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ALGEMENE WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR

Belangrijke veiligheidsinstructies.
Volg alle instructies op; een onjuiste installatie kan tot ernstig letsel leiden.
Lees, alvorens met uw werkzaamheden te beginnen, ook de algemene waarschuwingen voor de gebruiker.
Dit product mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor het expliciet is bestemd. Elk ander gebruik moet als
gevaarlijk worden beschouwd.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die is veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd en
onverstandig gebruik.
Het product waar deze handleiding bij hoort, wordt volgens de machinerichtlijn 2006/42/EG gedefinieerd als een nietvoltooide machine.
Een niet-voltooide machine is een samenstel dat bijna een machine vormt maar dat niet zelfstandig een bepaalde
toepassing kan realiseren.
Niet-voltooide machines zijn uitsluitend bedoeld om te worden ingebouwd in of samengebouwd met andere machines,
andere niet-voltooide machines of apparaten, tot een machine waarop de machinerichtlijn 2006/42/EG van toepassing is.
De eindinstallatie moet conform de machinerichtlijn 2006/42/EG en de geldige toepasselijke Europese normen zijn.
De producent wijst iedere aansprakelijkheid af voor het gebruik van niet-originele producten. Dergelijk gebruik maakt
tevens de garantie ongeldig.
Alle in deze handleiding aangegeven verrichtingen mogen uitsluitend door bekwaam en gekwalificeerd personeel worden
uitgevoerd en met inachtneming van de geldende wetgeving.
De plaatsing van de kabels, de installatie, de aansluiting en de keuring moeten op professionele wijze worden uitgevoerd
en met inachtneming van de geldende normen en wetten.
Vergewis u ervan dat tijdens de installatie de stroom is uitgeschakeld.
Controleer of de installatieplek geschikt is voor het aangegeven temperatuurbereik.
Monteer de automatisering niet op elementen die door kunnen buigen. Voeg, indien nodig, versterkingen toe aan de
bevestigingspunten.
Zorg ervoor dat de automatisering op haar installatieplek niet nat wordt gemaakt door directe waterstralen
(sproeisystemen, hogedrukreinigers, etc.).
Zorg ervoor dat, conform de installatievoorschriften, het voedingsnet voorzien is van een meerpolige
onderbrekingsschakelaar die beveiliging biedt bij omstandigheden die gelden voor overspanningscategorie III.
Omhein naar behoren de hele plek om de toegang van onbevoegden, in het bijzonder minderjarigen en kinderen, te voorkomen.
Zorg er bij handmatige verplaatsing voor dat er voor elke 20 kg een persoon is; bij niet-handmatig verplaatsen dienen er geschikte
middelen te worden gebruikt voor een veilige verplaatsing.
Gebruik geschikte beveiligingsinrichtingen om mogelijke mechanische risico's te vermijden als gevolg van de aanwezigheid van
personen binnen het bewegingsgebied van de automatisering.
De elektrische kabels moeten door daarvoor bestemde buizen, geleiders of goten worden geleid teneinde geschikte bescherming tegen
mechanische schade te garanderen.
De elektrische kabels mogen niet in contact komen met onderdelen die tijdens de werking heet kunnen worden (bijvoorbeeld: motor en
transformator).
Alvorens te beginnen met de installatie dient u te controleren of het geleide deel in goede mechanische staat verkeert en of het goed
opent en sluit.
Het product mag niet worden gebruikt om een geleid deel met een voetgangersdeur te automatiseren, tenzij de werking alleen met de
voetgangersdeur in veiligheidsstand activeerbaar is.
Verifieer of de beweging van het geleide deel geen beknelling kan veroorzaken tussen het geleide deel en de vaste delen rondom.
Alle vaste bedieningen moeten na de installatie duidelijk zichtbaar zijn en zich op een zodanige plek bevinden dat het geleide deel direct
zichtbaar is, maar toch ver van de bewegende delen. Als er een hold-to-run-bediening is, moet deze op een minimale hoogte van 1,5 m
van de grond en buiten het bereik van onbevoegden geïnstalleerd worden.
Indien deze nog niet aanwezig is, breng een permanente sticker aan waarop aangegeven staat hoe de handmatige ontgrendeling bij het
bijbehorende aandrijfelement gebruikt moet worden.
Controleer of de automatisering goed afgesteld is en of de eventuele bijbehorende beveiligingen en beschermingen, evenals de
handmatige ontgrendeling, goed werken.
Voor de overhandiging aan de gebruiker dient te worden gecontroleerd of de installatie voldoet aan de geharmoniseerde normen en
essentiële vereisten in de machinerichtlijn 2006/42/EG.
Eventuele restrisico's moeten door middel van geschikte en duidelijk zichtbare pictogrammen worden aangegeven en de betekenis ervan
moet aan de eindgebruiker worden uitgelegd.
Na de voltooiing van de installatie moet het identificatieplaatje van de machine op een goed zichtbare plek worden gemonteerd.

Mogelijk gevaarlijke punten voor personen

Verboden toegang tijdens de beweging.
Gevaar voor beknelling.
Gevaar voor beknelling van handen.
Gevaar voor beknelling van voeten.
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Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de producent of de geautoriseerde technische
service of in ieder geval door iemand met een soortgelijke bevoegdheid, om gevaar te voorkomen.
Bewaar deze handleiding in het technische informatieblad samen met de handleidingen van de andere apparaten die
gebruikt worden voor de realisatie van de automatiseringsinstallatie.
Zorg ervoor dat u de eindgebruiker alle gebruikershandleidingen overhandigt die bij de producten horen waaruit de
uiteindelijke machine bestaat.

GEGEVENS EN INFORMATIE OVER HET PRODUCT
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Legenda
Dit symbool staat bij tekst die aandachtig dient te worden gelezen.
Dit symbool hoort bij veiligheidsinstructies.
Dit symbool geeft informatie aan die u aan de gebruiker van het product moet verstrekken.
De maten zijn, tenzij anders vermeld, in millimeters.

Beschrijving
Ondergrondse, onomkeerbare motor voor draaihekken tot 3,5 m per vleugel met regelbare vleugelstop bij sluiten.
Ondergrondse, onomkeerbare motor voor draaihekken tot 1,3 m per vleugel met regelbare vleugelstop bij sluiten (snelle uitvoering).
Ondergrondse, onomkeerbare motor met encoder voor draaihekken tot 3,5 m per vleugel met regelbare vleugelstop bij sluiten.

Gebruiksbestemming
De ideale, onzichtbare oplossing voor toepassingen op afsluitingen bij woningen en appartementencomplexen
Elke andere installatie en soorten gebruik die niet overeenstemmen met wat is voorgeschreven in deze handleiding, zijn verboden.

Beschrijving van de onderdelen
1 - Motor
2 - Hendel voor de bewegingsoverbrenging
3 - Arm van de motor
4 - Schroef voor de afstelling van het eindaanslagpunt bij de sluiting
5 - Schroef voor de afstelling van het eindaanslagpunt bij de opening

6 - Hendel voor de koppeling van de ontgrendeling
7 - Beugel voor bevestiging aan het hek
8 - Ondergrondse behuizing
9 - Kap
10 - Kleine bevestigingselementen

226

340

200

200

145

145
Gebruikslimieten
Het wordt aanbevolen altijd een elektrisch slot te installeren om te garanderen dat het hek goed wordt gesloten.
De installatie van een elektrisch slot is verplicht bij onomkeerbare motoren en bij vleugels langer dan 2,5 m.
MODELLEN
Vleugellengte (m)
Vleugelgewicht (kg)

FROG-A
3,5
*400

2.5
*600

FROG-AE
2
800

-

3.5
*400

2.5
*600

2
800

-

FROG-AV
1.3
300

Technische specificaties
MODELLEN
Voeding (V - 50/60 Hz)
Motorvoeding (V)
Vermogen (W)
Opgenomen stroom (A)
Bedrijfstemperatuur (°C)
Koppel (Nm)
Duur opening naar 90° (s)
Cycli/uur
Opeenvolgende cycli
Thermische beveiliging motor (°C)
IP-Beschermingsgraad
Isolatieklasse

FROG-A
230 AC
230 AC 50/60 Hz
460
1,9
-20 ÷ +55
320
18
11
3
150
67
I

FROG-AE
230 AC
230 AC 50/60 Hz
460
1,9
-20 ÷ +55
320
18
11
3
150
67
I

FROG-AV
230 AC
230 AC 50/60 Hz
300
2,5
-20 ÷ +55
240
9
150
67
I

Kabelsoorten en minimale diktematen
Kabellengte (m)
Motorvoeding 230 V AC
Micro-eindschakelaars

tot 20
3G x 1,5 mm2
*aant. x 0,5 mm2

20 tot 30
3G x 2,5 mm2
*aant. x 0,5 mm2

*aant. = lees de montage-instructies van het product - Let op: de maten van de kabels kunnen variëren afhankelijk van het motorvermogen en de
kabellengte.
Gebruik met een voeding van 230 V en bij buitentoepassing kabels van het type H05RN-F conform 60245 IEC 57 (IEC); gebruik bij binnentoepassing
kabels van het type H05VV-F conform 60227 IEC 53 (IEC). Voor voedingen tot 48 V kunnen er kabels van het type FROR 20-22 II conform EN 50267-2-1 (CEI)
worden gebruikt.
Als de kabels een andere lengte hebben dan de in de tabel voorgeschreven lengte, bepaalt u hun doorsnede aan de hand van de effectieve
stroomopname door de aangesloten apparaten en volgens de voorschriften van de norm NEN-EN-IEC 60204-1.
Voor seriegeschakelde belastingen op dezelfde lijn dient u de afmetingen van de kabel te bepalen aan de hand van de stroomopname en de effectieve
afstanden. Voor aansluiting van producten die niet in deze handleiding in aanmerking zijn genomen, geldt de documentatie die bij deze producten hoort.
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Afmetingen

INSTALLATIE
De illustraties dienen slechts als voorbeelden, aangezien de ruimte voor de bevestiging van de automatisering en de uitrustingen varieert afhankelijk van
de plaats van installatie. De technicus die het systeem installeert zal de meest geschikte oplossing moeten kiezen.
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De afbeeldingen hebben betrekking op de installatie van de motor aan de rechterkant.

Verrichtingen vooraf
De verrichtingen die voor de installatie moeten worden uitgevoerd zijn de plaatsing van de ondergrondse behuizing en de bevestiging van de
ontgrendelingssystemen. Raadpleeg de installatiehandleidingen van deze producten.

De motor gereedmaken
Steek de stelschroef voor het eindaanslagpunt bij de sluiting in de arm van de motor.
A Rechts geïnstalleerde motor
B Links geïnstalleerde motor

De motor bevestigen
Open de vleugel met de hand.
Plaats de motor op de pennen met schroefdraad van de behuizing en zet hem vast.

De eindaanslagpunten met de mechanische eindaanslagen bepalen
Open handmatig de vleugel tot het gewenste punt.
De vleugel kan tot maximaal 110° worden geopend.
Draai de stelschroef voor het eindaanslagpunt bij de opening los tot hij tegen de behuizing komt.
Draai de moer aan om de positie van de schroef te blokkeren.

Sluit de vleugel met de hand.
Draai de stelschroef voor het eindaanslagpunt bij de sluiting los tot hij tegen de transmissiehendel komt.
Draai de moer aan om de positie van de schroef te blokkeren.
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Smeer de transmissiehendel.
Plaats de transmissiehendel zoals aangegeven in de afbeeldingen.

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN
Voordat u aan de stuurkast gaat werken, dient u de netspanning uit te schakelen en de batterijen, indien aanwezig, te verwijderen.
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Zorg voor aftakdozen IP67 met klemmenborden voor de aansluitingen.

Motor met encoder
1 Blauwe kabel
2 Bruine kabel
3 Zwarte kabel
4 Geel-groene kabel
5 Groene kabel
6 Witte kabel
7 Mantel voor de aarding

A
B

Voedingskabel
Kabel van de encoder

L

N

Controleer of de motor in de juiste richting draait en verwissel eventueel de aansluitingen van de bruine en zwarte kabel.

Controleer of de motor in de juiste richting draait en verwissel eventueel de aansluitingen van de bruine en zwarte kabel.
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Motor zonder encoder
1 Blauwe kabel
2 Bruine kabel
3 Zwarte kabel
4 Geel-groene kabel
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AFSLUITENDE VERRICHTINGEN

OPENING NAAR BUITEN
Hierna wordt de enige verrichting beschreven die afwijkt van de standaardinstallatie.

De motor gereedmaken
Steek de stelschroef voor het eindaanslagpunt bij de sluiting in de arm van de motor.
A Rechts geïnstalleerde motor
B Links geïnstalleerde motor

CAME S.p.A. is houder van het ISO-certificaat voor milieumanagement UNI EN ISO 14001 en past deze norm toe in zijn fabrieken om het milieu te
beschermen. CAME beschouwt milieubehoud als een van de steunpilaren van zijn bedrijfs- en marktbeleid en verzoekt u dit tevens in acht te nemen door
simpelweg enkele eenvoudige afvalvoorschriften na te leven:
AFVALVERWERKING VAN DE VERPAKKING
De verpakkingsonderdelen (karton, plastic, etc.) kunnen eenvoudigweg met het stedelijk afval worden verwerkt en hoeven alleen gescheiden te worden voor de
recycling.
Voordat u het afval verwerkt, dient u altijd de voorschriften terzake te controleren die gelden in het land van installatie.
VERVUIL HET MILIEU NIET MET AFVAL!
HET PRODUCT AFDANKEN
Voor onze producten zijn verschillende materialen gebruikt. Het meeste afval (aluminium, plastic, ijzer, elektrische draden) wordt ingedeeld als vast stedelijk afval.
Dit afval kan worden gerecycled via een erkend bedrijf dat gescheiden afval ophaalt.
Andere onderdelen zoals printplaten, zenderbatterijen, etc. kunnen echter vervuilende stoffen bevatten.
Deze moeten daarom bij erkende afvalbedrijven worden ingeleverd voor de verwerking van schadelijk afval.
Voordat u het product ontmantelt, dient u altijd de voorschriften terzake te controleren die gelden in het land waar u het afval verwerkt.
VERVUIL HET MILIEU NIET MET AFVAL!

CAME S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941
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ONTMANTELING EN AFVALVERWERKING

