Instructiekaart

Automatische schuifdeur

Automatische schuifdeur

Onderhoud
Dagelijks
controleren:

•
•

Wekelijks:

•
•

Maandelijks:

•
•

Jaarlijks:

•
•

N.B.:

Veiligheids- en bedieningsinstructies

Nood- en veiligheidsvoorzieningen en algemene werking van de deur.
Vloerconditie; voorkom risico's van uitglijden of struikelen en vermijd
overmatig vuil in de deur.
Reinig de ondergeleidingsrail (indien aanwezig) met een stofzuiger.
Reinig de geanodiseerde, gemoffelde en/of roestvrij stalen oppervlakken
met een vochtige doek.
Reinig alle borstels met een stofzuiger.
Reinig het geanodiseerde, gepoedercoate en/of roestvrij stalen oppervlak
met een vochtige doek en een niet-agressief reinigingsmiddel. Roestvrijstalen
oppervlakken moeten volgens de onderstaande instructies worden gereinigd.
De automatische schuifdeur dient éénmaal per jaar een grote onderhoudsbeurt
te krijgen.
Controleer opschuimende strips indien men een brandwerende deur heeft.
Laat dit altijd door Boon Edam of uw dealer uitvoeren.

•

Zorg ervoor dat het onderhoud correct wordt vastgelegd in het logboek binnen in de deur.

•

Gebruik geen water in de nabijheid van de aandrijfunits en de besturingskasten.

Bedieningspaneel
Bedieningspaneel, functies
Bedieningspaneel, vergrendelen
Onderhoud
Reinigingsinstructies
Uitleg van de symbolen

Let op!

Buiten
Binnen

Waarschuwing!
•

Schakel de voedingsspanning uit wanneer u onderhouds- en/of andere werkzaamheden
uitvoert aan de automatische schuifdeur.

Reinigingsinstructies
Brandwerende veiligheidsbeglazing :
•
Schoonmaken met voldoende schoon water en een zachte doek of spons die geen
zand, stof of andere onzuiverheden bevat. Na het schoonmaken het overtollige water
verwijderen en goed nadrogen.
•
Bij ernstige vervuiling kan men een niet agressief schoonmaakmiddel toepassen, goed
naspoelen met schoon water.
•
Verwijder vuil en stof met een vochtige doek en droog met een schone, zachte doek.
Sensoren:
Voorkom krassen!!
Roestvrij stalen onderdelen:
•
•

Bewegingsmelder is actief.

Beweging van het deurenstel
wordt gestopt.

Gebruik sleutel om het deurenstel
éémalig te openen.
Deurenstel is vergrendeld.

Deurenstel wordt geopend.

Deurenstel is ontgrendeld.
Deurenstel wordt niet geopend.

.
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INFORMATIESTICKERS ZO SPOEDIG MOGELIJK VERWIJDEREN !!

Functie is ingesteld.

Deurenstel is 60 minuten
brandwerend.
Deurenstel is met de hand te
bedienen.

Gebruik een spons om onderdelen schoon te vegen en droog ze met een schone doek.
Breng een gelijkmatige laag inox-spray op het te behandelen oppervlak aan of breng het
aan door het op een schone, droge en zachte doek te spuiten. Veeg het weg met een
schone, droge en zacht doek.
0-20 sec.

Let op !!

Beweging van het deurenstel.

Deurenstel blijft maximaal
20 seconden geopend.

Ruimte is te verlaten.
+

Noodstroomvoorziening.
Na 30 minuten één programeerbare actie.

1x

Geen voedingsspanning.
Optie.

Brandveiligheid:
•
Bevestig geen posters of stickers op het brandwerende glas.
•
Plaats geen ontvlambare voorwerpen voor en/of onder de deur.
•
Blokkeer de deur niet.

Voor meer informatie: raadpleeg de bedieningshandleiding.
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Automatische schuifdeur

V e i l i g h e i d s - e n bedieningsinstructies

B e d i e n i n g s p a n e e l , v e r g re n d e l e n

A. De veiligheidsvoorzieningen

C. De werking bij brand*

1 Omkeer- en stopautomaat.

1 Werking bij brand.*

Bedrijfsmodus

1 Bedieningspaneel is vergrendeld.

L OC K ?

Automatisch.
Nacht.

.
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2 Noodstroomvoorziening.*

m
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Open.

.

in

0m

6

Handbediend.

Bedieningspaneel
A. Het bedieningspaneel
+

30 min.
max.

Uitgang.

2 Bedieningspaneel functioneel (ontgrendeld).

UN L OC K

Bedieningspaneel, functies

3 Noodontgrendeling.*

1 Handbediening.

2 Open.
B. De werking van de elektromechanische vergrendeling*
Toetsen

1 Failsecure.*

C-toets (Cancel)
Menu verlaten
Input annuleren.

1 Reset.

3 Automatische stand.

OK-toets
Input bevestigen.

+
30 min.
max.

2 Failsafe.*
Pijl-toets
Verkorte keuze.

+
30 min.
max.

3 Sleutelimpulsschakelaar.*

Symbols
Doorgangsbreedte
• Winter = beperkte doorgangsbreedte.
• Zomer = gehele doorgangsbreedte.

4 Winterstand / zomerstand.

?
5 Eénrichtingsstand (uitgaand).

Modus-symbool
• Toont de mogelijke modus
(zie quick start-up guide).
Selectie frame (actief en gereserveerde modus)
• Toont aan wat momenteel geselecteerd is.
Selectie frame (actief modus)
• Toont aan wat momenteel geselecteerd is
maar het is overruled door een prioriteitsbediening
(bijv. sleutelschakelaar).
Selectie
• Geeft aan voor welke modus gekozen is.
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6 Nacht.
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