Winkhaus Technik

Blue Motion
De gemotoriseerd sluit systeem

Belangrijke informatie voor het bestellen, leveren en plaatsen van Blue Motion

Algemeen
De blue Motion bied u:
• Veiligheid: 3-punt gemotoriseerd sluit systeem.
• Comfort: door te drukken op de knop kunt u de deur openen en sluiten, als
ook ten alle tijde volledig handmatig bedienen met de kruk.
• Betrouwbaar: het slot kan ook worden gecontroleerd door het gebruik van
afstandsbedieningen met potentiele vrije contacten (bijvoorbeeld radio control,
transponder, vinger scannen, enz.).
• Noodsituatie functie: in geval van een stroomstoring is het altijd mogelijk om te
vergrendelen of te ontgrendelen via de Winkhaus profiel cilinder (het moet een
vrijloopcilinder of een knop cilinder zijn!!!) van binnen of buiten uit.

Technische Änderungen vorbehalten
Technical Adviser: Demets Gregory tel:0032/476 47 74 37

• Gebruiksgemak overdag: voor permanente passage waar alleen de dag
vergrendeling werkt die men eventueel kunnen vervangen door een rolschoot.
• Gebruiksgemak s’nachts: voor het voledig vergrendellen van het slot bij het
dicht doen van de deur. De deur word dan automatisch vergrendeld op drie
plaatsen.
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Belangerijke informatie voor gebruik volgens de normen
- Het veiligheids slot Blue Motion en zijn accessoires die aanbevolen zijn door Winkhaus zijn
bestemd om correct te werken in volgende condities:
- vochtigheidsgraad van max. 95%
- omringende temperatuur tussen -20° en +60°
(Zoals je ziet kan de Bleu-Motion gebruikt worden in een groot bereik van
temperatuur en luchtvochtigheid.)
- Het veranderen of bewerken van accessoires, ander dan die aanbevolen door Winkhaus
kan schadelijk zijn voor de betrouwbaarheid van het systeem.
- Het consequent gebruik van dit systeem moet in overeenstemming zijn met onze
aanbevelingen.
- Communiceer de betrokken personen met de instructies en alle relevante informatie voor
de uitvoering.

Technische Änderungen vorbehalten
Technical Adviser: Demets Gregory tel:0032/476 47 74 37

- Het montage materiaal en het slot zal worden uitgevoerd door specialisten volgens de
instructies die meegeleverd zijn.
- De fabrikant of leverancier, in een voorkomend geval, aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor persoonlijke letsels of schade aan eigendommen als gevolg van onoordeelkundig.
gebruik.
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Wat geeft men nodig voor een correct werkende Bleu-Motion?
1: De meerpuntsluiting (Bleu-Motion) is verkrijgbaar met
- een vlakke voorplaat van 16, 20 en 24 mm
- een u-voorplaat van 22 en 24 mm
- een entrée van 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 en 80
De motor is voor gemonteerd op het slot.

2: De sluitplaaten voor op het kader deel:
- Twee voor de haken
- één voor de dag- en nacht schieter

3: Het magneet contact die er voor zorgt dat het slot automatisch vergrendeld bij het
sluiten.

Technische Änderungen vorbehalten
Technical Adviser: Demets Gregory tel:0032/476 47 74 37

4: De kabelovergang: beschikbaar voor hout, pvc, aluminium en stalen deuren

5: Een elektronische stuureenheid (de module) met aansluitkabel voor de
verbindingen met de motorkast.

6: De voedingseenheid (power supply)
voorziet de sturing van 24 V gelijkspanning.
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HEEL BELANGRIJK EN ZEKER OPVOLGEN
1: ALTIJD een vrijloop cilinder of een knopcilinder gebruiken en in GEEN
enkel geval een gewone cilinder. Anders kan je slot nooit functioneren.
2: Er mag niet meer dan 4 mm speling zijn tussen het magneet contact
en het slot. Indien nodig kan men de zwarte pin nog enkele mm uit
het slot trekken.
3: De voltage en de amperage respecteren. 24 volt dc (gelijkspanning)
en 1A

Technische Änderungen vorbehalten
Technical Adviser: Demets Gregory tel:0032/476 47 74 37

4: Indien men geen accu gebruikt moet men de klemmen 1 en 5 van
de elektronische stuureenheid (de module) met elkaar verbinden.

5: NOOIT spanning op de contacten steken (contacten 9, 10, 11 en 12)
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Bij eventuele storingen

Technische Änderungen vorbehalten
Technical Adviser: Demets Gregory tel:0032/476 47 74 37

Op de elektronische stuureenheid (de module) vind u een reset schakelaar.
Bij storingen dient men die schakelaar ingedrukt te houden totdat het slot u een
signaal geeft.

Op het ogenblik dat men de Blue-Motion onder spanning zet, zal die een cyclus
maken om te weten of alles in orde is. Als het in orde is zal hij twee korte signalen
geven. Geeft hij meerdere signalen dan is het een teken dat er iets niet klopt. In dit
geval moet u de punten in het vorige blad controleren. Als die punten niets oplossen
en een langdurig signaal blijft geven, kunt u vrijblijvend onze technici contacteren.

Demets Grégory
technical adviser benelux
tel: 0032 476 47 74 37
fax: 0032 56 29 36 90
e-mail: gregory.demets@winkhaus.de
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Technische Änderungen vorbehalten
Technical Adviser: Demets Gregory tel:0032/476 47 74 37

Het schema om correct aan te sluiten
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Bestel referentie's
212 672 3

- Magneet contact voor hout 4mm of voor in sluitlijst :

- Magneet contact voor hout 12mm, pvc of aluminium: 212 671 5

- elektronische stuureenheid (de module) met aansluitkabel: 219 468 9

- Kabelovergang inbouw hout 4mm: 212 694 2

Technische Änderungen vorbehalten
Technical Adviser: Demets Gregory tel:0032/476 47 74 37

- Kabelovergang met 2 m kabel: 234 148 2
- Kabelovergang met 3,5 m kabel: 493 042 7

- Transfo 24 V/2,5 A : 212 693 4

- batterij: 212 145 5
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CE certificaat
EC-Declaration of Conformity

Verklaring betreffende de uitrusting:

Blue-Motion
In de versie
elektronische stuureenheid (de module), kabel, transponder, antenne + motokast
+ set batterijen, adapter tranformateur met module, radio ontvanger SEL2641 R433 1R

Technische Änderungen vorbehalten
Technical Adviser: Demets Gregory tel:0032/476 47 74 37

Hierbij verklaren wij dat de apparatuur voldoet aan de eisen van de richtlijn(89/336/EEG), opgericht
in het kader van de harmonisatie van nationale voorschriften van de lidstaten inzake
elektromagnetische compatibiliteit. De eigenschappen van elektromagnetische compatibiliteit van
deze apparatuur voldoen aan de volgende normen:

Algemene emissienorm:

EN 50081 - 1

Algemene immuniteitsnorm:

EN 50082 - 2

Laagspanningsrichtlijn:

EN 60950

Dit certificaat houdt de verantwoordelijkheid van de fabrikant:

Winkhaus STV GmbH & Co. KG
Berkeser Str. 6
D-98617 Meiningen
document is opgesteld door:
ppa. Dr. Warnow
Standpunt van de ondertekenaar: Technisch directeur

Meiningen, le 08.08.2003
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