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STAR E

S101

AANDRIJVING VOOR BINNEN DE GEVEL
WENTELENDE GARAGEPOORT

MONTAGE- EN BEDIENNINGSHANDLEIDING

BELANGRIJK:
Bij de montage en het gebruik van deze aandrijving dient u rekening te houden met de
veiligheidsinstructies zoals vermeld op volgende pagina!
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Fundamentele veiligheidsinstructies:
- Machinerichtlijn 98/37/EG in acht nemen en naleven.
- Ongevallenpreventievoorschriften en geldende CE-normen in de betreffende landen in acht nemen en naleven.
- De volgende normen dienen bij de montage en de werking te worden nageleefd: EN 12 453, EN12 445,
EN 12 604 evenals EN 12 605.
- Deze montage en gebruikershandleiding moet door de persoon die de aandrijving monteert, bedient of
onderhoudt, worden gelezen, begrepen en nageleefd.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of bedrijfsstoringen die het gevolg zijn van veronachtzaming van
de montage- en gebruikshandleiding.
- Voor werkzaamheden aan de garagepoort of de aandrijving altijd de besturing spanningsloos maken en
beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
- Er bestaat gevaar op afklemming en beknelling bij de hoofd- en zijsluitkanten.
- Aandrijvingen alleen voor het beschreven doel gebuiken.
- Nooit een beschadigde aandrijving in gebruik nemen.
- Lees deze gebruikshandleiding voor de montage volledig door en let in het bijzonder op de veiligheidsinstructies. Voer de montagestappen uit in de beschreven volgorde en maak uzelf vertrouwd me de bediening.
- Na de montage en inbedrijfname moeten alle gebruikers worden geïnstrueerd over de functie en bediening
van de garagepoortaandrijving.
Veiligheidsinstructies voor ingebruikname:
- Kinderen en personen die niet op de hoogte zijn, mogen de garagepoortaandrijving niet bedienen.
- Tijdens het openen en sluiten van de garagepoort mogen er zich geen kleine kinderen, andere personen,
dieren of voorwerpen binnen het bewegingsbereik bevinden.
- Bedien de garagepoort alleen op afstand als u vrij zicht op de garagepoort hebt.
- Nooit de bewegende garagepoort of bewegende delen beetpakken.
- Elke vier weken veiligheids- en beschermingsfuncties op juist functioneren controleren en waar nodig
defecten herstellen.
- Controleer alle vier weken of de krachtuitschakeling correct functioneert en verhelp storingen.
- Pas door de garagepoort lopen of rijden als deze volledig geopend is.
- Indien de garagepoort open of dicht gaat deze nooit met de hand tegenhouden.
- De krachtinstelling zo laag mogelijk instellen.
- Bij automatisch sluiten moeten de hoofd- en zijsluitkanten worden beveiligd met veiligheidscontactstrips en
fotocellen.
Correcte toepassing
- De aandrijving mag alleen worden gebruikt als deze zich in een technisch foutloze toestand bevindt, de richtlijnen worden nageleefd en men zich bewust is van veiligheid en gevaren volgens deze handleiding.
- Storingen die de veiligheid kunnen beïnvloeden, moeten onmiddellijk worden opgelost.
- De garagepoort moet zonder enig probleem met de hand bediend kunnen worden en de beweging moet soepel,
zonder wrijving of trillingen zijn.
- De garagepoort moet uitgebalanceerd zijn m.b.v. veren of contragewichten.
- De veren of contragewichten moeten na het monteren van de motor op de garagepoort bijgesteld of aangepast
worden. Laat dit eventueel uitvoeren door een gespecialisseerde vakman!
- Alle scharnieren en wieltjes mogen slechts een geringe speling hebben.
- De horizontale en verticale rails waarin de garagepoort zich beweegt moeten degelijk bevestigd zijn.
- De garagepoort moet stabiel zijn, d.w.z. dat ze tijdens het openen en sluiten niet mag doorbuigen of verdraaien.
- Controleer als de structuur en de constructie van de poort zodanig zijn uitgevoerd dat de aandrijving zonder
enig risico voor montage of beschadiging van de garagepoort kan gemonteerd worden.
- De aandrijving is zelfblokkerend, het gebruik van een elektrisch slot is niet nodig. Het bestaande sluitmechanisme van de garagepoort moet verwijdert worden.
EG-fabrikantenverklaring
De firma Telcoma srl, via L. Manzoni 11, 31015 Z.I. Campidui - Conegliano (TV) Italy verklaart dat het hierna beschreven inbouwapparaat bedoeld is voor de inbouw in een garagepoortinstallatie en dat de inbedrijfname zolang
verboden is, tot is vastgesteld dat de installatie waarin dit apparaat moet worden ingebouwd voldoet aan alle
voorschriften van alle desbetreffende, van toepassing zijnde CE-richtlijnen.
Beschrijving van het inbouwapparaat: Garagepoortaandrijving STAR
Toegepaste richtlijnen en normen zijn:
- Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG, machinerichtlijn 98/37/EG
- EU-richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 89/336/EEC
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WELK SYSTEEM GEBRUIKEN?
* Het is van groot belang dat U weet welk model het best geschikt is voor de kantelpoort die U wenst
te automatiseren.
* De maximale hooge van de deur bedraagt 2,5m.
* Voor poorten tot 7 m² en 3m breedte zonder toegangsdeur, gelieve het volgende te gebruiken:
TCKSTAR, aandrijving komplete kit incl. zender en ontvanger
* Voor poorten groter dan 7 m² (tot 11m²), of met een toegangsdeur, gelieve het volgende te gebruiken:
TCKSTAR2, 2 aandrijvingen, komplete kit incl. zender en ontvanger

MONTAGE-INSTRUCTIES
OPGELET !!!!!!
Alvorens met de plaatsing te beginnen dient U te controleren of de poort soepel en gemakkelijk beweegt.
Indien dit niet het geval is, is dit meestal te wijten aan niet evenredig verdeelde gewichten of veren.
Corrigeer eventueel de gewichtsverdeling of de veerspanning. Indien de poort moeilijk beweegt zal dit een
vroegtijdige slijtage van de motor veroorzaken.
1.

Plaats de STAR verticaal in het midden op de poort. De afstand tussen de STAR en de rand van
de poort moet aan beide zijden (links en rechts) gelijk zijn.
Voor poorten met een toegangsdeur, of poorten groter dan 7 m² moeten beide motoren aan
weerszijden van de poort bevestigd worden.

2.

De hoogte van de aandrijving moet zodanig zijn dat de assen juist in het midden van de poort
uitkomen.

3.

Stel de hoogte van de lagers in de lagerplaten zodanig in dat bij de montage van de STAR op de
poort de uitgaande assen van de motor exact in het verlengde liggen met de lagers in de lagerplaten.

4.

Bevestig de telescopische armen. Het scharnierpunt van de arm moet zo dicht mogelijk bij het wiel
liggen (de plaats waar de horizontale en de verticale rail bij elkaar komen). Monteer eerst de bouten
m.b.v. de moer en bevestig daarna de armen m.b.v. de zelfborgende moer. Zorg ervoor dat de arm vrij
bewegen kan.

5.

Smeer het schuivende gedeelte van de telescopische arm in met lagervet.

6.

Steek de buizen welke U op voorhand op maat hebt afgesneden op de assen van de motor en zet
ze vast d.m.v. de inbus boutjes.
Schuif de kunststof borgringen over de assen voor u de lagerplaten op de assen schuift!
Steek de buizen in de klemkoppeling van de telescopische armen. Bevestig de lagerplaten
op de poort, zodanig dat de transmissiebuizen perfekt waterpas zijn. Draai de inbusbouten van de
klemkoppeling stevig vast terwijl de kantelpoort gesloten is en de telescopische armen perfekt
evenwijdig tegenover elkaar staan.
Schuif de kunststof borgringen tegen de lagerplaat en zet ze vast.
Controleer de montage door de poort met de hand te openen en terug te sluiten.
Borg de transmissiebuizen in de klemkoppeling door de gaten in de klemkoppeling volledig
door te boren met een boor van 8mm en de meegeleverde spanstiften erin te kloppen.

7.

Ontkoppel de motor en open de poort manueel. Zorg er nu voor dat de poort perfekt in evenwicht is
door het aanpassen van de tegengewichten of veren.
LET OP: Indien u niet vertrouwd bent met het bijstellen van de veren of contragewichten laat u dit
best uitvoeren door een gespecialiseerde vakman!

GARAGEPOORTEN TOT 7 M²
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het scharnierpunt v.d. telescopische arm moet
zo dicht mogelijk bij het wiel liggen (plaats waar
de horizontale en de verticale rail bij elkaar
komen)

bouten
aantrekken

smeren
lagerplaten

motor ontkoppelen

inbusschroeven
vastdraaien

inbusbouten van de
askoppeling stevig
aandraaien

eindschakelaars
poort open

kabel door buisje van de
telescopische arm

motor terug vergrendelen
poort dicht

controleer eerst de beweging van de motor met de
transmissiebuizen en de armen en borg daarna de
buizen in de klemkoppeling:
gat in de klemkoppeling volledig doorboren met 8mm
en de spanstift door de klemkoppeling en de
transmissiebuis slaan.

stroomtoevoer

kunststof borgringen tegen de
lagerplaten schuiven en vastzetten

GARAGEPOORTEN GROTER DAN 7 M², OF MET TOEGANGSDEUR

beide motoren
ontkoppelen
bevestigen
met
minimum 8
schroeven

het scharnierpunt v.d.
telescopische arm moet zo
dicht mogelijk bij het wiel
liggen (plaats waar de
horizontale en de verticale
rail bij elkaar komen)

smeren

bouten
aantrekken

inbusschroeven
vastdraaien

Motor en lamp v.d. slavemotor parallel aansluiten
op de motor en lamp v.d.
hoofd-motor. (Vergeet
niet de aanding aan te
sluiten!)

sturing
slave-motor

poort open, poort dicht
eindeloopschakelaars
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ELEKTRONISCHE STURING S101
OPGELET: INDIEN GEEN NOODSTOP (klem 9), VASTTE
DRUKLIJST (klem 10) OF FOTOCELLEN (klem 11) AANGESLOTEN ZIJN DAN MOETEN DEZE INGANGEN VERBONDEN
WORDEN MET KLEM 12.
BELANGRIJK: VOOR HET AANSLUITEN VAN DE DRADEN
DE CONNECTOREN STEEDS VAN DE PRINT NEMEN OM
BESCHADIGING TE VOORKOMEN.

Kabel naar eindschakelaars

Voor een goede resolutie van deze afbeelding moet het volgende bestand NA
de conversie naar PDF ingevoerd worden:
"T100 sticker NL Kopie 24x15cm.pdf"

Kabel naar LED-lamp
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AANSLUITING
BELANGRIJKE AANWIJZINGEN I.V.M. DE ELEKTRISCHE AANSLUITING:
- Het systeem moet altijd geaard worden.
- De voedings- en de besturingskabels moeten altijd van elkaar gescheiden blijven.
- Om gevaar van verpletten of naslepen te voorkomen moet het automatische of het halfautomatische
systeem uitgerust worden met de volgende beveiligingssystemen: druklijst, fotocel, krachtregeling.
Indien de garagepoort zich aan een openbare weg bevindt moeten tenminste twee van de bovengenoemde
beveiligingen geplaatst worden (gekozen uit twee types of van hetzelfde type).
- Een beveiliging met een druklijst is enkel afdoende indien het veiligheidscontact de voeding van de garagepoort aandrijving onderbreekt. Indien dit niet het geval is moet het veiligheidscontact aangesloten worden op
een andere veiligheidscomponent.
- Alle hierboven genoemde beveiligingssystemen moeten vooral de beweging van de garagepoort stoppen als
een object wordt waargenomen in het gebied waar het op dat moment niet toegelaten is. De beweging in de
omgekeerde richting is een niet verplichte optie. Het voltooien van de cyclus, zowel openen als sluiten, kan
hervat worden zodra het gebied weer vrij is.
- De aansluiting moet overeenkomstig de geldende normen gerealiseerd worden.
- Alle onderhouds-, reparatie- en afstelwerkzaamheden moeten door vakmensen uitgevoerd worden.
OPGELET:
Deze handleiding beschrijft enkel de aansluitingen en instellingen noodzakelijk voor het proefdraaien van de aandrijving!
Raadpleeg steeds de handleiding van de T101F-besturing voordat u de besturing aansluit of de
aandrijving in dienst stelt!
AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN:
- Netspanning uitschakelen voor u met de aansluiting of programmering begint!
- Volgende aansluitingen zijn reeds voorbekabeld:
- Motor
- Garageverlichting
- Draadbrugjes: klem 9, 10 en 11 moeten verbonden zijn met klem 12.
Indien er impulsgevers of veiligheidstoebehoren aangesloten worden om deze ingangen moeten de respectievelijke
brugjes verwijderd worden. Let op dat de niet gebruikte klemmen verbonden blijven met klem 12.

- Zorg ervoor dat de DIP-schakelaars als volgt ingesteld zijn:
DIP-schakelaar nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 op OFF
DIP-schakelaar nr. 8, 9 en 10 op ON
- Ontgrendel de aandrijving en sluit de poort met de hand. Stel de rechter eindschakelaar zodanig dat
hij ingedrukt wordt als de poort gesloten is.
Opmerking: nadat de eindschakelaar geactiveerd wordt voert de motor nog een sluiten-impuls uit op vol
vermogen om de poort te vergrendelen.
- Open de poort met de hand en stel de linker eindschakelaar zodanig dat hij ingedrukt wordt als de
poort volledig open is.
Vergeet niet de stelschroeven van de eindschakelaars terug vast de draaien.
- Netspanning aansluiten: klem 1 en 2: 230Vac 5A
aarding: aansluitklem rechtstreeks op de elektromotor
- Controlleer de toestand van de LED's:
- alle rode LED's (A, C, S, J en F) moeten oplichten;
- de groene LED (P) moet uit zijn.
PROGRAMMEREN VAN DE WERK- EN PAUZETIJDEN:
- Netspanning uitschakelen.
- Poort met de hand half openen en terug vergrendelen.
- Druk op de PROG.-drukknop en schakel, terwijl u de drukknop indrukt, de netspanning terug in. Blijf de
drukknop minimaal 5 seconden lang ingedrukt houden tot de programmeer-LED L1 aan gaat.
- Druk op de Start/Stop-drukknop: de poort begint te sluiten. Nadat de poort volledig gesloten is (eindschakelaar bereikt) opent ze automatisch.
- Als de poort volledig geopend is (eindschakelaar bereikt) laat u de gewenste pauzetijd verstrijken en daarna
drukt u op de Start/Stop-drukknop. Als er geen automatisch sluiten ingesteld is (Dip-schakelaar 6 op OFF),
dan kunt u meteen op de Start/Stop-drukknop drukken.
De poort sluit terug.
- Het einde van de programmeercyclus is bereikt en de LED L1 gaat uit.
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INSTELLINGEN
KRACHT INSTELLEN:
- Stel met de potentiomer (PW) de drukkracht van de motor zodanig in dat de maximale drukkracht van de
poort 15 daN bedraagt.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN
- De installatie van de automatisering moet volgens de “regels van goed vakmanschap” uitgevoerd worden door
personeel dat aan de wettelijke eisen voldoet waarbij de normen EN 12453 en EN 12445 in acht genomen
moeten worden.
- De installatie moet uitgerust worden met mechanische stops ook als er elektrische eindschakelaars
voorhanden zijn.
- De installatie moet met beveiligingssystemen zoals bijvoorbeeld vaste druklijsten uitgerust worden.
- Indien de motor met de hand gedeblokkeerd wordt moet vóórdat er een beweging verricht wordt eerst de
besturingskast gereset worden (de stroomvoorziening uit- en weer inschakelen).
Als dit niet mogelijk is synchroniseert de besturingskast zijn eigen bewegingen na 3 bewegingen.
- Verstrek de eindgebruiker alle informatie om de automatisering op de juiste manier te kunnen
gebruiken en stel hem op de hoogte van de mogelijke risico’s die hiermee samenhangen.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing zodat naderhand raadplegen altijd mogelijk is.

STORINGEN EN OPLOSSINGEN
De garagepoort gaat niet open of dicht, de elektromotor werkt niet, er is geen geluid of trilling:
- Controleer of de netspanning aanwezig is
- Controleer de zekeringen op de sturing
- Controleer de aansluiting van de noodstop, fotocellen en Jolly-ingang. Indien niet gebruikt moeten deze ingangen met een draadbrugje naar de gemeenschappelijke klem (12) verbonden worden.
- Controleer de stand van de schakelnokken. Zorg ervoor dat beide eindschakelaars nooit gelijktijdig ingedrukt
zijn.
- Controleer de startcondensator van de elektromotor. Deze moet aangesloten zijn op klem 30 en 31.
- Controleer de stand van de DIP-schakelaars.
De garagepoort gaat niet open, de motor werkt, er is geen beweging:
- Ga na als het slot van de garagepoort niet vergrendeld is.
- Controleer de handmatige ontgrendeling van de aandrijving.
De garagepoort beweegt slechts enkele seconden:
- Controleer de krachtinstelling. De motor start 2 seconden op vol vermogen, daana de ingestelde kracht.
- Werk- en pauzetijden niet of fout geprogrammeerd.
- Controleer de aansluiting van de encoder (3-polige connector vlak bij Dip-schakelaar 10)

