen gebruikt worden voor het gebruik waarvoor het ontworpen is
• Controleer het definitief gebruik en verzeker er u van dat alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen zijn genomen.
• Het gebruik van de producten en hun bestemming voor andere dan de voorziene gebruiksdoeleinden is niet door de 

fabrikant uitgetest, en dus vallen de uitgevoerde werkzaamheden volledig onder de verantwoordelijkheid van de 
installateur.

• Duid de automatisatie aan met behulp van duidelijke zichtbare waarschuwingsborden.
• Waarschuw de gebruiker dat kinderen en huisdieren zich niet in de buurt van het hek mogen ophouden of spelen.
• Bescherm op een geschikte manier de gevaarpunten (bijvoorbeeld met behulp van een veiligheidsstrip).

WAARSCHUWING: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Voor uw eigen veiligheid is het heel belangrijk de aanwezige instructies te volgen. 

Bewaar deze instructiehandleiding.
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Beschrijving

M1

Klem

Motor 1 aansluiting (openen) - voetgangershek1

Positie Signaal

Motor 1 aansluiting (gemeenschappelijk) - voetgangershek2

5 - ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN : KLEMMENBORDEN

3

5

4

6

7

Motor 1 aansluiting (sluiten) - voetgangershek

Motor 2 aansluiting (openen)

Motor 2 aansluiting (gemeenschappelijk)

Motor 2 aansluiting (sluiten)

WELKOMSTVERLICHTING uitgang (FASE) als DIP9=OFF - Continu uitgang voor 
KNIPPERLICHT als DIP9=ON

8
WELKOMSTVERLICHTING uitgang (NULLEIDER) als DIP9=OFF - Continu uitgang 
voor KNIPPERLICHT als DIP9=ON

230 VAC voeding NULLEIDER9

230 VAC voeding FASE10

11

12

Aansluiting aarding

Aansluiting aarding

M2

N

L

EARTH

EARTH

GEMEENSCHAPPELIJK voor EINDSCHAKELAAR, FOTOCEL, STOP, START en 
VOETGANGERSDOORGANG13 COM

GEMEENSCHAPPELIJK voor EINDSCHAKELAAR, FOTOCEL, STOP, START en
VOETGANGERSDOORGANG

Ingang eindschakelaar sluiten - MOTOR 2 (N.C.)14

15

16

Ingang eindschakelaar openen - MOTOR 2 (N.C.)

Ingang eindschakelaar sluiten - MOTOR 1 (N.C.)

M3

FCCM2

FCAM2

FCCM1

Ingang eindschakelaar openen - MOTOR 1 (N.C.)17

Ingang FOTOCEL (N.C.)18

19

20

Ingang START (N.O.)

24VAC uitgang voor FOTOCEL, voeding TOEBEHOREN (max 8W)

FCAM1

PHOTO

START

24VAC

0VAC uitgang voor FOTOCEL, voeding TOEBEHOREN en ELEKTRISCH SLOT 21

12VAC uitgang voor ELEKTRISCH SLOT (max 15W)22

23

24

Ingang STOP (N.C.) als DIP 2_1 = OFF - 8K2 FRAME ingang als DIP 2_1 = ON

Ingang start VOETGANGERSDOORGANG (N.O.) - MOTOR 1

0VAC

EL1

STOP

PED

25 COM

26

27

Ingang ANTENNE MASSA

Ingang ANTENNE KERN

COM

POTENTIAAL RELAISCONTACT VOOR:
ŸVerbinding van het knipperlicht met continu licht door voeding te nemen van klemmen  7 

en 8 (het relais knippert snel bij opening en langzaam bij sluiten).
ŸBeheer van een indicatielampje om bewegingen van het hek te signaleren. Sluit een lamp 

aan van 24VAC die gevoed wordt door de klemmen 20-21 (max 3W). Het lampje knippert 
snel tijdens openen, langzaam tijdens het sluiten en is aan tijdens de pauzetijd (open 
toestand) en is uit tijdens de gesloten toestand. 

28

M4

29
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5A SNEL

Beveiliging van de elektronische besturing en de toebehoren160mA SNEL

F1

F2

BeschrijvingPositie Waarde Type

6 - GLASZEKERINGEN

Beveiliging van de elektronische besturing en de motoren

7- SIGNALERINGSLEDS

ROOD
Brandt altijd. Gaat uit wanneer de EINDSCHAKELAAR van de 
SLUITSTAND van motor 2 wordt bereikt.FCCM2

ROOD
Brandt altijd. Gaat uit wanneer de EINDSCHAKELAAR van de 
OPENSTAND van motor 2 wordt bereikt.FCAM2

ROOD
Brandt altijd. Gaat uit wanneer de EINDSCHAKELAAR van de 
SLUITSTAND van motor 1 wordt bereikt.FCCM1

ROOD
Brandt altijd. Gaat uit wanneer de EINDSCHAKELAAR van de 
OPENSTAND van motor 1 wordt bereikt.FCAM1

ROOD
Brandt altijd. Gaat uit wanneer de fotocel wordt onderbroken.

PHOTO

GROEN Gaat branden wanneer het START-commando wordt geactiveerd en dooft 
na loslaten.

START

ROOD
Brandt altijd. Gaat uit wanneer het STOP-commando wordt geactiveerd 
(see DIP2_1).STOP

GROEN
Gaat branden wanneer het VOETGANGERSDOORGANG-commando 
wordt geactiveerd en dooft na loslaten.PED

KLEUR
Gaat branden wanneer 8K2 FRAME is geactiveerd (see DIP2_1).

BeschrijvingSignaalKleurLED

SAF. 8K2

L8

L6

L5

L7

L4

L3

L2

L1

L10
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BeschrijvingDIP StatusFunctie

8 - DIP SWITCH DIP1

De instellingen worden opgeslagen tijdens de rustfase van de motor (tijdens gesloten poort) 

De standaardinstellingen worden hieronder gemarkeerd met een grijze arcering.

DIP1_1

Wanneer de fotocel onderbroken wordt, zowel bij opening als bij sluiting, wordt 
de beweging van het hek geblokkeerd zolang de fotocel onderbroken blijft. 
Vervolgens vindt er een openingsfase plaats. Tijdens de pauze zal een 
onderbreking van de fotocel de pauzetijd herladen naar zijn ingestelde waarde.

ON

FOTOCEL
TIJDENS
OPENEN

OFF
De fotocel stopt en keert onmiddelijk de beweging van het hek om in de 
sluitingsfase terwijl hij niet van invloed is bij opening. Tijdens de pauze zal een 
onderbreking van de fotocel de pauzetijd herladen naar zijn ingestelde waarde.

ON

AUTOMATISCHE
BEDIENING

AUTOMATISCHE pauzetijd
Werking volgend op START commando:

Ÿ Poort is gesloten   OPENT→
Ÿ Tijdens het openen   NIET VAN INVLOED→
Ÿ Poort is geopend   Herlaad de automatische sluitingstijd indien de →

automatische sluiting is ingeschakeld, anders sluit de poort

Ÿ Tijdens het sluiten   OPENT→
DIP 21_

STAP-NA-STAP MET STOP
Werking volgend op START commando:

Ÿ Poort is gesloten   OPENT→
Ÿ Tijdens het openen   STOPT →
Ÿ Poort is geopend   SLUIT→
Ÿ Tijdens het sluiten   STOPT→
Ÿ Na een STOP    keert de beweging om→

OFF

DIP 31_

Werking: volgend op het START, OPENING of VOETGANGERSDOORGANG 
commando, gebeurt het volgende in onderstaande volgorde:
Ÿactivering elektrisch slot
Ÿsluit pulse van 1 seconde
Ÿopenen
Ÿna 2 seconden, deactivering elektrisch slot

Deze functie kan niet geactiveerd worden met een configuratie voor schuifhekken 
en is niet aan te raden met elektromechanische motoren.

ON

HAMERSLAG
FUNCTIE

OFF
Hamerslag uitgeschakeld.
Gelijktijdige activering van het elektrisch slot en openen.
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9 - DIP SWITCH DIP2

De instellingen worden opgeslagen tijdens de rustfase van de motor (tijdens gesloten poort) 

De standaardinstellingen worden hieronder gemarkeerd met een grijze arcering.

DescriptionDIP StatusFunction

BeschrijvingDIP StatusFunctie

8 - DIP SWITCH DIP1

DIP 51_
Ingang eindschakelaar uitgeschakeld

Ingang eindschakelaar ingeschakeld

ON

OFF

EINDSCHAKELAAR
SLUITEN
MOTOR 1

DIP 61_
Ingang eindschakelaar uitgeschakeld

Ingang eindschakelaar ingeschakeld

ON

OFF

EINDSCHAKELAAR 
OPENEN
MOTOR 2

DIP 71_
Ingang eindschakelaar uitgeschakeld

Ingang eindschakelaar ingeschakeld

ON

OFF

EINDSCHAKELAAR
SLUITEN
MOTOR 2

DIP 81_
Ingang eindschakelaar uitgeschakeld

Ingang eindschakelaar ingeschakeld

ON

OFF
FOTOCEL

DIP 91_

De uitgangen 7-8 van het klemmenbord worden gebruikt om een knipperlicht met 
een eigen knipperfunctie te besturen.ON

KLEMMEN 7-8 
FUNCTIE

KNIPPERLICHT
WELKOMST-

VERLICHTING OFF

DIP 101_

Enkel voor hydraulische motoren
Als het hek in de laatste 5 uur geen enkele beweging heeft uitgevoerd, zal de 
sluitbeweging 2 sec. worden geactiveerd.

ON
HANDHAVING

HYDRAULISCHE 
BLOKKERING

OFF Handhaving HYDRAULISCHE BLOKKERING gedeactiveerd.

DIP2_1

De STOP ingang (23) functioneert als 8K2 veiligheidsstrip en zal bij een 
onderbreking de beweging voor 2 sec omdraaien om het obstakel te bevrijden. 
De toestand wordt weergegeven door LED D23 (LED 10 is niet van toepassing).

ON

OFF

KLEM 23 
FUNCTIE 
8K2 STOP De STOP ingang (23) functioneert als N.C. STOP en zal bij een onderbreking de 

beweging stoppen. De toestand wordt weergegeven door LED D10 (LED 23 is 
niet van toepassing).

In geval van installaties met één motor en 
als de eindschakelaars gebruikt worden 
moeten de Dip Switches 4, 5, 6 en 7 
allemaal op OFF gezet worden, terwijl als er 
slechts één soort eindschakelaar gebruikt 
wordt, (bv. FCAM1 en/of FCCM1), u alleen 
de betreffende DIP Switch moet activeren 
(OFF stand).

DIP 41_
Ingang eindschakelaar uitgeschakeld

Ingang eindschakelaar ingeschakeld

ON

OFF

EINDSCHAKELAAR
OPENEN
MOTOR 1

De uitgangen 7-8 van het klemmenbord worden uitgang voor de 
WELKOMSTVERLICHTING en blijven 2 minuten na de werktijd actief. In deze 
modus kunnen de klemmen 28-29 worden gebruikt om een knipperlicht zonder 
knipperfunctie aan te sluiten.

DIP2_2
 Klem 4 werkt als een indicatielampje.ON

OFF

 KLEM M4 
FUNCTIE  Klem 4 werkt als een knipperlicht.
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10 - POTENTIOMETERS

Potentiometer

KRACHT

Beschrijving

Uurwijzerszin draaien verhoogt de pauzetijd van 3 tot 103 seconden.
 Indien ingesteld op minimum, wordt de automatische sluiting gedeactiveerd.

Uurwijzerszin draaien verhoogt het motorkoppel van 25 % tot 100 %. In de eerste 3 seconden, na 
een START wordt 100 % van het vermogen vrijgegeven.

 Standaard

Uurwijzerszin draaien verhoogt de werkingstijd van 2 tot 103 seconden.WERKINGS
TIJD

Uurwijzerszin draaien verhoogt de vertragingstijd tussen het begin van de sluitbeweging van motor 
2 en het begin van de sluiting van motor 1 (van 0 tot 20 seconden). De faseverschiltijd bij opening is 
vastgesteld op 2 seconden. Indien ingesteld op minimum, worden de vertragingen geannuleerd 
(uitvoering dubbel schuifhekken) en wordt de functie VRIJMAAKFUNCTIE uitgeschakeld.

FASE
VERSCHIL

TIJD

DESRCIZIONE MENU ( A ) 11 - EINDCONTROLES

Alvorens de apparatuur spanning te verschaffen, moeten de volgende controles worden uitgevoerd:

Ÿ Controleer de elektrische aansluitingen: een foutieve aansluiting kan zowel schadelijk voor de apparatuur als voor de 
bediener zijn.

Ÿ Controleer de correcte positie van de eindschakelaars.
Ÿ Voorzie altijd mechanische aanslagen voor het openen en sluiten
Ÿ Instellen van de werkingstijd naar de gewenste looptijd (tot maximaal 103 seconden) 
Ÿ Instellen fase verschiltijd naar de gewenste fase verschiltijd (tot maximaal 20 seconden).
Ÿ Instellen van de PAUSE naar de gewenste pauze tijd (tot maximaal 103 seconden).
Ÿ Stel de DIP schakelaars in voor de gewenste werking.
Ÿ Voed de voorziening.
Ÿ Controleer of de rode leds van de N.C. contacten branden en de groene leds van de N.O. contacten uit zijn.
Ÿ Controleer, wanneer de gebruikte eindschakelaars worden bediend, of de betreffende leds uit gaan.
Ÿ Controleer, wanneer men door de straal van de fotocellen loopt, of de betreffenden leds uit gaan.
Ÿ Controleer of de motor geblokkeerd is en klaar voor werking is in de stand POORT HALF GEOPEND.
Ÿ Verwijder eventuele obstakels in het werkingsbereik en geef vervolgens een START-commando.
Ÿ Bij het eerste commando start de apparatuur een openingsfase. Controleer of de bewegingsrichting van de poort correct is. 

Indien niet, onderbreek de voedingsspanning, verwissel dan de draden in de klemmen op de motoren instelling (1-3 voor 
motor 1, 4-6 voor motor 2), breng opnieuw onder spanning en geef een START commando.

Ÿ Tijdens de beweging, draai de potentiometer KRACHT linksom tot de gewenste kracht/snelheid.
Ÿ Controleer de goede werking van het automatische apparaat

PAUZE
TIJD

9 - DIP SWITCH DIP2

DIP2_3
DIP2_4 NIET GEBRUIKT
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DESRCIZIONE MENU ( A ) 12 - SAMENVATTING VAN KNIPPERLICHT SIGNALEN

NOTES

Apparaat Signaal Effect

Veiligheidsstrip onderbroken voor dat de beweging is gestart Knippert 3 x langzaam Hek kan geen beweging uitvoeren
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CE-Conformiteitsverklaring
De fabrikant:

GI.BI.DI. 

Via Abetone Brennero, 177/B,
46025 Poggio Rusco (MN) ITALY

verklaart dat de producten:

ELEKTRONISCHE APPARATUUR F4 PLUS

conform met de volgende CE-richtlijnen:

• 

en dat de volgende geharmoniseerde normen werden toegepast:

• 

• 

Datum 06/06/14                                      

S.r.l.

Richtlijn LVD 2006/95/EC en daaropvolgende wijzigingen;

• Richtlijn EMC 2004/108/EC en daaropvolgende wijzigingen;

EN60335-1,

EN61000-6-2, EN61000-6-3 Legal Representative

Michele Prandi
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GI.BI.DI. S.r.l.

46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY

Tel. +39.0386.52.20.11

Fax +39.0386.52.20.31

E-mail: info@gibidi.com

Numero Verde: 800.290156

Via Abetone Brennero, 177/B
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