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1 Veiligheidsvoorschriften: 
 

Lees deze handleiding aandachtig door alvorens aan te vangen met werkzaamheden  
aan deze besturing. 

  
 

LET OP: Alvorens aanvang van werkzaamheden aan deze besturing, dient eerst de 
voedingsspanning te worden verbroken. Het uitvoeren van werkzaamheden aan deze  
besturing onder spanning is levensgevaarlijk & kan ernstig letsel veroorzaken! 
Alleen gekwalificeerd personeel met juiste uitrusting en kennis zijn toegelaten om aan 
deze besturing werkzaamheden uit te voeren. Onder gekwalificeerd personeel wordt 
verstaan: personen welke vertrouwd zijn met het installeren, configureren, 
inbedrijfname & werking van handbediende schuifdeuren. Zij moeten in staat zijn de 
complete installatie te beoordelen, mogelijke gevaren te herkennen en de nodige 
beveiligingen aan te brengen. 

 

Veiligheidsrelevante voorschriften: 
Bij installatie, inbedrijfsname, onderhoud en controle van de besturing dienen de voor de 
specifieke geval van toepassing zijnde veiligheids- en ongevallen-preventievoorschriften in acht 
te worden genomen. U dient vooral de plaatselijk geldende Brandbestrijdings- & 
ongevallenpreventievoorschriften (zonder aanspraak op volledigheid) in acht te nemen. 
 
Montage: 

Voor een degelijke, professionele montage van deze besturing dienen o.a. de volgende punten 
gecontroleerd en nagezien te worden: 

 De besturing dient in een goede, degelijke behuizing te zijn gemonteerd welke voldoet 
aan de nodige eisen t.b.v. de situatie ter plaatse. 

 Om aan de benodigde IP-waarde te voldoen, dienen eventueel de kabeldoorgangen te 
worden vervangen. Eventueel dienen verdere afdichtingsmaatregelen getroffen te 
worden. 

 PVC geïsoleerde bekabeling dient alleen in binnenruimten te worden toegepast. 
 De fase van de voeding dient tegen kortsluiting en overbelasting te zijn gezekerd met een 

zekering.  
 In geval van een vaste voedingsleiding met 16A stekker geld: monteer een 16A. 

Wandcontactdoos in de directe nabijheid van de besturing en zeker de voeding af 
conform geldende normen/richtlijnen. Condoleer na montage van de besturing en de 
voedingsleiding met wandcontactdoos of de schroefverbindingen degelijk zijn 
aangedraaid en of alles op de juiste wijze is aangesloten. 

 In geval van een aansluiting op de installatie geld het volgende: Sluit de besturing aan 
middels een vaste voedingsleiding en zeker de voeding af zoals eerder aangegeven. Ter 
onderbreking van de voeding dient een meerpolige schakelaar in de directe nabijheid van 
de besturing gemonteerd te zijn welke alle polen dient te onderbreken bij uitschakeling. 
Let op: de toegepaste schakelaar dient een contactopening te hebben welke voldoet aan 
de overspanning categorie III t.b.v. volledige scheiding. 

 Er dient een gevaren analyse van de complete installatie opgesteld te worden. Let hierbij 
op de betreffende deur of poort goed beveiligd is en dat deze geen beknellingsgevaar 
kan vormen. 

 De installatie moet tenminste voldoen aan de Europese en plaatselijke geldende 
wetgevingen en normen. 

 De technische gegevens van eventueel toegepaste externe componenten zoals bijv.: 
rook- & temperatuurdetectoren dienen gecontroleerd te worden. Deze mogen de max. 
toelaatbare belasting van de besturing niet 
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2 Werking: 
 
Deze besturing verzorgd de 24VDC voedingsspanning voor de elektromagnetische blokkering van 
een handbediende schuifdeur zodat de deur blijft staan.  
Als de 24VDC wegvalt zal de deur gaan sluiten doormiddel van contragewichten. 
 
Op de besturing kan onder andere een potentiaalvrij maakcontact (N.O.) of verbreekcontact 
(N.C.) (instelbaar doormiddel van jumper JP1) van een brandmeldcentrale (BMI) worden 
aangesloten. Als er dan een brandmelding word gegeven zal de 24VDC op de uitgang X4 voor 
minimaal 2 minuten worden uitgeschakeld zodat de deur doormiddel van contragewichten sluit. 
De 2 minuten gaan pas in als de brandmelding voorbij is. 
 
Als er geen brandmeldcentrale (BMI) aanwezig is kunnen er ook rookmelders of warmte 
detectoren direct worden aangesloten als deze een potentiaalvrij verbreekcontact (N.C.) als 
uitgang hebben. Als het contact van tenminste één van deze melders word onderbroken valt de 
24VDC spanning op de uitgang X4 weg zodat de deur zal sluiten. De 24VDC op de uitgang X4 van 
de besturing komt weer terug als de contacten van deze melders weer terug komen. 
 
Op de deksel zit er een testknop. Bij het indrukken van deze testknop zal ook de 24VDC op de 
uitgang X4 worden onderbroken zodat de deur zal sluiten. Als deze testknop langer dan 2 
seconden word vastgehouden, zal de 24VDC op de uitgang X4, 2 minuten lang worden 
onderbroken. Als deze testknop langer dan 2 seconden word ingedrukt als de 2 minuten teller 
nog loopt zal deze weer stoppen en komt na het loslaten van de testknop de 24VDC op de 
uitgang X4 weer terug.  
 
Er is een ingang/connector X6 om een tweede knop, een slagknop op de deksel, op aan te sluiten 
(optioneel). Als deze slagknop dan word ingedrukt valt ook de 24VDC op de uitgang X4 weg en zal 
de deur sluiten. Deze komt weer terug als de slagknop word uitgetrokken.  
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3 Overzicht: 
 
In figuur 1 is een overzicht van de print weergegeven.  
 
Klemmen: 
 
X1  Voeding 230VAC  

L = Fase 
N = Nul 
PE = Aarde 

X2  Aansluiting Temperatuur detectoren type DT713-5R (zie figuur 4) 
 X2.1 = +24V/voeding temperatuurdetector 1 
 X2.2 = -/voeding temperatuurdetector 1 
 X2.3 = N.C. Contact temperatuurdetector 1 
 X2.4 = N.C. Contact temperatuurdetector 1 
 X2.5 = +24V/voeding temperatuurdetector 2 
 X2.6 = -/voeding temperatuurdetector 2 
 X2.7 = N.C. Contact temperatuurdetector 2 
 X2.8 = N.C. Contact temperatuurdetector 2 
X3  Aansluiting  Rookmelders type DP721R (zie figuur 5) 
 X3.1 = +24V/voeding rookmelder 1 (LET OP: + & - NIET OMDRAAIEN!!) 
 X3.2 = -/voeding rookmelder 1 (LET OP: + & - NIET OMDRAAIEN!!) 
 X3.3 = N.C. Contact rookmelder 1 
 X3.4 = N.C. Contact rookmelder 1 
 X3.5 = +24V/voeding rookmelder 2 
 X3.6 = -/voeding rookmelder 2 
 X3.7 = N.C. Contact rookmelder 2 
 X3.8 = N.C. Contact rookmelder 2 
X4 24VDC uitgang voor elektromagnetische blokkering 

X4.1 = +24V (geschakeld)  
 X4.2 = -/GND  
X5  Brandmeldcontact  vanuit brandmeldcentrale (BMI) (potentiaalvrij) 
 X5.1 BM contact N.C. of N.O. instelbaar met JP1 
 X5.2 BM contact N.C. of N.O. instelbaar met JP1 
X6  Slagknop deksel (optie) of jumper indien deze niet aanwezig is 
X7 Testknop deksel 
 
Jumper: 
JP1  Instelling brandmeldcontact (BMI) vanuit centrale (aangesloten op X5) als N.O. of N.C. 

contact: 
 -Jumper over pin 1 en 2 is keuze X5 als N.C. contact. 
 -Jumper over pin 3 en 4 is keuze X5 als N.O. contact. 
 
Zekeringen: 
F1  Primaire zekering 200mAT (glaszekering traag 5 x 20mm). 
F2  Secundaire zekering 1,1A (PTC/zelfterugzettende zekering). 
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Indicatie LED’s: 
 
LED1 Uit: Ingang slagknop (X6) geactiveerd of defect  

Aan: Ingang slagknop (X6) niet geactiveerd  
LED2  Uit: 2 minuten timer geactiveerd/actief (door testknop langer dan 2 seconden te 

bedienen of door activeren brandmeldcontact (BMI) contact (X5)) 
 Aan: 2 minuten timer gedeactiveerd/niet actief 
LED3 Uit: Testknop deksel (X7) geactiveerd of defect 
 Aan: Testknop deksel (X7) niet geactiveerd   
LED4 Uit: Ingang temperatuur detector 1 (X2.3-X2.4) geactiveerd of defect 
 Aan: Ingang temperatuur detector 1 (X2.3-X2.4) niet geactiveerd 
LED5 Uit: Ingang temperatuur detector 2 (X2.7-X2.8) geactiveerd of defect 
 Aan: Ingang temperatuur detector 2 (X2.7-X2.8) niet geactiveerd 
LED6 Uit: Ingang rookmelder 1 (X3.3-X3.4) geactiveerd of defect 
 Aan: Ingang rookmelder 1 (X3.3-X3.4) niet geactiveerd 
LED7  Uit: Ingang rookmelder 2 (X3.7-X3.8) geactiveerd of defect 
 Aan: Ingang rookmelder2 (X3.7-X3.8) niet geactiveerd 
LED8 Uit: Brandmeldcontact (BMI) (X5) geactiveerd of defect of jumper (JP1) niet geplaatst 
 Aan: Brandmeldcontact (BMI) (X5) niet geactiveerd 
 

 

 
Figuur 1 Overzicht print 
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4. Aansluiten 
 
De 230VAC netvoeding voor de besturing word op X1 aangesloten zie figuur 2.  
 

 
Figuur 2 Aansluitklem X1 netvoeding 

De elektromagnetische blokkering word aangesloten op X4 hiervan word de +24V (X4.1) 
geschakeld de – (X4.2) niet geschakeld/permanent zie figuur 3. 
 

 
Figuur 3 Aansluitklem X4 elektromagnetische blokkering 

Op klemmen X2 en X3 kunnen warmte detectoren of rookmelders worden aangesloten. Voor 
iedere melder/detector zijn 4 klemmen aanwezig, zie figuur 4 en 5.  
De eerste twee zijn voor de voeding (LET OP: + & - NIET OMDRAAIEN!!) en de daarop volgende 
voor het schakelcontact als potentiaalvrij N.C. contact uitgevoerd. Bij de ingangen die niet aan 
worden gesloten op melders/detectoren moeten de aansluitingen voor het contact van de 
melders/detectoren worden doorverbonden (met een draadbrug). 
 

 
Figuur 4 Aansluitklem X2 Temperatuur detectoren (links contacten parallel en rechts contacten in serie geschakeld) 
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Figuur 5 Aansluitklem X3 Rookmelders (links contacten parallel geschakeld en rechts contacten in serie) 

Op aansluiting X7 kan als een slagknop met N.C. element worden aangesloten, zie figuur 6. Als 
hierop niets word aangesloten moet een jumper op deze connector worden geplaatst zodat deze 
word doorverbonden.  

 
Figuur 6 Connector X7 aansluiting slagknop (optie) 

Op aansluiting X8 word de testknop aangesloten die zich op de deksel van de behuizing van de 
besturing bevind, zie figuur 7. Deze testknop bezit een N.C. Element.  

 

 
Figuur 7 Connector X8 aansluiting test knop (op deksel) 
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Het brandmeldcontact (BMI) vanuit de brandmeldcentrale word op X5 aangesloten. Doormiddel 
van JP1 kan worden aangegeven of dit een maakcontact (N.O.) of verbreek contact (N.C.) is, zie 
figuren 8 en 9. Als X5 niet word gebruikt en deze is als N.C. ingesteld, doormiddel van JP1, dient 
er een draadbrug te worden geplaatst op deze klem. 
 

 
Figuur 8 Aansluitklem X5 brandmeldcontact (BMI) uitgevoerd als maakcontact (N.O.) jumper JP1 over pin 1 en 2 

 

 

 
Figuur 9 Aansluitklem X5 brandmeldcontact (BMI) uitgevoerd als verbreekcontact (N.C.) jumper JP1 over pin 2 en 3 
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5. Storingen 

 

Installatie reageert niet (alle LED’s zijn 
uit) 

Controleer : 
-De 230VAC voedingsspanning op klem X1, 
indien deze niet aanwezig is controleer daar 
dan de oorzaak van en maak deze in orde.  
-Zekering F1 (200mA traag). Vervang deze 
indien defect. Als deze defect blijft gaan 
controleer dan de besturing op eventuele 
overbelasting. 
-De 24VDC voeding op klemmen X2.1 en X2.2. 
Als deze niet in orde is controleer dan de 
besturing op overbelasting. Schakel de 
voeding uit en neem eventueel extern 
aangesloten componenten los (zoals 
rookmelders/warmte detectoren en de 
elektromagnetische blokkering op X4). 
Schakel de voeding terug in en controleer de 
24VDC spanning opnieuw. Sluit eventueel de 
externe componenten één voor één opnieuw 
aan om de oorzaak te achterhalen. 

Elektromagnetische blokkering word 
niet geactiveerd 

Controleer of alle LED’s branden. Zo niet 
controleer dan of de desbetreffende ingang 
terecht geactiveerd is. Of alle 
doorverbindingen die gemaakt moeten 
worden ook gemaakt zijn. En Jumper JP1goed 
geplaatst is. Controleer de spanning op klem 
X4 of deze in orde is. 

 

 
Specificaties: 
 
Afmetingen behuizing  : L x B x H 205 x 160 x 90  
Voeding : 230VAC (afgezekerd met 200mAT 20x5mm glaszekering) 
Stuurspanning : 24VDC 1000mA afgezekerd door PTC/zelfterugzettende  
   zekering. 
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Uw installateur: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RDA B.V. | Parallelweg 3b | 5165 RE Waspik | T +31 (0) 416 66 00 44 | E info@rda-bv.nl | www.rda-bv.nl 

 
 
 
 
 
 

 
Dit symbool (doorgekruiste vuilnisbak) betekent dat de eindgebruiker apart van de het 
huishoudelijk afval, voor de verwijdering van dit product dient te zorgen. Het doel van de 
identificatie met het betreffende symbool is de verwijdering van elektrische en elektronische 
huishoudelijke apparaten als “onsorteerbaar afval” tot een minimum te beperken, zodat belasting 
op het milieu en de gezondheid kan worden vermeden. 

 

http://www.rda-bv.nl/

