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Algemene veiligheidsinstructies
• Deze montage- en gebruiksaanwijzing (MGA) moet aandachtig worden

gelezen, goed begrepen en gebruikt worden door degene die de 
aandrijving monteert, bedient of daaraan onderhoudswerkzaamheden
uitvoert.

• De producent is niet aansprakelijk voor schade en technische storingen
die optreden omdat de gebruiksaanwijzing niet werd nageleefd.

• Zorg ervoor dat deze gebruiksaanwijzing altijd binnen handbereik in de
garage ligt.

• Voorschriften ter voorkoming van ongevallen en geldige EG-normen in
de verschillende landen opvolgen en naleven.

Onze nieuwe garagepoortaandrijvingen "duo 500 S" en "duo 650 SL" paren
betrouwbaarheid aan inventiviteit. De "duo 500 S' is de nieuwe, kleinere 
variant van de "duo 650 SL". Deze vervangt het bestaande model "duo 
650 N Standard/Deluxe" en heeft extra functies en aansluitmogelijkheden
(bijv. zachtaanloop, tweeknopsbediening, interface voor TorMinal en nog
veel meer)

Omdat de toekenning van de klemmen voor het aansluiten van de bestu-
ring 'duo 650 SL' compatibel is met die van de vroegere modellen 'duo 650
N  Standard/De luxe' kunt u de besturing daarvan eenvoudig vervangen
door een 'duo 650 SL'. 

Bij deze aandrijving wordt ook een nieuwe zender geleverd die werkt met
een frequentie van 868,8 MHz, waarmee een geheel nieuwe beveiligings-
standaard is gedefinieerd. Deze zender werkt met een 'rolling-code-
systeem', waarbij de code elke keer verandert nadat u een opdracht via de
zender verstuurt. Op die manier wordt een optimale beveiliging geboden.

• Richtlijn „mechanisch aangedreven ramen, deuren en poorten ZH 1/494
van april 1989“ van de ongevallenverzekering opvolgen en naleven.

• De aandrijving mag alleen worden gemonteerd op correct uitgelijnde en
uitgebalanceerde poorten. Een verkeerd uitgelijnde poort kan leiden tot
ernstige verwondingen of tot beschadiging van de aandrijving.

• Poorten die worden voorzien van een automatische aandrijving moeten
voldoen aan de volgende normen: EN 12445, EN 12453, EN 12604, EN
12605.

• Montage, aansluiting en ingebruikneming mogen alleen worden 
uitgevoerd door daartoe opgeleide personen.

• Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact, voordat u werkzaamheden
aan het systeem gaat uitvoeren.

• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen, originele toebehoren en
originele bevestigingsmaterialen van de producent.

Richtlijnen voor opslag
• Sla aandrijvingen altijd op in een gesloten en droge ruimte bij een 

temperatuur tussen -20 en +50 ºC.

• Sla de aandrijving liggend op.

Veiligheidsinstructies bij gebruik
• De aandrijving mag alleen worden bediend wanneer een ongevaarlijke

krachtwaarde is ingesteld. De krachtwaarde moet zo laag worden inge-
steld dat het niet mogelijk is dat door het sluiten van de poort 
blessures kunnen worden veroorzaakt; zie ook het hoofdstuk 
"Krachtinstelling".

• Neem nooit de bewegende poort of andere bewegende delen vast.

• Voorkom dat kinderen, gehandicapten of dieren in de buurt van de 
poort komen.

• Controleer de veiligheidsvoorzieningen en de beveiligingen elke vier 
weken en verhelp eventueel opgetreden defecten; zie het hoofdstuk 
"Nazicht en onderhoud".

• Rij pas door de poortopening wanneer de poort geheel geopend is.

• Aan de sluitkanten en het poortmechanisme kunt u bekneld of gekneusd
raken.

Veiligheidsinstructies voor de radiobesturing
• De radiobesturing mag alleen worden gebruikt voor apparaten en 

installaties waar een storing in de zender of de ontvanger geen gevaar
kan opleveren voor mensen, dieren of voorwerpen of waarin dit risico
door andere veiligheidsvoorzieningen is gedekt.

• Het is verboden om apparaten of installaties met een verhoogd 
ongevallenrisico (bijv. takelinstallaties) radiografisch te besturen!

• Voor een veilig gebruik moeten de ter plaatse geldige veiligheidsvoor-
schriften voor deze installatie worden opgevolgd! Meer informatie 
hierover kunt u opvragen bij de energiebedrijven, het verbond van erken-
de elektriciens en beroepsfederaties.

• De gebruiker van een radiobesturing voor een installatie met een 
verhoogd ongevallenrisico moet weten dat een dergelijke bediening 
alleen is toegestaan wanneer de gebruiker vrij zicht heeft op de te 
bedienen installatie.

• De radiobesturing mag alleen gebruikt worden wanneer de beweging van
de poort kan worden overzien en zich geen personen of voorwerpen in
het bewegingsveld bevinden.

• Bewaar de handzender zodanig dat onopzettelijk gebruik (bijv. door 
kinderen of dieren) niet mogelijk is.
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Typeplaatje

EG-producentenverklaring
Firma

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Straße 21-27

D-73230 Kirchheim/Teck

verklaart dat het onderstaande onderdeel van een machine bestemd is
voor montage in een poortbedieningsinstallatie en dat ingebruikneming 
ervan zolang niet toegestaan is tot is vastgesteld dat de installatie waarin
het machineonderdeel werd gemonteerd, voldoet aan de bepalingen van
alle daarop betrekking hebbende relevante EG-richtlijnen.

Benaming van het machineonderdeel: 
- Garagepoortaandrijving duo 500 S
- Garagepoortaandrijving duo 650 SL

De toegepaste richtlijnen en normen zijn:
- Machinerichtlijn 98/37/EG
- Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG
- EU-richtlijn m.b.t. elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEC

Kirchheim, 1 juni 2001, Uwe Sommer
Directeur

Het typeplaatje is aangebracht op de behuizing van de besturing. 

Voorbeeld van een typeplaatje:

Technische gegevens
duo 550S duo 550SL

Nominale spanning: 230 230 V/AC

Nominale frequentie: 50/60 50/60 Hz

Maximale aandrijfkracht: 500 650 N

Nominaal stroomverbruik: 0,5 0,7 A

Nominaal opgenomen vermogen: 110 150 W

Maximale snelheid: 150 180 mm/s

Opgenomen standbyvermogen: ~ 7 ~ 2 W

Gebruikstemperatuurbereik: -20 - +50 -20 - +50 °C

Gewicht Rail 2600: 16 16 kg

Rail 3000: 17,4 17,4 kg

Rail 3400: 18,4 18,4 kg

Aanwijzing!
Wanneer de montage van de aandrijving door een montagebedrijf

geschiedt, moet dit bedrijf een grondige inspectie uitvoeren en een ty-
peplaatje op de poort aanbrengen. Het verslag van deze controle als-
mede de montage- en gebruiksaanwijzing van de aandrijving moeten
aan de klant/gebruiker worden afgegeven.

• Poorten die worden voorzien van een automatische aandrijving moeten
voldoen aan de volgende normen: EN 12445, EN 12453, EN 12604, EN
12605.

• De aandrijving is uitsluitend bedoeld voor het openen en sluiten van 
poorten. Een ander gebruik is niet in overeenstemming met de 
bestemming ervan.

• Voor schade die ontstaat door een ander gebruik is de producent niet
aansprakelijk. Het risico draagt alleen de gebruiker.

• De aandrijving mag alleen worden gebruikt in technisch onberispelijke
toestand en slechts in overeenstemming met de bepalingen en veilig-
heidsinstructies, waarbij de gebruiker zich bewust moet zijn van de 
gevaren die daaraan verbonden zijn, op de manier zoals is beschreven in
de montage- en gebruiksaanwijzing (MGA).

• Storingen die een veilig gebruik onmogelijk maken, moeten onmiddellijk
worden verholpen.

• De onderdelen van de poort moeten stabiel, buig- en torsiestijf zijn, 
d.w.z. dat ze bij het openen en sluiten van de poort niet mogen 
doorbuigen of torsen.

• De aandrijving kan geen defecten of fouten in de montage van de poort
opvangen.

• Gebruik de aandrijving alleen in droge ruimten en niet op plaatsen waar
ontploffingsgevaar bestaat.

• De poortaandrijving mag uitsluitend worden gebruikt bij een omgevings-
temperatuur die ligt tussen -20 ºC en +50 ºC. Vraag bij extreme 
weersomstandigheden uw dealer om advies.

Maximale poortmaten:
duo 500 S duo 650 SL

- Maximale breedte: 3000 mm 4500 mm

- Maximale hoogte bij draai- of kantelpoorten:
Rail 2600 2600 mm 2600 mm
Rail 3000 3000 mm 3000 mm
Rail 3400 3400 mm 3400 mm

- Maximale hoogte bij sectiepoorten:
Rail 2600 2350 mm 2350 mm
Rail 3000 2750 mm 2750 mm
Rail 3400 3150 mm 3150 mm

Bij hogere poorten moet een passend railverlengstuk worden gemonteerd,
zie het hoofdstuk "Toebehoren".

- Inschakelduur: 15 % 15 %

Ieder ander gebruik geldt als oneigenlijk gebruik. Voor hieruit voort-
vloeiende schade aanvaardt de fabrikant geen enkele aansprakelijkheid; 
de eigenaar draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid. Door 
oneigenlijk gebruik vervalt de garantie.

Toepassing

Veiligheidsinstructies voor de zendvergunning
• De gebruiker van de zendinstallatie is niet beschermd tegen storingen

van radiozendinstallaties en andere apparatuur (bijv. zendinstallaties die
volgens de ter plaatse geldige voorschriften in hetzelfde frequentiebereik
werken). Wanneer vaak storingen optreden kunt u contact opnemen met
het B.I.P.T. Melding van radiostoringen

tel. + 32 2 226 88 00

fax + 32 2 226 88 02

e-mail  ncs-nl@bipt.be

• De zendinstallatie mag zonder vergunning van de voor dit soort 
vergunningen bevoegde instantie niet worden gekoppeld aan andere 
radiozendinstallaties.

• De handzender niet gebruiken bij radiotechnisch gevoelige plaatsen of
complexen (vliegveld, ziekenhuis).

Model DUO 650 SL, FM 868 MHz

Fabrikant SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
D-73230 Kirchheim/Teck

Art.-Nr. 2450V000

Bouwjaar 07/2001

Seriennr. D5L-3000000

230V ~ 50/60Hz

140W/0,7A bij nominale kracht van 165N;
max. trek- en duwkracht  550N;

Gebruikstemperatuurbereik -20°C -
+50°C
Naloopweg <30mm; ID 15 %  S3

Gebruik uitsluitend in droge ruimtes
Use only in dry rooms
Seulement pour les chambres séches
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Poort mechanisch bijstellen als deze naar beneden of naar boven loopt.
Dealer om raad vragen.

• Wanneer de aandrijving wordt gemonteerd met een railverlengstuk moet
altijd ook een tweede plafondophanging worden gemonteerd.

• Controleer de afstand tussen het hoogste looppunt van de poort (THP in
afbeelding 16) en het plafond. Deze moet minimaal 35 en maximaal 100
mm zijn, waarbij de aandrijfarm in een hoek van maximaal 30° mag
staan. Als de afstand kleiner is, moet de aandrijving verder naar achter
worden gemonteerd en een langere aandrijfarm worden aangebracht;
vraag uw dealer om advies.

Poortmodellen en speciaal toebehoren*
* Toebehoren worden niet standaard bijgeleverd.

Poortmodel Toebehoren

Kantelpoort Geen speciaal toebehoren nodig

Sectionaalpoort met enkele Sectionaalpoortbeslag met
looprail boemerang *

Sectionaalpoort met dubbele Sectionaalpoortbeslag zonder
looprail boemerang *

Lamellenpoort Geen speciaal toebehoren nodig

Binnen de gevel draaiende poort Curve arm *

Vleugelpoort Vleugelpoortbeslag *

Rondom draaiende poort Dealer vragen

Aanwijzingen voor de montage
• Controleer de geleverde onderdelen voordat u begint met de montage;

op die manier voorkomt u tijdverlies en ergernis wanneer een van de 
onderdelen onverhoopt mocht ontbreken.

• Wanneer het niet mogelijk is om de aandrijving in het midden van de 
poort te monteren, kan deze ook verplaatst worden. Let er daarbij op dat
de poort niet torst en vastloopt in de looprails.
Controle:
Open en sluit de poort verschillende keren met de hand op de plaats
waar de aandrijving moet worden gemonteerd. Wanneer de poort 
gemakkelijk en zonder veel weerstand kan worden bediend (waarbij met
de voorgeschreven trekkracht te werk wordt gegaan) kan de aandrijving
op die plaats worden gemonteerd.

• Noodontgrendeling:
Bij garages zonder aparte ingang (bijv. loopdeur), moet de 
noodontgrendeling van de aandrijving van buiten af kunnen worden 
bediend. Voer in dat geval de noodvergrendeling naar buiten. U kunt
daarvoor een bowdenkabel of een ontgrendelslot gebruiken. Zie het 
hoofdstuk "Toebehoren".

• Poortvergrendeling
Bij kantelpoorten die na het afkoppelen van de originele poortvergrende-
ling ca. 50 mm met de hand geopend kunnen worden,of niet volledig
sluiten, moeten  veersloten en scharnierbruggen worden voorzien. Deze
veersloten kunnen via een vergrendelset aangesloten worden op de aan-
drijving. Daarbij worden bij het openen van de poort eerst de veersloten
ontgrendeld en pas dan begint de aandrijving de poort te openen. Veer-
sloten kunnen links en rechts of in het midden van de poort aangebracht
worden. Vraag uw dealer.
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Montage

Onderdelen en componenten

Eerste pakket:
2 C-rails, 2 schakelschuiven, inschuifgedeelte met besturingskabel
(6900mm) en ketting in kettingkanaal, Overschuifgedeelte, bij een 
lange rail van 3000 tot 3400mm een tweede plafondophanging met 
montagetoebehoren.

Tweede pakket:
Besturingseenheid in behuizing met netsnoer, antenne, 

drukknop en verlichting  

Loopwagen

Aandrijfarm en poortbeslag

Wandbeslag

Plafondophanging

Montage- en gebruiksaanwijzing met producentenverklaring 

Montagetoebehoren in een zakje, bestaande uit:

4  houtschroeven 8x60

4  pluggen S10

5  sluitringen 8,4

2  houtschroeven 4x50

2  pluggen S6

5  zeskant plaatschroeven 6,5x19

1  bout lang 10x35

1  bout kort 10x25

2  klemborgingen

1  flensmoer, M8, zelfborgend

1  drukveer

1  spanbout M8 x 110

1  kettingslot, tweedelig

Benodigd gereedschap
Zie afbeelding

Veiligheidsinstructies
• Montage, aansluiting en ingebruikneming van de aandrijving mogen 

alleen worden uitgevoerd door daartoe opgeleide, vakkundige personen.

• Beweeg de poort alleen wanneer er geen mensen, dieren of voorwerpen
in het bewegingsveld aanwezig zijn.

• Voorkom dat kinderen, gehandicapten of dieren in de buurt van de poort
komen.

• De montage kan slechts door twee personen snel en veilig worden 
uitgevoerd.

• Draag bij het boren van de bevestigingsgaten altijd een veiligheidsbril.

• Dek de aandrijving bij het boren af om te voorkomen dat stof en vuil in
de aandrijving kunnen binnendringen.

Vóór de montage
Opgelet !

De muren en plafonds moeten sterk en stabiel zijn. Monteer de
aandrijving alleen op een correct uitgelijnde poort.

• Poorten die worden voorzien van een aandrijving moeten voldoen aan de
volgende normen: EN 12445, EN 12453, EN 12604, EN 12605.

• Poorten moeten stabiel zijn, omdat grote trek-en drukkracht wordt 
uitgeoefend. Lichtgewichtpoorten van kunststof of aluminium, indien no-
dig, vóór de montage versterken. Dealer om raad vragen.

• Verwijder de poortvergrendeling of zorg ervoor dat deze niet meer werkt.

• Beweeglijkheid van de poort controleren

• Alle garagepoortvergrendelingen en koorden verwijderen.
Test :
Open de poort met de hand half. In deze stand moet ze blijven staan. 

2

1
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De aandrijving in elkaar zetten
• Neem de aandrijving uit de verpakking.

Verwijder de verpakking volgens de ter plaatse geldige 
voorschriften.

• Schakelschuiven (1) losmaken, in de richting van de pijl verschuiven
en kettingkanaal (2) uitklappen.

• Het kettingkanaal door de loopwagen schuiven. De ketting valt daar-
bij over het tandwiel. Wanneer het tandwiel niet gaat draaien, trek
dan eenmaal aan het noodontgrendelingskoord (N). De loopwagen is
dan ontgrendeld.

• Loopwagen in de C-rail schuiven.

• Overschuifgedeelte (2) en tweede C-rail (1) erop schuiven en tot de
aanslag in elkaar schuiven.

• Spanbout (afbeelding 13, cijfer 2) en ketting op het aseinde van het
kettingslot steken. Beide delen naar boven buigen tot het 
vergrendelplaatje (1) vastklikt.

• Wandbeslag (1) erin schuiven en spanbout (2) doorsteken. 
Inbouwrichting van de schakelschuif V (3) controleren en - indien no-
dig - omdraaien.

• Sluitring (1) en veer (2) over de spanbout (3) schuiven.

• Moer (1) tot aan de markering aandraaien. Met schroevendraaier de 
ketting tegenhouden.

Niet aan het kettingslot (2) tegenhouden!

• Spanbout (1) en ketting met kettingkanaal (2) tot aan de aanslag
naar buiten schuiven.

• Plafondbevestiging (1) op C-rail (2) schuiven.

De aandrijving monteren
• Nakijken waar het hoogste looppunt van de poort is:

Open de poort en meet de kleinste afstand (minimaal 35 mm) tussen
de bovenkant van de poort en het plafond. De afstand tussen het 
bovenste looppunt (THP) en de onderzijde van de C-rails moet 
minimaal 5 mm en maximaal 65 mm zijn, waarbij de aandrijfarm in
een hoek van maximaal 30° mag staan.

• De garagepoortaandrijving kan zowel aan de wand (S) als aan het 
plafond (D) gemonteerd worden.

• Het midden van de poort vooraan (VM) meten en op de poort en de
wand of het plafond markeren.

• Markering 74 mm rechts en links van het midden van de poort (VM)
op dezelfde hoogte aan de wand of het plafond aanbrengen 
(zoals op afbeelding 16).

• Twee gaten (Ø 10 x 65 mm diep) boren. 

Voorzichtig! Draag bij het boren altijd een veiligheidsbril! 
Let op de dikte van het plafond, met name bij prefab garages!

• Poort openen. Markering van het midden van de poort op het plafond
overnemen (HM). Poort sluiten.

• Plug (1) erin zetten. Aandrijving (2) vooraan optillen. Wandbeslag (3)
vooraan met twee schroeven (4) en sluitringen (5) vastdraaien.

Voorzichtig! 
Voorkom dat de behuizing van de besturing (6) beschadigd

wordt!

• Til de aandrijving aan de achterzijde op.

• Lijn de plafondophanging (1) uit. Deze afstand (B) moet liggen 
tussen B = 0 en 600 mm

Gebruik een veilige en stabiele ladder!

• Lijn de aandrijving horizontaal uit op het midden van de achterzijde
van de poort (HM). Openingen markeren. Twee gaten (Ø 10 x 65 mm
diep) boren.
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Voorzichtig! Draag bij het boren altijd een veiligheidsbril! 
Let op de dikte van het plafond, met name bij prefab garages!

• Plug (1) erin zetten. Twee schroeven (2) met sluitring (3) erin zetten.
Schroeven stevig aandraaien.

• C-rails (4) in hoogte aanpassen. Daarvoor, indien nodig, de 
schroeven (5) verzetten. Schroeven (5) vastdraaien.

• Aandrijfstang (1) monteren:
Bout (2) erin schuiven en klemborging (3) er over schuiven.

• Eén keer aan het noodontgrendelkoord (N) trekken. Loopwagen (1)
is ontgrendeld. Draai de bout (8) op het wandbeslag vast.

• Loopwagen 1) met aandrijfstang (2) helemaal naar voren schuiven
(3). Indien nodig de schakelschuif (4)  losmaken.

• Poortbeslagwinkelhaak (5) op het midden van de poort afstellen 
en 5 openingen markeren. 5 gaten (Ø 5 mm) boren. 

Voor het poortmateriaal geschikte schroeven nemen.
Bij het boren beschermbril dragen !

• 5 zeskantschroeven (6) gebruiken en stevig aandraaien.

• Schakelschuif (4) losmaken en helemaal tegen de loopwagen schui-
ven (7).

• Schroef van de schakelschuif (4) stevig vast zetten.

• De achterste schakelschuif (1) losmaken en helemaal naar achteren
tot aan de aanslag (2) schuiven. Poort (3) met de hand openen.

Kort uitstekende plafondophangingen (4) in.

• Schuif de schakelschuif (1) helemaal tegen de loopwagen (5).
Schroef van de schakelschuif stevig vastdraaien.

Montage van de loopdeurbeveiliging of het
ontgrendelslot.
• In de poort is een loopdeur, maar geen loopdeurbeveiliging - loopdeurbe-

veiliging aanbrengen (zie de gebruiksaanwijzing bij de toebehoren)

• In de poort is geen loopdeur en in de garage geen tweede ingang - Bouw
het ontgrendelslot of de bowdenkabel voor de ontgrendeling van buitenaf
in (zie de gebruiksaanwijzing bij de toebehoren).

Behuizing van de besturing monteren en aan-
sluiten

• Geschikte plaats voor de behuizing van de besturingseenheid kiezen
in de buurt van een toegangsdeur, zodat een reeds aanwezig stop-
contact bij de lichtschakelaar kan worden gebruikt. Houd rekening
met de maximale lengte van de besturingsleiding (1): 6900 mm.
Gebruik geen verlengsnoer! Minimale hoogte vanaf de vloer - 1,6
meter.

• Besturingsleiding (1) (24V) naar de behuizing van de 
besturingseenheid in de garage monteren. De stekker nog niet in
het stopcontact steken!

De gebruiker mag zich bij het bedienen van de drukknop op
de behuizing van de besturing niet binnen het bewegingsveld
van de poort bevinden. De gebruiker moet de beweging van de

poort ongehinderd kunnen volgen.

• Schroef (1) op de behuizing van de besturingseenheid (3) losdraai-
en. Lichtkap (2) verwijderen.

• Schuif de besturingsprint (1)naar boven uit de behuizing en trek deze
voorzichtig los uit de klemmenstrook (2).

De print alleen bij de buitenste rand vasthouden! 
De elektronische componenten niet aanraken!
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• Bevestigingspunten loodrecht met een afstand van 110 mm op de
muur aftekenen. Twee gaten (Ø 6 x 40 mm diep) boren. Pluggen S6
(2) in de gaten plaatsen.

Tijdens het boren niet de spanningsleiding naar het 
stopcontact beschadigen! De stekker nog niet in het stopcon-
tact steken!

• Trekontlasting (1) aan de achterzijde van de behuizing losmaken. Het 
uiteinde van de besturingsleiding (2) via de achterzijde van de 
behuizing naar binnen leiden. Voedingskabel (3) en besturingsleiding
(2) beveiligen met de trekontlasting (1).

• Besturingsleiding aansluiten: draad met opdruk 3 (rood) op klem 3 en
draad met opdruk 4 (groen) op klem 4 van de klemmenstrook (2)
aansluiten. 
Indien noodzakelijk besturingsleiding inkorten.

• Behuizing van de besturingseenheid met twee schroeven (3) op de
muur vastzetten. Behuizing waterpas stellen en 
vastschroeven.

• Schuif de besturingsprint (1) omlaag in de behuizing en druk deze in
de klemmenstrookl (2).

• Monteer de lampkap (2) en zet deze vast met de schroef (1).

Elektrische aansluitingen
- De geleverde voedingsleiding mag niet ingekort of verlengd worden.

- De spanning van de voedingsbron moet overeenkomen met de werk-
spanning die op het typeplaatje op de aandrijving is vermeld.

- Voor alle extern aan te sluiten apparatuur moeten de contacten voor hun
aansluiting op netspanning volgens IEC 364-4-41, paragraaf 411.1.3.1
gescheiden zijn.

- De spanningvoerende delen van de aandrijving (zoals bijv. de C-rail) 
mogen niet worden verbonden met een massa-aansluiting of met 
spanningvoerende delen of beschermende geleidingen van andere 
elektrische schakelingen.

- Als de leidingen van de extern apparaten worden gelegd, moet rekening
worden gehouden met IEC 364-4-41, paragraaf 411.1.3.2.

Geldige A.R.E.I.-voorschriften naleven !

Aanwezig stopcontact gebruiken
• Stekker nog niet in het stopcontact steken!

Stopcontact monteren
Aanwijzing! 
Het stopcontact mag alleen door een erkend elektrotechnisch 
installateur worden gemonteerd.

• Monteerhet stopcontact (1) op ongeveer 0,5 m van de behuizing van
de besturing (2) tegen de muur.

• Verbindingsleiding van het stopcontact naar het stroomnet installeren
en aansluiten. Stekker nog niet in het stopcontact steken !

Een extra drukknop monteren en aansluiten
Opgelet!

De gebruiker mag zich bij het bedienen van de drukknop niet
binnen het bewegingsveld van de poort bevinden en moet de 

beweging van de poort ongehinderd kunnen volgen.

Leg de kabel voor de drukknop niet langs een andere stroomkabel, omdat
dit kan leiden tot storingen in de besturing.

• Monteer de drukknop (1) op een geschikte, goed bereikbare plaats in
de garage. Minimale afstand boven de vloer: 1,6 meter
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32 Monteer de drukknop niet in het bewegingsveld van de poort.

• Installeer de verbindingsleiding (2) in de garage. Sluit het uiteinde
van de kabel aan op de drukknop.

• Draai de schroef (1) op de behuizing van de besturing (3) los en 
verwijder de lampkap (2).

• Schuif de besturingsprint (1) omhoog uit de behuizing en trek deze
voorzicht los uit de klemmenstrook (2).

De print alleen bij de buitenste rand vasthouden! 
De elektronische componenten niet aanraken!

• Sluit de verbindingsleiding (3) aan op klem 5 + 6 van de klemmen-
strook (2).

• Schuif de besturingsprintt (1) omlaag in de behuizing en druk deze in
de klemmenstrookl (2).

• Monteer de lampkap (2) en zet deze vast met de schroef (1).

Tip!
Er zijn ook andere impulsgevers beschikbaar: een draadloos co-

deklavier, een draadloze drukknop en een sleutelschakelaar, waarbij
tussen het draadloos codeklavier en de draadloze drukknop geen ka-
bel naar de besturing hoeft te worden 

geïnstalleerd; vraag uw dealer om meer informatie.
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Besturing duo 500 S

Aansluitklemmen
Maximale kabeldiameter: 1,5 mm²

Klemnummering af fabriek.

Klem Omschrijving

1 + 2 Trafo, secundair, 24V, rood

3 C-rail (groen)

4 Ketting (rood)

5 + 6 Aansluiting voor drukknop (maakcontact), waarop meerdere 
drukknoppen parallel kunnen worden aangesloten.

Extra functies worden ingesteld met de 
DIP-schakelaars 1 - 6

Alle DIP-schakelaars worden af fabriek afgeleverd in de stand OFF

Aanwijzing!
Maak de besturing spanningsloos, voordat u de DIP-schakelaars

instelt. De positie van de DIP-schakelaars wordt opnieuw 
ingelezen, nadat de voeding van de besturing opnieuw wordt 
ingeschakeld.

DIP-
schakelaars Positie Functie/reactie

Beveiligingsaansluiting: 29.7 Klem 1 + 2
Actie van aandrijving wanneer poort OPEN is 
(bijv. wanneer iemand door de fotocellen loopt)

1 OFF geen reactie wanneer de poort wordt geopend 

ON aandrijving stopt wanneer de poort wordt 
geopend

Beveiligingsaansluiting: 29.7 Klem 1 + 2
Actie van aandrijving wanneer poort DICHT is 
(bijv. wanneer iemand door de fotocellen loopt)

2 OFF aandrijving stopt wanneer de poort wordt 
gesloten en opent de poort een klein stukje

ON aandrijving stopt wanneer de poort wordt 
gesloten

3 OFF aandrijving stopt wanneer de poort wordt 
gesloten en opent de poort een klein stukje

ON aandrijving stopt wanneer de poort wordt 
gesloten en opent de poort volledig

Waarschuwingslamp, 29.7 Klem 5 + 6

4 OFF De aangesloten waarschuwingslamp knippert 
(besturing genereert knippersignaal)

ON De aangesloten waarschuwingslamp brandt 
(waarschuwingslamp genereert knippersig-
naal)

Waarschuwingsperiode

5 OFF uit

ON aan, waarschuwingslamp knippert 
3 seconden

Backjump (alleen bij gesloten poort)

6 OFF uit

ON aan

29.2

29.1

Ontvanger
Zie ontvanger 868,8 MHz

Zekering F2
Beveiliging van de 24 V uitgang [29.6 Klem 3 + 4] met een 1 A trage

zekering

Zekering F1
Beveiliging van de waarschuwingslamp aansluiting [29.6  Klem 5 + 6]

met een 1 A trage zekering

Aansluitklemmen
Hierop kunnen verschillende toebehoren worden aangesloten. 
Maximale kabeldiameter: 0,75 mm²

Klem Omschrijving

1 + 2 Beveiligingsaansluiting, bijv. fotocellen (LS)
Wordt af fabriek geleverd met draadbrug

3 + 4 ongestabiliseerde 24V DC-uitgang (max. 34 V),
max. 1 A (voor de voeding van bijv. fotocellen)
Klem 3 = 24 V DC
Klem 4 = Massa

5 + 6 ongestabiliseerde 24 V DC-waarschuwingslampaansluiting 
(max. 34 V), max. 1 A

LED
Geeft de toestand van de ontvanger aan.

Drukknop
Wanneer de drukknop wordt ingedrukt, wordt de besturing gereset

en worden de opgeslagen krachtwaarden gewist.

Gloeilamp
Gloeilamp 24V, 21W, BA 15s

Potentiometer
Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf "kracht instellen".

29.9

29.8

29.7

29.6

29.5

29.4

29.3
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Ontvanger
Zie ontvanger 868,8 MHz

Interfaceslot voor Torminal
Voorkomt dat de verbindingskabel van de TorMinal verkeerd wordt aange-
sloten.

Interface TorMinal
Zie gebruiksaanwijzing TorMinal.

Zekering F2
Beveiliging van de 24 V uitgang [29.6 Klem 3 + 4] met een 

zekering van 1 A traag

Zekering F1
Beveiliging van de waarschuwingslamp aansluiting 

[ (29.6  Klem 5 + 6] met een zekering van 1 A traag

Klemmenstrook
Hierop kunnen verschillende toebehoren worden aangesloten. 

Maximale kabeldiameter: 0,75 mm².

Klem Omschrijving

1 + 2 Beveiligingsaansluiting, bijv. fotocellen (LS)
Wordt af fabriek geleverd met draadbrug

3 + 4 ongestabiliseerde 24V DC-uitgang (max. 34 V),
max. 1 A (voor de voeding van bijv. fotocellen)
Klem 3 = 24 V DC
Klem 4 = Massa

5 + 6 ongestabiliseerde 24 V DC-waarschuwingslampaansluiting 
(max. 34 V), max. 1 A

30.7

30.6

30.5

30.4

30.3
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Besturing duo 650 SL

Interface

Klemtoekenning
Maximale kabeldiameter: 1,5 mm². Klemtoekenning als bij de 

besturing van de duo 500 S

DIP-schakelaars 1 - 8
Alle DIP-schakelaars worden af fabriek afgeleverd in de stand OFF.

Aanwijzing!
Maak de besturing spanningsloos, voordat u de DIP-schakelaars

instelt. De positie van de DIP-schakelaars wordt opnieuw 
ingelezen, nadat de voeding van de besturing opnieuw wordt 
ingeschakeld.

DIP-
schakelaar Positie Functie/reactie

Beveiligingsaansluiting: 30.7 Klem 1 + 2
Actie van de aandrijving tijdens het OPENEN van de poort
(bijv. wanneer iemand door de fotocellen loopt)

1 OFF geen reactie wanneer de poort wordt geopend

ON aandrijving stopt wanneer de poort wordt 
geopend

Beveiligingsaansluiting: 30.7 Klem 1 + 2
Naar keuze te gebruiken als deelopening of beveiligingsaansluiting (NC)

2 OFF verbreekcontact (bijv. fotocellen)

ON drukknopaansluiting voor drukknop 2 
(bijv. gedeeltelijk openen)

Beveiligingsaansluiting: 30.7 Klem 1 + 2
Actie van aandrijving tijdens het SLUITEN van de poort
(bijv. wanneer iemand door de fotocellen loopt)

3 OFF aandrijving stopt wanneer de poort wordt 
gesloten en opent de poort een klein stukje

ON aandrijving stopt wanneer de poort wordt 
gesloten en opent de poort volledig

Waarschuwingslampaansluiting: 30.7 Klem 5 + 6

4 OFF waarschuwingslamp knippert

ON Poortstandindicator
- brandt wanneer de poort niet gesloten is
- uit wanneer de poort gesloten is

Waarschuwingsperiode

5 OFF uit

ON aan, waarschuwingslamp knippert 
3 seconden

Backjump (alleen in eindstand bij sluiten van de poort)

6 OFF uit
ON aan

Afzonderlijke commando' s voor openen en sluiten

7 OFF 1 knopsbediening
DIP-schakelaar 8 OFF
Kanaal 1 van de zender = openen - stoppen - 
sluiten - stoppen...

ON 2 knopsbediening
- Kanaal 1 van de zender  = 

openen - stoppen  -openen...
- Kanaal 2 van de zender = 

sluiten - stoppen -sluiten...

Gedeeltelijk openen

8 OFF uit

ON aan
- Drukknop 1/kanaal 1 = open - stop - dicht...
- Drukknop 2/kanaal 2 = gedeeltelijk 
openen

30.2

30.1



LED
Geeft de toestand van de besturing aan:

LED knippert: - geen krachtwaarden opgeslagen

- bij normaal gebruik (na het aanleren van de kracht-
waarde) reactie gelijk aan die van de aangesloten 
waarschuwingslamp. Zie 30.7 - Klem 5 + 6

Drukknop
Hiermee kunt u de opgeslagen krachtwaarden wissen. 

Wanneer de drukknop wordt ingedrukt tot de LED stopt met knipperen (+ 6
sec.), wordt de besturing gereset. 

De opgeslagen krachtwaarden worden gewist.

Gloeilamp
Gloeilamp 24V, 21W, Ba 15s

Draadbrug
Wanneer geen soft start/stop gewenst is en de TorMinal is niet aan-

wezig, kan de soft start/stop uitgeschakeld worden door de draadbrug te
knippen.

Aanwijzing!
De soft start/stop kan, nadat de draadbrug is geknipt, niet meer

via de TorMinal terug worden ingeschakeld.

Potentiometer
Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk "Krachtwaarden

aanleren".

30.12
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Ontvanger 868,8 MHz
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Algemene informatie
De nieuwe SOMMER-zender werkt met een frequentie van 868,8 MHz. De
code van de handzender wordt opgeslaan in het geheugen van de ontvan-
ger. In elke ontvanger kunnen maximaal 112 verschillende codes opgesla-
gen worden. De handzenders hebben in de fabriek voor elke toets of toets-
combinatie (kanaal) een unieke code gekregen.

Voorbeeld 1 :
Van verschillende handzenders moet altijd slechts 1 toets worden ingesteld
op kanaal 1 van een ontvanger. Op die manier kunnen 112 verschillende
handzenders worden opgeslagen in het geheugen van de ontvanger.

Voorbeeld 2 :
Wanneer op meerdere handzenders met toets 1 kanaal 1 en met toets 2
kanaal 2 van de ontvanger moet worden geprogrammeerd, kunnen slechts
56 verschillende handzenders hun code overbrengen op deze ontvanger.
Wanneer u probeert om meer dan 112 codes in het geheugen van de ont-
vanger op te slaan, zullen alle LED's gaan knipperen.

Veiligheidsinstructies
• Voor een veilig gebruik moeten de ter plaatse geldige veiligheidsvoor-

schriften voor deze installatie worden opgevolgd! Meer informatie 
hierover kunt u opvragen bij de energiebedrijven, het verbond van erken-
de elektriciens en beroepsfederaties.

• De gebruiker van de zendinstallatie is niet beschermd tegen storingen
van radiozendinstallaties en andere apparatuur (bijv. zendinstallaties die
volgens de ter plaatse geldige voorschriften in hetzelfde frequentiebereik
werken).

• Vervang eventueel de batterij van de handzender, wanneer een probleem
met de ontvangst is ontstaan.

Ontvanger
- Programmeerknop (1):

Hiermee activeert u de verschillende modi van de ontvanger: 

Opslaan, wissen, normale bediening

- Interne antenne (2)

- LED (3) 
Geven aan welk kanaal geselecteerd en welke modus ingeschakeld
is.

- Kanaal 1 (3.1)

- Kanaal 2 (3.2)

De code van de handzender opslaan in het ge-
heugen van de ontvanger

• Druk op de programmeerknop (1) van de ontvanger

- 1 x voor kanaal 1, LED (3.1) brandt

- 2 x voor kanaal 2. LED (3.2) brandt

- Wanneer de ontvanger binnen 10 seconden geen code ontvangt,
wordt de programmeermodus afgesloten en de normale bediening
geactiveerd.

- Sluit de programmeermodus af: druk de programmeerknop (1) zo
vaak in tot alle LED's uit zijn.

• Druk op de gewenste toets van de handzender(5). De handzender
verzendt dan de code naar de ontvanger.

• De LED van het geselecteerde kanaal gaat uit.

31
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Eén zender wissen uit het geheugen van de
ontvanger
Wanneer een van de gebruikers van een gemeenschappelijk gebruikte 
garage verhuist en deze zijn handzender wil meenemen, moeten alle 
codes van de betreffende handzender uit het geheugen van de ontvanger
worden gewist.

opgelet!
Wis uit veiligheidsoverwegingen alle toetsen en toetsencombinaties
van de betreffende zender uit alle kanalen van de ontvanger !

• Druk een- of tweemaal op de programmeerknop (1) tot de LED van
het betreffende kanaal brandt en houd deze 5 seconden ingedrukt
totdat deze LED gaat knipperen.

• Laat de programmeerknop (1) vervolgens los - De modus 'Wissen'
van de ontvanger is nu geactiveerd.

• Druk de te wissen toets van de handzender in - LED gaat uit. 

De wisprocedure is daarmee voltooid.

- Herhaal eventueel deze procedure voor alle toetsen, toetsencombi-
naties en overige kanalen.

Alle zenders wissen uit het geheugen van één 
kanaal van de ontvanger

• Druk op de programmeerknop (1) van de ontvanger en houd deze 
20 seconden ingedrukt 

- 1 x voor kanaal 1, LED (3.1) brandt

- 2 x voor kanaal 2, LED (3.2) brandt

- LED brandt, afhankelijk van het geselecteerde kanaal. LED knippert
5 seconden  - na 15 seconden gaat de LED branden - wissen 
voltooid

• Laat de programmeerknop (1) los - De wisprocedure is daarmee vol-
tooid.

Alle zenders uit het geheugen van de 
ontvanger wissen
Wanneer iemand een zender verliest, moeten uit veiligheidsoverwegingen
alle kanalen op de ontvanger gewist worden! 
Vervolgens moeten alle handzenders opnieuw op de ontvanger worden in-
gesteld.

• Druk op de programmeerknop (1) van de ontvanger en houd deze
25 seconden ingedrukt.

- LED brandt 5 seconden. - na 15 seconden gaat de LED knipperen

- Na 25 seconden gaan alle LED's branden - alle kanalen gewist

• Laat de programmeerknop (1) los, de LED's gaan uit -  De wisproce-
dure is daarmee voltooid.

Storingen verhelpen
Alle LED's knipperen: u probeert meer dan 112 geheugenplaatsen op de
ontvanger te programmeren.

LED brandt: programmeermodus, ontvanger wacht op een code van een
zender.
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Veiligheidsinstructies
Opgelet!

De krachtinstelling is belangrijk voor de veiligheid en moet zorg-
vuldig uitgevoerd worden. Wanneer de kracht te hoog wordt ingesteld
kunnen mensen of dieren gewond raken en/ofvoorwerpen beschadigd
worden.

Stel de krachtinstelling zo laag mogelijk in om obstakels zo snel en
veilig mogelijk te detecteren.

• Neem nooit de bewegende poort of andere bewegende delen vast.

• Voorkom dat kinderen, gehandicapten of dieren in de buurt van de poort
kunnen komen.

• Rij pas door de poortopening wanneer de poort geheel geopend is.

• Gebruik de aandrijving alleen wanneer een ongevaarlijke krachtwaarde
en krachttollerantie is ingesteld. De kracht moet zo laag 
worden ingesteld dat door het sluiten of het openen van de poort onmo-
gelijk verwondingen kunnen worden veroorzaakt, zie ook het hoofdstuk
"Krachtinstelling".

• Bewaar de handzender zodanig dat ongewenst gebruik (bijv. door 
kinderen of dieren) niet mogelijk is.

De loopweg (eindschakelaars) instellen
De loopweg van de aandrijving kan met behulp van de schakelschuiven 
verlengd of verkort worden.

Kijk na of de poort helemaal open en dicht gaat. Is dat niet het geval, dan
moet de loopweg ingesteld worden.

• Schakelschuif (4) losmaken, verschuiven en vastdraaien tot de poort
sluit. Eindstand controleren door de poort te openen en te sluiten. 
Indien nodig deze handeling herhalen tot de poort volledig sluit.

• Schakelschuif (1) losmaken, verschuiven en vastdraaien tot de poort
open gaat. Eindstand controleren door de poort te openen en te 
sluiten. Indien nodig, handeling herhalen tot de poort volledig 
opengaat.

De krachtwaarden aanleren
De besturing is voorzien van een automatische krachtinstelling. Bij de
poortbewegingen 'openen' en 'sluiten' wordt de daarvoor benodigde kracht 
automatisch gemeten en in het geheugen opgeslagen.

• Steek de stekker in het stopcontact - de lamp knippert.

Aanwijzing
Alleen wanneer de lamp van de aandrijving knippert heeft de 

besturing nog geen krachtwaarden aangeleerd. Let op de instelling
van de DIP-schakelaars.

Voer de volgende procedure uit tot de lamp niet meer knippert:

• Poort sluiten

• Druk drukknop (1) 1 x in.
De poort gaat open tot de eindschakelaar (rode schakelschuif)

• De lamp (2) knippert

• Druk de drukknop (1) 1 x in. 
De poort sluit tot de eindschakelaar

• De lamp (2) knippert

• De lamp gaat uit. De krachtwaarden zijn nu opgeslagen

Aanwijzing!
Stel alleen een hogere kracht in wanneer de aandrijving de 

poort niet tot de eindaanslag heeft gesloten, nadat de krachtwaarden
zijn opgeslagen.

Wanneer de aandrijving de poort correct tot de eindaanslagen ver-
plaatst is het niet nodig om een hogere kracht in te stellen.
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Inbedrijfstelling Een hogere kracht instellen
Af fabriek wordt de potentiometer voor het wijzigen van de krachtinstelling
geheel linksom (tegen de wijzers van de klok in) gedraaid geleverd; situatie
met de kleinste extra kracht = nul.

Opgelet - gevaar voor kortsluiting!
Raak geen spanningvoerende delen aan! Controleer elke 

4 weken of de krachtinstelling nog correct is; zie "Nazicht en onder-
houd".

De maximaal toegestane krachtwaarde wordt automatisch samengesteld
uit de gemeten (opgetreden) kracht en de extra kracht die met de 
potentiometer  wordt ingesteld. De linkeraanslag van deze potentiometer (-)
geeft de kleinste extra kracht aan; de rechteraanslag (+) de grootste extra
kracht. Wanneer de instelling tijdens het openen of sluiten van de poort
wordt gewijzigd, slaat de besturing deze instelling bij de volgende opdracht
op.

Wanneer de aandrijving onvoldoende kracht heeft om de poort volledig te
openen of te sluiten, kunt u de beschikbare kracht verhogen door de 
potentiometer rechtsom (met de wijzers van de klok mee) te verdraaien.

Na het instellen van de extra kracht kan het noodzakelijk zijn om de eindpo-
sities voor de geopende of gesloten poort bij te stellen, wanneer de ge-
wenste eindpositie niet wordt bereikt.

Procedure:

• Poort sluiten. Trek de stekker uit het stopcontact.

• Loopwagen vergrendelen:
Trek eenmaal aan de noodontgrendelkabel (N) indien de loopwagen
ontgrendelt is - de loopwagen vergrendelt.

• Verwijder bout (1). Demonteer de behuizing (2).

• Draai de potentiometer (1) helemaal linksom (tegen de wijzers van
de klok in) (4). Steek de stekker van de garagepoortaandrijving weer
in het stopcontact.

indien de lamp (2) niet knippert moet de reeds opgeslagen kracht-
waarden eerst gewist worden:

• Druk op toets (3) en houd deze ingedrukt tot LED (3) constant blijft
branden.

- Laat toets (3) los - de lamp (2) knippert

- De krachtwaarden zijn nu gewist

indien lamp (2) knippert - krachtwaarden opslaan:

• Drukknop (1) 1x indrukken
De poort opent  tot aan de eindstandschakelaar open.

• Drukknop (1) 1x indrukken
De poort sluit’ tot aan de eindstandschakelaar sluiten.

• Drukknop (1) 1x indrukken
De poort opent  tot aan de eindstandschakelaar open

• Drukknop (1) 1x indrukken
De poort sluit’ tot aan de eindstandschakelaar sluiten.

• Krachtwaarden voor openen en sluiten zijn opgeslagen. Lamp (2)
brandt.

Proefdraaien
• Drukknop (1) 1x indrukken

De poort gaat open tot aan de eindschakelaar

• Drukknop (1) 1x indrukken
De poort sluit tot aan de eindschakelaar

• Wanneer de poort een van de eindposities niet bereikt moet de
krachtwaarde worden verhoogd. Voorwaarde hierbij is dat de loop-
weg correct is ingesteld.

• Potentiometer (1) ca. 10 graden naar rechts draaien (5).

Stel de extra kracht voor uw eigen veiligheid zo laag 
mogelijk in om obstakels zo snel en veilig mogelijk te detecteren

• Proefdraaien zo lang herhalen tot de poort de bovenste en onderste
eindstand bereikt.

• Deksel van de sturingsbehuizing (2) terug zetten en met schroef (1)
vastdraaien.
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Extra functies
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Krachtinstelling controleren
Bij de juiste krachtinstelling kan de poort in beide looprichtingen door een
lichte druk met de hand gestopt worden.

Bij iedere beweging van de poort vergelijkt de besturing de opgeslagen
krachtwaarden met de benodigde waarden en past de opgeslagen waarden
vervolgens automatisch aan.

Wanneer de krachtwaarden voor het openen of sluiten van de poort te
hoog zijn kunt u de volgende maatregelen treffen:

- Verlaag de extra kracht

- Wis de opgeslagen krachtwaarden en leer deze vervolgens opnieuw aan 

- Controleer de poort

- Alleen voor 550 SL: de basis instellingen van de besturing wijzigen, zie 
TorMinal.

De code van een handzender aanleren aan de
ontvanger van de aandrijving

Aanwijzing
Nieuwe zendfrequentie 868,8 MHz, de besturing slaat de 

code van de handzender op. Alleen de 'duo 650 SL' is voorzien van 2
kanalen.

Voor het opslaan van de zendcode moet de aandrijving ingeschakeld zijn.

• Druk op de programmeerknop (1) van de ontvanger om het gewens-
te kanaal te selecteren.

- 1 x voor kanaal 1, LED (3.1) brandt

- 2 x voor kanaal 2, LED (3.2) brandt

- Wanneer de ontvanger binnen 10 seconden geen code ontvangt,
wordt de programmeerlmodus afgesloten en de normale bediening
geactiveerd.

- Onderbreek de programmeermodus: druk de programmeerknop (1)
zo vaak in tot alle LED's uit zijn.

• Druk op de gewenste toets op de handzender (5). De handzender
verzendt dan de code naar de ontvanger.

• De LED van het geselecteerde kanaal gaat uit. 

De zendcode wissen: zie "Ontvanger 868,8 MHz".
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duo 500 S en 550 SL

Waarschuwingsperiode
De waarschuwingslamp knippert 3 seconden wanneer de drukknop of een
toets op de handzender wordt ingedrukt alvorens de aandrijving  wordt inge-
schakeld. Wanneer u binnen 3 seconden nogmaals op de drukknop of hand-
zender drukt, wordt de waarschuwingsperiode gestopt.

Backjump
Hiermee wordt de poort en het aandrijfmechanisme ontlast. De
aandrijving heropent de poort enkele milimeters na het bereiken van de ein-
schakelaar SLUITEN, waardoor het ontgrendelingsmechanisme zich zeer
licht laat bedienen.

duo 650 SL

Poortstandindicator
Wanneer hierop een verklikkerlamp is aangesloten, geeft deze aan of de
poort gesloten of geopend is. De verklikkerlamp brandt wanneer de poort
niet gesloten is.

Wanneer de waarschuwingsperiode geactiveerd is brandt de verklikkerlamp
voordat de poort geopend of gesloten wordt.

Instellingen:
- DIP-schakelaar 4 in positie ON
- verklikkerlamp 24V aangesloten, zie 30.7 Klem 5 + 6

Gedeeltelijk openen
Met deze functie opent u de poort naar keuze slechts gedeeltelijk of
helemaal, afhankelijk van de instelling. Toepassingen: Ventileren van de ga-
rage, zij-ingang openen bij rondom draaiende sectionaalpoorten voor per-
sonen en nog veel meer.

De optie 'Gedeeltelijk openen' kan zowel via twee separate drukknoppen of
uitsluitend via een handzender worden bediend, waarbij voor uitsluitend 
bedienen via een handzender de beveiligingsaansluiting (30.7 Klem 1 + 2)
beschikbaar blijft.

Wanneer de poort gesloten is en drukknop 2 wordt ingedrukt, wordt de 
poort gedeeltelijk geopend. Wanneer de poort al helemaal of gedeeltelijk
met drukknop 2 geopend is, kan deze worden gesloten door nogmaals 
drukknop 2 in te drukken.

Met drukknop 1 wordt de poort volledig geopend, ook wanneer de poort
met drukknop 2 gedeeltelijk werd geopend.

Instellingen:
1. Poort sluiten
2. Een tweede kanaal  van de zender opslaan in de ontvanger

- Koppel een tweede toets van de handzender aan kanaal 2 van de 
ontvanger (zie "Ontvanger").

3. DIP-schakelaar 2 ON: de werking van de beveiligingsaansluiting 
[30.7. Klem 1 + 2] omvormen als ingang voor de drukknop “gedeeltelijk
openen” (normaal open drukknop)
- Alleen wanneer een tweede drukknop is aangesloten; anders kan de

beveiligingsaansluiting [30.7 Klem 1 + 2] worden gebruikt voor bijv.  
fotocellen.

4. DIP-schakelaar 8 ON: activeert de optie "Gedeeltelijk openen"
- Laat de DIP-schakelaars in positie ON staan zolang de optie 

"Gedeeltelijk openen" beschikbaar moet zijn.

Programmeren:

• Druk toets 2 van de zender of drukknop 2 in (open de poort vanuit volle-
dig gesloten positie)

- Poort wordt geopend tot toets 2 van de handzender of drukknop 2 
nogmaals wordt ingedrukt of de poort de eindpositie 'OPEN' heeft 
bereikt.

• Druk toets 2 van de handzender of drukknop 2 in op het moment dat de
gewenste poortpositie is bereikt.

• Sluit de poort met toets 2 van de handzender of drukknop 2.

De gewenste deelopening is nu opgeslagen en kan nu met toets 2 van de
handzender of drukknop 2 direct geactiveerd worden.

De deelopeningspositie uitschakelen: zet de DIP-schakelaar 8 in de positie
OFF.

Herprogrammeren:

De deelopeningspositie wissen en opnieuw programmeren: schakel de
DIP-schakelaar 8 voor enkele seconden naar de positie OFF en dan terug
naar ON (dit kan enkel met de besturing onder spanning !!)

Afzonderlijk commando openen en sluiten ( twee kanalen)
Drukknop/zendkanaal 1 opent de poort en drukknop/zendkanaal 2 sluit de
poort. Indien de 2-kanaalsbediening uitsluitend via de handzender wordt
gebruikt da blijft de beveiligingsaansluiting [x.7 Klem 1 + 2) beschikbaar.

Instellingen:
- DIP-schakelaar 2 ON, alleen wanneer drukknop 2 aangesloten is.
- DIP-schakelaar 7 ON - hiermee is een tweede toets op de handzender

gekoppeld aan zendkanaal 2
- DIP-schakelaar 8 OFF
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Krachtonderbreking - obstakelherkenning
Indien tijdens het openen de poort een obstakel tegenkomt of wanneer de
straal van de fotocellen wordt onderbroken, zal de aandrijving dit detecte-
ren, en daarna reageren afhankelijk van de instelling van  
DIP-schakelaar1. Zie 29.2 + 30.2

Indien tijdens het sluiten de poort een obstakel tegenkomt of wanneer de
straal van de fotocellen wordt onderbroken, zal de aandrijving dit detecte-
ren, en daarna reageren afhankelijk van de instelling van 
DIP-schakelaar 3. Zie 29.2 + 30.2

Tussenstop
Bij een tussenstop, veroorzaakt doordat een drukknop of handzender werd
bediend, stopt de aandrijving onmiddellijk. Bij een volgende commando 
verplaatst de aandrijving de poort in de tegenovergestelde richting, zie 
"Impulssequentie van de poortbeweging".

Veiligheidsstop (Noodstop)
Wanneer de beveiliging wordt geactiveerd (iemand loopt door de straal van
de fotocellen) of de aandrijfbeveiliging detekteerd een obstakel, stopt de
aandrijving, keert om of opent, afhankelijk van de instelling van de 
DIP-schakelaars:

- DIP-schakelaars 1, 2 + 3 bij 'duo 500 S' - Zie xx.2

- DIP-schakelaars 1 + 3 bij 'duo 650 SL' - Zie xx.2 

De volgende beweging van de aandrijving is altijd van het obstakel af
gericht:

- Veiligheidsstop wanneer de poort wordt gesloten - poort wordt geopend

- Veiligheidsstop wanneer de poort wordt geopend - poort wordt gesloten

Overbelastingsbeveiliging
Wordt de aandrijving bij het openen of sluiten van de poort overbelast, dan
zal de besturing dit herkennen en de aandrijving stoppen.
Na ongeveer 20 seconden of nadat de besturing is gereset (x) wordt de
overbelastingsbeveiliging door de besturing gereset.

De aandrijving kan dan weer worden bediend.

Werking na stroomonderbreking
Bij stroomonderbreking blijven de opgeslagen krachtwaarden bewaard. 
De eerste beweging van de aandrijving na een stroomonderbreking is 
altijd poort OPENEN.

Waarvoor dient de tweede drukknop (alleen
duo 650 SL) ?
Afzonderlijk commando voor het openen en sluiten (tweekanaalsbe-

diening
Met deze functie kan een tweede drukknop op de beveiligingsingang 
worden aangesloten. Voor de instellingen zie "Extra functies". Op die 
manier kan de poort met de ene drukknop geopend en met de andere 
gesloten worden.

Gebruik/bediening

Veiligheidsinstructies
• Gebruik de aandrijving alleen dan wanneer een ongevaarlijke 

kracht is ingesteld. De extra kracht moet zo laag worden 
ingesteld dat door het sluiten van de poort onmogelijk verwondingen 
kunnen worden veroorzaakt. (Zie hoofdstuk "Krachtinstelling").

• Neem nooit de bewegende poort of andere bewegende delen vast.

• Voorkom dat kinderen, gehandicapten of dieren in de buurt van de poort
komen.

• Controleer de veiligheidsvoorzieningen en de beveiligingen elke vier 
weken en verhelp eventueel opgetreden defecten.

• Rij pas door de poortopening wanneer de poort geheel geopend is.

• Aan de sluitkanten en het poortmechanisme kunt u gekneld of gekneusd
raken.

Poort openen
• Drukknop (1) of handzendertoets 1x indrukken.

• Wordt daarna bij poortbeweging ‘open’ de toets ingedrukt, dan stopt
de poort. Afhankelijk van de positie van DIP-schakelaar 7, 
(alleen 550 SL).

• Wanneer deze nog een keer wordt ingedrukt dan sluit de poort.

Poort sluiten
• Drukknop (1) of handzendertoets 1x indrukken.

• Wordt daarna bij poortbeweging ‘sluiten’ de toets ingedrukt, dan blijft
de poort staan. Afhankelijk van de positie van DIP-schakelaar 7, 
(alleen 550 SL).

• Wanneer deze nog een keer wordt ingedrukt gaat de poort open.

Impulssequentie van de poortbeweging
duo 500 S
openen - stoppen - sluiten - stoppen - openen - enz.

duo 650 SL
De impulssequentie wordt ingesteld met DIP-schakelaar 7.

OFF: openen - stoppen - sluiten - stoppen - openen - enz.  

ON: openen - sluiten - openen - sluiten - enz.

Noodontgrendeling
• Trek één keer aan de noodontgrendelkabel (N): de aandrijving wordt

ontkoppeld en de poort kan handmatig worden bediend.

• Trek nogmaals aan de noodontgrendelkabel (N); de aandrijving wordt
opnieuw gekoppeld en de poort kan alleen motorisch worden 
bediend (zie afbeelding).

• Wanneer de poort voorzien is van een loopdeur, maar geen
loopdeurbeveiliging is gemonteerd - monteer een loopdeurbeveiliging 
(zie gebruiksaanwijzing toebehoren).

• Wanneer de poort niet is voorzien van een loopdeur en in de garage
geen tweede ingang aanwezig is - monteer een ontgrendelslot of
bowdenkabel voor ontgrendeling van buitenaf (zie gebruiksaanwij-
zing toebehoren).

De besturing resetten
• Druk toets (3) zolang in tot de LED (x.8) uit gaat.

• LED uit - krachtwaarden gewist. Laat toets (3) los.
33
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Toebehoren
De genoemde toebehoren kunnen bij alle SOMMER-garagepoortaan-
drijvingen worden toegepast. Meer toebehoren vindt u in de catalogus of
vraag uw dealer ernaar. 

Loopdeurbeveiliging
Wanneer in de poort een loopdeur is gemonteerd, moet een loopdeurbevei-
liging gemonteerd en aangesloten worden.

Bowdenkabel
Wanneer er geen loopdeur of afzonderlijke ingang naar de garage 
aanwezig is, moet een van buitenaf bedienbare noodontgrendeling worden
gemonteerd. Met de bowdenkabel kunt u de noodontgrendeling verlengen
vanaf de aandrijving tot de poort. Monteer bij toepassing van een curve-
arm, een verlengde duwstang of bij een vleugelpoortbeslag de lange bow-
denkabel.

Ontgrendelslot
Als alternatief voor de bowdenkabel.

Verstelbare duwstang
Wanneer de minimale afstand tussen het hoogste looppunt van de poort en
het plafond kleiner is dan 35 mm, dan moet de aandrijving verder van de
poort verwijderd gemonteerd worden en moet de standaard duwstang 
worden vervangen door een verstelbare duwstang.

Curve-arm
Is slechts nodig bij binnen de gevel draaiende kantelpoorten. 
Opgelet: hierdoor kan de loopweg van de poort maximaal 700 mm korter 
worden. Gebruik een lange bowdenkabel wanneer een van buitenaf
bedienbare noodontgrendeling gewenst is.
Aanwijzing!
Bij montage van een curve-arm verlaagt de nuttige doorrijhoogte met 
160 mm.

Vleugelpoortbeslag
Dit beslag is nodig voor naar buiten draaiende vleugelpoorten. 
Neem voor speciale vleugelpoortuitvoeringen contact op met uw 
leverancier.

Sectionaalpoort
Bij de volgende poorten moet een sectionaalpoortbeslag worden toege-
past:
- enkelwandige poorten
- poorten met een breedte vanaf ongeveer 3,5 m
- met een plafondrail

Vergrendelset en scharnierbruggen
Wanneer de poort is voorzien van een schaarmechanisme (standaard kan-
telpoort) of wanneer de poort in gesloten toestand meer dan 5 cm open
blijft staan, is het aanbevolen een extra vergrendeling in combinatie met
scharnierbruggen en een veerslot (toebehoren) te monteren.

Poortstandindicator
Daarmee kan aangegeven worden of de poort open of gesloten is. Ideaal
voor verbinding met domotica.

Railverlengstuk
Voor het verlengen van de loopweg van de poort. 
Voorbeeld: Bij binnen de gevel draaiende kantelpoorten wordt de loopweg
door toepassen van een curve-arm ongeveer  700 mm verkort.

Plafondophanging
Vanaf een railverlenging van 1,6 m moet tenminste 1 extra plafond-
ophanging worden gemonteerd.

Impulsgevers
Sleutelschakelaar
Openen en sluiten van de poort van buiten. Omdat de knop slechts met
een sleutel bediend kan worden is het openen en sluiten door onbevoeg-
den uitgesloten. Er moet een verbindingsleiding vanaf de behuizing van de 
besturing naar de sleutelschakelaar gelegd worden.

Draadloos codeklavier
Openen en sluiten van de poort van buiten. Omdat het bevel tot openen en
sluiten slechts met een geheime toegangscode gegeven kan worden, is het
openen en sluiten door onbevoegden uitgesloten.
Daar het klavier voorzien is van een geïntegreerde zender hoeft er geen
verbindingsleiding  gelegd te worden.

Draadloze drukknop voor binnen
Openen en sluiten van de poort van binnen. Montage in een normale 
op- of inbouwdoos van een eender welke drukknop. 
Daar de draadloze drukknop voorzien is van een geïntegreerde zender
hoeft er geen verbindingsleiding  gelegd te worden.
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Onderhoud

Belangrijke aanwijzigen
• Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u werkzaamheden

aan het systeem gaat uitvoeren.

• Neem nooit de bewegende poort of andere bewegende delen vast.

• Aan de sluitkanten en het poortmechanisme kunt u gekneld of gekneusd
raken.

• Controleer de veiligheidsvoorzieningen en de beveiligingen elke vier 
weken en verhelp eventueel opgetreden defecten.

• Controleer of alle bevestigingsbouten goed vastgedraaid zijn. Trek de
bouten zonodig na.

• Controleer de poort ten minste eenmaal per jaar volgens de instructie
van de producent.

Kettingen en kettingkanaal reinigen
• Ketting en kettingkanaal (7) zijn erg vuil - met een schone doek 

reinigen

• Ketting één keer per jaar met ‘geleidende’ olie (contact 40)inspuiten.
Gebruik geen vet, olie of anders dan voorgeschreven smeermid-
del !!!!!!

Voorgeschreven smeermiddel: Balistol

26

Controle ja/nee oplossing

Probeer de poort bij het
openen/sluiten met de hand
tegen te houden. Niet de
poort blijven vasthouden.

Stopt de poort bij een lichte
tegendruk?

Aandrijving wordt 
omgekeerd wanneer de 
poort tijdens het sluiten stuit
op een 50 mm hoge hinder-
nis.

ja

nee

• Laat alle instelling zoals ze zijn.

• Verminder de extra kracht, draai de potentiometer zo-
ver linksom (tegen de wijzers van de klok in) tot de
controle het gewenste resultaat geeft. Open en sluit de
poort vooraf tweemaal volledig.

• Schakel de installatie uit en beveilig deze tegen 
opnieuw inschakelen. Schakel de installateur in!

Obstakeldetektie

Procedure zoals 
beschreven, zie 
"Noodontgrendeling".

Poort moet gemakkelijk met
de hand geopend/gesloten
kunnen worden.

ja

nee • Controleer de poort, zie onderhoudshandleiding voor
de poort

•

Noodontgrendeling

Sluit resp. open de poort en
activeer daarbij de 
onderloopbeveiliging.

Actie van de poort zoals is
ingesteld met 
DIP-schakelaar 1, 2 of 3.

ja

nee • Controleer de bedrading, zet de klemmen (zonodig) beter
vast.

• Stel de DIP-schakelaars in

• Schakel de installatie uit en beveilig deze tegen 
opnieuw inschakelen. Schakel de installateur in!

Onderloopbeveiliging, indien aanwezig

Sluit resp. open de poort en
onderbreek daarbij de straal
van de fotocellen.

Actie van de poort zoals is
ingesteld met 
DIP-schakelaar 1, 2 of 3

ja

nee • Controleer de bedrading, zet de klemmen (zonodig) beter
vast.

• Stel de DIP-schakelaars in

• Reinig de fotocellen

• Stel de fotocellen in

• Schakel de installatie uit en beveilig deze tegen 
opnieuw inschakelen. Schakel de installateur in!

Fotocellen, indien aanwezig

Garageverlichting van de besturing vervangen
• Stekker uit het stopcontact trekken.

• Schroef (1) verwijderen. Deksel van de behuizing (2) nemen.

• Lampje (2) naar links draaien en uit de fitting trekken.

• Nieuwe lampje (24 volt, 21 watt, aanduiding BA 15 S) in de
fitting steken en naar rechts draaien totdat het inklikpunt is bereikt.

Zekeringen vervangen
• Stekker uit het stopcontact trekken.

• Schroef (1) verwijderen. Deksel van de behuizing (2) nemen.

• De besturing (3) uit de aansluitconnector trekken.

• Vervang de defecte zekering, alle zekeringen 1 A traag
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Vierwekelijks onderhoud

mogelijke oorzaak

• Obstakeldetectie werkt naar
behoren

• Potentiometer tegen rechter
aanslag gedraaid. Extra 
kracht te hoog ingesteld.

• Besturing defect

• Alles in orde!

• Poort klemt

•

• Alles in orde!

• Kabelbreuk, klem los 

• Instelling DIP-schakelaar 
veranderd

• Onderloopbeveiliging defect

• Alles in orde!

• Kabelbreuk, klem los

• Instelling DIP-schakelaar 
veranderd

• fotocellen vervuild

• fotocellen versteld (houder
verbogen)

• fotocellen defect
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Hulp bij storingen

Storingen aan de aandrijving kunt u aan de hand van de volgende tabel verhelpen. Wanneer u er niet uit komt kunt u uw dealer om advies vragen.

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing

Aandrijving en verlichting funktioneren niet 

Aandrijving reageert niet bij bediening met de
handzender

Poort stopt bij het sluiten, keert om voor onge-
veer 10 cm en stopt

Poort stopt bij het openen

Geen verlichting bij het sluiten en openen van
de poort

De aandrijving kan alleen via de drukknop
worden bediend

Aandrijving sluit de poort niet

Aandrijving opent de poort, maar reageert
daarna niet meer op opdrachten via de 
drukknop of handzender

De waarschuwingslamp brandt niet

Poortsnelheid vertraagd bij het openen en
sluiten 

Geen netspanning

Zekering voor de stroomkring van de
garage is doorgeslagen

Batterij van de handzender is leeg

Handzender is niet opgeslagen in de
ontvanger.

De handzender blijft constant uitzen-
den omdat een toets klem zit

Detectie van een obstakel 

Verkeerde krachtwaarden opgeslagen

Extra kracht te klein

Detectie van een obstakel 

Verkeerde krachtwaarden opgeslagen

extra kracht te klein

Lampje defect

Handzender is niet opgeslagen in de
ontvanger.

Ontvanger defect

Handzender defect

Veiligheidsingang geactiveerd 
(bijv. fotocellen defect)

Voeding aandrijving is onderbroken 
geweest

Veiligheidsingang geactiveerd 
(bijv. fotocellen defect)

Zekering defect

Waarschuwingslamp defect

Ketting en rail vervuild

Ketting en rail met verkeerde olie 
gesmeerd

Nakijken met behulp van een andere verbruiker, 
b.v. een boormachine

Zekering vervangen

Batterij door een nieuwe vervangen

Sla de handzender op in het geheugen van de ontvanger

Maak de toets los of vervang de handzender

Obstakel verwijderen. Poort d.m.v. de drukknop volledig openen

Wis de krachtwaarden en sla ze opnieuw op. Verhoog de extra 
kracht pas wanneer dit niet helpt.

Potentiometer bijstellen, Zie hoofdstuk „krachtinstelling“

Obstakel verwijderen. Poort d.m.v. de drukknop volledig sluiten

Wis de krachtwaarden en sla ze opnieuw op. Verhoog de extra 
kracht pas wanneer dit niet helpt.

Regel de potentiometer bij. Zie 'extra kracht instellen'

Lampje vervangen. Zie hoofdstuk ‘garageverlichting van de bestu-
ring vervangen’

Sla de handzender op in het geheugen van de ontvanger

Vervang de besturing

Vervang de handzender

Repareer de fotocellen 

Bij de eerste opdracht na de stroomonderbreking opent de
aandrijving de poort volledig.

- Repareer de fotocellen 
- Verwijder het obstakel uit de straal van fotocellen
- Verkeerde aansluitingen

Vervang de zekering 

Vervang de lamp 

Reinig de ketting en rail en smeer deze opnieuw, zie "Nazicht en 
onderhoud"

Reinig de ketting en rail en smeer deze opnieuw, zie "Nazicht en 
onderhoud"

Demontage Garantie en klantenservice
Veiligheidsinstructies naleven !

De werkvolgorde is in omgekeerde volgorde als de in hoofdstuk ‘montage’
beschreven volgorde. De beschreven instelwerkzaamheden 
vallen weg.

De garantie is geheel volgens de wettelijke bepalingen. Neem voor 
eventuele garantieaanspraken contact op met uw dealer. De garantieaan-
spraken hebben uitsluitend betrekking op het land waarin de aandrijving
werd gekocht.

Batterijen en gloeilampen vallen niet onder de garantie.

Indien u onze klantenservice, reserveonderdelen of toebehoren nodig
heeft, kunt u contact opnemen met uw dealer.

We hebben geprobeerd om deze montage- en gebruiksaanwijzing (MGA)
zo overzichtelijk mogelijk te maken. Wanneer u suggesties heeft voor een
betere indeling of wanneer u onderdelen in deze gebruiksaanwijzing mist,
verzoeken we u om uw gewaardeerde mening/voorstel te sturen naar:

Fax.: 0049 / 7021 / 8001-53

email: doku@sommer-torantriebe.de


