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steenboor 6 mm.

staalboor 6 mm.

staalboor 12,5 mm.

boormachine waterpas

stelstift

kniptang platte schroevendraaier en kruiskop schroevendraaier

ca.

ca.
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geel/groen
blauw
bruin
zwart
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Fotocel
Kabel
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Speciale instellingen
De instelling kan worden gewijzigd via de dipswitches

Onderloopbeveiliging 
Input 1 is geconfigureerd voor een  
onderloopbeveiliging (fabrieksinstelling)

Vroege waarschuwingsfase
Zodra de vroege waarschuwingsfase is ingesteld brandt de  
lamp 4 seconden voordat de bediening opstart. 

Onderloopbeveiliging
Als de sluitende deur een obstakel tegenkomt stopt de bediening en 
gaat de deur open tot aan de OPEN eind-van-de-beweging-positie. 

Waarschuwing tegen meetrekken
Een externe fotocelbeveiligingsapparaat om personen te detecteren 
die gevaar lopen om naar binnen getrokken te worden. Als de fotocel 
onderbroken wordt terwijl de deur sluit of opent, stopt deze direct.

Automatische sluitmodus
Druk op de knop om de deur te openen. Zet switch S3 aan na de  
gewenste openingstijd. In deze modus zijn fotocellen vereist.

Input 1 is geconfigureerd voor een  
elektrische onderloopbeveiliging met 1K2  
weerstand
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Novorol NL
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• Bedieningsinstructies

• Onderhoud en controle

• Storingshandleiding

• Diagnosescherm

• Overeenstemmingsverklaring
   -Technische gegevens

• Inspectielogboek

• Algemene informatie

• Veiligheid
Lees eerst zorgvuldig de  bedieningsinstructies van 
begin tot eind alvorens aan de slag te gaan met het 
product, in het bijzonder het deel getiteld  
“Veiligheid”en de daaraan gerelateerde  
veiligheidsinstructies. Het is belangrijk dat u datgene 
wat u heeft gelezen ook volledig heeft begrepen.  
Dit product kan gevaarlijk zijn indien het niet gebruikt 
wordt overeenkomstig de instructies. 
Elke schade voortkomend uit het niet naleven van 
deze instructies zal de producent vrijstellen van enige 
aansprakelijkheid.

• Verklaring van de symbolen

             WAARSCHUWING: DREIGEND GEVAAR
             Dit symbool geeft aan dat er instructies  
             worden gegeven die, indien niet correct op 
             gevolgd, kunnen leiden tot ernstige verwonding.

              WAARSCHUWING: risico op elektrische schok        
              Installatie alleen uit te voeren door gecertificeerd    
              elektricien. 

              Dit symbool geeft aan dat er instructies 
              worden gegeven  die, indien niet correct  
              opgevolgd, kunnen leiden tot storingen en/of  
              fouten in de uitvoering van de opdracht. 

              Verwijzing naar tekst en cijfer. 

• Gebruikersveiligheid
Door het veiligheidsadvies en de instructies op te 
volgen die worden verstrekt in deze handleiding, kan 
men verwondingen aan personen en beschadiging 
van bezittingen tijdens het uitvoeren van werk met 
en aan het product voorkomen. Het niet opvolgen van 
het veiligheidsadvies en de instructies die worden 
verstrekt in deze handleiding verleent de fabrikant, 
of zijn geautoriseerde vertegenwoordiger, ontheffing 
van iedere aansprakelijkheid en nietigverklaring 
van schadeclaims. Dit geldt eveneens voor het niet 
opvolgen van de regels voor ongelukspreventie en de 
generale veiligheidsregels die van toepassing zijn op 
de gebruiksmarge. 

• Gevaren die uit dit product kunnen voortkomen
Het product werkt met hoge elektrische spanning. 
Voordat u aan elektrische installaties gaat werken 
dient u met het volgende rekening te houden:
1. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is
2. Beveilig tegen opnieuw inschakelen 
3. Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld en het  
    product niet onder spanning staat

• Onderdelen
             Gebruik alleen de originele onderdelen van de  
             fabrikant. Foute of defecte onderdelen kunnen  
             schade of storingen  veroorzaken,  of zelfs  
             totaal falen van het product.

• Wijzigingen en aanpassingen van het product
Om risico’s te voorkomen en zeker te zijn van optimale 
werking, mag het product niet worden onderworpen 
aan eventuele wijzigingen, aanpassingen of 
omzettingen die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn 
door de fabrikant.

• Demontage
Demontage wordt uitgevoerd in omgekeerde volgorde 
van de montage-instructies.

 

• Verwijdering en verwerking
U dient zich te houden aan de voorschriften die van 
toepassing zijn in het land van verwijdering en/of 
verwerking.

• Typeplaatje
Het typeplaatje voor de besturing zit aan de zijkant van 
de besturingskast. Neem het opgegeven vermogen 
in acht.
Het typeplaatje voor de deur is geplaatst op de  
lamellen van het scherm.

• Verpakking
Het verpakkingsmateriaal dient steeds op een voor het 
milieu verantwoorde wijze en volgens de ter plaatse 
hiervoor geldende voorschriften te worden verwijderd.

• Garantievoorwaarden
De aankoper wordt een garantie toegekend voor 
het veilig en betrouwbaar werken van de Novoferm 
garagedeur voor een periode van 10 jaar vanaf de 
aankoopdatum. Deze garantie is afhankelijk van de 
regelmatige controle en het onderhoud van het product, 
in overeenstemming met de montagehandleiding. 
Tijdens de garantieperiode verplicht de fabrikant zich 
ertoe om kosteloos elk product te herstellen dat te  
lijden heeft gehad van  een bewezen falen van de  
veilige en betrouwbare werking ervan, op voorwaarde 
dat de veren, kabels, rails, geleiderollen en scharnieren  
regelmatig geïnspecteerd zijn (minimaal 1 maal 
per jaar) en correct zijn onderhouden, inclusief het 
vervangen van aan slijtage onderhevige onderdelen waar 
nodig. NovoRol garagedeur systemen worden  
gegarandeerd vrij te zijn van elke vorm  van  
fabricagefouten voor een periode van 2 jaren vanaf de 
aankoopdatum.
In geval van deuren met een woodgrainstructuur, is de 
buitenstructuur gegarandeerd een effectief  
weerbestendig membraan welke perforatie van de 
NovoRol deur door corrosie aan de weerzijde tot 10 
jaar zal weerstaan. Voorts zullen kleurverandering 
of vervaging aan de buitenzijde slechts beperkt en 
homogeen zijn, voor de volledige garantieperiode van 
10 jaar.

NovoRol elektrische bedieningen worden gegarandeerd 
vrij te zijn van elke vorm van fabricagefouten voor een 
periode van 5 jaren voor de mechanische onderdelen, 
motoren en transformatoren. 
De besturingsunit wordt gegarandeerd voor 3 jaar. 
Afstandsbedieningaccessoires en –onderdelen worden 
gegarandeerd voor een periode van 2 jaar.

Fabrikant:  
Novoferm Europe Limited
Brooke Park, Epsom Avenue, Handforth Dean, 
Wilmslow, Cheshire, SK9 3PW
Tel.: 0161 486 0066 (Garage Door Division)

Deze montage/installatie-, gebruiks- en onderhoudshandleiding dienen te worden bewaard en veilig opgeborgen gedurende het hele gebruiksleven van het product.
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• Handleiding voor de montage

             Laat de montage uitsluitend uitvoeren door  
             monteurs die hiervoor gekwalificeerd zijn! 
             Wanneer bij de montage fouten worden  
gemaakt kan de veiligheid van personen in het  
gedrang komen of kan er materiële schade optreden.
De aansprakelijkheid van de fabriek vervalt indien 
demontage niet volgens voorschrift is uitgevoerd. 

Voorbereiding van de montage
1. Voor de aansluiting op het stroomnet moet er op  
    de plaats van montage een contactdoos  
    geïnstalleerd zijn; de meegeleverde aansluitkabel  
    heeft een lengte van ca. 1 m.
2. Controleer de schroeven en moeren om zeker te  
    zijn dat deze geschikt zijn voor de bouwcondities  
    ter plekke.
3. Kies de montagekant van de buisvormige motor  
    overeenkomstig de bouwcondities ter plekke.
4. Bij garages zonder tweede ingang is een  
     noodontgrendeling (accessoires) vereist.

        Benodigd gereedschap
- boormachine met bits (metaal, 6mm en 12,5)  
   voor steen 6 mm
- kniptang
- 3 mm-schroevendraaier
- Phillips kruiskopschroevendraaier, maat 2 x 100
- waterpas
- stelstift

       Verwijder de verpakking

       Voorbereiding van de geleiderails
      1. Bepaal voor- en achterzijde van de rails (zie  
          diagram 2a) en leg de rails neer op de  
          achterzijde.
      2. Boor de geleiderails volledig door met de  
          6mm boor, overeenkomstig de afstanden in de  
          tekening. 
      3. Boor de aanzichtzijde van de geleider in met  
          de 12,5mm boor. WAARSCHUWING! Boor niet  
          volledig door!   
      4. Bevestig de geleiderails op de eindplaten zoals  
          getoond.

       Montage van de deur
Markeer en plaats de geleiderails, peil zijkanten en 
bovenkant. Monteer de geleiderails aan de muur met 
geschikt bevestigingsmateriaal.
Monteer de achterzijde van de kast aan de muur met 
gebruik van extra vastzetpunten over de volle breedte 
van de kast om verbuiging te voorkomen. 
Controleer of er zich geen boutkoppen, schroeven etc, 
die zich aan de binnenzijde van de kap bevinden, in het 
rolbereik van de roldeur.
Belangrijk!
PROBEER IN DIT STADIUM NIET DE ROLDEUR TE 
INSTALLEREN!

       Besturingskast vastmaken
Monteer de besturingskast op de zijmuur.
1. markeer de plaats voor het eerste boorgat naast de  
    deur en 1.50m van de vloer.
2. boor het gat, plaats de plug, maar draai de schroef  
    er nog niet volledig in. 
3. plaats de besturingskast met het sleutelgat op de  
    schroefkop.
4. hang de besturingskast recht en markeer de  
    resterende bevestigings- en schroefgaten, plaats de  
    pluggen en zet vast met schroeven type 4.2 x 32. 

       Aansluitsnoer lichtnet
Aan de achterzijde van de besturingskast zit een 
kamer waarin, indien nodig, het overtollige netsnoer 
opgeborgen kan worden. 

1. Rol het netsnoer op en berg dit op in de kamer.
2. Maak de kabelclips vast met zelftappende  
    schroeven.

        Aansluitplan/antenne-richtinstructies 
             Sluit geen stroomvoerende kabels aan, sluit  
             alleen volt-vrije drukknoppen of volt-vrije  
             relaisuitgangen aan.
E.  Aansluiting voor de antenne.
     Plaats de antenne naar boven op de behuizingsuitgang.  
     Wanneer een externe antenne wordt gebruikt, dient  
     de afscherming/beschermkap aan de aangrenzende  
     uitgang (F, aan de rechterzijde) te worden  
     verwijderd).
F.  Aansluiting voor de externe impulsgenerator  
     (accessoires, bijv. sleutelschakelaar of digitale  
     codering.
G. Input STOP A.
     Aansluiting voor veiligheidsapparaten (accessoires,  
     bijv. noodknop). Een onderbreking op dit inputpunt  
     zorgt ervoor dat de bediening de deur stopt tijdens  
     de openings- of sluitingsfase, of voorkomt dat de  
     bediening opstart in één van beide richtingen.
H. Input STOP B.
     Aansluiting voor veiligheidsapparaten (accessoires,  
     bijv. eenrichtingsfotocel). Een onderbreking op dit  
     inputpunt zorgt ervoor dat de bediening  
     automatisch van richting verandert, enkel tijdens  
     de sluitingsfase.
I.   Optische onderloopbeveiliging
     - voltagelevering 12Vdc (bijv. voor eenrichtingsfotocel),  
       de aansluiting kan een max. belasting van 60 mA  
       aan (niet overschrijden!)
     - signaal input onderloopbeveiliging
     - GND
J.  inplugbasis voor print ontvanger
K. Aansluiting voor extern licht met beschermende  
     isolatie of signaallamp, max. 500W.
M. Motoraansluiter
     - Omlaag
     - Omhoog
     - Gemeenschappelijk
     - PE (aarding)

1. Draai beide schroeven op het deksel los en trek het  
    deksel naar voren om te verwijderen.
2. Sluit de corresponderende kabels aan overeenkomstig  
    het verbindingsdiagram.
3. Plaats het deksel terug door de achterzijde onder  
    de geleiders van de bedieningskast te steken en
4. schroef het deksel weer op zijn plaats.

       Bedieningskabel aansluiten
Leg de bedieningskabel binnen de gevormde uitsparing 
achterin de bedieningskast en borg deze met behulp 
van de bijgeleverde kabelclips en schroeven.

Verbind de draden overeenkomstig de tekening.
Bruin – opwaartse beweging
Zwart – neerwaartse beweging
Blauw – neutraal
Geel/groen – PE (aarding)
De bruine en zwarte draden moeten omgedraaid worden 
indien de motor aan de linkerzijde wordt geplaatst!

       Bedrading van de optische onderloopbeveiliging
1. Besturingskast loskoppelen van de netvoeding  
    alvorens de veiligheidsbegrenzing te bedraden.
2. Sluit de sensorkabels aan op de spiraalkabel:
3. Houd de spiraalkabel in een verticale positie ter  
    hoogte van de bedieningskast.
4. Houd de klem tegen de geleider, markeer de plaats,  
    boor,schroef de geleider vast met behulp van  
    schroef type 4.2 x 25.
5. Sluit de spiraalkabel aan overeenkomstig de  
    tekening van uitgang I.
6. Sluit nu de hoofdvoeding opnieuw aan op de  
    bedieningskast.

       Fotocellen installeren (optie)
             Waar deursystemen worden gebruikt door  
             publiek of uit het zicht impuls-bediend worden,  
             moet een fotocel worden geïnstalleerd.  
Dit geldt ook als de bedieningmodus van de  
bedieningskast op “automatisch sluiten” is ingesteld.
Installeer fotocel Novoferm LS5 op een hoogte van  
20 – 30 cm. Neem met betrekking tot de spiraalkabel 
een afstand in acht ten opzichte van de deur.
Verwijder de brug van uitgang H en leidt de kabel en 
bedrading overeenkomstig de tekening.

       Lamp
1.  Schroef de lamp in (max. 40W/230V)
2.  Schuif de lampenkap van boven in de zijgeleiders  
     totdat deze aansluit.
3.  Steek de stekker in het stopcontact.

       Besturingselementen
De besturingselementen voor het programmeren van 
de bediening bevinden zich achter de witte klep. De 
klep kan worden geopend met een schroevendraaier.
Zodra de bediening is geprogrammeerd wordt de klep 
teruggeplaatst. Deze dient dan als binnendrukknop 
(figuur 16).

A. Het numerieke display dient als indicatie van het  
     menustadium, de achtereenvolgende ingestelde  
     waarde en de fout/defect diagnose.
a.  het puntendisplay licht op ter indicatie van  
     gereedheid voor gebruik.
B. Knop /\ dient als START knop
C. Knop V dient als OMLAAG knop
D. Knop <> dient als “programmeerknop”

Na het inschakelen controleert de besturing zichzelf.
Achtereenvolgens lichten de middenstreep, de onder-
streep en de punt op in het display.

       Menustadium 1: de startfunctie programmeren 
voor de handzender
- druk kort op knop <>. Een “1” licht op gedurende 2,5  
   seconden.
- houd de knop, waarmee men later de bediening  
   wenst te starten, van de handzender ingedrukt  
   gedurende ongeveer 1 seconde.
- zodra de code ingelezen is, wordt dit bevestigd  
   doordat “1” op de display getoond blijft zolang de  
   knop van de handzender ingedrukt is.
Overige handzenders (tot een max. van 60 zendercodes) 
kunnen worden geprogrammeerd.

       Noodstop & pantser
Wees er zeker van dat de noodstop volledig  
ontkoppeld is door de START bedieningsknop op het 
bedieningspaneel in te drukken en de as een volledige 
omwenteling te laten maken.

1. Druk nu de OMLAAG knop in en houd deze  
    ingedrukt; laat de as roteren totdat deze stopt.
2. Sluit nu het pantser aan op de as met behulp van  
    de bijgeleverde anti-lift-scharnieren.

       Limietinstellingen
             Gebruik de handbediening niet alvorens de  
             eindschakelaars te hebben ingesteld.
             Gebruik alleen de bijgeleverde regelstang.
Gebruik geen elektrisch gereedschap om de  
limietposities aan te passen.  
Spuit geen water over de motor.

Als de aandrijving stopt met werken, wacht dan 20 
minuten om zo de motor gelegenheid te geven af te 
koelen alvorens verdere handelingen uit te voeren.
De buisvormige motor heeft elektromechanische 
eindschakelaars die de stroom uitschakelen op een 
positie corresponderend met de Volledig Open &  
Volledig Dicht positie van de deur.

Deze montage/installatie-, gebruiks- en onderhoudshandleiding dienen te worden bewaard en veilig opgeborgen gedurende het hele gebruiksleven van het product.
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Zowel de boven- als de ondergrensinstellingen voor 
de pantser zijn af fabriek al ingesteld, passend bij 
de openingshoogte van elke individuele deur, maar 
een fijnafstelling is nog wel vereist, via de volgende 
procedure.
Al schakelend tussen de omhoog/omlaag-bedienings-
knoppen op de bedieningskast kan men de begren-
zing van de bewegingen aanpassen, op de volgende 
manier:

50Nm Aandrijvingsinstellingen (achthoekige kop)

AANDRIJVING AAN LINKERZIJDE
14a. stel de WITTE begrenzing in MET DE KLOK MEE 
om de beweging van de ondergrens te verhogen.

14b. stel de RODE begrenzing in MET DE KLOK MEE 
om de beweging van de bovengrens te verhogen.

AANDRIJVING AAN RECHTERZIJDE
14c. stel de WITTE begrenzing in TEGEN DE KLOK IN 
om de beweging van de bovengrens te verhogen.

14d. stel de RODE begrenzing in TEGEN DE KLOK IN 
om de beweging van de ondergrens te verhogen.

100Nm Aandrijvingsinstellingen (vierkante kop)

AANDRIJVING AAN LINKERZIJDE
14e. stel de WITTE begrenzing in TEGEN DE KLOK IN 
om de beweging van de ondergrens te verhogen.

14f. stel de RODE begrenzing in TEGEN DE KLOK IN 
om de beweging van de bovengrens te verhogen.

AANDRIJVING AAN RECHTERZIJDE
14g. stel de WITTE begrenzing in MET DE KLOK MEE 
om de beweging van de bovengrens te verhogen.

14h. stel de RODE begrenzing in MET DE KLOK MEE 
om de beweging van de ondergrens te verhogen.

OPMERKING!
WANNEER DE BEWEGINGSBEGRENZINGEN WORDEN 
INGESTELD, PAS DE ONDERGRENSSCHROEF DAN 
NIET TEVEEL AAN, AANGEZIEN DIT ERNSTIGE 
SCHADE AAN DE ANTI-LIFT-SCHARNIEREN KAN 
VEROORZAKEN.
WANNEER DE BOVENGRENS VAN DE OMHOOGBE-
WEGING WORDT AANGEPAST, DENK ER DAN AAN 
DAT DE VEILIGHEIDSBEGRENZING-RELAIS KAST, 
GEMONTEERD OP DE BODEMRAIL, ONDER DE NO-
VOSHIELD-KAP MOET PROJECTEREN.

       Plaats de Novoshield terug

• Bedieningsinstructies

Informatie met betrekking tot de bedieningsinstructies
Deze bedieningsinstructies beschrijven hoe het 
product op de juiste manier en veilig gebruikt wordt. 
Het veiligheidsadvies en de instructies moeten tijdens 
het gebruik altijd in acht worden genomen, evenals de 
plaatselijke gezondheids- en veiligheidsregels en de 
algemene veiligheidsregels.

             Alle personen die het deursysteem gebruiken         
             moet de juiste en veilige bediening ervan  
             worden getoond

  1. In het belang van de eigen veiligheid en die van  
      anderen moet de deur bediend worden door  
      gebruikers die met de bediening ervan bekend zijn.
  2. plaats nooit de vingers bij of in de geleidingsrails,  
      of enig ander bewegend deel, bij het bedienen van  
      de deur.
  3. De persoon die de deur bedient moet deze altijd in  
      het zicht houden tijdens de bediening, met name  
      bij automatische bediening.
  4. Laat kinderen nooit met de deur of met de  
      elektrische bediening spelen.
  5. Bevestig geen objecten aan de deur en doe geen  
      aanpassingen aan de deur, daar dit schade en/of  
      lichamelijk letsel kan veroorzaken.
  6. Bedien de deur alleen wanneer deze ingeregeld is  
      en er geen belemmering is.
  7. Mocht de deur moeilijk of helemaal niet te  
      bedienen zijn, raadpleeg dan een bevoegd  
      Novoferm dealer. Reparaties en aanpassingen  
      dienen alleen uitgevoerd te worden door een  
      gekwalificeerd persoon.
 8.  Controleer elk half jaar alle draaiende delen
 9.  maak de deur periodiek schoon met warm water  
      en laat daarna opdrogen. Gebruik geen schurende  
      of bijtende schoonmaakmiddelen. Vogelpoep bijt  
      uit: verwijder dit a.u.b. direct na ontdekking.
10. Uw nieuwe garagedeur heeft jaarlijks een  
      onderhoudsbeurt nodig, uitgevoerd door een  
      bevoegd Novoferm dealer, om het CE keurmerk en  
      de garantie te behouden.
 
       Interne impulsgenerators
De deksel/kap op het bedieningspaneel dient als 
impulsgenerator voor het van binnenuit openen en 
sluiten van de deur. Druk kort op de kap en de  
bediening start op.

Functionele volgorde
De garagedeurbediening kan worden geactiveerd 
m.b.v. een drukknop op het bedieningspaneel (figuur 
16) of door een andere impulsgenerator, zoals 
handzenders, sleutelschakelaars etc. Er hoeft slecht 
een korte, sterke impuls opgewekt te worden.
- Aanvangsimpuls: de bediening start en zorgt  
  dat de deur beweegt naar de set OPEN of CLOSE  
  eind-van-de-beweging- posities.
- Impuls die gegeven wordt terwijl de deur in  
   beweging is: de deur stopt.
- Een nieuwe impuls: de deur beweegt opnieuw, maar  
   in tegenovergestelde richting.

Optische veiligheidsbegrenzing
Als de sluitende deur een belemmering ondervindt, 
stopt de bediening de beweging en zorgt voor een 
tegengestelde beweging voor ongeveer 2 seconden, 
om zo de belemmering op te heffen. De deur kan weer 
worden gesloten door een nieuwe impuls te geven.

Fotocelonderbreking
Als de fotocel onderbroken wordt terwijl de deur 
sluit, stopt de deur en gaat weer open tot volledige 
eind-van-de-beweging- positie.
Een onderbreking terwijl de deur open gaat heeft geen 
effect.

Verlichting 
De verlichting gaat automatisch aan zodra er een 
startimpuls is gegeven en gaat automatisch weer uit 
na de ingestelde tijdsfase (fabrieksinstelling circa 90 
seconden).

Lamp vervangen
Haal de stekker uit het stopcontact en open de  
lampenkap met behulp van een Phillips  
schroevendraaier maat 2 x 100. Vervang de lamp  
(230 V, 40 W, kap/dop E27) en schroef de lampenkap 
er weer op.

Signaleringslamp
Indien een signaleringslamp voor het signaleren van 
de openings- en sluitingsfases is geïnstalleerd, dan 
knippert deze samen met de lamp in het  
bedieningspaneel. Zodra een startimpuls is gegeven. 
De bediening begint met een tijdsvertraging,  
overeenkomstig de ingestelde vroege waarschuwings-
fase (zie Speciale Instellingen)

Handzenders 
- Programmering van overige handzenders: (figuren  
  12a en 12b)
- Batterij vervangen: schuif op de handzender het  
   klepje van het batterijvakje open. Neem de batterij  
   eruit.
- Plaats een nieuwe batterij. Zorg ervoor dat de polen  
   correct zitten! Schuif het klepje van het batterijvakje  
   weer dicht.
Lege batterijen dienen gescheiden te worden  
ingeleverd (chemisch afval)!

      Handzwengel
In geval van een stroomstoring wordt de handzwengel 
gebruikt om de deur handmatig te openen en sluiten 
(figuur 19).

             Draai niet te ver door: dit kan schade aan de  
             automatische vergrendelingen veroorzaken.

• Onderhoud/controles
             
             Voor uw eigen veiligheid adviseren wij u het     
             deursysteem te laten controleren door een  
             specialist na installatie en daarna regelmatig  
             met tussenpozen van minimaal 1 jaar.

       Krachtbegrenzer controleren
- plaats een blokkade (bijvoorbeeld een lege  
   kartonnen doos) onder de sluitrand van de deur.
- sluit de deur vanuit de OPEN eind-van-de-beweging-positie.
- de deur beweegt naar de blokkade, stopt en beweegt    
   in tegenovergestelde richting voor ongeveer 2  
   seconden om de blokkade op te heffen
   (afhankelijk van instelling).

Het deursysteem moet worden gecontroleerd voor 
de eerste bediening en minimaal een keer per jaar 
daarna. De krachtbegrenzer (figuur 17) moet worden 
getest in het proces!

           

Deze montage/installatie-, gebruiks- en onderhoudshandleiding dienen te worden bewaard en veilig opgeborgen gedurende het hele gebruiksleven van het product.
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• Handleiding bij het opsporen van fouten

• Zie weergegeven diagnose

Belangrijke opmerking: wanneer aan de aandrijving gewerkt wordt dient steeds eerst de stekker uit het stopcontact te zijn getrokken!

Tijdens het bedrijf dient de weergave ter diagnose bij eventuele storingen.

Aan verandering onderhevig

Display Toestand Oplossing

Bediening is niet gereed voor uitvoering. Regel de hoofdstroomvoorziening. Controleer interne zekering 3.15 A.

Bediening is gereed voor uitvoering.

Bediening ontvangt een geldige zendercode. Een handzender is geactiveerd.

Bediening beweegt opwaarts. Bediening heeft een startimpuls gekregen.

Bediening beweegt opwaarts. Een handzender of pulsgever is nog steeds geactiveerd.

Bediening beweegt neerwaarts. Bediening heeft een startimpuls gekregen.

Bediening beweegt neerwaarts. Een handzender of pulsgever is nog steeds geactiveerd.

Deur sluit niet.
Elke 2,5 seconden een flits.
Elke 2,5 seconden twee flitsen.

Veiligheidsbegrenzing is geactiveerd.
Fotocel is geactiveerd.

Deur wil niet openen of sluiten.
Punt knippert elke 2,5 seconden.

Noodstop is geactiveerd.
Controleer input G. Sluit deze input.

Deur wil niet openen of sluiten.
Streep en punt knipperen opeenvolgend.

Veiligheidstest is in werking gesteld.
Trek kortstondig de stekker uit het stopcontact.

!
Storing Mogelijke oorzaken Oplossing

De deur gaat niet helemaal dicht/open. De mechaniek van de deur is veranderd.
De deur opent/sluit niet helemaal.
De eindpositie is niet correct ingesteld. 

Laat de deur controleren
Stel de eindpositie opnieuw in 
(menuopties       en      )

Na het sluiten gaat de deur weer een klein 
stukje open.

De deur wordt vlak vóór de dicht-positie geblokkeerd.
De eindpositie is niet correct ingesteld.

Haal het blokkerende obstakel weg.
Laat de eindpositie DICHT opnieuw instellen 

De deur reageert niet op de door de handzender 
geactiveerde impuls, maar wel op activering via 
de druktoets of andere impulsgevers.

De batterij in de handzender is leeg.
Er is geen antenne aanwezig of de antenne is niet goed 
gericht. Er is geen handzender geprogrammeerd.

Vervang de batterij in de handzender.  
Steek de antenne in en richt deze.
Programmeer de handzender 

De deur reageert niet op de door de handzender 
geactiveerde impuls en ook niet op andere 
impulsgevers.

Zie het diagnosedisplay. Zie het diagnosedisplay

De reikwijdte van de handzender is te gering. De batterij in de handzender is leeg. Er is geen  
antenne aanwezig of de antenne is niet goed gericht. 
Het ontvangstsignaal wordt door de  
constructie van het gebouw afgeschermd.

Vervang de batterij in de handzender.
Steek de antenne in en richt deze.
Sluit een externe antenne aan (accessoire).

De deur werkt alleen in de dodemansmodus bij 
enkel sluiten.

De veiligheidsbegrenzing van de dipswitch kan  
verkeerd ingesteld zijn.  
Losse bedrading van de veiligheidsbegrenzing/ 
fotocellen naar het bedieningspaneel.
Beschadigde veiligheidsbegrenzing/fotocellen.

Stel dipswitch 1 + 2 in volgens instructies in de 
handleiding.

De deur stopt niet nadat een obstakel geraakt is. De as is losgeraakt van de motor. Controleer de bedrading van de veiligheidsbegren-
zing/ fotocellen naar het bedieningspaneel volgens 
de instructies in de handleiding.
Vervang de veiligheidsbegrenzing/fotocellen.

De deur maakt lawaai bij op- en neergaan en 
heeft zijwaarts speling.

Motor is overhit. Controleer of de motor goed in de trommel is 
gedrukt en goed op zijn plaats wordt gehouden 
door de schroef

Ik gebruik de deur constant maar ineens werkt 
hij niet meer.

Er zit vuil in de glijhaakjes (optilbeveiliging). Laat de motor 15 minuten rusten (afkoelperiode)

Er komt lawaai van de asuiteinden als de deur 
bediend wordt.

Maak de glijhaakjes schoon en spuit er olie op
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Bewijs van inspectie en onderhoud Novorol

Datum Verrichte werkzaamheden / noodzakelijke maatregelen Inspectie uitgevoerd Gebreken opgelost

Handtekening / adres van 
het bedrijf

Handtekening / adres van 
het bedrijf

Eerste ingebruikname, eerste inspectie

Deze montage/installatie-, gebruiks- en onderhoudshandleiding dienen te worden bewaard en veilig opgeborgen gedurende het hele gebruiksleven van het product.
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Aantekeningen
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Novoferm Nederland BV 

Bedrijvenpark Twente 187, 7602 KG Almelo 

Postbus 220, 7600 AE Almelo 

Telefoon: +31 (0)546 580 680   Fax: +31 (0)88 8888 580 

E-mail: woningbouw@novoferm.nl U
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