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Symboler og tegn

Advarselshenvisninger
I denne vejledning anvendes advarselshenvisninger for at advare dig mod materielle skader og personskader.

 X Disse advarselshenvisninger skal altid læses og iagttages.
 X Følg alle foranstaltninger, der er mærket med advarselssymbol og advarselsord.

Advarselssymbol Advarselsord Betydning

FARE Fare for personer. 
Manglende overholdelse medfører alvorlige eller dødelige kvæstelser.

ADVARSEL Fare for personer. 
Manglende overholdelse kan medføre alvorlige eller dødelige kvæstelser.

FORSIGTIG Fare for personer. 
Manglende overholdelse kan medføre lettere kvæstelser.

Yderligere symboler og tegn
For at forklare den korrekte betjening er vigtige oplysninger og tekniske henvisninger fremhævet specielt.

Symbol Betydning

    

betyder "vigtig information"; Informationer vedrørende forebyggelse af materielle skader, til bedre 
forståelse eller til optimering af arbejdsprocesser

 

betyder "yderligere information"

 X  Symbol for en handling: Her skal du foretage dig noget.
 X Overhold rækkefølgen ved flere handlingstrin.

stemmer overens med  
DIN 18650 / EN 16005

Symbol i en tabel eller til information om sikkerhedssensorer.

stemmer ikke overens med  
DIN 18650 / EN 16005

Symbol i en tabel eller til en information om sensorer, der ikke opfylder DIN 
18650 / EN 16005.

Branddør Symbol for branddør

Ikke tilladt til branddør Symbol "Ikke tilladt til branddør"

Gyldighed
 à Gyldig fra software-version DCU8 V1.8
 à Hardware-revision DCU800 rev F

Produktansvar
I henhold til producentens ansvar for egne produkter iht. produktansvarsloven skal de informationer, der er inde-
holdt i denne brochure (produktinformationer og formålsmæssig brug, forkert brug, produktydelse, produktved-
ligeholdelse, informations- og instruktionspligter) iagttages og følges. Ved manglende overholdelse bortfalder 
fabrikantens ansvar. 
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Henvisninger

1 Henvisninger

1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger
Af hensyn til personers sikkerhed er det vigtigt at følge disse anvisninger.

 X Opbevar disse anvisninger.
 à Montering, idriftsættelse og vedligeholdelse må kun udføres af fagfolk, der er autoriseret af GEZE.
 à Ved uautoriserede ændringer på anlægget bortfalder ethvert ansvar af GEZE for de resulterende skader.
 à Ved kombination med eksterene fabrikater hæfter GEZE ikke. Benyt desuden kun originale dele fra GEZE til 

reparations- og vedligeholdelsesarbejde.
 à Tilslutning til eksisterende strømnet skal udføres af en autoriseret elektriker. Gennemfør nettilslutning og kon-

trol af beskyttelsesleder iht. VDE 0100 del 610.
 X Som skilleanordning fra strømnettet skal der anvendes en automatsikring, hvis mærkeværdi er afstemt i 

forhold til typen, tværsnit, installationsmåde og omgivelsesbetingelser for den eksisterende strømledning. 
Automatsikringen skal mindst have 4 A og maks. 16 A..

 à Anbring sikkerhedsmærkater på glasdøre mat.-nr. 081476.
 X I henhold til maskindirektiv 2006/42/EF skal der inden døranlæggets ibrugtagning gennemføres en sikker-

hedsanalyse og døranlægget skal mærkes iht. CE- mærkningsdirektiv 93/68/EØF.
 à Følg den nyeste version af direktiver, standarder og landespecifikke forskrifter, især:

 à ASR A1.7 "Retningslinjer for døre og porte"
 à EN 16005 "Automatiske døre - Sikkerhed ved brug - Krav og prøvningsmetoder"
 à DIN 18650, del 1 og del 2 "Automatiske dørsystemer"
 à "Retningslinjer for blokeringsanlæg
 à DIN VDE 100-600 "Opførelse af lavspændingsanlæg - Del 6, Tests"
 à DIN EN 60335-2-103 "Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l.: Særlige krav til drev til porte, døre og 

vinduer"
 à Arbejdssikkerhedsforskrifter, i Tyskland især BGV A1 (VBG1) "Generelle forskrifter" 

BGV A3 (VBG4) "Elektriske anlæg og materiel"

Drejefløjdrev som låseanordning ifølge DIN 18263-4
 à Blokering af drejefløjets drev skal ophæves ved brandalarm, fejl eller manuel udløsning, låsens oplåsning 

(døråbner efter arbejdsstrømprincippet) skal stå på spærring, og alle signalgivere til åbning af dørfløjene skal 
være deaktiveret.

 à Drejefløjdrevene må kun anvendes på en- og tofløjede døre, hvis dørkarmen eller den stående fløj på tofløje-
de døre er udstyret med en elektrisk døråbner til oplåsning af låsen og eller oplåsning af en fjederrigel med 
fjederlukning.

1.2 Monteringshenvisninger
 à Drevet er udelukkende beregnet til brug i tørre rum.
 X Anvend kun de kabler, som er anført i kabelplanen. Brug skærme iht. tilslutningsplan.
 X For ledningsføringer skal der principielt anvendes med lederklemmer.
 X Isolér ubenyttede tråde.
 X Løse, drevinterne kabler skal sikres med kabelbindere.
 X Den maks. tilladte samlede strømforbrug skal overholdes.

1.3 Sikkerhedsbevidst arbejde
 X Arbejdspladsen skal sikres mod utilsigtet adgang.
 X Bemærk lange komponenters svingområde.
 X Drev/afdækning/styreelementer skal sikres mod at falde ned.
 X Inden der arbejdes på det elektriske system, skal strømtilførselen (net og genopladeligt batteri) afbrydes og 

spændingsfrihed kontrolleres. Ved brug af en afbrydelsesfri strømforsyning (USV) er anlægget også under 
spænding når den er frikoblet på netsiden.

 à Fare for kvæstelser ved åbnet drev pga. bevægelige dele (indtrækning af hår, tøjstykker,...).
 à Fare for personskade som følge af ikke-sikrede klem-, stød-, skære- og indtrækssteder.
 à Fare for personskade som følge af skarpe kanter i drevet.
 à Fare for kvæstelser pga. glasbrud.
 à Fare for kvæstelser pga. stænger eller armen, der slår tilbage. Afbryd kun motoren fra styreenheden, når fjede-

ren er uden spænding. 
 à Fare for kvæstelser ved arbejder i stor højde.
 à Anvend kun drevet med tilsluttet endeslags-kontakt.
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Forkortelser

1.4 Kontrol af det monterede anlæg
 X Kontrollér foranstaltningerne til afsikring eller undgåelse af klem-, stød-, skære- og indtrækssteder.
 X Kontrollér tilstedeværelses-sensorernes og bevægelsesdetektorernes funktion.
 X Kontroller jordlederforbindelsen til alle metaldele, der kan berøres.

1.5 Bortskaffelse af døranlægget
 à Døranlægget består af materiale, der skal tilføres genbrug. 

I den forbindelse skal enkeltkomponenterne sorteres efter materiale:
 à Aluminium (profiler, afdækning, styreruller, notsten, …)
 à Jern (medbringer, skruer, …)
 à Kunststof
 à Elektronikdele (rigel, motor, styring, transformator, sensorer, …)
 à Kabel

Delene kan bortskaffes via den kommunale genbrugsstation eller et genbrugsfirma.
 à Akkumulatorer indeholder skadelige stoffer og tungmetaller. De må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. 

Akkumulatorer skal ligeledes afleveres på den lokale genbrugsstation.

2 Forkortelser

Lederfarver
BN brun
BK sort
BU blå

GN grøn
GY grå
YE gul

OG orange
PK pink
RD rød

TQ turkis
VT violet
WH hvid

Tilslutninger, klemmer og stik

AU Automatik
BS Hængselsside
BGS Modsat hængselsside
DO Permanent åben
DPS Displayprogram-

kontakt
END Endeslag
GF Gående fløj
GND Referencepotential
KA Kontaktsensor 

udvendig
KB Kontaktsensor 

autoriseret
KI Kontaktsensor 

indvendig 
LK Kronmuffe

LS  Lukketid 
MPS  mekanisk programkon-

takt
NA Nat
PA programmerbar udgang 
PE programmerbar indgang
RBM Bevægelsesradar
RES Reset-tast
RM Rigelmelding
RSZ Røgkontrolcentra
RS485 Kommunikationssignal til 

DPS og det andet drev
OFF Driftstype OFF

SF Fast dør
STOP Stop
SCR Skærm
SIO Sikkerhedssensor åbn 
SIS Sikkerhedssensor luk 
STG Fejl
TK Dørovergangskabel
TOE Døråbner
TST Testsignal sikkerhedssen-

sorer
24V Forsyningsspænding for 

eksterne enheder 
24VSENS Forsyningsspænding 

for sensorer, koblet efter 
indstilling ECO-mode

3 Elektriske data

Strømspænding 230 V AC –15 %, +10 %

Frekvens 50 Hz

Beskyttelsesklasse I

Mærkeeffekt 200 W

Strømtilslutning Fast tilslutning (installationsledning eller kabelovergang)

Primær sikring –

Sekundær sikring 10 A træg, 5×20 mm

Sekundærspænding (transformator) 33 V AC (46 V DC)

Styrespænding for eksterne komponenter 24 VDC ±10 %

Udgangsstrøm styrespænding 24 V 1200 mA permanent 1800 mA kort (5 sek. ED 30 %)

Sikring 24 V 2,5 A; reversibel

Temperaturområde –15 … +50 °C

Beskyttelsestype IP30
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Tilslutningsklemmer

4 Tilslutningsklemmer

1 Strømafbryder
2 DCU801 (option)

3 DCU800
4 DCU802

DCU800
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Tilslutningsklemmer

DCU802
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Sikkerhedssensor luk og åbn

5 Sikkerhedssensor luk og åbn
 X Ved 2-fløjs-anlæg skal sikkerhedssensorer på den gående fløj forbindes med den gående fløjs styring, den 

stående fløj forbindes med den stående fløjs styring.
 X Monter sensoren til overvågning af lukning på dørbladet, modsat hængselsside.  

Ved aktivering af SIS under lukning reverserer døren og åbner igen.
 X Montér sensoren til overvågning af åbning på dørbladets hængselsside.  

Ved aktivering af SIO under åbning stopper døren.

Ved detektering er sensorens udgang åben (på SIS- eller SIO-indgangen foreligger GND).
 X Kontroller funktion og korrekt indstilling af sensorerne ved ibrugtagning og service. 

 à Betjening af displayprogramkontakten DPS se kapitel 29.4 ”Displayprogramkontakt DPS”.
 à Betjening af service-terminalen ST220 se kapitel  29.1 ”Serviceterminal ST220”.

Her vises tilstanden for det drev, hvortil ST220 er tilsluttet. 
 X Tryk tast  . 
 X Vælg "Gående fløj para" eller. "Stående fløj para" med tasterne  eller  og tryk på tasten .
 X Vælg "Signalerne" i valgmenuen med tasterne  eller , og tryk på tasten   .

Yderligere indstillinger se nedenstående beskrivelser.
Sikkerhedssensoren SIO 's vægudblændingsområde indstilles automatisk under programmeringen.
Det kan efter behov ændres med DPS eller ST220 via servicemenuen, med
 à DPS: Indstil parameter aB på det ønskede vægudblændingsområde (1° til 99°).
 à ST220: Indstil "indgangssignaler", "SI3 – klemme SIO1", "SI3 vægudblændingsområde" på den ønskede værdi 

(1°…99°).

5.1 Skinnepar til sikkerhedssensor GC 338

 X Følg monteringsvejledning GC 338.
 à Tilbehør: 

 à Spotfinder, mat.-nr. 112321

 à Tilslutningsstikket på GC 338 interfacet er 6-polet. Klemme 6 er uden funktion.
 à Af energiårsager kan Powerturn automatisk indstille GC 338 til standby-funktion, så længe denne ikke er i brug. 

Forudsætning her er Powerturn med Firmware fra V1.8. 
 à "Energisparefunktion" skal aktiveres på Powerturn og på GC 338.
 à Begge driftstyper er i overensstemmelse med DIN 18650 eller EN 16005.

Standarddrift
 X Stil DIP-kontakt 3 (TST/SBY) på GC 338 interface-modul på ON (fabriksindstilling).
 X Indstil parameter "test":

 à DPS: Sæt Te på 01 (test med 24 V).
 à ST220: Sæt "udgangssignaler", "test SI" på "test med 24 V".

Energisparefunktion

SIS og SIO skal indstilles til test "Energisparedrift".

 X Stil DIP-kontakt 3 (TST/SBY) på GC 338 interface-modul på OFF.
 X Indstil parameter "test":

 à DPS: Indstil Te til 03 (energisparefunktion).
 à ST220: Indstil "Udgangssignaler", "Test SI" til "Energisparefunktion".
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Sikkerhedssensor luk og åbn

5.1.1 Overvågning af lukning og åbning

Standarddrift
 X Indstil parameter kontakttype;

 à DPS: Sæt s1 og s3 på 02 (bryder) (fabrik-
sindstilling).

 à ST220: Sæt "indgangssignaler", "SI1 – klemme 
SIS", "SI1 kontakttype" på "åbner" og 
"SI3 – klemme SIO", "SI3 kontakttype" på 
"åbner" (fabriksindstilling).

Energisparefunktion
 X Indstil parameter kontakttype;

 à DPS: Sæt s1 og s3 på 03 (frekvens) (fabrik-
sindstilling).

 à ST220: Sæt "indgangssignaler", "SI1 – klemme 
SIS", "SI1 kontakttype" på "åbner" og 
"SI3 – klemme SIO", "SI3 kontakttype" på 
"frekvens".

 X Indstil parameter funktion:
 à DPS: Sæt f1 på den ønskede funktion og f3 på 

05 (SIO stop) eller 
06 ("SIO stop SF-GF").

 à ST220: Sæt "indgangssignaler", "SI1 – klemme 
SIS", "SI1 funktion" på den ønskede 
funktion og  
"SI3 – klemme SIO", "SI3 funktion" på "SIO 
stop" eller "SIO stop SF-GF".
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2
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3

4

1 Modsat hængselsside
2 Hængselsside
3 Dørovergangskabel
4 GC 338 interfacemodul
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Sikkerhedssensor luk og åbn

5.1.2 Overvågning af åbning

Standarddrift
 X Indstil parameter kontakttype:

 à DPS: Sæt s3 på 02 (bryder)  
(fabriksindstilling).

 à ST220: Sæt "indgangssignaler", "SI3 –klemme SIO",  
"SI3 kontakttyper" på "bryder" 
(fabriksindstilling).

 à S1, S2: Sæt parameter 9 til 02 (bryder).

Energisparefunktion
 X Indstil parameter kontakttype;

 à DPS: Sæt s3 på 03 (frekvens) .
 à ST220: Sæt "Indgangssignaler", "SI3 – klemme SIO", 

"SI3 kontakttype" på "frekvens".

 X Indstil parameter funktion:
 à DPS: Indstil f3 på 05 (SIO stop) eller  

på 06 (SIO stop SF-GF).
 à ST220: Sæt "indgangssignaler", "SI3 – klemme SIO", 

"SI3 funktion" på "SIO stop" eller "SIO stop 
SF-GF".

 à S1, S2: Sæt parameter 10 på 05 (SIO stop) eller  
06 ("SIO stop SF GF").

1
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S

E

GY 

2

1

4

3

5
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1 Modsat hængselsside
2 Hængselsside
3 Dørovergangskabel
4 GC 338 interfacemodul
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Sikkerhedssensor luk og åbn

5.1.3 Overvågning af lukning

Standarddrift
 X Indstil parameter kontakttype:

 à DPS: Sæt s1 på 02 (bryder)  
(fabriksindstilling).

 à ST220: Sæt "Indgangssignaler", SI1 – klemme SIS",  
"SI1 kontakttype" på "bryder"  
(fabriksindstilling).

 à S1, S2: Sæt parameter 7 til 02 (bryder) (fabrik-
sindstilling).

Energisparefunktion
 X Indstil parameter kontakttype;

 à DPS: Sæt s1 på 03 (frekvens) .
 à ST220: Sæt "Indgangssignaler", "SI1 – klemme SIS", 

"SI1 kontakttype" til "frekvens".

 X Indstil parameter funktion:
 à DPS: Indstil f1 på den ønskede funktion.
 à ST220: Indstil "indgangssignaler", "SI1 – klemme 

SIS", "SI1 funktion" på den ønskede funktion.
 à S1, S2: Indstil parameter 8 på den ønskede funkti-

on.
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1 Modsat hængselsside
2 Hængselsside
3 Dørovergangskabel
4 GC 338 interfacemodul

5.2 Sikkerhedssensor GC 342

 à Sikringssensor GC 342
 à Følg monteringsvejledning GC 342
 à Tilbehør (valgfrit): 

 à Fjernbetjening, mat. nr. 100061
 à Yderligere tilbehør se monteringsvejledning GC 342

Sensorposition
 X Monter sikringssensorer som angivet i GC 342 monteringsvejledningen på dørfløjen.
 X Indstil parameter "test".

 à DPS: Sæt Te på 02 (test med GND).
 à ST220: Sæt "udgangssignaler", "test SI" på "test med GND".



Powerturn

14

Sikkerhedssensor luk og åbn

5.2.1 Overvågning af lukning og åbning

1
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Indstillinger GC 342

 à Se monteringsvejledning GC 342.
 à GEZE anbefaler at benytte den valgfrie fjernbetjening til at ændre sensorparametrene.

Indstillinger DCU8
 X Indstil parameter kontakttype:

 à DPS: Sæt s1 og s3 på 02 (bryder) (fabriksindstilling).
 à ST220: Sæt "indgangssignaler", "SI1 – klemme SIS", "SI1 kontakttype" på "bryder" og  

"SI3 – klemme SIO", "SI3 kontakttype" på "bryder" (fabriksindstilling).
 X Indstil parameter funktion:

 à DPS: Sæt f1 på den ønskede funktion og f3 på 05 (SIO stop) eller 06 ("SIO stop SF-GF").
 à ST220: Sæt "indgangssignaler", "SI1 – klemme SIS", "SI1 funktion" på den ønskede funktion og  

"SI3 – klemme SIO", "SI3 funktion" på "SIO stop" eller "SIO stop SF-GF".

5.2.2 Overvågning af åbning
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1 Dørovergangskabel

Indstillinger DCU8
 X Indstil parameter kontakttype:

 à DPS: Sæt s1 på 02 (bryder) (fabriksindstilling).
 à ST220: Sæt "Indgangssignaler", "SI3 – klemme SIO", "SI3 kontakttype" på "bryder" (fabriksindstilling).

 X Indstil parameter funktion:
 à DPS: Sæt f3 på 05 (SIO stop) eller 06 (SIO stop SF-GF").
 à ST220: Sæt "indgangssignaler", "SI3 – klemme SIO", "SI3 funktion" på "SIO stop" eller "SIO stop SF-GF".
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5.2.3 Overvågning af lukning
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Indstillinger DCU8

 X Indstil parameter kontakttype:
 à DPS: Sæt s1 på 02 (bryder) (fabriksindstilling).
 à ST220: Sæt "Indgangssignaler", SI1 – klemme SIS", "SI1 kontakttype" på "bryder" (fabriksindstilling).

 X Indstil parameter funktion:
 à DPS: Sæt f1 på den ønskede funktion.
 à ST220: Indstil "indgangssignaler", "SI1 – klemme SIS", "SI1 funktion" på den ønskede funktion.

5.3 Sikkerhedssensor GC 334

 à AIR 334-modul, mat.-nr. 126410
 à Følg monteringsvejledningen
 à Tilbehør: 

 à Interface GC 334, mat. nr. 128306
 à Spotfinder, mat.-nr. 112321

 X Indstilling af test:
 à DPS: Sæt Te på 02 (test med GND).
 à ST220: Sæt "udgangssignaler", "test SI" på "test med GND".

 à max. 6 moduler i serie

5.3.1 Overvågning af lukning og åbning

 X Indstil parameter kontakttype:
 à DPS: s1 på 02 ("bryder") og 

s3 på 02 ("bryder") (fabriksindstilling).
 à ST220: Sæt "indgangssignaler", "SI1 – klemme SIS1",  

"SI1 kontakttype" på "bryder" og  
"SI3 – klemme SIO1", "SI3 kontakttype" 
på "bryder" (fabriksindstilling).

 X Indstil parameter funktion:
 à DPS: Sæt f1 på den ønskede funktion og  

f3 på 05 ("SIO stop") eller 06 ("SIO stop 
SF-GF").

 à ST220: Sæt "indgangssignaler", "SI1 – klemme 
SIS1", "SI1 funktion" på den ønskede 
funktion og "SI3 – klemme SIO1", 
"SI3 funktion" på "SIO stop" eller "SIO 
stop SF GF".

 à Konfiguration af GC 334 moduler på
 à Hængselsside: DIP1 = ON
 à Modsat hængselsside: DIP1 = OFF 
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5.3.2 Overvågning af åbning

 X Indstil parameter kontakttype:
 à DPS: Sæt s3 på 02 (bryder)  

(fabriksindstilling).
 à ST220: Sæt "indgangssignaler", "SI3 – klemme SIO1" 

og "SI3 kontakttype" på "bryder"  
(fabriksindstilling).

 X Indstil parameter funktion:
 à DPS: Sæt f3 på 05 (SIO stop) eller  

06 (SIO stop SF-GF").
 à ST220: Sæt "indgangssignaler", "SI3 – klemme 

SIO1" og "SI3 funktion" på "SIO stop" 
eller "SIO stop SF GF".

 à Konfiguration GC 334 moduler: DIP1 = ON
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5.3.3 Overvågning af lukning

 X Indstil parameter kontakttype:
 à DPS: Sæt s1 på 02 (bryder)  

(fabriksindstilling).
 à ST220: Sæt "indgangssignaler", "SI1 – klemme SIS1" 

og "SI1 kontakttype" på "bryder"   
(fabriksindstilling).

 X Indstil parameter funktion:
 à DPS: Indstil f1 på den ønskede funktion.
 à ST220: Sæt "indgangssignaler", "SI1 – klemme 

SIS1" og "SI1 funktion" på den ønskede  
funktion.

 à Konfiguration GC 334 moduler: DIP1 = OFF
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5.3.4 Tilslutning af GC 334 via interface GC 334
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5.4 Sikkerhedssensor GC 335

 à GC 335 mastermodul, mat.-nr. 128074 
GC 335 udvidelsessæt (slavemodul med tilbehør), mat.-nr. 128072

 à Følg monteringsvejledningen 
 à Tilbehør: 

 à GC 332-modul, mat.-nr. 124035
 à Spotfinder, mat.-nr. 112321

 X Anvend prøveemne til indstilling af registreringsfeltet, mat.-nr. 120190
 X Montér altid master-modulet i nærheden af hængslet, forbindelse med drevets styring sker på master-modulet.
 X Tilslut max. 7 stk. slave-moduler til et master-modul.
 X På sidste slavemodul eller på mastermodul (hvis der ikke er tilsluttet slavemoduler) skal konfigurationsbroen 

skilles ad.
 X Indstil parameter "Test".

 à DPS: Sæt Te på 01 (test med 24 V).
 à ST220: Sæt "udgangssignaler", "test SI" på "test med 24 V".
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5.4.1 Overvågning af lukning og åbning
 X Indstil parameter kontakttype:

 à DPS: s1 på 02 ("bryder") og 
s3 på 02 ("bryder") (fabriksindstilling).

 à ST220: Sæt "indgangssignaler", "SI1 – klemme SIS1", "SI1 kontakttype" på "bryder" og   
 "SI3 – klemme SIO1", "SI3 kontakttype" på "bryder" (fabriksindstilling).

 X Indstil parameter funktion:
 à DPS: Sæt f1 på den ønskede funktion og  

f3 på 05 ("SIO stop") eller 06 ("SIO stop SF-GF").
 à ST220: Sæt "indgangssignaler", "SI1 – klemme SIS1", "SI1 funktion" på den ønskede funktion og  

 "SI3 – klemme SIO1", "SI3 funktion" på "SIO stop" eller "SIO stop SF GF".
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5.4.2 Overvågning af åbning

 X Indstil parameter kontakttype:
 à DPS: Sæt s3 på 02 (bryder)  

(fabriksindstilling).
 à ST220: Sæt "indgangssignaler", "SI3 – klemme SIO1" 

og "SI3 kontakttype" på "bryder"  
(fabriksindstilling).

 X Indstil parameter funktion:
 à DPS: Sæt f3 på 05 (SIO stop) eller  

06 (SIO stop SF-GF").
 à ST220: Sæt "indgangssignaler", "SI3 – klemme 

SIO1", "SI3 funktion" på "SIO stop" eller 
"SIO stop SF GF".
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5.4.3 Overvågning af lukning

 X Indstil parameter kontakttype:
 à DPS: Sæt s1 på 02 (bryder)  

(fabriksindstilling).
 à ST220: Sæt "indgangssignaler", "SI1 – klemme SIS1" 

og "SI1 kontakttype" på "bryder"   
(fabriksindstilling).

 X Indstil parameter funktion:
 à DPS: Indstil f1 på den ønskede funktion.
 à ST220: Sæt "indgangssignaler", "SI1 – klemme 

SIS1" og "SI1 funktion" på den ønskede  
funktion
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6 Autoriseret kontaktor
 à Indgang KB er aktiv i driftstyperne AU, LS og NA.
 à Ved 2-fløjede anlæg kan kontaktoren  tilsluttes på den gående fløjs styring eller på den stående fløjs styring. 
 à Ved aktiveringen åbner den gående fløj, og, hvis tilkoblet, den stående fløj.
 à Ved aktivering er udgangen på kontaktoren autoriseret sluttet, på indgang KB er der 24 V (slutterkontakt). 

Parametreret som bryderkontakt er der 0 V.
Her vises tilstanden for det drev, hvortil ST220 er tilsluttet. 

 X Tryk tast  . 
 X Vælg "Gående fløj para" eller. "Stående fløj para" med tasterne  eller  og tryk på tasten .

Yderligere indstillinger se nedenstående beskrivelser:
 à Indstil parameter kontakttype:

 à Med DPS: Sæt c6 på 01 (slutter) eller på 02 (bryder).
 à Med ST220: Sæt "Signaler", "Indgangssignaler", "KB", "KB-kontakttype" på "slutter" eller. "bryder".

6.1 Nøgletast

 à Indstil parameter kontakttype med
 à DPS: Sæt c6 på 01 (fabriksindstilling).
 à ST220: Sæt "Signaler", "Indgangssignaler", "KB", "KB-

kontakttype" på "slutter" (fabriksindstillinger).
 à Nøgleafbryder SCT, enpolet, indbygget, AS500 uden pro-

filhalvcylinder, mat.-nr. 117996
 à Tilbehør:

 à Profilhalvcylinder, mat.-nr. 090176
 à Ekstrakontakt, mat.-nr. 024467

20 KB
3 24V
KB
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7 Kontaktsensor indvendig
 à Indgang Kl er aktiv i driftstyper AU og LS.
 à Ved 2-fløjede anlæg kan kontaktor inde tilsluttes på den gående fløjs styring eller på den stående fløjs styring.
 à Ved aktiveringen åbner den gående fløj, og, hvis tilkoblet, den stående fløj.

Her vises tilstanden for det drev, hvortil ST220 er tilsluttet. 
 X Tryk tast  . 
 X Vælg "Gående fløj para" eller. "Stående fløj para" med tasterne  eller  og tryk på tasten .

Yderligere indstillinger se nedenstående beskrivelser:
 à Sensoren til overvågning af lukning kan også anvendes som kontaktor inde. 
 à Indstil parameter med:

 à DPS: Indstil f1 på 03.
 à ST220: Sæt "signaler", "indgangssignaler", "SI1 – klemme SIS1", "SI1 funktion" på "SIS og KI".

 à For indgangen KI kan der indstilles en aktiveringsforsinkelse. Denne tid lægges til den generelle aktiveringsfor-
sinkelsestid (åbningsforsinkelse). 

 à Indstil parameter med:
 à DPS: Sæt ia på den ønskede forsinkelsestid (0 s … 9 s).
 à ST220: Indstil „Signaler“, „Indgangssignaler“, „KI“, „KI forsinkelse“ med tasterne  eller  til den ønskede 

forsinkelsestid (0 s … 9 s), og tryk tasten .

7.1 Bevægelsesradar GC 302 R

 à Ved aktivering er udgangen på GC 302 R sluttet (på ind-
gang KI er der 24 V).

 à Indstil parameter kontakttype med
 à DPS: Sæt ci på 01 (fabriksindstilling).
 à ST220: Indstil „Signaler“, „Indgangssignaler“, „KA“,  

„KA-kontakttype“ til „slutter“ 
(fabriksindstilling).

 à GC 302 R sort, mat.-nr. 124087
 à GC 302 R iht. RAL, mat.-nr. 124088 (fjernbetjening funge-

rer ikke med monteret skærm, lysdioden er ikke synlig).
 à GC 302 R er en retningsfølsom bevægelsesradar.
 à Følg monteringsvejledningen.
 à Tilbehør:

 à Fjernbetjening, mat.-nr. 099575
 à Loftmonteringssæt, mat.-nr. 115384
 à Regnafdækning, mat.-nr. 115339
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7.2 Tasten (potentialfri slutterkontakt)

 à Indstil parameter kontakttype med
 à DPS: Sæt ci på 01  (slutter) (fabriksindstilling).
 à ST220: Indstil „Signaler“, „Indgangssignaler“, „KA“,  

„KA-kontakttype“ på „slutter“ 
(fabriksindstilling).
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8 Kontaktor ude
 à Indgang KA er kun aktiv i driftstypen AU.
 à Ved 2-fløjede anlæg kan kontaktor ude tilsluttes på den gående fløjs styring eller på den stående fløjs styring. 
 à Ved aktiveringen åbner den gående fløj, og, hvis tilkoblet, den stående fløj.

Her vises tilstanden for det drev, hvortil ST220 er tilsluttet. 
 X Tryk tast  . 
 X Vælg "Gående fløj para" eller. "Stående fløj para" med tasterne  eller  og tryk på tasten .

Yderligere indstillinger se nedenstående beskrivelser:
 à Sensoren til overvågning af lukning kan også anvendes som kontaktor ude.
 à Indstil parameter med:

 à DPS: Indstil f1 på 04.
 à ST220: Sæt "signaler", "indgangssignaler", "SI1 – klemme SIS1", "SI1 funktion" på "SIS og KA".

 à for indgangen KA kan der indstilles en aktiveringsforsinkelsestid.. Denne tid lægges til den generelle aktive-
ringsforsinkelsestid (åbningsforsinkelse).  
Indstil parameter med:
 à DPS: Sæt aa på den ønskede forsinkelsestid (0 s … 9 s).
 à ST220: Indstil "Signaler", "Indgangssignaler", "KA", "KA forsinkelse" med tasterne  eller  til den ønskede 

forsinkelsestid (0 s … 9 s), og tryk tasten .

8.1 Bevægelsesradar GC 302 R

 à Henvisninger, se GC 302 R (KI).
 à Ved aktivering er udgangen på GC 302 R  

sluttet (på indgang KA er der 24 V).
 à Indstil parameter kontakttype med:

 à DPS: Sæt cO på 01 (fabriksindstilling).
 à ST220: Indstil"Signaler", "Indgangssignaler", "KA", 

"KA-kontakttype" til "slutter" 
(fabriksindstilling).
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8.2 Tasten (potentialfri slutterkontakt)

 à Henvisninger se tast (KI).
 à Indstil parameter kontakttype med:

 à DPS: Sæt cO på 01 (fabriksindstilling).
 à ST220: Indstil "Signaler", "Indgangssignaler", 

"KA", "KA-kontakttype" til "slutter" 
(fabriksindstilling).
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9 Trådløs aktivering

9.1 Radiomodtagerprintkort WRB-5

Se monteringsvejledning WRB-5 / modtagerprintkort, Mat. nr. 135193

 à Modtagerprintkort WRB-5, mat. nr. 135170

����

����

� �����

�

1 Status-LED
2 Programmeringstast

 à Styring DCU800 kan som option udstyres med  modtagerprintkort WRB-5. 

Modtagerprintkortet WRB-5 må kun sættes på styring DCU800 i strømløs tilstand.

9.2 Sæt modtagerprintkort WRB-5 på styreprintkort DCU800

 
 X Tryk afstandsholder (2) fast på styreprintkort DCU800 (3).
 X Sæt radiomodtagerprintkort WRB-5 (1) på afstandsholder (2) og indstiksskinne (4).
 X Bring antennen i korrekt position, se billede.

9.3 Radiosendemodul WTM
Trådløst sendemodul WTM, mat. nr. 131212

Se monterings-og servicevejledning GEZE radioprogram automatik
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10 Push And Go

ADVARSEL
Fare for kvæstelser grundet klemning og afskæring!

 X Dørgrebene kan med aktiveret Push And Go-funktion blive til klemme- og skæresteder.

 à Funktionen Push And Go muliggør aktivering af drevet uden brug af kontaktorer.
 à Når Push And Go-funktionen er indstillet, åbner drevet døren automatisk, så snart dørfløjen bevæges manuelt  

ud af lukkepositionen.
 à Åbningsvinklen til brug af åbningsautomatikken er indstillelig (1°–20°).
 à For en komfortabel brug bør åbningstiden ikke indstilles til den minimale værdi.

En for lille åbningsvinkel kan medføre en uønsket, selvstændig åbning af døren.
Døren skal ved brug af denne funktion blive markeret iht. DIN 18650.

 à Betjening af displayprogramkontakten DPS se kapitel 29.4 ”Displayprogramkontakt DPS”.
 à Betjening af service-terminalen ST220 se kapitel  29.1 ”Serviceterminal ST220”. 

Her vises tilstanden for det drev, hvortil ST220 er tilsluttet. 
 X Tryk tast  . 
 X Vælg "Gående fløj para" eller. "Stående fløj para" med tasterne  eller  og tryk på tasten .

Yderligere indstillinger se nedenstående beskrivelser:
 à Indstil parameter med:

 à DPS: Sæt pU på det ønskede åbningsområde (1-20) til aktivering af åbningsautomatikken 
eller
sæt pU på 00 for at deaktivere  
funktionen.
Sæt op på den ønskede åbningstid ved "Push And Go" (0 – 60 sek.).

 à ST220: Sæt "Bevægelsesparameter", "push and go" med tasten  eller.  på åbningsområdet (1-20) til 
aktivering af åbningsautomatikken, eller stil "push and go" på 0 for at deaktivere funktionen.
Indstil "bevægelsesparameter", "åbningstid", "Push And Go" på den ønskede "åbningstid 
(0 – 60 sek.).

11 Programmerbare indgange
 à De programmerbare indgange PE1, PE2 og PE3 bruges til forskellige specialfunktioner , se kapitel 29 ”Service-

menu”. Den påkrævede kontakttype til den ønskede funktion finder du i kapitel 29.6 ”Servicemenu DPS og 
servicetaster S1/S2 med LEDer” eller kapitel 29.3 ”Servicemenu ST220”.

 à Den programmerbare indgang PE1 er en ren binær-indgang, der kun egner sig til tilslutning af slutte- eller 
brydekontakter, men ikke til tilslutning af den analoge programkontakt MPS.

 à Den programmerbare indgang PE2 og PE3 er en analoge indgange, der egner sig til tilslutning af slutte- eller 
brydekontakter og til tilslutning af den analoge programkontakt MPS, se  
kapitel 16 ”Driftstype”.

 à Betjening af displayprogramkontakten DPS se kapitel 29.4 ”Displayprogramkontakt DPS”.
 à Betjening af service-terminalen ST220 se kapitel  29.1 ”Serviceterminal ST220”. 

Her vises tilstanden for det drev, hvortil ST220 er tilsluttet. 
 X Tryk tast  . 
 X Vælg "Gående fløj para" eller. "Stående fløj para" med tasterne  eller  og tryk på tasten .
 X Vælg "Signaler", "Indgangssignaler", og tryk på tast .

Yderligere indstillinger se nedenstående beskrivelse:
 à Indstil parameter med:

 à DPS: Sæt e1, e2 eller e3 på den ønskede funktion.
 à ST220: "PE1", "PE1 funktion", "PE2", "PE2 funktion" eller "PE3", "PE3 funktion" på den ønskede funktion.

11.1 MPS
Se kapitel 16.1 ”Programkontakt”, ”Mekanisk programkontakt (MPS)”.
En MPS kan kun tilsluttes på PE2 og PE3.
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11.2 Åbning 2-fløjet og åbning 1-fløjet
 à Via de programmerbare indgange på styringen til den bevægelige dør kan der efter behov skiftes mellem 2-flø-

jet åbning eller 1-fløjet åbning (afhængigt af parameterindstilling). Dette kan f.eks. være nyttigt, hvis åbningsty-
pen omskiftes ved hjælp af en timer via de programkontaktindgange, der er til rådighed (NA, LS, AU, DO).

 à Åbningstypeskift er ikke muligt, hvis den analoge programkontakt MPS er tilsluttet, fordi denne fast definerer 
"2-fløjet åbning" eller "1-fløjet åbning".

 à Indstil parameter med:
 à DPS: e1, e2 eller. e3 til 03 (omstilling) eller 04 (omstilling) vinter..
 à ST220: Sæt "PE1 funktion", "PE2 funktion" eller "PE3 funktion" på "2-flg. åbning" (omstilling sommer), eller 

"1-flg. åbning" (omstilling vinter).

 
51 PE1

2 24V

PE1 GF

52 PE2

PE2 GF
oder

53 PE3

PE3 GF
oder

11.3 Sabotage
 à Den programmerede indgang PE1, PE2 eller PE3 kan anvendes til tilslutning af alarmkontakter, der  f. eks 

kan anvendes til at overvåge et lukket (nøglekontakt-)kabinet. Ved lukket kabinet er kontakten sluttet og på 
indgang PE1, PE2 eller PE3 er der 24 V. Bryder alarmkontakten, er der 0 V på indgang PE1, PE2 eller PE3. I så fald 
forbliver døren lukket og låst. 
Hvis kontakten afbrydes, bliver KB ikke evalueret i driftstype NA, LS, AU. Alle andre funktioner er uændret. 
Derefter skal der kvitteres (fejlsletning).

 à Indstil parameter med:
 à DPS:  Indstil e1, e2 eller e3 til 05 (sabotage).
 à ST220: Sæt "PE1 funktion", "PE2 funktion" eller "PE3 funktion" på "sabotage NC".

 
51 PE1

2 24V

PE1 GF

52 PE2

PE2 GF
oder

53 PE3

PE3 GF
oder

11.4 Lukkeposition gående fløj
Tilbagemelding fra en dørkontakt, der er monteret i lukkeposition på PE1, PE2 eller PE3.
Dørkontakten lukker, så snart dørfløjen har nået lukkepositionen (gående fløj).
 à Indstil parameter med:

 à DPS:  Indstil e1, e2 eller.e3 til 06 (lukkeposition dørlukker GF).
 à ST220: Sæt "PE1 funktion", "PE2 funktion" eller."PE3 Funktion" på "Lukkeposition GF".
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11.5 Nødlåsning

ADVARSEL
Fare for kvæstelser grundet klemning og afskæring!
Sikkerhedssensorer og forhindring analyseres ikke. Døren lukker med den indstillede kraft..

 X Træd ud af fareområdet, når døren lukke uden varsel..

Ikke tilladt ved falsede døre og ved flugtveje.
Kun brug af en programmerbar indgang er tilladt.

 à De programmerbare indgange PE2 og PE3 kan anvendes til at tilslutte en nødlåsekontakt.
 à Ved aktivering af nødlåsekontakten er kontakten sluttet, og der foreligger 17,83 V på indgang PE2 hhv.PE3. 

Kontaktor KA, KI og KB, sikkerhedssensor SIS og SIO samt  registrering af forhindring skjules. Driftstype perma-
nent åben afbrydes. Døren lukker og låser. Til den korrekte brug kræver funktionen slutmodstand på 20 kOhm.

 à Døren forbliver lukket, så længe nødlåsesignalet foreligger på indgangen.
 à Indstil parameter med:

 à DPS:  Sæt e2 hhv e3 på 07 (nødlåsn.20 kOhm). 
 à ST220: Sæt "PE1 funktion" hhv "PE3 funktion" på "Nødlåsn.20kOhm NO".

 

PE2

24V

PE3

24V

  

52 

2 
PE2 PE3

oder

53 

2 

20 kΩ

   

11.6 Yderligere kontaktorer (P-KI, P-KA)
 à De programmerbare indgang kan anvendes til at tilslutte ekstra slutterkontakter som kontaktor inde eller 

kontaktor ude. 
 à Indstil parameter med:

 à DPS: e1, e2 eller e3 til 08 (kontaktor inde) eller 09 (kontaktor ude).
 à ST220: Sæt "PE1 funktion", "PE2 funktion" eller "PE3 funktion" på "P-KI aktivering NO" eller "P-KA aktivering 

NO".
 à Henvisninger  se kapitel 7 ”Kontaktsensor indvendig” eller kapitel 8 ”Kontaktor ude”.
 à Kontaktorerne kan enten tilsluttes på klemme 2 (24 V) eller klemme 4 (24 VSens).

11.7 Tastfunktioner

11.7.1 Generelt
 à Ved aktivering er tastens udgang sluttet (på indgang PE1 hhv.PE2 foreligger der 24 V).
 à Ved 2-fløjede anlæg kan tasten tilsluttes på den gående fløjs styring eller på den stående fløjs styring..
 X Indstil holde-åben-tiden på den bevægelige dørs styreenhed.

 à Er tasten tilsluttet på styring af den stående fløj, åbnes ved aktivering af tastfunktionen begge dørfløje, 
også ved indstilling af den indstillede driftstype "1-fløjet". Driftstype "Automatik" skal være indstillet på den 
stående fløj.

11.7.2 Tastfunktion

DPS
 X Sæt e1 hhv.e2 på 10 til:

1. Knapkontakt = åbn dør / 2. Knapkontakt = luk dør.
Hvis ingen anden tastkontakt finder sted, forbliver døren åben indtil skift af driftstypen.
Ved et 2-fløjet drev  åbnes begge fløje, hvis tasten er tilsluttet på SF-drevet.

ST220
 X Sæt "PE1", "PE1 funktion" hhv."PE2", "PE2 funktion" på "Knap NO" for:

1. Knapkontakt = åbn dør / 2. Knapkontakt = luk dør.
Hvis ingen anden tastkontakt finder sted, forbliver døren åben indtil skift af driftstypen.
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11.7.3 Tastfunktion OHZ

ved 2-fløjede drev bestemmer indstillingen på styring af det gående fløj, hvor længe der holdes åben.

DPS
 X Sæt e1 hhv.e2 på 11 til:

1. Knapkontakt = åbn dør / 2. Tastkontakt = luk dør
Udløses SIO , inden hold-åben-tiden eller den 2. tastkontakt aktiveres, løber hold-åben-tiden og afbrydes ikke af 
den 2. Tastkontakt afbrudt.
Senest efter hold-åben-tiden er gået
 à Oh ved 2-fløjet drev og driftstype 2-fløjet, såfremt tasten på SF-drevet er tilsluttet.
 à O® ved 1-fløjet drev hhv.ved 2-fløjet drev og driftstype „reduceret åbning“, såfremt tasten er tilsluttet 

GF-drevet.

ST220
Sæt "PE1", "PE1 funktion" eller."PE2", "PE2 funktion" på "Tast OHZ NO" for:
1. Knapkontakt = åbn dør / 2. Tastkontakt = luk dør
Døren lukker senest efter udløbet af holde-åben-tiden.-

 
51 PE1

2 24V

PE1 GF

52 PE2

PE2 GF
oder

53 PE3

PE3 GF
oder

11.8 Reset af styreenheden
 à Styringen kan genstartes via de programmerbare indgange. Efter tryk på tasten forholder drevet sig ligesom 

efter indkobling af netspændingen.
 à Indstil parameter med:

 à DPS: Sæt e1, e2 eller e3 på 13 (reset-tast).
 à ST220: Sæt "PE1 funktion", "PE2 funktion" eller "PE3 funktion" på "reset-tast NO".

 
51 PE1

2 24V

PE1 GF

52 PE2

PE2 GF
oder

53 PE3

PE3 GF
oder

11.9 Dobbelttast (1-fløjet / 2-fløjet døråbning)
Ved 2-fløjede drev kan døren i driftstypeindstillingen "1-fløjet åbning" åbnes 1-fløjet eller 2-fløjet efter ønske via 
de programmerbare indgange ved tryk på en tast. Trykkes der én gang på tasten, åbnes kun den bevægelige dør 
og lukker 1-fløjet, når åbningstiden er udløbet.,. Ved to tastbetjeninger efter hinanden inden for 1,5 sek åbner den 
gående og den stående fløj og lukker 2-fløjet efter at hold-åben-tiden er gået. 
Indstil parameter med:
 à DPS: Sæt e1, e2 eller e3 på 14 (dobbelttast).
 à ST220:  Sæt "PE1 funktion", "PE2 funktion" eller "PE3 funktion" på "dobbelttast".

 
51 PE1

2 24V

PE1 GF

52 PE2

PE2 GF
oder

53 PE3

PE3 GF
oder
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11.10 STOP
De programmerbare indgange PE1, PE2 og PE3 kan bruges til tilslutning af en stoptast eller kontaktskinne. Ind-
gange PE2 og PE3 kan kun evalueres analogt.
 à Ved aktivering stopper dørfløjen (ved 2-fløjede anlæg begge) og bliver stående, så længe indgangen er aktiv.
 à Ved 2-fløjede anlæg kan stoptasten tilsluttes på den gående fløjs styring eller på den stående fløjs styring...
 à Betjening af displayprogramkontakten DPS se kapitel 29.4 ”Displayprogramkontakt DPS”.
 à Betjening af service-terminalen ST220 se kapitel  29.1 ”Serviceterminal ST220”.

Her vises tilstanden for det drev, hvortil ST220 er tilsluttet. 
 X Tryk tast  . 
 X Vælg "Gående fløj para" eller. "Stående fløj para" med tasterne  eller  og tryk på tasten .

Yderligere indstillinger se nedenstående beskrivelse:
Til PE1, PE2, PE3:
 à Indstil parameter kontakttype med:

 à DPS: Sæt e1, e2 eller e3 på 15 ("slutter", ikke overvåget) eller på 16 ("bryder", ikke overvåget).
 à ST220: Sæt "signaler", "indgangssignaler", "PE1 funktion", "PE2 funktion" eller "PE3 funktion" "stop bryder", 

"stop slutter".

52 PE2

oder

53 PE3

oder

51 PE1

2 24V

STOP

E1 = 15E1 = 16

Til PE2 eller PE3:
 à For personbeskyttelse iht.DIN 18650 / EN 16005 skal der for at overvåge indgangen sættes en slutmodstand på 

12 k eller 20 k. Slutmodstanden skal være umiddelbart tilsluttes på starterkontakten.
 à Indstil parameter kontakttype med:

 à DPS: e2 eller e3 på 12 eller 20.
 à ST220: Sæt "signalet", "indgangssignaler", "PE2", eller "PE3", "PE2 funktion" eller "PE3 funktion" på "stop 

12 kOhm" eller "stop 20 kOhm".

12 kΩ oder 
20 kΩ E2, E3 = 12 (Stop 12 kΩ -> NO)

E2, E3 = 20 (Stop 20 kΩ -> NO)

52 PE2 

2 24V 
PE2 PE3 

oder 

53 PE3

2 24V 

11.11 Registrering af lukkeposition

11.11.1 Lukkeposition dørfløj (drev gående fløj, drev stående fløj)
Tilbagemelding fra en dørkontakt, der er monteret i lukkeposition PE1, PE2 eller PE3 på styringen. Dørkontakten 
lukker, så snart den dørfløj, der hører til drevet, har nået lukkepositionen.
Indstilling af parametre med

 à DPS: Sæt e1, e2 eller e3 på 06 (dobbelttast).
 à ST220: Sæt "PE1 funktion", "PE2 funktion" eller "PE3 funktion" på "lukkeposition GF".

11.11.2 Registrering af lukkeposition stående fløj ved 2-fl.. døre med manuel stående fløj
 à Tilbagemelding fra en dørkontakt, der er monteret i lukkepositionen på den stående fløj på PE1, PE2 eller PE3. 

Dørkontakten lukker, så snart den stående fløj har nået lukkepositionen.
 à Tilbagemelding fra en dørkontakt, der er monteret i lukkeposition på PE1, PE2 eller PE3. 

Dørkontakten lukker, så snart dørfløjen har nået lukkepositionen (stående fløj).
 à Indstilling af parametre med

 à DPS: Sæt e1, e2, eller e3 på 19 (lukkeposition SF).
 à ST220: Sæt "PE1 Funktion", "PE2 Funktion" eller "PE3 Funktion" på "Lukkeposition SF".
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11.12 WC-styring
Tilslutning af den indvendige tast for WC-funktion, se også kapitel 15.

11.13 Brandalarm
Se også kapitel 28.2.1.

11.14 1flg. Åbn
 à Den stående fløj skal være tilkoblet.
 à Ved aktivering er aktiveringselementets udgang lukket (på indgang PE1 hhv.PE2 foreligger der 24 V).
 à Ved 2-fløjede anlæg skal aktiveringselementet være tilsluttet styringen af den gående fløj. Indstil hol-

de-åben-tiden på den bevægelige dørs styreenhed. 
(ved 2-fløjede drev bestemmes  hold-åben-tiden af indstillingerne på den gående fløjs styring)

DPS
Sæt e1 hhv.e2

 X Indstil på 23.
Ved et 2-fløjet drev åbnes 1 fløj, hvis aktiveringselementet er tilsluttet på den gående fløjs styring.

 X Indstil O® på den gående fløjs styring.

ST220
Sæt "PE1", "PE1 funktion" hhv."PE2", "PE2 funktion"

 X Sæt  "1-fl.åbning" på aktiveringselementet på den gående fløj.
Døren lukker senest efter udløbet af holde-åben-tiden.

 X Indstil hold-åben-tid 1-fl. (vinter) på styringen af den gående fløj.

12 Programmerbare udgange
De programmerbare udgange PA1 og PA2 kan konfigureres med forskellige omskiftningsfunktioner, se kapitel 29 
”Servicemenu”
 à Betjening af displayprogramkontakten DPS se kapitel 29.4 ”Displayprogramkontakt DPS”.
 à Betjening af service-terminalen ST220 se kapitel  29.1 ”Serviceterminal ST220”. 

Her vises tilstanden for det drev, hvortil ST220 er tilsluttet. 
 X Tryk tast  . 
 X Vælg "Gående fløj para" eller. "Stående fløj para" med tasterne  eller  og tryk på tasten .
 X Vælg "signaler" , og tryk på tasten .

Yderligere indstillinger se nedenstående beskrivelse:
Indstil parameter med:
 à DPS: Sæt a1 hhv a2 på den ønskede funktion.
 à ST220:  Sæt "PA1", "PA1 funktion" hhv."PA2", "PA2 funktion" på den ønskede funktion.

12.1 Programmerbar udgang PA1
PA1 er en potentialfri relækontakt, omskiftningsspænding max. 24 V AC/DC, omskiftningsstrøm 0,5 A.

12.1.1 Gong
Udgangen aktiveres, når KA eller SIS (ved indstilling "SIS og KA") aktiveres i driftstype Automatik AU og lukketid LS.
 à Indstil parameter med:

 à DPS: Sæt a1 på 01 (gong).
 à ST220: Sæt "PA1 funktion" på "gong".

1 Lokal spændingsforsyning  
max. 24 V/0,5 A AC/DC

2 Lokal signalgiver, f.eks.gong eller dørklokke
PA 

55 PA1A

56 PA1B
2

1
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12.1.2 Fejl
 à Funktionen anvendes til fejlmelding f.eks.til en lokal kontrolcentral. Kontakten slutter eller bryder, hvis styrin-

gen registrerer en fejl, se kapitel 30 ”Fejlmeldinger”.
 à Indstil parameter med:

 à DPS: Sæt a1 på 02 (Fejl slutter) eller på 03 (Fejl bryder).
 à ST220:  Sæt "PA1 funktion" på "fejl slutter" eller "fejl bryder".

1 Lokal kontrolcentral (på stedet)
2 Meldeindgang

PA 

55 PA1A

56 PA1B
2

1

12.1.3 Fejlvisning for MPS
Funktionen anvendes til omskiftning af fejl-LED'en på MPS. Kontakten slutter, hvis styringen registrerer en fejl, 
se kapitel 30 ”Fejlmeldinger”. Når det er tid til vedligeholdelse, omskiftes udgangen periodisk, og fejl-LED'en på 
MPS blinker.
 à Tilslutning, se kapitel 16.1 ”Programkontakt”, ”Mekanisk programkontakt (MPS)”.
 à Indstil parameter med:

 à DPS: Sæt a1 på 04 (Fejl MPS).
 à ST220:  Sæt "PA1 funktion" på "Fejl MPS".

12.1.4 Advarselssignal
 à Funktionen anvendes til periodisk aktivering/deaktivering af en lokal signalgiver ved åbning eller lukning af 

døren.
 à Vær opmærksom på styringens samlede strømforbrug.
 à Indstil parameter med:

 à DPS: Sæt a1 på 05 (advarselssignal).
 à ST220:  Sæt "PA1 funktion" på "advarselssignal".

1 24-V-DC-signalgiver, forsynet på drevsiden
55 PA1A

56 PA1B

PA 
1 GND

2 24 V 

1

12.1.5 Døråbner

Funktion døråbner er ikke tilladt ved anvendelse af drevet i brandsikringsområder (Powerturn F ,F/R, F-IS med 
brandsikringssæt).

 à På den programmerbare udgang PA1 kan der tilsluttes en ekstra døråbner..
 à Vær opmærksom på styringens samlede strømforbrug.
 à Indstil parameter med:

 à DPS: Sæt a1 på 06 (døråbner). 
Sæt TO på den ønskede døråbnertype, se kapitel  29.6”Servicemenu DPS og servicetaster S1/S2 
med LEDer”.

 à ST220: Sæt "PA1 funktion" på "Døråbner". 
Sæt "Døråbnertype" på den ønskede døråbnertype, se kapitel 29.3 ”Servicemenu ST220”.
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Døråbner forsynet på drevsiden

1 Friløbsdiode 1N4007, mat.-nr. 115293
2 Trådbro

1

2
GND 1 

2 24V 

55 PA1A 

56 PA1B 

PA 

PA2 57

Døråbner, der forsynes på stedet
 à Kontaktbelastning udgang PA1 ved 12 V AC: maks. 1 A

~   12V AC    ~ 
max. 1A 

GND 1 

2 24V 

55 PA1A 

56 PA1B 

PA 

PA2 57 

Låsemelding (RM)
Se kapitel 13 ”Døråbner”, ”Låsemelding”.

12.1.6 Dørtilstandsmelding
 à Funktionen anvendes til melding om dørtilstanden, f.eks.til en lokal kontrolcentral.
 à Meldefunktion/dørtilstand: 

08 Lukket og låst
09 Lukket
10 Ikke lukket
11 Åben
12 Off
13 Nat

14 Lukketid
15 Automatik
16 Konstant åben
18 Dag/nat-omskiftning
20 Service påkrævet (se kapitel 12.1.9)

 à Indstil parameter med:
 à DPS: Sæt a1 på den ønskede meldefunktion.
 à ST220: Sæt "PA1 funktion" på den ønskede meldefunktion.

1 Lokal kontrolcentral (på stedet)
2 Meldeindgang

PA 

55 PA1A

56 PA1B
2

1
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12.1.7 Lysstyring

ADVARSEL
Livsfare på grund af elektrisk stød!
Fare for skader på den elektriske styring!
Udgang PA1 til lysstyring kan ikke styre belysningen direkte.

 X Tilslut ikke netspænding til styringens PA1 udgang.

 à Funktionen anvendes til aktivering af en lysstyringsanordning, der f.eks.tænder indgangsbelysningen, så snart 
en kontaktor (KI, KA, KB, SIS+KI, SIS+KA) aktiveres eller en dør åbnes. 

 à Indstil parameter med:
 à DPS: Sæt a1 på 17 (lysstyring).
 à ST220:  Sæt "PA1 funktion" på "lysstyring".

1 Lysstyreanlæg (på stedet)
2 Aktiveringsindgang

PA 

55 PA1A

56 PA1B
2

1

12.1.8 Dag-Nat-omskiftning
 à Funktionen anvendes til at melde driftstypen dag-drift på en eksisterende styrecentral på stede eller til at 

indstille en motorlås til dagdrift. 
Udgangskontakten slutter, hvis driftstypen LS, AU, 1-fløjet, DO, AU 2-fløjet eller en motorlås er indstillet.

 à Indstil parameter med:
 à DPS: Sæt a1 på 18 for (driftstypemelding "dag-nat").
 à ST220:  Sæt "PA1 funktion" på "dag/nat omskiftning".

 à Tilslutning på lokal kontrolcentral,s e kapitel 12.2.2 ”Fejl”

12.1.9 Tid til vedligeholdelse
 à Funktionen bruges til at melde til en lokal kontrolcentral, at det er tid til vedligeholdelse af dørdrevet.
 à Indstil parameter med:

 à DPS: Sæt a1 på 20 (Tid til vedligeholdelse).
 à ST220:  Sæt "PA1 funktion" på "Tid til vedligeholdelse".

 à Tilslutning på lokal kontrolcentral, se kapitel 12.1.2”Fejl”.

12.1.10 Holdemagnet GF
for brug af en holdemagnet. Se kapitel 18.2.

12.1.11 WC timeout
For at tilslutte en lampe eller et signal til signalisering, hvis 30-min-timer er udløbet ved WC-funktionen. Se kapitel 15.



Powerturn

32

Programmerbare udgange

12.2 Programmerbar udgang PA2
PA2 er en transistorudgang, kontaktspænding/-strøm max. 24 V DC/0,5 A.

12.2.1 Gong
Udgang kobles, når KA eller SIS (ved indstilling "SIS og KA") aktiveres.
 à Indstil parameter med:

 à DPS: Sæt a2 på 01 (gong).
 à ST220: Sæt "PA2 funktion" på "gong".

1 Spændingsforsyning på stedet
2 Dørgong
3 24-V-relæ, mat.-nr. 103352
4 Friløbsdiode

GND1

2 24V

55 PA1A

56 PA1B

PA

57 PA2
2

1

3

4

12.2.2 Fejl
 à Funktionen Fejl anvendes til fejlmelding f.eks.til en lokal kontrolcentral. 
 à Indstil parameter med:

 à DPS: Sæt a2 på 02 (Fejl slutter) eller på 03 (Fejl bryder).
 à ST220:  Sæt "PA2 funktion" på "Fejl slutter" eller "Fejl bryder".

 à Udgangen skifter til GND, eller spærrer, så snart styreenheden registrerer en systemfejl. Samtidigt vises det 
pågældende fejlnummer på DPS. 

 X For viderekobling af fejlmeldingen (f.eks.til bygningsstyreteknik) monteres et relæ til galvanisk adskillelse.

1 Lokal kontrolcentral (på stedet)
2 Meldeindgang
3 24-V-relæ, mat.-nr. 103352
4 Friløbsdiode

GND1

2 24V

55 PA1A

56 PA1B

PA

57 PA2

2

1

3

4

12.2.3 Fejlvisning for MPS
 à Funktionen anvendes til omskiftning af fejl-LED'en på MPS. Kontakten slutter, når styringen finder en fejl, se 

kapitel 30, ”Fejlmeldinger”.
 à Tilslutning se kapitel 16.1 ”Programkontakt”, ”Mekanisk programkontakt (MPS)”
 à Indstil parameter med:

 à Med DPS: Sæt a1 på 04 (Fejl MPS).
 à Med ST220:  Sæt "PA2 funktion" på "Fejl MPS".

12.2.4 Advarselssignal
 à Funktionen anvendes til periodisk aktivering/deaktivering af en lokal signalgiver ved åbning eller lukning af 

døren.
 à Indstil parameter med:

 à DPS: Sæt a2 på 05 (advarselssignal).
 à ST220:  Sæt "PA2 funktion" på "advarselssignal".

1 24-V-DC-signalgiver, forsynet på drevsiden
2 24V

57 PA2
1

PA
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12.2.5 Døråbner

 à Funktion døråbner er ikke tilladt ved anvendelse af drevet i brandsikringsområder (Powerturn F ,F/R, F-IS med 
brandsikringssæt).

 à På PA2 må der kun tilsluttes DC-døråbner (uden integreret elektronik). Døråbnere med integreret elektronik 
skal tilsluttes på den programmerbare udgang PA1.12.1.5, ”Døråbner”.

 à Funktionen anvendes til aktivering af en ekstra arbejds- eller hvilestrøms-døråbner.
 à Kontakten slutter eller bryder, så snart dørdrevet aktiveres.
 à Indstilling af parametre med

 à DPS: Sæt a2 på 06 (døråbner).
Sæt TO på den ønskede døråbnertype, se kapitel 29.6”Servicemenu DPS og servicetaster S1/S2 
med LEDer”.

 à ST220: Sæt "PA2 funktion" på "døråbner".
Sæt "Døråbnertype" på den ønskede døråbnertype, se kapitel 29.3 ”Servicemenu ST220”.

Døråbner forsynet på drevsiden

1 Friløbsdiode 1N4007, mat.-nr. 115293

1 GND 1 

2 24V 

55 PA1A 

56 PA1B 

PA 

PA2 57

Låsemelding (RM)
Se kapitel 13 ”Døråbner”– ”Låsemelding”.

12.2.6 Dørtilstandsmelding
 à Funktionen anvendes til melding om dørtilstanden, f.eks.til en lokal kontrolcentral.
 à Dørtilstande: 

08 Lukket og låst
09 Lukket
10 Ikke lukket
11 Åben
12 Off

13 Nat
14 Lukketid
15 Automatik
16 Konstant åben
20 Tid til vedligeholdelse

 à Indstil parameter med:
 à DPS: Sæt a2 på den ønskede meldefunktion.
 à ST220: Sæt "PA2-funktion" på den ønskede meldefunktion.

 à Tilslutning på lokal kontrolcentral, se kapitel 12.2.2 ”Fejl”.

12.2.7 Dag-Nat-omskiftning
 à Funktionen anvendes til melding af driftstype dag-drift til en lokal kontrolcentral. 

Udgangen skifter på GND, hvis driftstype LS, AU 1-fløjet, DO, eller AU 2-fløjet er indstillet.
 à Tilslut et 24 V DC-relæ til potentialadskillelse, mat.-nr. 103352.
 à Indstil parameter med:

 à DPS: Sæt a2 på 18 for (driftstypemelding "dag-nat").
 à ST220:  Sæt "PA2 funktion" på "dag/nat omskiftning".

 à Tilslutning på lokal kontrolcentral, se kapitel 12.2.2 ”Fejl”.
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12.2.8 Tid til vedligeholdelse
 à Funktionen bruges til at melde til en lokal kontrolcentral, at det er tid til vedligeholdelse af dørdrevet.
 à Indstil parameter med:

 à DPS: Sæt a1 på 20 (meddelelse "Tid til vedligeholdelse").
 à ST220:  Sæt "PA1 funktion" på "Tid til vedligeholdelse".

 à Tilslutning på lokal kontrolcentral, se kapitel 12.2.2 ”Fejl”.

1 Lokal kontrolcentral (på stedet)
2 Meldeindgang
3 24-V-relæ, mat.-nr. 103352
4 Friløbsdiode

GND1

2 24V

55 PA1A

56 PA1B

PA

57 PA2

2

1

3

4

12.2.9 Holdemagnet GF
For brug af en holdemagnet på den gående fløj eller den stående fløj.. Se kapitel 18.2.

12.2.10 WC timeout
For at tilslutte en lampe eller et signal til signalisering, hvis 30-min-timer er udløbet ved WC-funktionen.

13 Døråbner
 X Den gående fløjs døråbner skal tilsluttes på den gående fløjs styring, den stående fløjs døråbner på den ståen-

de fløjs styring.
 à Potentialfri relækontakt, omskiftningsspænding/-strøm max. 24 V AC/DC / 1 A.
 à Brug en døråbner med en tændingstid på  ED 100.
 à Betjening af displayprogramkontakten DPS se kapitel 29.4 ”Displayprogramkontakt DPS”.
 à Betjening af service-terminalen ST220 se kapitel  29.1 ”Serviceterminal ST220”. 

Her vises tilstanden for det drev, hvortil ST220 er tilsluttet. 
 X Tryk tast  . 
 X Vælg "Gående fløj para" eller. "Stående fløj para" med tasterne  eller  og tryk på tasten .

Yderligere indstillinger se nedenstående beskrivelser:
 à Indstil parameter døråbnertype med:

 à DPS: Sæt TO på den ønskede døråbnertype, se kapitel 29.6”Servicemenu DPS og servicetaster S1/S2 
med LEDer”.

 à ST220: Sæt "Dørparameter","Døråbnertype" på den ønskede type, se kapitel 29.3 ”Servicemenu ST220”.
 à Holdemagnet MA 500 med modplade, mat.-nr. 024740, til magnetisk låsning af flugtdøre.
 à Motorlås med panikfunktion GEZE IQ Lock EL til 1-fløjede døre. 

GEZE IQ Lock EL er en selvlåsende antipanik-motorlås med ekstern styring. 
Hertil tilslutningsdiagram Motorlås IQ Lock EL.

IQ Lock SecuLogic Set
(Motorlås PZ-hullet, komplet, inkl.låsestolpe og slutblik, motorlåsstyring, tilslutningskabel til styring, reed-kontakt 
samt åben kabelovergang)

Betegnelse Afstand [mm] Dornmål [mm] Mat.-nr.
IQ Lock EL 9235 92 35 103601
IQ Lock EL 9240 92 40 115013
IQ Lock EL 9245 92 45 103699
IQ Lock EL 7255 72 55 103700
IQ Lock EL 7265 72 65 103701
IQ Lock EL 7280 72 80 106571
IQ Lock EL 7210 72 100 106572

 à Ved brug af en motorlås uden rigelmelding skal parametrene "Åbningsfors. dag" (den tid, hvor motorlåsen kan 
låse op, inden drevet åbner døren, gælder kun i driftstyperne Automatik og Lukketid) eller "Åbningsfors. nat" 
(tiden hvor motorlåsen låses op, inden drevet åbner døren, gælder kun for driftstype nat) indstilles for at give 
motorlåsen tid til at låse op.
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 à Indstil parameter Dl for åbningsforsinkelse DN for åbningsforsinkelse nat med:
 à DPS: Sæt Dl på den nødvendige tid (0 ...9 s).
 à ST220: Sæt "Dørparameter", "Åbningsfors. dag" eller "Åbningsfors. på den ønskede tid.

Døråbnersignalet aktiveres til hele åbningspositionen og ud over hold-åben tiden. Efter at hold-åben-tiden er 
gået og en lukkekørsel på ca. 10° deaktiveres døråbnersignalet.

13.1 24 V AC-døråbner med strømforsyning på drevsiden

GEZE døråbner til standardbrug, døre med adgangskontrol

GEZE døråbner type Mat. Nr. Strømforbrug Spænding Funktioner
A5000--B 144590 200 mA (ved 12 V)

100 mA (ved 24 V)
Vedvarende drift: 12 eller 24 V DC ±15 %
Momentdrift: 12-48 V DC/AC

Arbejdsstrømåbner, 
standardbrug, døre med 
adgangskontrol

A5000-FB 
med beslagføring

144632 200 mA (ved 12 V)
100 mA (ved 24 V)

Vedvarende drift: 12 eller 24 V DC ±15 %
Momentdrift: 12-48 V DC/AC

Arbejdsstrømåbner, 
standardbrug, døre med 
adgangskontrol

A5000--B 144631 200 mA (ved 12 V)
100 mA (ved 24 V)

Vedvarende drift: 12 eller 24 V DC ±15 % Hvilestrømdøråbner, stan-
dardbrug

A5000--E 145182 200 mA (ved 8-11 V)
50 mA (ved 12-24 V)

Vedvarende drift: 8-28 V DC
Momentdrift: 8-28 V DC/AC

Arbejdsstrømdøråbner, 
standardbrug, åbning under 
forbelastning ved jævns-
pænding

A5001--B 
med skiftekontakt

145183 200 mA (ved 12 V)
100 mA (ved 24 V)

Vedvarende drift: 12 eller 24 V DC ±15 %
Momentdrift: 12-48 V DC/AC

Arbejdsstrømåbner, 
standardbrug, døre med 
adgangskontrol

GEZE døråbner for branddøre

GEZE døråbner type Mat. Nr. Strømforbrug Spænding Funktioner
FT500--B 144634 200 mA (ved 12 V)

100 mA (ved 24 V)
Vedvarende drift: 12 eller 24 V DC ±15 %
Momentdrift: 12-48 V DC/AC

Arbejdsstrømdøråbner, 
branddøre

FT501--E 
med skiftekontakt

144647 200 mA (ved 8-11 V)
50 mA (ved 12-24 V)

Vedvarende drift: 8-28 V DC
Momentdrift: 8-28 V DC/AC

Arbejdsstrømdøråbner, 
branddøre, åbning og forbe-
lastning ved jævnspænding

 à Max.strømforbrug 1000 mA, men samlet strømforbrug af 
alle komponenter, især ved hvilestrøm-døråbner.

 à Arbejdsstrøm døråbner til Powerturn:
 à IQ eStrike A5000--E, mat.-nr. 145182

 à Hvilestrøm døråbner til Powerturn:
 à IQ eStrike A5300--B, mat.nr 144631

 X Monter friløbsdiode 1N4007 (1), mat.-nr. 115293  
(ved GEZE døråbner er ingen friløbsdiode påkrævet).

1

2
GND 1 

2 24V 

31 TOEA 

32 TOEB 

TOE 

RM 33 

1 Friløbsdiode
2 Trådbro

13.2 12 V AC-døråbner med strømforsyning på stedet

Kontaktbelastning udgang PA1 ved 12 V AC: 
max. 1 A

~   12V AC    ~ 
max. 1A 

GND1 

2 24V

31 TOEA

32 TOEB

TOE

RM33 
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13.3 Låsemelding

Hvis aktiv, skifter DPS til driftstype nat.
En driftstype-LED på drevet viser driftstype (f.eks driftstype Automatik i grøn).

 à Indgang RM spærrer aktiveringen af drevet, når døren er låst. Hvis RM indgangen er aktiv ved åben dør, rever-
serer døren og forbliver åben.

 à Ved tilslutning af en yderligere døråbner med
 à slutterkontakt: parallelkobl kontakt.
 à bryderkontakt: Seriekobl kontakt kontakt.

 à Indstil parameter med:
 à DPS:  Sæt ®® på 01 (Slutter) eller 02 (Bryder).
 à ST220: "Signaler", "Indgangssignaler", "Rigel kontakttyper", "Rigel kontakttype" på "slutter" eller "bryder". 

 à Når der foreligger et rigel-tilbagemeldingssignal forbliver drevet i den indstillede driftstype, men DPS skifter 
son egen tilstand til "nat".

 

 

GND 1 

2 24V 

31 TOEA 

32 TOEB 

TOE 

RM 33

GND 1 

2 24V 

31 TOEA 

32 TOEB 

TOE

RM 33

Slutterkontakt Bryderkontakt

13.4 Aktiveringsforsinkelse for rigelkoblingskontakt
Hvis der anvendes en rigelkoblingskontakt og der vælges "ingen døråbner" eller "ikke anvendt", så åbner drevet 
døren efter en gyldig aktivering først efter 2,5 sek, når der er skiftet fra "låst" til "ikke låst".

14 Frie ledningsforbindelser
Der kan overføres op til 4 signaler via fladbåndledningen mellem tilslutningsprintkort DCU802 og styringsprint-
kort DCU800 ved hjælp af frie ledningsforbindelser. Dette er praktisk, når der f.eks.er monteret apparater i tilbyg-
nings- eller mellemafdækningen og skal tilsluttes på tilslutningsprintkort..
 à maks.signalspænding: 30 V DC/AC
 à maks.signalstrøm: 0,3 A

57 56 55 2 1 98 97 96 95

13 36 35 1 33 32 31 2 1

N.N. TOE

1
2

GND

24V

1
2

GND

24V

DCU800DCU802

DCU802

DCU800

1

2

1 intern fladbåndledning
2 FRI
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15 WC-styring

Drift kun med døråbner med hvilestrøm. Tilslutning og parametrering, se kapitel 13 ”Døråbner”.

 

 

KA

23 KA

2 24V

PE1, PE2

51 PE1

2 24V

52 PE2

+ +- 

GND 1 

2 24V 

55 

56 

GN1
PA1 PA2 

57 

PA1A 

PA1B 

PA2 

oder 

 

- 

+ 

- 

+ 

K

23 KA

2 24V

PE1, PE2

51 PE1

2 24V

52 PE2

+-

GND 1 

2 24V 

55 

56 

GN1
PA1 PA2 

57 

PA1A 

PA1B 

PA2 

oder 

- 

+ 

- 

+ 

1 GND

1

2

2

3

1

2
4

4

2

3

oder

1 Tast inde (koblingsenhed med lysindikator)
2 Lysindikator OPTAGET
3 Tast ude (koblingsenhed med lysindikator)
4 Signalhorn SLH220 (ekstra)

Funktion
Styringen registrerer driftsfunktion "WC-styring" vha.det indstillede parameter for den programmerbare indgang 
(PE1, PE2). Hvis toilettet ikke er optaget, er døren i automatisk drift og er i lukket-position. OPTAGET-lamperne 
lyser ikke. 
Ved tryk på "Knap ude" åbnes WC-døren. Når man er inde i kabinen, skifter WC-døren til driftstype "Lukketid" 
ved tryk på "Knap inde" og "Knap ude" spærres. OPTAGET-lamperne lyser. WC-døren låses via døråbneren med 
hvilestrøm *). Med et nyt tryk på "Knap inde" skifter driftstypen igen til automatisk drift. OPTAGET-lamperne sluk-
ker. Døren åbnes, og "Tast ude" er frigivet igen. Når den lukkede og låste dør åbnes indefra eller når kontaktor KB 
aktiveres, skifter driftstypen igen tilbage til automatik. Derefter er der igen adgang til døren ved at aktivere KA.
Ved overvågning af WC på permanent låsning udløses signalet "WC-alarm" efter 30 minutter, og det akustiske 
signal (signalhornet) aktiveres. Tiden kan ikke indstilles.
Driftsfunktionen "WC-styring" afbrydes i følgende tilfælde:
 à Hvis døren er lukket og låst, og der registreres en manuel adgang.
 à Hvis døren åbnes udefra via kontaktor Autoriseret (KB) (f.eks.i nødstilfælde).

I begge tilfælde kan døren derefter aktiveres via " tasten ude".
Ved strømsvigt er hvilestrømmen frigivet, og døren kan åbnes manuelt.
*) Låsning også mulig med panik-motorlås (ekstra)

Lysindikator OPTAGET
Lysindikatoren OPTAGET (PA1 hhv.PA2) indkobles, når der skiftes til driftstypen Lukketid.
Parameterindstilling:
 à DPS: 

 à Sæt e1 eller e2 på 21 (WC-styring) alt efter anvendt indgang.
 à Sæt a1 eller a2 på 14 (lysindikator OPTAGET).
 à Sæt a1 eller a2 på 24 (Alarm WC-styring).
 à Indstil O® på det ønskede tal (0–60 s).
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 à ST220:
 à Sæt "PE1" hhv."PE2" på "WC-styring".
 à Sæt "PA1" hhv."PA2", Funktion" på "Lukketid".
 à Sæt "PA1" hhv."PA2", Funktion" på "Alarm WC-styring".
 à Sæt "Holde-åben-tider, 1-fløjet åbning" på den ønskede tid (0–60 sek). 

Tilbehør:
 à Albuetryk, plast, hvid, mat.-nr. 114078
 à Albuetryk, rustfrit stål, mat.-nr. 114077
 à Albuetryk, rustfrit stål, mat.-nr. 119898
 à Albuetryk, rustfrit stål LS 990, AP, mat.-nr. 128582
 à Albuetryk, rustfrit stål LS 990, UP, mat.-nr. 128583 
 à SLE220 Signallys, UP, AS500, AW, mat..-nr. 115934

Valgfrit tilbehør:
 à SLH220, Signalhorn, ASW500, AW, komplet, mat .N. 115939

Nødåbningskontakt
Se kapitel 6.1 ”Nøgletast”.

16 Driftstype

Driftstyperne er beskrevet i brugerhåndbogen for Powerturn.

 à Betjening af displayprogramkontakten DPS se kapitel 29.4 ”Displayprogramkontakt DPS”.
 à Betjening af service-terminalen ST220 se kapitel  29.1 ”Serviceterminal ST220”.
 à Indstilling og betjening via

 à Servicetasten
 à Driftstypetast

Her vises tilstanden for det drev, hvortil ST220 er tilsluttet. 
 X Tryk tast  . 
 X Vælg "Gående fløj para" eller. "Stående fløj para" med tasterne  eller  og tryk på tasten .

Yderligere indstillinger se nedenstående beskrivelser.

16.1 Programkontakt

Mekanisk programkontakt (MPS)

 à Tilslutning på PE2 eller PE3
 à MPS, AS500, mat-nr.113226 

MPS-ST, med nøgle, AS500, mat.-nr. 113227
 à Driftstyper 

OFF, NA, LS, AU 1-fløjet, DO, AU 2-fløjet
 à Følg monteringsvejledningen
 à Tilbehør: 

Dækkappe 1-fløjet, AS500, mat.-nr. 120503
 à Ved 2-fløjede anlæg tilsluttes MPS på den gående fløj.
 à Hvis MPS anvendes, er det ikke muligt at ændre driftstypen med DPS 

eller via indgangene NA, LS, AU eller DO.
 à Indstilling af parametrene for den styring, hvortil MPS er tilsluttet, 

med:
 à DPS:  Sæt e2 eller e3 på 01 (MPS). 

Sæt a2 eller a1 på 04 (fejlmeddelelse for MPS).
 à ST220: Sæt "signaler", "indgangssignaler", "PE2", "PE2 funktion", 

eller "PE3", "PE3 funktion" på "MPS" og "signaler", 
"udgangssignaler", "PA2", "PA2 funktion" på "Fejl MPS".

GND1

2 24V

51 PE1

52 PE2

PA257

57 252 PE1 PE2 - GF 

PA1 P A2 - GF 

1

53 PE3oder

1 Ved fejl og når det er tid til vedlige-
holdelse, lyser LED'en på MPS, MPS 
blinker ved vedligeholdelse
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Mekanisk programkontakt (MPS-D)

 à MPS-D, AS500, mat.-nr. 118417
 à MPS-D-ST, med nøgle, AS500, mat.-nr. 118418
 à Tilbehør: 

Dækkappe 1-fløjet, AS500, mat.-nr. 120503
 à MPS-D tilsluttes ved 2-fløjede anlæg på den gående fløj.
 à Indstilling af parameter kontakttype (hvis ændret), med:

 à DPS: Indstilling ikke mulig.
 à ST220: Sæt "signaler", "indgangssignaler", "AU", "kon-

takttype" på "slutter" og "DO", "kontakttype" på 
"slutter" (fabriksindstillinger).  
sæt "NA", "Kontakttype" på "bryder".

3

2

1
0 OFF

8 AU

9 DO

6 NA

7 LS

2 24V

4

Displayprogramkontakt (DPS) med OFF

 à AS500, DPS med OFF, UP, alpinhvid,  
mat.nr. 151524

 à Driftstyper: OFF, NA, LS, AU, DO, 1-flø-
jet/2-fløjet åbning

 X Følg monteringsvejledningen.

 à DPS kan ikke tilsluttes, hvis PE2- eller 
PE3-funktionen står på "MPS" (kun visning 
mulig). 

 X Tilslut DPS på den gående fløj.
 à Det er kun muligt at ændre driftstypen 

med DPS, hvis der hverken foreligger 24 V 
på NA, LS, AU, DO eller på PE2 eller PE3, 
hvis PE2 eller PE3 er programmeret på 
OFF, 2-fløjet åbning eller 1-fløjet åbning. 
Når netforsyningen genoprettes, er drevet 
i den driftstype, der var indstillet sidst.

 à Ændring af driftstype ved aktiveret nøgle-
kontakt eller med bro 1-44 mulig.

2

1

1

44

41

42

GND1

2 24V

42 RS485-A

41 RS485-B

SCR43

RS485

100 mA 

OFF

2

1

20 KB

3 24V

KB

 
 

 

 
 

3

1 Indikation af 1-fløjet/2-fløjet drift  
(LED lyser ved 1-fløjet drift)

2 skjult servicetast
3 Ekstrakontakt i nøglekontakt til aktivering af KB

 à Omskiftning 1-fløjet/2-fløjet drift: 
 X Tryk tasterne   samtidigt.

Under selvtesten, f.eks. efter skift af driftstype, er betjening på DPS ikke mulig.

Styringen kan programmeres med DPS.
Hent servicemenuen:

 X Tryk skjult servicetast og    samtidigt.

Tilbehør:
 à AS500, DPS med OFF og SCT, uden profilhalvcylinder, UP, alpinhvid, mat. nr. 155810
 à Nøgleafbryder SCT, enpolet, indbygget, AS500 uden profilhalvcylinder, mat.-nr. 117996
 à Profilhalvcylinder, mat.-nr. 090176
 à Ekstrakontakt, mat.-nr. 024467
 à Dækkappe 1 fl, AS500, mat.-nr. 120503
 à Dækkappe dobbelt, AS500, mat.-nr. 128609
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Spærring eller frigivelse af betjening DPS
 à Spærring af betjeningen via nøglekontakt

DPS-betjeningen kan spærres/frigives ved at tilslutte en nøglekontakt for at forhindre at uvedkommende omstil-
ler driftstypen.
Betjening er mulig ved låst nøglekontakt.

 à Spærring af betjening ved at tildele en adgangskode
Betjeningen af DPS kan beskyttes med et password i servicemenuen for at forhindre en omskiftning af driftstypen 
af uautoriserede.
Indstilling og ændring af passwordet er kun mulig med serviceterminal ST220 via servicemenuen.
Password til betjening af DPS er 2-cifret (0 … 9).
Fabriksindstilling: 00 = frigivet

 à Omskiftning af driftstype ved aktiveret password-beskyttelse

I stedet for at indtaste en adgangskode, kan driftstypen ændres ved at betjene nøglekontakten.

Antallet af tasttryk svarer til det pågældende ciffer, der skal indtastes.
 X Indtast første ciffer med tast  .
 X Indtast andet ciffer med tast .

Eksempel: Passwordet er 37.
 X Tryk 3x på tast .
 X Tryk 7x på tast .

 à Permanent frigivelse af programkontaktbetjening
 X For en permanent frigivelse skal klemmerne 1-44 på DPS brokobles.

– og –
 X Indstil værdien "00" som adgangskode i servicemenuen (fabriksindstilling).

16.2 Indstilling af driftstyper med taster eller kontakter

 à En driftstypeindstilling med taster eller kontakter er 
mulig (f.eks. med timer). 

 à Tasterne eller kontakterne tilsluttes på den gående fløjs 
styring.

 à Styringen skifter til den ønskede driftstype, hvis der 
foreligger 24 V på den pågældende indgang., og forbli-
ver i denne driftstype. Et  impulssignal er tilstrækkeligt.

 à Betjening er kun mulig på DPS, hvis der ikke foreligger 
noget signal på indgange OFF, NA, LS, AU og DO.

 à Indgang NA har førsteprioritet i forhold til indgangene 
LS, AU og DO. Hvis der foreligger 24 V på indgang NA, 
skifter drevet til driftstype NA, også når der foreligger 
24 V på en af de øvrige PS-indgange.

 à Indstilling af parameter kontakttype (hvis ændret), med
 à DPS: Indstilling ikke mulig
 à ST220: Sæt "signaler", "indgangssignaler", "NA", 

"kontakttype" på "slutter",  
ligeledes kontakttype til "LS", "AU", "OFF" og 
"DO" (fabriksindstillinger)

OFF0

24V2

6 NA

7 LS

8 AU

9 DO

PS-GF 
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16.3 Driftstypeskift 

16.3.1 Driftstypeskift med driftstypetast/driftstypevisning

 

�

�

Driftstypeskift (ved enfløjede døre eller gående fløj)
 X Tryk kort på driftstypetasten (1).

Driftstypevisningen skifter straks videre til den næste driftstype. Selve drevet ændrer først driftstype 1 sek. efter 
det sidste tasttryk til den aktuelle nye driftstype.
Driftstypefølge:
…  OFF  nat  lukketid automatik  permanent åben  OFF  nat  …
Grundet forsinkelsen på 1 sek. er det f.eks. muligt, at skifte driftstype fra AU (Automatik) via DO (Permanent åben) 
til NA (Nat), uden at døren åbner ved DO (Permanent åben).

 à I normal modus lyser driftstypevisnings-LED (2) i farven for den aktuelle driftstype.
 à Er styringen endnu ikke programmeret, lyser driftstypevisningen gult (Permanent åben).
 à Er styringen endnu ikke initialiseret, lyser driftstypevisningen i farven for den aktuelle driftstype periodisk 

afbrudt af to korte blinkimpulser (1 Hz).
 à Foreligger der en eller flere fejl, blinker driftstypevisningen hurtigt (10 Hz) i farven for den aktuelle driftstype.
 à I driftstype OFF findes der ingen fejlvisning på driftstypevisningen.
 à Er skift af driftstype via driftstypekontakten (1) uønsket, så kan det spærres via parameter "Tast driftstype" med 

serviceterminalen.
 à Hvis indstillingen ændres fra ikke-blokeret til blokeret og omvendt, blinker driftstypevisningen gult i 3 sek. – 

indstillingen blev overført.
 à Aktiveres driftstypetaste (1) igen efter at være deaktiveret, blinker driftstypevisningen (2) rødt i 3 sek. – betje-

ningen accepteres ikke.

En tilsluttet ekstern programkontakt MPS har prioritet.

Driftstypeskift (ved stående fløj)
Drevet på den stående fløj aktiveres- og deaktiveres med driftstypetasten.
Er drevet aktiveret, lyser driftstypevisningen (2) i farven for den aktuelle driftstype (se nedenfor).
Er drevet deaktiveret, lyser driftstypevisningen (2) ikke.
En frakoblet stående fløj  reagerer som i driftstype NA, når den betrædes manuelt.

Visning driftstype
Driftstype Farve på driftstype-LED (2) 
OFF (Off) –
NA (Nat) rød
LS (Lukketid) hvid
AU (Automatik) grøn
DO (Permanent åben) blå
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16.3.2 Driftstypeskift med service-LED'er
Service-LEDerne anvendes
 à til visning af systemmeldinger, 
 à til visning og ændring af drivparametre, 
 à til start af produktionstesten. 

I normal drift viser LED'erne den aktuelle driftstype.
Driftstypen kan ændres med tast S1 og S2. 
S1 = forrige driftstype S2 = næste driftstype

1 Servicetast S1
2 Service-LEDer
3 Servicetast S2

�
�

�� ��

� � � �

� �

Driftstype LED
5 * 4 3 2 1

OFF ○ ○ ○ ○ ●

Nat ○ ○ ○ ● ○

Lukketid ○ ○ ● ○ ○

Automatik ○ ● ○ ○ ○

Permanent åben ○ ○ ○ ● ●

○	 LED off
● LED on

17 2-fløjede drev

17.1 Powerturn F/R-IS/TS: Gående fløj automatiseret, stående fløj med dørlukker

 à Reed-kontakt, mat.-nr. 92777
 à En reed-kontakt overvåger den stationære dørs 

lukkeposition. Reed-kontakten er sluttet, hvis den 
stationære dør ikke er lukket. Den gående fløj lukker 
først efter at den stående fløj er lukket helt.

 X Indstil den gående fløj til 1-fløjet.
 X Monter reed-kontakten i nærheden af hovedluk-

kekanten på den stående fløj. Reed-kontakten kan 
tilsluttes på PE1, PE2 eller P3. Ved tilslutning på PE1, 
PE2, P3 skal parameter E1, E2 eller E3indstilles på 06 
(Lukket position SF).

 X Sæt parameter EF ("Antal fløje") til 01 ("1-flg. drev") .
 à Ved skift af driftstype til DO tilføres strøm til holde-

magneten og den stående fløj kan holdes åben, se 
kapitel 18.2.

PE353

PE3 GF

PE252

PE2 GF

PE1
24V 

PE1 GF

51
2

1

oderoder

1 Reed-kontakt (bryderkontakt)

Visning: 
Fast dør lukket, kontakt aktiveret
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17.2 To automatiserede dørfløje

 à Parameterindstillinger, se kapitel 22 ”Ibrugtagning 
og service”, .

 X Opret RS485-forbindelse mellem de to drev via 
systemkabel mat.-nr. 120048 eller mat.-nr. 120061, 
se kapitel 17.3 ”Forbindelse via systemkabel RS485”.

 X Forbindelse til 230 V nettet, se kapitel 17.4 ”Forbin-
delse til strømnettet”.

2

1

3 GN

BN

WH
GND

RS485_B

RS485_A

GND

RS485_B

RS485_A

RS485 GF RS485 SF

2

1

3

17.3 Forbindelse via systemkabel RS485
Gående fløjl stående fløj

2 2

1

1 Systemkabel RS485
2 Styreprintkort  DCU800

17.4 Forbindelse til strømnettet

 

1 Netledning H03VV 3G 0,75 mm2 (f.eks. mat. nr. 158184) 

 X Monter gummityllerne på strømstikkene, se kapitel 19.1, ”Monteringsplade med integreret strømledning”.
Strømstikkene har fjederklemmer, derfor er en tilslutning uden slutklemmer tilladt.
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230-V-fordeler (valgfrit)

230 V T-fordeler (1) tillader ved 2-fløjede 
døre med 2 Powerturn-drev at oprette en 
forgrening i 230 V AC-forbindelsesledningen. 
Her kan en yderligere enhed (2) tilsluttes og 
forsynes med 230 V AC. 
Dette er praktisk for suplerende enheder, der 
er monteret under mellemafdækningen.

1

1

2

18 Røgkontaktcentral

Det nødvendige brandbeskyttelses-sæt (mat.-nr. 154876) for Powerturn indeholder:
 à F-printkort DCU801 med monteringsskruer og afstandsholder
 à Reset-tast

Montering af F-printkort DCU801

 X Ved styringer uden F-printkort skal der bruges en jumper.

 X Fjern evt. jumperen (1).
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 X Sæt F-printkort (2) på styreprintkort DCU800 (3).
 X Skru F-printkort (2) fast.

 à Ved 2-fløjet drev skal røgkontrolcentralen tilsluttes til samme styring som drevets reset-tast.
 X Bemærk røgkontrolcentralens monteringsvejledning.

 à Styringen belaster røgkontrolcentralen med ca. 10 mA.
 à Ved brandalarm eller strømsvigt afbrydes døråbneren (på klemme 31 / 32) og motoren fra styringen. Døren 

lukkes med fjederkraft. Ved 2-fløjs-døre lukker begge fløje. Lukkehastigheden kan indstilles.

Montering af reset-tasten

 X Bryd reset-kontaktens position ud i siden.
 X Stik reset-kontakten (1) igennem sidedelen.
 X Montér låseringen (2).
 X Tilslut tilslutningskablet (3) fra reset-kon-

takten på tilslutningen (4).

�

�

�

�

�
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Inden ibrugtagning og ved servicearbejder skal indstillingen 
af stopkontakten og funktionen af bremsestrømkredsen kon-
trolleres ved strømløst drev ved manuel åbning af døren. I åb-
ningsretningen fungerer fjederen kun som bremse. Døren skal 
lukke fra åbenposition med langsom hastighed vha. fjeder-
kraft. Evt. skal bremsekraften indstilles iht. 23 ”Strømløs drift”.
Sluttrykket til overvindelse af låsefallen må tidligst starte 10° 
før lukkepositionen.
 à Ved brug af branddørenes drev er hverken tilslutning af 

en eksisterende central reset-tast eller drift med brokoblet 
reset-tast tilladt.

 à Umiddelbart ved døren skal der monteres en kontakt med 
rude eller en manuel udløsetast med skrift "Luk døren". 
Modstanden skal være indeholdt.
 à Nødstop-kontakt, mat.-nr. 120880
 à Manuel udløsertast AS 500, alpinhvid/rød 

mat.-Nr. 116266
 à Sluttrykket udløses ved lukning via fjederkraft med en 

sluttrykkontakt i gearet. Sluttrykkontakten tilsluttes på 
printplade DCU201. 

 à Kontakten til mekanisk aktiverede afbryder (ved lukket dør) 
er brudt.

 X Tag ikke drevet i brug med afbrudt sluttrykkontakt.

 X Kontrollér reset-funktionen ved ibrugtagning og service.
 X Tryk på reset-tasten i lukkeposition efter brandalarm eller 

genoprettelse af netforsyningen. 

2

DCU8-F GF,SF
END 

1

2

DCU8-F GF
RES 

1

4

5

63
62 RSZ 24V 

DCU8-F GF

RSZ GND 61

DCU801 DCU801
DCU8-F SF

62RSZ 24V

61RSZ GND

61 RSZ GND

631

1
2

61 RSZ GND

1
2

GND 

24V24V

GND 

4 
3 GND

HOD 3

2

1 Andet drev
2 Styrtrøgkontakt GC 151
3 Ekstern blokering
4 Endestopkontakt
5 Reset-tast
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18.1 Integreret røgkontakt Powerturn F/R

Af optiske grunde kan GEZE-røgkontakt integreres i tilbehørs- eller mellemafdækningssættet. Hertil leveres 
monteringssættet eller mellemafdækningssættet med en holder. Her indsættes røgkontakten, og den tilsluttes 
elektrisk. Her forsynes røgkontakten fra Powerturn-styringen med 24 V. Der kan tilsluttes op til to yderligere loft-
detektorer til røgkontakten.

 X Bemærk monteringsvejledning til Powerturn F/R.
 à For yderligere oplysninger se kapitel 18, ”Røgkontaktcentral”.
 à Se tilslutningsplan blokeringsanlæg FA GC 150.

Dørdrev Powerturn F/R og F/R-IS

 

+24V
GND

1 Integreret røgkontakt GC 151
2 Manuel udløsetast
3 Blokering +
4 Blokering –

5 Manuel udløsetast UTA 
6 ekstra drev 
7 Styring stående fløj DCU2-F – DCU201
8 Styring gående fløj DCU2-F – DCU201
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18.2 Blokeringsanlæg Powerturn F- IS/TS, F/R-IS/TS – gående fløj automatiseret, 
stående fløj med dørlukker og holdemagnet

Blokeringsanlæg Powerturn F-IS/TS og Powerturn F/R-IS/TS er anlæg, hvor den gående fløj er automatiseret med 
en Powerturn, og den stående fløj har en mekanisk dørlukker. 
I driftstype permanent åben holdes den stående fløj med en holdemagnet i åben position. En reed-kontakt over-
våger den faste dørs lukkeposition. Den sikre lukning garanteres af en mekanisk lukkesekvensregulering.
 à Tilbehør:

 à Reed-kontakt, mat.nr. 92777
 à GEZE dørholdemagneter mat.nr. 115829, 115830, 155569, 155567, 155573, 115952, 115953
 à Drejedørsystem IS/TS mat.nr. 160700

 à Indstil parameter med:
 à DPS: Sæt ef (3. menu) på 01 (1-fl. drev), e1 eller e2 eller e3 (3. menu) på 19 (lukkeposition SF) og 

a1 (3. menu) på 22 (holdemagnet SF).
 à ST220: Sæt "dørparameter", "fløjantal" på "1-flg. drev", "Signaler", "Indgangssignaler", "PE1 funktion eller 

PE2 funktion eller PE3 funktion" på "Lukkeposition SF" og "Udgangssignaler, "PA1 funktion", på 
"Holdemagnet SF".

 à Kun den potentialfrie udgang PA1 kan benyttes.
 à Ved brug af den dørlukker skal anlægget indstilles til 1-fl.

Bemærk følgende yderligere vejledninger: 
 à Monteringsvejledning Powerturn F/R
 à Monteringsvejledning Powerturn F/R-IS/TS
 à Tilslutningsplan blokeringsanlæg FA GC 150

18.2.1 Powerturn F-IS/TS

1 Powerturn F-gående fløj
2 Fast fløj med dørlukker
3 Reed-kontakt til lukkepo-

sition fast fløj
4 Holdemagnet
5 Fald-røgkontakt GC 151
6 Ekstern blokering

2 
1 
61 

2 
51 

55 
56 

63 
62 
61 RSZGND 

RSZ 24V 

RSZGND 

4 
3 GND

HOD 

PA1B 
PA1A 

PE1 
24V 

52PE2 53 PE3 

PE 

PA 

DCU802 

DCU801 

24V

GND

10mA

63mA

1 2

3

4

6

5
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18.2.2 Powerturn F/R-IS/TS

1 Powerturn F/R-gående fløj
2 Fast fløj med dørlukker
3 Reed-kontakt til lukkeposi-

tion fast fløj
4 Holdemagnet
5 Integreret røgkontakt 

GC 151
6 Ekstern blokering
7 Manuel udløsetast
8 Manuel udløsetast UTA

1 2

3

4

5

6

7

8

2 

1 

61 

2 
51 

55 

56 

63 

62 

61 RSZGND 

43k

RSZ 24V 

RSZGND 

PA1B 

PA1A 

PE1 

24V 

52PE2 53 PE3 

PE 

PA 

DCU802 

DCU801 

+24V 

GND
HOD
24V

MRB

24V

GND

1 

2 

3 

4 
5 
6

GND

+24V 

GND

10mA

15mA

63mA
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19 Strømtilslutning

Hovedmontering

BN

BU

GN/YE

L

N

PE PE

1

3

2

4 PE

N

L

AC

PE

AC

PE

N

L

PE

N

L

PE

N

L

PE

N

L

230V
50Hz 

2

3 4 5

7

6

PE

N

L

9

8

1

BK

BK
RD

WH

BN

BU

PE

N

L

PE

N

L

1 Strømsikring
2 Hovedafbryder (ekstra)
3 Styreenhed AC IN
4 Transformator
5 Hovedafbryder intern

6 til ekstra drev
7 Monteringsplade
8 230 V-fordeler, mat. nr. 166272
9 230 V 50 Hz, ekstra enhed, maks. 700 W

Montering af dørblad

BN

BU

GN/YE

L

N

PE PE

1

3

2

4 PE

N

L

AC

PE

AC

PE

N

L

PE

N

L

PE

N

L

230V
50Hz 

2

5 6 7

8

1

BK

BK
RD

WH

BN

BU

L
N

PE

3

9

4

1 Strømsikring
2 Hovedafbryder (ekstra)
3 Tilslutningsdåse
4 Kabelovergang
5 Styreenhed AC IN

6 Transformator 
7 Hovedafbryder intern
8 Monteringsplade
9 til ekstra drev
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19.1 Monteringsplade med integreret strømledning

19.1.1 Konstruktion

 à Vær opmærksom på, at monteringspla-
den sidder korrekt, se orienteringspil (1).

 à Strømtilslutning på hængselssiden.
 à På den modsatte side findes forbindelsen 

til drevet.

�

19.1.2 Forbindelse drev – monteringsplade

 

�

�

 X Skub drevet således på, at der oprettes en elektrisk forbindelse mellem stikforbindelse (1) på monteringspla-
den og stikket på drevet (2).
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19.1.3 Strømtilslutning

Oprettes strømtilslutningen på det færdigt monterede drev, skal tilslutningsprintkortet DCU802 afmonteres.
Se monteringsvejledning Powerturn.

 X Afisoler strømledningen (1).
 à Afkapningslængde = 40 mm
 à Afisoleringslængde = 9 mm
 à Forspring PE-leder = 8 mm

8 mm

PE
9 mm

max. 40 mm
1

 X Stik en skruetrækker (2) e. l. ind i stikkets (3) 
åbning.

 X Skub trådene ind i stikket (3).
 X Fjern skruetrækkerne (2) igen.

2

3

 X Skub en gummitylle (4) over stik og kabel.
4

 X Skub låseklinken (5) på stikket.

�

 X Sæt stikket med strømledningen ind i monte-
ringspladen.
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 à I tilsluttet tilstand skal gummityllen (4) omslutte 
stik (3) og kabel (1) fuldstændigt.

 à Der må ikke kunne ses enkelte tråde.

�

�

�

20 Motor

ADVARSEL
Fare for kvæstelser pga. stænger eller armen, der slår tilbage!
Fare for kvæstelse ved varm motor!

 X Afbryd kun motoren fra styreenheden, når fjederen er uden spænding.

 

3 A

-

+

M

Encoder

Encoder

3 Motor B

2

1 Motor A

MOT

WH

WH

BN

WH

GN

YE

3 Thermo

6

1 GND

2 5V

4 B

BK

RD

1

2

GND

DCU800

1 Temperaturføler
2 Motor
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21 Styring

17

16

15

1 Stikplads F-printkort DCU801
2 Service-taster og service-LEDer
3 LED 24V ekst
4 Bremse
5 Ventilator
6 Encoder
7 Motor
8 Temperaturføler
9 Endestopkontakt

10 LED-magnetventil
11 PROG
12 Stikplads radioprintkort WRB-5 
13 FRI
14 24 V
15 RS485
16 Sikring F1, AC IN (10 A T, 5 × 10 mm)
17 Strømafbryder
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22 Ibrugtagning og service
Ibrugtagning og service kan gennemføres med displayprogramkontakten DPS, serviceterminalenl ST220 eller 
med den interne servicetast.

22.1 Ibrugtagning

22.1.1 Forudsætninger
 à Døråbner

 à monteret 
 à ikke-programmeret 
 à står på fabriksindstilling

 à Den elektriske installation er afsluttet. 
 à Ved ibrugtagningen viser DPS "LE" og driftstype-LED er gul.
 à Når drevet genprogrammeres: begge drev på driftstype Automatik.

22.1.2 Ibrugtagning
 X Kontrollér, om drevet fungerer mekanisk i strømløs tilstand (kontrollér manuelt). 
 X Slå strømafbryderen til.
 X Indstil de perifere enheder inden programmeringen. 
 X Udfør programmeringen som beskrevet i kapitel 22.2 ”Programmeringskørsel”. 

Sikkerhedssensoren er aktiv pga. vægudblændingens programmering. 
 X Kontrollér sikkerhedssensorernes funktionalitet.
 X Kontrollér de øvrige funktioner.
 X De indstillede statiske og dynamiske kræfter skal.måles.

Valgfrit: 
Bremseeffekten i strømløs tilstand kan indstilles til forskellige dørmål 23, ”Strømløs drift”.

22.2 Programmeringskørsel
 à For at kunne udføre programmeringskørslen, skal drevet være færdigt monteret og strømmen være tilsluttet.
 à Den nødvendige fjederkraft (EN4–7) skal være indstillet.
 X Indstilles mekanisk på drevet og måles på dørfløjen.

 à Hvis "Start programmeringen"  er startet via parametermenuen (DPS, ST220, servicetaster ), skal brugeren 
starte programmeringen inden for 1 minut.
 à Hvis ikke døren bliver bevæget inden for denne tid, afbryder drevet programmeringskørslen og beholder 

de forinden lagrede data.
 à I udleveringstilstand er sikkerhedssensorerne programmeret på aktiv.
 à Indlæringskørslen startet og slutter i lukkepositionen, så drevet lærer åbnings-/ lukkeretningen korrekt. 

Følgende punkter skal iagttages:
 à Under bevægelseskørslen (del af programmeringsprocessen) stopper en aktivering af sikkerhedssensorerne 

ikke døren. Derfor må en bevægelseskørsek kun udføres under opsyn og med en adgangssikring.
 à Blokeres døren under bevægelseskørslen, medfører dette fejlmelding 25 og programmeringskørslen skal 

gentages.

Hvis der skal programmeres et 2-fløjs-system, skal parameter "Fløjantal" (EF) indstilles på  begge drev:
 X Vælg parameteret med serviceterminal ST220 eller displayprogramkontakten DPS og indstil 02 for den bevæ-

gelige dør og 03 for den stationære dør. 
 X Forbind begge drev.

Drevet skelner mellem to tilstande:
 à Drevet befinder sig i fabriksindstilling (leveringstilstand)  ikke indlært
 à Drev indlæres igen
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22.3 Programmering af et 1-fløjet system

Skridt Handlinger Indikation ST220 Visning 
DPS

Visning service 
LED (5  1)

1  X Vælg "Start programmering", og tryk indlæs-
ningstasten.

 X Vælg 1-fløjet system.

Start programmering

1  X Start den pågældende programmering i DPS (NT):
 à LE for 1-fløjet system.

LE

1  X Kvitter visning. ○	●	●	●	●
2 Der lyder en pibelyd (1 × 0,5 s).
3a Drev befinder sig i leveringstilstand eller blev sat på fabriksindstilling. Følgende systemparametre vises efter hinanden:

 X Indstil systemparametre til det eksisterende objekt.

 X Ved programmering via service-grænse-
fladen skal parametren indstilles inden 
programmeringen, se kapitel 29.5 ”Service-
tast S1 og S2”.

Monteringstype
Fløjbredde
Dørens vægt
Sikkerhedssensor luk
Sikkerhedssensor åbn

OH
F8
t6
S1
S3

 à Test:
 à 24 V eller energisparefunktion GC 338
 à GND for GC 334, GC 342

Test
Doeraabnertype
Rigelmelding kontakttype

tE
to
rr

3b Hvis programmeringen udføres igen, vises parametermenu 3a ikke mere.
4  X Åbn dørfløjen manuelt til den ønskede åbningsposi-

tion.
For at vise den af drevet betingede maksimale åbnings-
position, giver drevet et akustisk advarselssignal. Afbry-
delsen af advarselssignalet bliver kortere og kortere hen 
mod den maksimale åbningsposition.

 à Når biptonen bliver konstant, befinder 
døren sig i området for den maksimale 
åbningsposition ( ±3°).

 à I denne indstilling kan det være, at drevet 
ikke arbejder korrekt eller bliver permanent 
beskadiget.

 X For at undgå dette udføres der en ny pro-
grammeringskørsel.

Åbn manuelt L1 ●	○	○	○	●

5  X Bevæg dørfløjen manuelt i lukkeposition.
 X Tryk på indlæsningstasten 

Visningen er kvitteret.

Manuel lukning L2 ●	○	○	●	○

6 Hvis der er installeret et GC 338:
 X Tryk på "teach in"-tasten på sensoren og vent 10 sek.

Ellers (uden GC 338) forsættes der med punkt 7.

Tryk på teach in L3 ●	○	○	●	●

7  X Tryk på  programmeringstasten. 
Visningen er kvitteret.

Tryk på teach in L3 ●	○	○	●	●

8 Bevægelseskørsel starter automatisk efter 2 sek.
 à Vægudblændingen programmeres. 

Sensorer er ikke "aktiv" ved denne kørsel.
 à En forhindring registreres ikke.
 à Registreres en blokering inden for denne bevægelse, 

sættes fejl 25. 
Derefter skal programmeringskørslen gentages.

Bevægelseskørsel L4 ●	○	●	○	○

9 Når døren ankommer i lukkepositionen efter bevægelseskørslen, høres der en biptone (2 × 0,5 sek.).
10 Programmeringskørslen er afsluttet, visning er afhængig 

af periferienhed.
Hovedmenu vises Hovedmenu 

vises
Driftstype vises
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22.4 Programmering af et 2-fløjet system

2-fløjs-programmering er ikke mulig med servicetasterne.

Skridt Handlinger Indikation ST220 Visning 
DPS

Visning service- 
LED (5  1)

1  X Vælg "Start programmering", og tryk indlæsningstasten.
 X Vælg 2-fløjet system.

Start programmering

1  X Start den pågældende programmering i DPS (NT):
 à L2 for 2-fløjet system.

L2

2 Der lyder en pibelyd (1 × 0,5 s)

Ved et 2-fløjet system begyndes der med programmering på den bevægelige dør.

3a Drev befinder sig i leveringstilstand eller blev sat på fabriksindstilling. Følgende parametre vises efter hinanden:
 X Indstil systemparametre til det eksisterende objekt.

 à Test:
 à 24 V eller energisparefunktion GC 338
 à GND for GC 334, GC 342

Monteringstype
Fløjbredde
Dørens vægt
Sikkerhedssensor luk
Sikkerhedssensor åbn
Test
Doeraabnertype
Rigelmelding kontakttype

OH
F8
t6
S1
S3
tE
to
rr

3b Hvis programmeringen udføres igen, vises parametermenu 3a ikke mere.
4  X Åbn dørfløjen manuelt til den ønskede åbningsposition. Åbn manuelt L1

For at vise den af drevet betingede maksimale åbningsposition, giver drevet et akustisk 
advarselssignal. Afbrydelsen af advarselssignalet bliver kortere og kortere hen mod den 
maksimale åbningsposition.

 à Når biptonen bliver konstant, befinder døren sig i området for den maksimale 
åbningsposition ( ±3°).

 à I denne indstilling kan det være, at drevet ikke arbejder korrekt eller bliver perma-
nent beskadiget.

 X For at undgå dette udføres der en ny programmeringskørsel.

5  X Bevæg dørfløjen manuelt i lukkeposition.
 X Tryk på  programmeringstasten. 

Visningen er kvitteret.

Manuel lukning L2

6 Hvis GC 338 er installeret og der skal programmeres en væg:
 X Aktiver "Teach in"-tasten på sensor-interface 2x, og vent i 

10 sek.
Ellers (uden GC 338) forsættes der med punkt 7.

Tryk på teach in L3

7  X Tryk på  programmeringstasten. 
Visningen er kvitteret.

Tryk på teach in L3

8 Bevægelseskørsel starter automatisk efter 2 sek. Bevægelseskørsel L4
 à Vægudblænding og registrering af inerti (fjeder skal være spændt) programmeres. Senso-

rer er ikke "aktiv" ved denne kørsel.
 à En forhindring registreres ikke.
 à Registreres en blokering inden for denne bevægelse, sættes fejl 25.
 à Derefter skal programmeringskørslen gentages.

9 Den gående fløj åbner automatisk til åbningsposition og bliver stående i denne position indtil programmeringskørslen 
til den stationære dør er afsluttet.

10 Nu indlæres den faste dør som ved 1-fløjet programmering, se kapitel 22.3 ”Programmering af et 1-fløjet system”.
11 Når den stationære dør ankommer i lukkepositionen efter bevægelseskørslen, høres der en biptone (2 × 0,5 sek.).
12 Efter at programmeringen er afsluttet, lukker den gående fløj automatisk.
13 Programmeringskørslen er afsluttet, visning er afhængig af 

periferienhed.
Hovedmenu vises Hoved-

menu 
vises

Driftstype vises
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22.5 Kræfter og hastigheder

22.5.1 Kræfter
Kræfterne, der indstilles via parameter "Kraft åbning" (FO), "Holdekraft åbning" (0F), "Holdekraft luk" (CF), "Kraft 
lukkepos." (FS) eller "Kraft luk" (FC), gælder altid i N på hovedlukkekant. 
 à Ved ST220 svarer værdierne direkte til dem på hovedlukkekanten..
 à Ved DPS (med OFF)svarer værdierne ×10 N på hovedlukkekanten.

Ud over parameter "Forhindring" (Bh) påvirkning af kraften ("Kraft åbning" og "kraft lukning") indenfor bevægel-
sen. Afhængig af målene og den ønskede hastighed på døren, kan en højere værdi for parameter forhindringen 
blive nødvendig. Denne påvirker den manuelle adgang direkte, se kapitel 25 ”Modstandsevne mod påvirkninger 
udefra eller vindlast”.

22.5.2 Hastigheder
Hastigheder "Åbningstid" (OT), "Lukketud" (CT) og "Lukketid manuelt" (s6) lægges altid for 90° åbningsvinkel. 
Det betyder:
 à Er åbningsvinkel mindre end 90° så er bevægelsestiden hurtigere end indstillingsværdi.
 à Er åbningsvinkel større end 90° så er bevægelsestiden for den komplette bevægelsestiden højere end indstil-

lingsværdi.
 à Drevet kører med hastigheden mere end 90° til åbningspositionen.. 

Undtagelse: 
Værdien "Endeslag lukning" (SC) er ingen realværdi. Den svarer ikke til en enhed.

23 Strømløs drift
I frakoblet eller strømløs drift kan døren også åbnes manuelt.. I åbningsretningen fungerer fjederkraften som 
bremse. I lukkeretning skal døren lukke med langsomt hastighed fra åbningspositionen via fjederkraft. Denne 
lukkehastighed i strømløs tilstand kan indstilles med parametrene.

Ved udløst brandalarm (fejl 07) kan bremsekraften ikke indstilles.

 à DPS: indstil 82 på 01 … 14.
 à ST220: Indstil "Bevægelsesparametre", "Hastigheder", "Bremsekraft" til den ønskede bremsekraft (01 … 14).

I tilstand under strøm efter afsluttet programmering skal værdien for parameter "Bremsekraft" indstilles på føl-
gende måde:
 à til personbeskyttelse; 

lukketiden skal overholdes i strømløs tilstand iht. tabellen min. lukketid 90° til 0° (kapitel 27 Lavenergidrift).
 à for en branddør; 

ligger lukketiden i området mellem 6 sek til 10 sek.
Her er 01 den mindste bremsekraft (høj hastighed) og 14 den største bremsekraft (langsom hastighed).
I uprogrammeret tilstand (leveringstilstand) eller efter reset på fabriksindstilling er bremsekraften fast indstillet 
og er aktiv i begge bevægelsesretninger. Efter første programmering indstilles værdien automatisk på 13 og er 
kun aktiv i lukkeretning.

24 Dørfrigivelse
 à Via parameter døraktivering indstilles det, hvordan drevet skal reagere på ydre belastninger.
 à Hvis parameter døraktivering er indstillet, tillader drevet en manuel overtrykning af døren i åbnings- eller 

lukkeretning, også i automatisk drift.
 à Vie den automatiske åbningsdæmpning åbnes dørbevægelsen automatisk inden åbenposition er nået.
 à DPS: 02 (3. menu) på 01.
 à ST220: Sæt "bevægelsesparameter" og "døraktivering" på "Ja".

Ved eksponerede yderdøre med stor vindbelastning eller døre med overtrykpåføring sættes parameter dørfrigi-
velse ikke, ellers kan drevet ikke reagere optimalt på en påvirkning udefra, som vindlast.
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25 Modstandsevne mod påvirkninger udefra eller vindlast
Ved eksponerede yderdøre med stær vindlast eller døre, hvor der påføres overtryk kan drevet med parametrene 
"Kraft åbning, FO", "Kraft lukning, FC" og "forhindring, Bh" indstilles således, at den reagerer optimalt til påvirknin-
ger udefra. Drevet trykker med den indstillede kraft og med den indstillede tid (parameter "forhindring, Bh") mod 
påvirkningerne udefra..
Jo højere værdien er indstillet, jo mere modstandsdygtig drevet er f.eks. vindlast, og åbner og lukker pålideligt.. 
Den manuelle adgang er dermed ikke længere lige så komfortabel.
Ved  lave indstillingsværdier kan døren nemmere benyttes i manuel adgang. Dog aftager modstandsevnen. over 
for f.eks. vindlast.

26 Dørlukkerdrift

Hvis handikappede personer og/eller børn benytter døren og derfor sikkerhedsforanstaltningerne skal vælges i 
henhold til risikoanalysen, skal parameter "Dørlukker Bet" (Ts) indstilles til 0 eller 1 og parameter "Dørlukkemo-
ment" (Df) indstilles til 0.
Dette gælder ikke, når dørens lukkebevægelse i dørlukkedrift er sikret med sikkerhedssensorsystem.

Drevets adfærd kan indstilles således, at sin funktion svarer til den i en mekanisk dørlukker. 
 X I servicemenu-parameter "Dørlukker bel" (Ts) indstilles den ønskede adfærd i dørlukkerdrift.

Hastigheden inden for den momentregulerede lukning sættes manuelt af parameter "Lukning manuelt".

 X Bemærk lavenergi-drift, se kapitel 27 ”Lavenergidrift”.
 X Ved et 2fl. Svingdørsystemet skal den samme dørlukkerdrift indstilles på begge drev .

Funktionstabel dørlukkerdrift (Ts)

Indstilling dørlukkerdrift Forklaring
Manuel
(Ts = 00)

Dørlukkemoment  
(Df) lig 0 Nm

Hastighedsreguleret lukning efter automatisk og manuel åbning (SIS og regi-
strering af forhindring aktiv).

Dørlukkemoment  
(Df) 01 … 70 Nm

Hastighedsreguleret lukning efter automatisk åbning (SIS og registrering af 
forhindring aktiv). 
Efter aktivering via KI, KA eller KB og parameterindstilling "Rev. lukning auto", 
"aktiv" reverserer døren ved en blokering under lukning.
Ved manuel åbning og parameterindstilling "Rev. luk manuelt", "aktiv" reverserer 
døren ved en blokering under lukning.
Momentreguleret lukning efter manuel åbning (SIS aktiv eller inaktiv). 
Drevet lukker døren med indstillet dørlukkemoment. Alt efter indstilling af para-
meter SIS trykker drevet mod en forhindring eller reverserer.

Automatik
(Ts = 01)

Dørlukkemoment  
(Df) lig 0 Nm

Hastighedsreguleret lukning efter automatisk og manuel åbning (SIS og regi-
strering af forhindring aktiv).

Dørlukkemoment  
(Df) 01 … 70 Nm

Momentreguleret lukning efter manuel automatisk og åbning (SIS aktiv eller 
inaktiv).
Drevet lukker døren med indstillet dørlukkemoment. 
Efter aktivering via KI, KA eller KB og parameterindstilling "Rev. lukning auto", 
"aktiv" reverserer døren ved en blokering under lukning.
Ved manuel åbning og parameterindstilling "Rev. luk manuelt", "aktiv" reverserer 
døren ved en blokering under lukning.



Powerturn

60

Lavenergidrift

Overholdelse lavenergi-drift
Tabellen viser overholdelse af lavenergi-drift afhængig af dørbredde og maks. dørlukkemoment.

Dørbredde [m] Maks. dørlukkemoment [Nm]
0,8 48
0,9 54
1,0 60
1,1 66
1,2 70
1,3 70
1,4 70
1,5 70
1,6 70

27 Lavenergidrift

 à Ved døre, der er indstillet til lavenergidrift, kræves som regel ingen ekstra sikkerhedsanordning, såfremt der 
ikke skal regnes med personer ved døren med særlige beskyttelsesbehov..

 à Ved 2-fl. Døre skal indstilles for begge drev af lavenergi-driften.

Powerturn-drevet kan bruges som lavenergi-drift, når følgende betingelser er opfyldt:
 à i strømløs tilstand:

 à fjederens holdekraft og åbningskraft skal hovedlukkekanten indstilles til <67 N.
 à Lukketiden skal indstilles fra 90° til 0° i henhold til tabellen. 
 X Under strøm skal værdien for parameter "Bremsekraft" indstilles således, at lukketiden i strømløs tilstand 

overholdes.
 à i tilstand under strøm:

 à Den statiske kraft ved hovedlukkekanten er <67 N.
 X Åbnings- og lukkekraften indstilles med parametrene "Kraft åbning" og "Kraft lukning" eller FO og FC på 60.

 à Den kinetiske energi i dørfløjen skal være begrænset til 1,6 J. 
 X Dørens åbnings- og lukketid med parametrene "Åbningstid" eller. OT og "Lukketid", "Lukketid manuelt" eller. 
CT og  s6 i henhold til nedenstående tabel.

 X Hold-åben-tider (parameter or, oH, OP, HO, oS) er indstillet på >5 sek.

Den følgende tabel viser min. åbningstiden fra 0° til 90° eller min. lukketiden fra 90° til 0°.

Dørvægt [kg]
Fløjbredde [mm]

60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 370 400 430 460 490 520 550 580 600

800 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10

900 4 5 5 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 11

1000 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 – – –

1100 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 – – – – – –

1200 5 6 7 8 8 8 10 10 11 11 12 – – – – – – – –

1300 6 7 8 8 9 10 11 11 12 – – – – – – – – – –

1400 6 7 8 9 10 11 11 12 – – – – – – – – – – –

1500 6 8 9 10 11 11 12 – – – – – – – – – – – –

1600 7 8 9 10 11 12 – – – – – – – – – – – – –

Eksempel:
Fløjmål: 90 kg, fløjbredde 1000 mm

Åbningstiden skal indstilles til 5 sek og lukketiden til 5 sek.

Opfylder drevet ikke disse krav, befinder det sig ikke i lavenergidrift. Fløjens bevægelse skal i så fald sikres med 
sikkerhedsudstyr.
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28 Servodrift
Drevet GEZE Powerturn kan drives som servodrev. Den  understøtter brugeren momentreguleret ved manuel 
adgang.
Servodrevet drives og indstilles i automatikdrift.
Kraftunderstøttelsen er opdelt i 2 funktionsområder:
 à Servounderstøttelse uden brandalarm med tillægsmonent
 à Servounderstøttelse med brandalarm og tillægsmonent

28.1 Servounderstøttelse uden brandalarm med tillægsmonent
Drevet virker kraftunderstøttende ved  manuel åbning af døren, således at der er nem adgang til døren også ved 
vanskelige miljøbetingelser, som vind og tryk i en trappeopgang. Servounderstøttelse kan indstilles. 
Døren kan accelereres manuelt  ved hjælp af servodrift til maks. hastighed for lavenergi. Opnås hastigheden, 
bremser drevet dørbevægelserne.
Følgende parametre skal indstilles:
 à Servovarighed (aD): Varighed af servo-understøttelsen, fra aktivering
 à Servo-tillægsmonent (aO): kraftunderstøttende moment til let manuel åbning 

Ved aktivering via KI, KA, PE-KI, PE-KA, PE-tastfunktion, FK1, FK2, eller KI+SIS, KA+SIS eller ved indstillet Push & 
Go-vinkel åbner dørens drev med det indstillede servo-tillægsmonent.. Efter udløb af den indstillede servovarig-
hed (aD) lukker drevet døren.
Ved aktivering via KB åbner drevet hastighedsreguleret via KB åbner drevet hastighedsreguleret med de indstille-
de værdier "Kraft åbning", "Kraft lukning", "Åbningstid" og "Lukketid".

 à Servo-tillægsmomentet (aO) skal indstilles til lavenergidrift.
 à Sikkerhedssensorer SIO og SIS evalueres og reagerer som indstillet. I natfunktionen reverserer drevet ikke ved 

en blokering, men trykker med indstillet kraft eller moment mod forhindringen.

28.2 Servounderstøttelse med brandalarm og tillægsmonent

28.2.1 Servofunktion med brandalarm

 à For brug af funktionen på brandsikringsdøre er et bygningsmæssigt samtykke påkrævet i enkelte tilfælde.
 à Drevet skal forsynes via en lokal sikkerhedsstrømforsyning eller en nødstrømforsyning (UPS).
 à Kun manuelt betjente aktiveringselementer (f.eks. tast, kontaktfodmåtte) er tilladt

 X Tilslut fald-røgkontakt GC 151 hhv. GC 161 til drevet som beskrevet i kapitel  18.

Funktion
Funktionen servo-understøttelse med brandalarm finder anvendelse ved brandsikringsdøre som er monteret 
i trappeopgange og åbner ved brandalarm i bygningen som flugtvejsdøre (ikke lokalt i drevet udlæst af RSZ) i 
retning mod trappeopgangen. Det luft-overtryk, der findes i trappeopgangen for at holde flugtvejene røgfrit, gør 
det sværere at åbne døren manuelt. Med det indstillede moment "Servo-brandalarm" understøtter drevet ved alle 
aktiveringer, hvis der foreligger et 24V signal "Brandalarm" på PE1 eller PE2.

Ved brand i umiddelbar nærhed af døren udløser den monterede flad-røgkontakt i dørområdet en slukning af 
drevmotoren og døråbneren. 
Døren lukker i dette tilfælde ved fjederkraft. 
Åbningen af døren er således kun mulig manuelt, uden kraftunderstøttelse via drevet. 

Tilslutning reset-tast (tilslutning RES på DCU801) skal brokobles på følgende måde:
 X Forbind klemmerne 62 og 61 på DCU801 med klemmerne 2 og 1 på DCU800.
 X Klemme 62 (RSZ 24V) med klemme 2 (24V), klemme 61 (RSZ GND) med klemme 1 (GND).
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PE1
24V 

51
2

PE1 PE2

1

52 PE2oder

2

1 Kontrolcentral på stedet
2 Potentialfri udgang "Brandalarm"

ADVARSEL
Fare for kvæstelser på grund af højde dynamiske kræfter ved Servofunktion med brandalarm!

 X Sørg for at der ved brandalarm ikke befinder sig personer i nærheden af døren ved åbning.

Drevet åbner døren ved aktivering (KB) med den indstillede servo-tillægsmonent (aO) plus det indstillede åb-
ningsmoment  "Servo-brandalarm" (fa).
Åbningsmomentet "Servo-brandalarm" (fa) står kun til rådighed, sålænge signalet Brandalarm (24V) foreligger på 
den programmerbare indgang (PE1 hhv. PE2, indstillet funktion "Servo-brandalarm").
Indstil følgende parametre::
 à Varighed af servo-understøttelsen (0-20 sek):

 à med DPS:  Sæt aD på den ønskede tid. 
 à med ST220: Sæt "Bevægelsesparameter", "Servovarighed" på den ønskede tid.

 à Højden af det ønskede ekstra åbningsmoment (0–50 Nm):
 à med DPS:  Stil aO på størrelsen for det ønskede tillægsmoment.
 à med ST220: Indstil "Bevægelsesparameter", "Servo-tillægsmoment" på den indstillede størrelse.

 à Funktionen Brandalarm på den programmerbare indgang PE1 hhv. PE2:
 à med DPS:  Sæt e1 hhv. e2 på 22 (Brandalarm).
 à med ST220: Sæt "Signaler", "Indgangssignaler", "PE1" hhv. "PE2", "PE1 Funktion" hhv. PE2 Funktion" på "Ser-

vo brandalarm".
 à Størrelse på det yderligere åbningsmoment "Servo-brandalarm" (0-70 Nm) i tilfælde af brand:

 à med DPS:  Indstil fa til den ønskede højde af tillægs-åbningsmomentets ved brand. 
 à med ST220: Indstil "Bevægelsesparameter", "Servo brandalarm" på den indstillede størrelse.

 à Driftstypen DO deaktiveres ved brandalarm. Døren lukker efter udløb af den indstillede servovarighed (aD).
 à Servo-tillægsmomentet (aO) skal indstilles til lavenergidrift.
 à Sikkerhedssensor Åbning (SIO) analyseres ikke ved aktiveret funktion "Brandalarm". Drevet trykker mod en 

forhindring i åbningsområdet med det indstillede servo-tillægsmoment.
 à Sikkerhedssensoren lukning (SIS) analyseres ikke ved aktiveret funktion "Brandalarm". Drevet trykker mod en 

forhindring i lukkeretning med det indstillede servo-tillægsmoment.

M
om

en
t [

N
m

]

0–70 Nm Servo-brandalarm

0–50 Nm Servo tillægsmoment 0–50 Nm Servo tillægsmoment

Servo-varighed 0–20 sek Servo-varighed 0–20 sek

Varighed [s]
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29 Servicemenu 

29.1 Serviceterminal ST220
 à Serviceterminal ST220, mat.-nr. 087261
 à Det er muligt at tage drevet i brug med serviceterminal ST220, software-version fra V2.1.
 à Tilslutning enten via 5-polet stik RS485 eller med 3,5 mm jackstik (med adapterkabel mat. nr. 157266)

29.1.1 Betjening ST220

Tast Funktion
 à Markør opad
 à Forøg talværdi
 à Rul opad (når tasten aktiveres i mere end 2 sek.)

  à Markør nedad
 à Reducér talværdi 
 à Rul nedad (når tasten aktiveres i mere end 2 sek.)

  à Afbryd indtastning 
Alle indtastninger kan afbrydes ved at trykke på tast x. Indtast-
ningspositionen skifter så til første menuposition eller et menuni-
veau tilbage.

 à Vælg
 à Opdatér visningen
 à Overfør den nye værdi

Indtast værdierne i serviceterminal ST220
 X Ændre værdi med  eller  .
 X Bekræft med  . 
 X afbryd evt. med x.

Visning umiddelbart efter tilslutning

G E Z E
Serviceterminal
2.1
XXXXXYWWJJZZZZZZV

Softwareversion ST220 V2.1
Serienummer ST220

29.1.2 Servicemodus ST220
 à Der skiftes til servicemodus, når serviceterminalen tilsluttes til DCU8.
 à Service er mulig i driftstyperne LS, AU og DO.
 à I servicemodus forbliver døren fortsat i drift i den aktuelle driftstype (ikke ved aktiveret programmering).
 à Fra softwareversion 1.8 registreres hardwareversionen. Ved ulighed iht. "D1" eller "F1" skifter drevet til sikker-

hedsfrrakobling og sætter fejlen "Forkert HW/SW kombi.".

Indikation efter oprettelse af forbindelse til dørstyring

Powerturn 1.8 D1
DCU800
Automatik
lukket

Drevtype Softwareversion 1.8, hardwareversion E1

Basisprintkort DCU200
Driftstype
Dørtilstand
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29.2 Tilslutning af serviceterminal ST220
Serviceterminal ST220 tilsluttes på tilslutningsprintkort DCU802 (3) via bøsningen til 3,5 mm jackstik (1) eller alter-
nativt på tilslutningsstikket til DPS (2).

 

29.3 Servicemenu ST220

Forklaringer til de enkelte parametre se kapitel 29.6 ”Servicemenu DPS og servicetaster S1/S2 med LEDer”.

29.3.1 Parametrering af 2-fløjet drev

Udvalg parametrering af gående/stående fløj

Start GF eller SF?
Bevægelig dør para*
Stationær dør para

Valg af parameterindstilling GF eller SF

Indstilling af parametrering af gående fløj
Indstilling af parametrering af stående fløj

29.3.2 Hovedmenu
Inden hovedmenuen kan hentes, skal der indtastes en 4-cifret adgangskode:

Adgangskode

----

Er kun påkrævet, hvis menuen er beskyttet med et password.

Betegnelse Krydshenvisning
Driftstype se kapitel 29.3.3
Doerparameter    se kapitel 29.3.4
Bevaegelsesparameter se kapitel 29.3.5
Signaler se kapitel 29.3.6
Diagnose se kapitel 29.3.7
Standardværdier se kapitel 29.3.8
Reset DCU8 se kapitel 29.3.9
Start programmering se kapitel 29.3.10
Fabriksindstilling se kapitel 29.3.11
Slet vedligeholdelse se kapitel 29.3.12
Adgangskode se kapitel 29.3.13
Sprog / Language se kapitel 29.3.14
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29.3.3 Driftstype

Betegnelse Indstillingsværdier Forklaring
Driftstype * Off Driftstypeindstilling

Nat
Lukketid
Automatik
Permanent åben

Åbningstid 1-fl. AAbn Åbn kun den gående fløj.
2-fl. AAbn Åbn bevægelig- og stående fløj 

ved aktivering.
Aabn doer Aabn doer Tryk  tasten Aktivér dør med ST220.

29.3.4 Dørparameter

Betegnelse 1. Undermenu 2. Undermenu Forklaring
Antal fløje 1-fl. drev

2-fl. bevaegelig
2-fl. fast

Med dette parameter indstilles 
det, på hvilken dør drevet er 
monteret.

Fløjbredde Vaerdi:  11   x10 cm
Min       7   x10 cm
Max      16   x10 cm

Dørvægt Vaerdi: 100 kg
        200 kg
        300 kg
        600 kg

Påvirker den sikre hastighed.

Styring type DCU8
DCU8_F
DCU8_I

kun visning

Monteringstype KM BS GLS
KM BG GLS
KM BG GST
TM BS GLS
TM BS GST
TM BG GLS

KM Topmontering
BG Modsat hængselsside
BS Hængselsside
GLS Glideskinne
GST Stænger
TM Dørplademontering

Drevtype Fjederkraft lukker
Fjederkraft åbner

Grundfunktion auto  drift Aut. drift
Drev serie-nr 000000000000 Indtastning af serienummer

Vedligeholdelse ifoelge driftstid
Efter cyklusser

ifoelge driftstid
Værdi     12 måneder
 min      0 maaneder
 max      99 maaneder
Efter cyklusser
Vaerdi       500.000
 min               0
 max        3000.000

Cyklustæller tælles op:
 à altid når åbningspositionen 

nås efter automatisk aktive-
ring

 à stilstandspositionen nås efter 
manuel åbning, når drevet 
derefter vil lukke.

Doeraabnertype Ingen doeraabner
Arbejdsstroem
Hvilestroem
Motorlaas

Døråbnertype, drev har ingen 
lukkekraft før åbning.

Arbejds-lukketryk
Hvile-lukketryk
Motor-lukketryk

Drev har lukkekraft før åbning.
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Åbningsfors. dag Vaerdi:  0 s *0.1

 min     0 s *0.1
 max    90 s *0.1

Åbningsforsinkelse dag: 
Tid, inden drevet åbner døren. 
Gælder kun i driftsmodi Auto-
matik, Lukketid.

Åbningsfors. Nat Vaerdi:  0 s *0.1
 min     0 s *0.1
 max    90 s *0.1

Åbningsforsinkelse nat: Tid, in-
den drevet åbner døren. Gælder 
kun for driftstype Nat.

ECO Mode ikke aktiv
aktiv

I driftstyperne DO, NA og OFF 
frakobles 24-V-forsyningen på 
klemme 4.
Bemærk: Aktivering via ad-
gangskontrollen elle KB ved 
NA samt lukning af døren ved 
skift fra DO til AU tager nogle 
sekunder, da systemerne først 
skal starte op.

GEZE-BUS-adresse Vaerdi:  0 vaerdi
 min     0 vaerdi
 max    99 vaerdi

For DCU103

29.3.5 Bevaegelsesparameter

Betegnelse 1. Undermenu 2. Undermenu Forklaring
Hastigheder Åbningstid Vaerdi: 4 s

min 3 s

max 25 s

Åbningstid*) ved automatisk 
åbning. Indstilling iht. tabel i 
monteringsvejledning Power-
turn.

Lukketid Vaerdi: 5 s

min 5 s

max 25 s

Lukketid*) efter automatisk/
manuel åbning. Indstilling iht. 
tabel i monteringsvejledning 
Powerturn.

Lukketid manuel Vaerdi: 15 s

min 5 s

max 25 s

Lukketid efter manuel åbning 
eller efter automatisk åbning 
med indstillet dørlukkedrift 
automatik. 
Indstilling iht. tabel i monte-
ringsvejledning Powerturn.

Sluttryk lukning Vaerdi: 0

min 0

max 50

Indstiller den hastighed, hvor-
med drevet kører i lukkeposition 
lige inden lukningen. Dette 
behøves f.eks. ved brug af en 
motorlås. Sluttryk gælder også 
ved manuel funktion.

Kør mod åben Off Drevet bliver ved flere åbnings-
forsøg stående foran forhindring 
i åbningsområdet.

Forhindr. motor On Drevet trykker mod forhindring i 
åbningsområdet.

Forhindr. motor Off Drevet trykker mod forhindring i 
åbningsområdet, og nedregule-
rer motorstrømmen til 0 A.

Dørfrikobling nej
ja

Ved døre uden udvendig be-
lastningsom vind eller overtryk 
kan parameter "Dørfrikobling" 
aktiveres for  at forhindre en 
overtryk af dørbevægelsen. 

*) Værdierne til åbnings- og lukketiden er relateret til en åbningsvinkel på 90°.
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Bremsestyrke Vaerdi: 13 Værdi

min 1

max 14

Bremsekraft ved lukning via 
fjeder ved strømsvigt eller 
brandalarm.

Kraefter Kraft åbne Vaerdi:    150 N
 min        10 N
 max       250 N

Statisk kraft på hovedlukkekant 
åbne.

Kraft lukke Vaerdi:    150 N
 min        10 N
 max       250 N

Statisk kraft på hovedlukkekant 
lukke.

Forhindring Vaerdi: 3    0.1 s
 min    1    0.1 s
 max   20    0,1 s

Den tid drevet bruger til at tryk-
ke med den forindstillede kraft 
mod en forhindring.

Holdekraft åbne Vaerdi:     00 N
 min        00 N
 max        70 N

Konstant kraft på hovedlukke-
kant i åben position.

Holdekraft lukke Vaerdi:     00 N
 min        00 N
 max        70 N

Konstant kraft på hovedlukke-
kant i lukket position.

Kraft lukkep. Vaerdi:     00 N
 min        00 N
 max       150 N

Kraften virker i lukket position 
virker efter at det sidste slag er 
udført. I den indstillede tid er 
den manuelle adgang gjort van-
skeligt.. Jo større den indstillede 
kraft er, jo længer tid tager det.
Eksempler: ved 10 N = 0,5 s, 
ved 150 N = 2 s

Dørlukkemoment Vaerdi:      0 Nm
 min         0 Nm
 max        70 Nm

Dørlukkemoment efter manuel 
åbning.

0 … 40:    

41 … 70:  
eller sikkerhedssenso-
rer er nødvendig.

Hold-aaben-tider Push and Go Vaerdi: 1 s

min 0 s

max 60 s

Åbningstid ved brug af push & 
go.

Manuel Vaerdi: 1 s

min 0 s

max 70 s

nej

Hold-åben-tid for manuel 
åbning. 
"nej" svarer til hold-åben-tid 
uendeligt, ingen automatisk 
lukning.

2.flg. (sommer) Vaerdi: 1 s

min 0 s

max 60 s

Ved aktivering KI, KA
2-flg. Åbning (Au-So)
Indstilling på GF-styreenhed.

1.flg. (vinter) Vaerdi: 1 s

min 0 s

max 60 s

Ved aktivering KI, KA
1-flg. Drev (AU-Wi, AU-So) 
2-flg. Åbning (Au-So) 
Indstilling på GF-styreenhed.

Kontakt autoriseret Vaerdi: 1 s

min 0 s

max 60 s

Ved aktivering med KB.
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Lukkefors. GF -> EN16005/DIN18650

min 0 s  

0 sek.: 
begge fløje lukker samtidigt.
01 … 15 sek:
Den gående fløj lukker forsinket 
efter den stående fløj.

max          16 s     

16 sek.:
Den gående fløj lukker først ef-
ter at den stående fløj er lukket 
helt.

dyn. forlængelse nej          
ja

Ved aktivering tages der hensyn 
til gennemgangsfrekvensen i 
åbningstiden. Døren lukker ikke 
så hurtigt ved øget gåtrafik. 

Reversering Rev.slut manuel ikke aktiv
aktiv

Reversering.ved forhindring 
inden for lukning efter manuel 
åbning.

Rev.lukning auto ikke aktiv
aktiv

Reversering ved forhindring 
inden for lukning efter automa-
tisk åbning.

Servovarighed Vaerdi:         0 s
 min            0 s
 max           20 s

Indstillelig varighed af kraftun-
derstøttelse ved servodrift.

Servo tillægsmoment Vaerdi:         0 Nm
 min            0 Nm
 max           50 Nm

Indstilligt moment af kraftun-
derstøttelsen til manuel adgang 
(tidsbegrænset af  "Servovarig-
hed").

Servo-brandalarm Vaerdi:         0 Nm
 min            0 Nm
 max           70 Nm

Indstilleligt moment for kraft-
understøttelse ved brandalarm, 
hvis der er P1 eller PE2 24 V. 
Virker supplerende til  "Servo-til-
lægsmonent".
Se til dette Servofunktion med 
brandalarm, kapitel 28.2.1

Åbningsdæmp Vaerdi:  50 %
min      10 %
max      80 % 

Brug af åbningsdæmpning, i 
henhold til maks. åbningsområ-
de (manuel åbning).

Startområde SF Vaerdi:  10 %
min       0 %
max      95 %

Start af den stående fløj ved den 
gående fløjs åbningsområde, i 
henhold til det maks. åbnings-
område.
Overhold DIN 18650 med 50 cm 
afstand mellem de to HSK.

Push and Go Vaerdi:   0 %
min       0 %
max      20 %

0 %: Ingen push and go
1–20 %: Push And Go
Reaktionsområde relateret til 
det maksimale åbningsområde 
(=100).
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Indstillingsåbningsv. Vaerdi:     0 grad

min        -9 grad
max         9 grad

værdi er kun til finjustering. 
Værdien indlæres ved program-
meringskørslen og svarer så til 
punkt 0. Kan derigennem tilpas-
ses manuelt og svarer derefter 
igen til punkt 0. Åbningsvinke-
len kan på denne måde indstil-
les trinvist i hånden. Indstilles 
ikke i fabriksindstilling.

Reverseringsgrænse Vaerdi:30 *0,1 grad
min     0 *0,1 Grad
max    90 *0,1 Grad

Vinkelen på drivasen til finjuste-
ring af tolerancen i lukkeposi-
tion, hvorefter drevet prøver at 
lukke igen. 

 X Indstil værdien således, at 
dørgabet er så lille som mu-
ligt, inden drevet lukker igen.

Dørlukker Drift. Manuel
Automatik

Manuel: Døren lukker kun efter 
manuel åbning med indstillet 
dørlukkeautomatik med ind-
stillet dørlukkemoment, ellers 
hastighedsreguleret. 
Automatik: Døren lukker altid 
med indstillet dørlukkemoment, 
uafhængig af aktiveringstypen.

Manuelt indgreb Vaerdi:  0 Værdi
min      0 værdi
max     10 værdi

Giver under automatisk lukning 
mulighed for at gribe manuelt 
ind i dørens bevægelse fra 
SIO-siden. Hvis aktiveret, kan dø-
ren derefter åbnes manuelt igen.
0: = fra, 1: = let, 10: = tung

29.3.6 Signaler

Betegnelse 1. Undermenu 2. Undermenu 3. Undermenu Forklaring
Indgangs-
signaler

SI1 - klemme 
SIS1

aktuel tilstand SI1 - klemme SIS1
Z->ikke aktiv
K->bryder
F->SIS rev

SI1 kontakttype ikke i brug
bryder
Frekvens

Parameteret indstiller brugen af 
kontakttype sikkerhedssensor 
Lukning.

SIS funktion SIS rev Når sikkerhedssensor lukning 
udløser, reverserer døren.

SIS og KI Når sikkerhedssensor lukning 
udløser, reagerer drevet som 
ved aktivering KI. 

SIS og KA Når sikkerhedssensor lukning 
udløser, reagerer drevet som 
ved aktivering KA.
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SIS STOP Når sikkerhedssensor Lukning 

udløser, standser drevet.
SIS manuel ikke aktiv

aktiv
Sikkerhedssensor Luk aktiv/ikke 
aktiv ved lukning efter manuel 
åbning af dørlukkerdrift.

SI3-klemme SIO aktuel tilstand SI3 - klemme SIO
Z->ikke aktiv
K->bryder
F->SIO stop

SI3 kontakttype ikke benyttet
bryder
Frekvens

Parameter indstiller brugen af 
kontakttype Sikkerhedssensor 
Åbning..

SI3 funktion SIO stop Hvis sikkerhedssensoren Åbning 
udløser, standser kun drevet på 
den registrerede dørfløj.

SIO Stop SF GF Hvis adfærden af den gående 
fløj og den stående fløj skal 
være ens, skal begge drev være 
indstillet til SIO stop SF GF. 
Hvis sikkerhedssensoren Åbning 
udlæser, standses drevene på 
den gående og den stående fløj.

SI3 vægunder-
trykkelse

Vaerdi:       0 %
min           0 %
max          99 %

0 %: Ingen vægudblænding. An-
vendelsesområdet for vægud-
blænding for sikkerhedssenso-
ren åbning programmeres ved 
idriftsættelsen og kan korrigeres 
her. Maksimalt åbningsområde 
= 99 %.

SIO manuel ikke aktiv
aktiv

Åbn sikkerhedssensoren (SIO) 
ved manuel åbning ikke aktiv.

Rigel kontakt-
type

aktuel tilstand Rigel kontakttype
Z->ikke aktiv
K->slutter
F->rigelkontakt

Rigelkontakttype Slutter
bryder

Tilbagemelding, f.eks. af en 
motorlås.

KB aktuel tilstand KB
Z->ikke aktiv
K->slutter

KB kontakttype ikke i brug
Slutter
bryder

Indgang KB er aktiveret i drift-
stype AU, LS og NA. Ved 2-fl. 
anlæg kan kontaktoren  tilsluttes 
på den gående fløjs styring eller 
på den stående fløjs styring. Ved 
aktiveringen åbner den gående 
fløj, og, hvis tilkoblet, den stå-
ende fløj. Ved aktivering er ud-
gangen på kontaktor autoriseret 
sluttet (på indgang KB er der 
24 V). Aktiveret i alle driftstyper, 
når døren ikke er lukket.
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KI aktuel tilstand KI

Z->ikke aktiv
K->slutter 
A->*0.1s

KI kontakttype ikke i brug
Slutter
bryder

Indgang KI er aktiveret i driftsty-
perne AU og LS. Ved 2-fl. anlæg 
kan kontaktor inde tilsluttes på 
den gående fløjs styring eller på 
den stående fløjs styring. Ved 
aktiveringen åbner den gående 
fløj, og, hvis tilkoblet, den ståen-
de fløj. Aktiveret i alle driftstyper, 
når døren ikke er lukket.

KI forsinkelse    Værdi    0 s *0.1
 min     0 s *0.1
 max    90 s *0.1

kun aktiv, når døren er lukket.

KA aktuel tilstand KA
Z->ikke aktiv
K->slutter 
A->*0.1s

KA kontakttype ikke i brug
Slutter
bryder

Indgang KA er kun aktiv i drift-
stypen AU. Ved 2-fl. anlæg kan 
kontaktor ude  tilsluttes på den 
gående fløjs styring eller på den 
stående fløjs styring. Ved akti-
veringen åbner den gående fløj, 
og, hvis tilkoblet, den stående 
fløj. Aktiveret i alle driftstyper, 
når døren ikke er lukket.

KA forsinkelse    Vaerdi:  0 s *0.1
 min     0 s *0.1
 max    90 s *0.1

kun aktiv, når døren er lukket. 

NA aktuel tilstand NA
Z->ikke aktiv
K->slutter

NA kontakttype ikke benyttet
slutter 
bryder

LS aktuel tilstand LS
Z->ikke aktiv
K->slutter

LS kontakttype ikke i brug
slutter 
bryder

AU aktuel tilstand AU
Z->ikke aktiv
K->slutter

AU kontakttype ikke i brug
slutter 
bryder

DO aktuel tilstand DO
Z->ikke aktiv
K->slutter

DO kontakttype ikke i brug
slutter 
bryder

OFF aktuel tilstand OFF
Z->ikke aktiv
K->slutter
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OFF Kontaktart ikke i brug

slutter 
bryder

PE1 aktuel tilstand PE1
Z->ikke aktiv
K->ikke benyttet
F->ikke benyttet

PE1 funktion ikke i brug
Omstilling sommer For at tilslutte en tast for som-

merfunktionen.
Omstilling vinter For tilslutning af en tast til vin-

terfunktion. Kun for omstilling 
fra 1-fløjet til 2-fløjet åbning, 
ikke til den reale åbning af 
døren.

Sabotage         NC Permanent aktiveret. Hvis kon-
takten afbrydes, bliver KB ikke 
evalueret i driftstype Nat. Alle 
andre funktioner er uændret.

Lukkeposition GF NO Dørfløjens lukkepositionskon-
takt
 à ved 1-flg. Dør
 à ved 1-flg. Dørdrev med ma-

nuel stående fløjl (dørlukker): 
Lukkepositionskontakt på 
den gående fløj

 à ved 2-fl. dør: 
Gearfløjkontakt på GF-sty-
ring, stående fløjkontakt på 
SF-styring

P-KI aktivering NO Yderligere kontaktor (P-KI, P-KA).
P-KA aktivering  NO
Knapfunktion     NO Ved aktivering af tastens ud-

gang sluttet. Ved 2-fl. anlæg kan 
tasten tilsluttes på den gående 
fløjs styring eller på den stående 
fløjs styring. Er tasten tilsluttet 
på den stående fløjs styring, så 
åbnes og lukkes begge dørfløje 
ved aktivering af tastfunktionen. 
Ved ét tryk på tasten åbner 
drevet døren. Ved ét nyt tryk på 
tasten lukker drevet døren.
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Tastfunktion OHZ Ved aktivering af tastens ud-

gang sluttet. Ved 2-fl. anlæg kan 
tasten tilsluttes på den gående 
fløjs styring eller på den stående 
fløjs styring. Er tasten tilsluttet 
på den stående fløjs styring, så 
åbnes og lukkes begge dørfløje 
ved aktivering af tastfunktionen, 
også når den stående fløjs sty-
ring er frakoblet (sengåbning). 
Ved ét tryk på tasten åbner dre-
vet døren og lukker efter udløb 
af åbningstiden. Ved ét nyt tryk 
på tasten (inden for åbningsti-
den) lukker drevet døren, uden 
at afvente åbningstiden. 
Hvis tasten er tilsluttet på den 
bevægelige dør, bruges 1-flg. 
åbningstid ved 1-flg. og ved 
2-flg. bruges åbningstid 2-flg.

Reset-tast       NO Til genstart af drevet. Funktion 
som reset.

Dobbelttast      NO 1× tryk = 1-flg. Åbn 
2× tryk = 2-flg. Åbn

Stop slutter     NO For tilslutning af en stoptast.
Stop bryder      NC
Lukkeposition SF Lukkepositionskontakt af den 

stående fløj ved 2-fl. Dør med 
manuel stående fløjl (dørlukker).

WC-styring Tilslutning af den indvendige 
tast for WC-funktion.

Brandalarm Hvis aktiv sættes funktionen 
døråbnermoment med brandal-
armmomentet for varigheden.

1-flg. åben I 2-fl. system åbnes kun 1 fløj 
ved aktiv signal på den gående 
fløj.
Visning kun ved 2-fl. drev.

PE2 aktuel tilstand PE2
Z->ikke aktiv
K->ikke benyttet
F->ikke benyttet

PE2 funktion ikke i brug
MPS             MPS For tilslutning af en MPS.
Omstilling 
sommer NO

For at tilslutte en tast for som-
merfunktionen.

Omstilling  
vinter NO

For tilslutning af en tast til vin-
terfunktion.

Sabotage         NC se PE1
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Lukkeposition GF NO Dørfløjens lukkepositionskon-

takt
 à ved 1-flg. Dør
 à ved 1-flg. Dørdrev med ma-

nuel stående fløjl (dørlukker): 
Lukkepositionskontakt på 
den gående fløj

 à ved 2-fl. dør: 
Gearfløjkontakt på GF-sty-
ring, stående fløjkontakt på 
SF-styring

Noedlaasning.20KOhm
                 NO

Indgangen kan anvendes til 
tilslutning af en nødlåsekontakt. 
Ved tryk på nødlåsekontakten er 
kontakten sluttet, og der forelig-
ger 24 V på indgangen.
Døren lukker og låser.
Kontaktor KI og KA under-
trykkes. Sikkerhedssensorer 
og forhindringsdetektering er 
forsat aktiveret. Døren forbliver 
lukket, så længe nødlåsesignalet 
foreligger på indgangen.

P-KI aktivering  NO Yderligere kontaktor (P-KI, P-KA). 
For at tilslutte ekstra slutterkon-
takter.

P-KA aktivering  NO

Knapfunktion     NO se PE1
Tastfunktion OHZ NO se PE1
Stop 12 kOhm   NO For tilslutning af en stoptast 

med 12 kOhm slutmodstand.
Reset-tast  NO Til genstart af drevet. Funktion 

som reset.
Dobbelttast   NO 1× tryk = 1-flg. Åbn. 

2× tryk = 2-flg. Åbn.
Stop slutter   NO For tilslutning af en stoptast.
Stop bryder    NC For tilslutning af en stoptast.

Lukkeposition SF Lukkepositionskontakt af den 
stående fløj ved 2-fl. Dør med 
manuel stående fløjl (dørlukker).

Stop 20 KOhm For tilslutning af en stoptast 
med 20 kOhm slutmodstand.

WC-styring Tilslutning af den indvendige 
tast for WC-funktion.

Brandalarm Hvis aktiv sættes funktionen 
døråbnermoment med brandal-
armmomentet for varigheden.

1-flg. åben I 2-fl. system åbnes kun 1 fløj 
ved aktiv signal på den gående 
fløj.
Visning kun ved 2-fl. drev
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PE3 aktuel tilstand PE3

Z->ikke aktiv
K->ikke benyttet
F->ikke benyttet

PE3 funktion ikke i brug
MPS   MPS For tilslutning af en MPS.
Omstilling 
sommer NO

For at tilslutte en tast for som-
merfunktionen.

Omstilling  
vinter NO

For tilslutning af en tast til vin-
terfunktion.

Sabotage     NC se PE1
Lukkeposition GF NO Dørfløjens lukkepositionskon-

takt
 à ved 1-flg. Dør
 à ved 1-flg. Dørdrev med ma-

nuel stående fløjl (dørlukker): 
Lukkepositionskontakt på 
den gående fløj

 à ved 2-fl. dør: 
Gearfløjkontakt på GF-sty-
ring, stående fløjkontakt på 
SF-styring

Noedlaasning.20KOhm
 NO

se PE2

P-KI aktivering  NO Yderligere kontaktor (P-KI, P-KA). 
For at tilslutte ekstra slutterkon-
takter.

P-KA aktivering  NO

Knapfunktion NO se PE1
Tastfunktion OHZ NO se PE1
Stop 12 kOhm  NO For tilslutning af en stoptast 

med 12 kOhm slutmodstand.
Reset-tast   NO Til genstart af drevet.

Funktion som reset.
Dobbelttast   NO 1× tryk = 1-flg. Åbn 

2× tryk = 2-flg. Åbn
Stop slutter  NO For tilslutning af en stoptast.
Stop bryder    NC For tilslutning af en stoptast.
Lukkeposition SF NO Lukkepositionskontakt af den 

stående fløj ved 2-fl. Dør med 
manuel stående fløjl (dørlukker).

Stop 20 kOhm  NO For tilslutning af en stoptast 
med 20 kOhm slutmodstand.

WC-styring NO Tilslutning af den indvendige 
tast for WC-funktion.

Brandalarm NO Hvis aktiv sættes funktionen 
døråbnermoment med brandal-
armmomentet for varigheden.



Powerturn

76

Servicemenu 

Betegnelse 1. Undermenu 2. Undermenu 3. Undermenu Forklaring
1.fl. åbne   NO I 2-fl. system åbnes kun 1 fløj 

ved aktiv signal på den gående 
fløj.
Visning kun ved 2-fl. drev.

Tast driftstype aktuel tilstand Tast driftstype
Z->ikke aktiv
K-> slutter

Tast kontakt Ikke benyttet

Slutter

Driftstypetast på drevet ikke 
aktiv..
Driftstypetast på drevet aktiv..

Udgangssig-
naler

PA1 aktuel tilstand PA1
Z->ikke aktiv
F->ikke benyttet
K->slutter

PA1 Funktion Gong Hvis KA aktiveres.
Fejl slutter Funktionen anvendes til fejlmel-

ding f.eks. til en lokal kontrol-
central. Kontakten slutter eller 
bryder, hvis styringen registrerer 
en fejl.

Fejl bryder

Fejl MPS Funktionen anvendes til om-
skiftning af fejl-LED'en på MPS. 
Kontakten slutter, hvis styringen 
registrerer en fejl. Når det er tid 
til vedligeholdelse, omskiftes 
udgangen periodisk, og fejl-
LED'en på MPS blinker.

Advarselssignal Funktionen anvendes til perio-
disk aktivering/deaktivering af 
en signalgiver ved åbning eller 
lukning af døren.

Døråbner For at tilslutte en ekstra døråb-
ner.

lukket låst Funktionen anvendes til mel-
ding om dørtilstanden, f.eks. til 
en lokal kontrolcentral.

lukket
ikke lukket
åben
Off
Nat
Lukketid
Automatik
Permanent åben
Lysstyring Funktionen anvendes til aktive-

ring af en lysstyringsanordning, 
der f.eks. tænder indgangsbelys-
ningen, så snart en kontaktor (KI, 
KA, KB, SIS+KI, SIS+KA) aktiveres 
eller en dør åbnes.

Dag/nat-omskiftn. Funktionen anvendes til mel-
ding af driftstype dag-drift til en 
lokal kontrolcentral. Udgangen 
skifter på GND, hvis driftstype 
LS, Au 1-fløjet, DO, eller AU 2-flø-
jet er indstillet.

Tid til vedligehol-
delse

Funktionen anvendes til mel-
ding om dørtilstanden, f.eks. til 
en lokal kontrolcentral.

Holdemagnet GF Til indstilling af holdemagnet 
(gående fløj).
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Betegnelse 1. Undermenu 2. Undermenu 3. Undermenu Forklaring
Holdemagnet SF Til indstilling af holdemagnet 

(stående fløj).
WC timeout For at tilslutte en lampe eller 

et signal til signalisering, hvis 
30-min-timer er udløbet ved 
WC-funktionen.

PA2 aktuel tilstand PA2
Z->ikke aktiv
F->ikke benyttet
K->slutter

PA2 funktion ikke i brug
Gong Hvis KA aktiveres.
Fejl slutter se PA1
Fejl bryder

Fejl MPS se PA1
Advarselssignal Funktionen anvendes til perio-

disk aktivering/deaktivering af 
en signalgiver ved åbning eller 
lukning af døren.

Døråbner For at tilslutte en ekstra døråbner.
ikke i brug
lukket låst Funktionen anvendes til mel-

ding om dørtilstanden, f.eks. til 
en lokal kontrolcentral.

lukket
ikke lukket
åben
Off
Nat
Lukketid
Automatik
Permanent åben
Lysstyring se PA1
Dag/nat-omskiftn. se PA1
ikke i brug
Tid til vedligehol-
delse

se PA1

Holdemagnet GF Til indstilling af holdemagnet 
(gående fløj).

Holdemagnet SF Til indstilling af holdemagnet 
(stående fløj).

WC timeout For at tilslutte en lampe eller 
et signal til signalisering, hvis 
30-minutter-timer er udløbet 
ved WC-funktionen.

Test SI aktuel til-
stand *

Test SI
Z->ikke aktiv
K->ikke benyttet
F->ingen test

Test SI ingen test
test med 24 V
Test med GND
Energisparefunktion

Test af sikkerhedssensor. Afhæn-
gig af den anvendte type skal 
testen her indstilles på 24V eller 
GND.

Driftstype LED aktuel tilstand Driftstype LED
Z->ikke aktiv
K->ikke benyttet
Driftstype

LED-funktion Driftstype
inaktiv

Deaktiverer-LED på drevet.
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29.3.7 Diagnose

Betegnelse 1. Undermenu 2. Undermenu Forklaring
aktuelle værdier Indgange SI1 0 V

SI3 0 V
RM 0 V
KB 0 V
KI 0 V
KA 0 V
NA 0 V
LS 0 V
AU 0 V
DO 0 V
OFF 0 V
PE1 0 V
PE2 0.0 V
PE3 0.0 V
S1 0 V
S2 0 V
S3 0 V
FK1 0 V
FK2 0 V
Latching act 0 V

Udgange PA1 lukket
PA2  0 V
TOE 24 V
TEST 24 V
FAN  0 V
MAG 0 V

Interne værdier akt. position
 23 %
akt. motorstrøm
Mot DCU800 0.0 A
Spændinger
Net on
24 V intern xy.z V
24 V ekstern xy.z V
Temperaturer
DCU800 41 grader C
M DCU800  45 grader C
Statistik
Cyklusser Gesa 0
Cyklusser Gesa 0
Timer 1352
Timer 112
Joch cyklusser 235

aktuelle tilstande Indgange        SI1 off
SI3 off
RM off
KB off
KI  off
KA  off
NA  off
LS off
AU off
DO off
OFF off
PE1 off
PE2 off
PE3 off
S1 off
S2 off
S3 off
FK1 off
FK2 off
Latching act off
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Betegnelse 1. Undermenu 2. Undermenu Forklaring
Udgange PA1 off 

PA2 off
TOE off
TEST off
FAN off
MAG off

Fejlhukommelse aktuelle fejl fejl 1 årsag 1
 Årsag 2
fejl 2 årsag 1
 Årsag 2
fejl 3 årsag 1
 Årsag 2
fejl 4 årsag 1
 Årsag 2

gamle fejl fejl 1 årsag 1
 Årsag 2
fejl 2 årsag 1
 Årsag 2

Aktuelle fejl loes nej 
ja

Slet gamle fejl nej 
ja

Konfiguration Døråbner          Ser nr 000000000000
OEW     venstre ?xyz
Mot.modstt: 1770mOhm
Akt.m.res:     0mOhm

Styring Type        Powerturn
Fer dat    KW xy xzyx
SVN 1280:161711   (eksempel)

29.3.8 Standardværdier

Betegnelse 1. Undermenu 2. Undermenu Forklaring
Standardværdier nej

ja
Værdierne sættes på standard-
indstillinger. Position, SIO-væg-
udblænding og åbningsvinkel 
opretholdes. Fejlhukommelse 
slettes. En programmerings- og 
en initialiseringskørsel er ikke 
nødvendig.

29.3.9 Reset DCU8

Betegnelse 1. Undermenu 2. Undermenu Forklaring
Reset DCU8 nej

ja
Fejlhukommelse slettes. Position 
og åbningsvinkel slettes ikke. 
Processoren genstartes. En 
programmeringskørsel er ikke 
nødvendig, en  initialiseringskør-
sel er nødvendig.

29.3.10 Start programmering

Betegnelse 1. Undermenu 2. Undermenu Forklaring
Start programmering 1-flg. Programmering Starter programmeringen. 

Forløb, se kapitel 22.2.2-flg. Programmering
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29.3.11 Fabriksindstilling

Betegnelse 1. Undermenu 2. Undermenu Forklaring
Fabriksindstilling nej Nulstilling af alle værdier til 

fabriksindstillinger.
Tilstanden er som ved levering. 
Værdier på standardindstilling, 
fejlhukommelse, position og 
åbningsvinkel er slettet. En pro-
grammerings- og en initialise-
ringskørsel er nødvendig.

ja

29.3.12 Slet vedligeholdelse

Betegnelse 1. Undermenu 2. Undermenu Forklaring
Slet vedligeholdelse nej Slet vedligeholdelsesværdier.

ja

29.3.13 Adgangskode

Betegnelse 1. Undermenu 2. Undermenu Forklaring
Ændring af PW S1 Gammel adgangskode 0000

Ny adgangskode
----

til adgang til servicemenu med 
ST220.

Spærring DPS Gammel adgangskode 00
Ny adgangskode
--

Bruges til frigivelse af DPS i ste-
det for frigivelse via nøglekon-
takt. Den fornyede spærring sker 
automatisk efter 1 minut uden 
at der trykkes på tasterne.
Det første tal angiver, hvor ofte 
der skal trykkes på tast  og 
det andet tal angiver, hvor ofte 
der skal trykkes på tast  for at 
frigive betjeningen af DPS.

Spær parametre nej
ja

Indtast adgangskoden i styreenhed ST220
 X Skift ciffer med  hhv. .
 X og skift til næste plads med    bekræft. 
 X Afbrydelse med x.

Visning af den aktuelle position med den lille stjerne nedenunder.
 X Tryk på   efter indtastning for at anvende passwordet.

 à Efter 1 minut uden at der er trykket på en tast eller ved næste kald af servicemenuen spørges efter adgangskoden, 
så der kan fortages ændringer på indstilling af driftstyper eller på parameterindstillinger.

 à Adgangskoden skal indstilles separat for den gående fløj og den stående fløj. Den gående og den stående fløjs drift 
kan have forskellige adgangskoder.

 à Når der er indstillet en adgangskode for ST220, er adgangen til servicemenuen via DPS ikke længere mulig.
 à Når adgangskoden er glemt, skal der rekvireres en særlig Flash-fil hos GEZE, som skal bruges til at nulstille ad-

gangskoden i styringen igen til 00. 
 à Adgangskoden kan ikke slettes ved at indlæse en ny softwareversion

29.3.14 Sprog

Betegnelse Indstillingsværdier Forklaring
Sprog / Langu-
age

deutsch
english
francais
svensk
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29.4 Displayprogramkontakt DPS
DPS kan anvendes til idrifttagning og service, mat.-nr. 151524: 
 à til ændring af drevparametre
 à til programmering af drevet
 à til diagnose

driftsmodus servicetilstand
Na Nat × Afbryd og vend tilbage til 

første menuniveau
 

OFF

 
 

 

 
 

1

2
3

4

ls Lukketid  bekræft
aU Automatik  rul op 

øg værdi
DO Permanent åben  rul ned 

reducer værdi
Of OFF
 + 
samtidig

Skift
2-fløjet drift
1-fløjet drift

– –

Service tast (1)  
+    samtidig

Skift driftstypetilstand / servicetilstand

1 Servicetast
2 Position ukendt
3 Lyser til vedligeholdelse
4 Lyser ved 1-fløjet drift

29.5 Servicetast S1 og S2

1 Servicetast S1
2 Service-LEDer
3 Servicetast S2 �

�

�� ��

� � � �

� �

Servicetasterne S1 og S2 har følgende funktioner:
 à til diagnose 
 à til visning og ændring af drivparametre 
 à til programmering af drevet 

I normal drift viser LED'erne den aktuelle driftstype. 
Driftstypen kan ændres med tast S1 og S2.

Funktion Indtastning og reaktion

Hent / forlad parametermenuer  X Tryk på tast S1 og S2 samtidigt i længere end 2 sek. 
I parametermenuen blinker LED5 langsomt, tilsvarende det 
valgte parameterniveau:
Niveau 1: 1 impuls + 1 sek. pause
Niveau 2: 2 impulser + 1 sek. pause
LED1 til LED4 viser parameteret.

Valg af parameter  X Tryk kort på tast S2 (+) hhv. tast S1 (–).

Skift til værdiindstilling  X Hold tast S1 trykket i længere end 2 sek.
I værdimenuen er LED5 slukket, LED1 til LED4 viser værdi-
en tilsvarende værditabellen.

Ændring af værdi  X Tryk kort på tast S2 (+) hhv. tast S1 (–).

Bekræftelse af værdi  X Tryk på tast S1 i længere end 2 sek.

Afslut værdiindstilling uden værdiændring  X Tryk på tast S2 i længere end 2 sek.

Reset af værdier på fabriksindstillinger  X Sæt parameter 24 (fabriksindstilling) på 01.
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Systemmeldinger 
 à Foreligger der en eller flere fejl vises disse skiftevist efter hinanden med den aktuelle driftstype i kodeform 

med service-LED'er 1 til 4. 
 à Ved fejlvisning blinker den røde LED5 hurtigt (10 Hz). 
 à Driftstypen vises i 5 sek., den pågældende fejlmelding i 2 sek. 

Servicedrift 
 à I servicedrift kan styringen programmeres individuelt. 
 à Der kan med tast S1 og S2 skiftes til servicemodus inden for de første 3 minutter efter indkobling af forsynings-

spændingen.
 à Skiftet til servicemodus med tast S1 og S2 er tidsmæssigt begrænset for at der ikke ved en fejltagelse ændres 

sikkerhedsrelevante parametre under driften. 
 à Der kan skiftes til servicemodus fra enhver driftstype. 
 à Styringen skifter automatisk tilbage på normaldrift, hvis der i servicemodus ikke trykkes nogen tast i 3 min. 
 à I servicemodus opfører styringen sig som i driftstype OFF, drevet åbner og lukker ikke automatisk. 
 à Døren kan åbnes og lukkes manuelt. 

Skift til parametervalgmenu
 X Tryk på tast S1 og S2 samtidigt i mere end 2 sek.

Styringen skifter til parametervalgmenuen. 
I denne menu blinker den røde LED5 én gang (parameterniveau 1) eller to gange (parameterniveau 2) med 1 Hz. 
Parametrene vises i kodet form eller ved de andre 4 LEDer. 
Det ønskede parameter vælges med tast S1 (–) eller S2 (+). 

Skift til værdimenu
 X Tryk på tast S1 i mere end 2 sek.

Styringen skifter til værdimenuen. 
 à Til kodning af værdierne anvendes alle 5 LED. 
 à Den ønskede værdi vælges med tast S1 (–) eller S2 (+). 
 à Efter tryk på tast S1 i mere end 2 sek. overføres den viste værdi til styringen. 
 à Efter tryk på tast S2 i mere end 2 sek. kan indtastningen til enhver tid afbrydes, styringen skifter tilbage i værdi- 

eller parametermenuen. 
 à Efter samtidig tryk på tast S1 og S2 i mere end 2 sek. forlades servicemodus igen. 

Indikatorværdier service-LEDer
5 4 3 2 1 Værdi 5 4 3 2 1 Værdi
○ ○ ○ ○ ○ 0 ● ○ ○ ○ ○ 25
○ ○ ○ ○ ● 1 ● ○ ○ ○ ● 30
○ ○ ○ ● ○ 2 ● ○ ○ ● ○ 35
○ ○ ○ ● ● 3 ● ○ ○ ● ● 40
○ ○ ● ○ ○ 4 ● ○ ● ○ ○ 45
○ ○ ● ○ ● 5 ● ○ ● ○ ● 50
○ ○ ● ● ○ 6 ● ○ ● ● ○ 55
○ ○ ● ● ● 7 ● ○ ● ● ● 60
○ ● ○ ○ ○ 8 ● ● ○ ○ ○ 65
○ ● ○ ○ ● 9 ● ● ○ ○ ● 70
○ ● ○ ● ○ 10 ● ● ○ ● ○ 75
○ ● ○ ● ● 12 ● ● ○ ● ● 80
○ ● ● ○ ○ 14 ● ● ● ○ ○ 85

○ ● ● ○ ● 16 ● ● ● ○ ● 90

○ ● ● ● ○ 18 ● ● ● ● ○ 95

○ ● ● ● ● 20 ● ● ● ● ● 100
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29.6 Servicemenu DPS og servicetaster S1/S2 med LEDer
 à Skift til servicemodus er mulig i driftstype NA, LS, AU og DO.
 à Hvis der i servicemodus ikke trykkes på en tast i 2 minutter, skiftes der automatisk til driftstilstand.
 à I servicemodus forbliver døren fortsat i drift i den aktuelle driftstype (ikke ved aktiveret programmering).

1. Menu

DPS Service-LEDer Parameter Indstillingsværdier Forklaring
5 4 3 2 1

OT * ○ ○ ○ ● Åbningstid 03…04 … 06 … 25 i sek.;
Åbningstid*) ved automatisk åbning. Ind-
stilling iht. tabel i monteringsvejledning 
Powerturn.

CT * ○ ○ ● ○ Lukketid 05 … 06 … 25 i sek.;

fb * ○ ● ○ ● Fløjbredde 07...
11…16

i mm × 100 ; 
har indflydelse på kræfterne på hovedlukke-
kanten.

T6 Dørvægt 01, 02, 03, 06 i kg × 100 ;
Påvirker den sikre hastighed.

pU * ○ ● ○ ○ Push and Go 00
01 … 20

0 %: Ingen push and go
1–20 %: Push And Go
Reaktionsområde relateret til det maksimale 
åbningsområde (=100).

sc * ○ ● ● ○ Lukning af ende-
anslag

00 … 10
12 … 20
25 … 50

Indstiller den hastighed, hvormed drevet 
kører i lukkeposition lige inden lukningen. 
Dette behøves f.eks. ved brug af en motorlås. 
Sluttryk gælder også ved manuel funktion.

O® * ○ ● ● ● Hold-åben-tider 
1.fl (vinter)

00 … 01 … 10
12 … 20
25 … 50
60

i sek.; 
ved 2-flg. drev til vinterdrift. Ved aktivering 
KI, KA

f1 * ● ○ ○ ● SIS funktion 01 SIS rev Når sikkerhedssensor lukning udløser, rever-
serer døren.

02 SIS og KI Når sikkerhedssensor lukning udløser, reage-
rer drevet som ved aktivering KI.

03 SIS og KA Når sikkerhedssensor lukning udløser, reage-
rer drevet som ved aktivering KA.

04 SIS og stop Når sikkerhedssensor Lukning udløser, stand-
ser drevet.

f3 * ● ○ ● ○ SI3 funktion 05 SIO Stop Hvis sikkerhedssensoren Åbning udløser, 
standser kun drevet på den registrerede 
dørfløj.

06  SIO stop GF-SF Hvis adfærden af den gående fløj og den stå-
ende fløj skal være ens, skal begge drev være 
indstillet til SIO stop SF GF. Hvis sikkerheds-
sensoren Åbning udlæser, standses drevene 
på den gående og den stående fløj.

Te * ● ○ ● ● Test SI 00 Ingen test
01 Test med 24 V
02 Test med GND

Test af sikkerhedssensor. Afhængig af den 
anvendte type skal testen her indstilles på 24 
V eller GND.

03 Energisparefunktion Af energiårsager kan Powerturn automatisk 
indstille GC 338 til standby-funktion, så læn-
ge denne ikke er i brug. Se kapitel 5.1.

*) Værdierne til åbnings- og lukketiden er relateret til en åbningsvinkel på 90°.
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DPS Service-LEDer Parameter Indstillingsværdier Forklaring
5 4 3 2 1

TO * ● ● ○ ○ Doeraabnertype 00 Ingen døråbner

01 Arbejdsstrøm Drev har ingen lukkekraft (tryk i lukkepositi-
on) før åbning.02 hvilestrøm

03 motorlås

04 arbejds-lukketryk Drev har lukkekraft (tryk i lukkeposition) før 
åbning.05 hvile - lukketryk

06 motor - lukketryk

sT – – – – – Styring type 80 DCU8 Kun indikator, ingen indstillingsmulighed.

81 DCU8-F

82 DCU8-invers

oh * ● ● ○ ● Monteringstype 01 KM BS GLS Hovedmontage hængselsside - glideskinne

02 KM BG GLS Hovedmontage modhængselsside - glideskinne

03 KM BG GST Hovedmontage modhængselsside - stænger

04 TM BS GLS Dørmontage hængselsside - glideskinne

05 TM BS GST Dørmontage hængselsside - stænger

06 TM BS GLS Dørmontage modhængselsside - glideskinne

aT * ● ● ● ○ Drevtype 00 Fjederkraft lukker
01 Fjederkraft åbner

Ts Dørlukker Drift. 00 Manuel
01 Automatik

Manuel: Døren lukker kun efter manuel åb-
ning med indstillet dørlukkeautomatik med 
indstillet dørlukkemoment, ellers hastigheds-
reguleret. 
Automatik: Døren lukker altid med indstillet 
dørlukkemoment, uafhængig af aktiverings-
typen.

he Manuelt indgreb 00 ikke aktiv
01 …10 aktiv

Giver under automatisk lukning mulighed for 
at gribe manuelt ind i dørens bevægelse fra 
SIO-siden. Hvis aktiveret, kan døren derefter 
åbnes manuelt igen.

ep – – – – – Software-version f.eks. SL, 10, 00 for DCU8 V1.0 eller SF, 10, 01 til DCU8-F V1.0.1 til specialløs-
ninger;
bladre frem med "pil nedad"; menu har 3 
niveauer 
1. niveau  SL; 
2. niveau  10; 
3. niveau  00 (00 -> standard / 01 til 
specialløsninger ...).

Ne næste niveau
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2. Menu

DPS Service-LEDer Parameter Indstillingsværdier Forklaring

5 4 3 2 1

op – – – – – Holde-åben-tider, 
Push and Go

00
01 … 10
12 … 20
25 … 50
60

i sek.;
Åbningstid ved brug af push & go.

ho – – – – – Hold-åben-tid 
manuel

00
01 … 10
12 … 20
25 … 50
60

i sek.;
Hold-åben-tid for manuel åbning;
Værdier tilsvarende tid.

nej Ingen automatisk lukning.

Oh – – – – – Hold-åben-tid 2-fl. 
(sommer)

00
01 … 10
12 … 20
24 … 50
60

i sek.;
Ved 2-fl. Drev til sommerdrift. (AU-So). Ind-
stilling på GF-styreenhed.
Gælder for KI, KA.

Dl – – – – – Åbningsfors. dag 00 … 90 i s x 0,1
Åbningsforsinkelse dag: Tid, inden drevet 
åbner døren. Gælder kun i driftsmodi Auto-
matik og Lukketid.

DN – – – – – Åbningsfors. Nat 00 … 90 i s x 0,1
Åbningsforsinkelse nat: Tid, inden drevet 
åbner døren. Gælder kun for driftstilstanden 
Nat.

su – – – – – Lukkefors. GF 00

Samtidig lukning af begge fløje.
01 …10 … 15 sek

Den gående fløj lukker forsinket efter den 
stående fløj.

99

Den gående fløj lukker først efter at den 
stående fløj er lukket helt. Denne værdi skal 
indstilles for at opfylde DIN 18650. Værdi 
tilsvarer ikke tiden.

fl – – – – – Startområde SF 00 … 10 … 95 i %
Start af den stående fløj ved den gående 
fløjs åbningsområde, i henhold til det maks. 
åbningsområde.

aD – – – – – Servovarighed 00 … 20 i sek.;
Indstillelig varighed af kraftunderstøttelse 
ved servodrift.

aO – – – – – Servo tillægsmoment 00 … 50 i Nm;
Indstilligt moment af kraftunderstøttel-
sen til manuel adgang (tidsbegrænset af  
"Servovarighed").
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DPS Service-LEDer Parameter Indstillingsværdier Forklaring

5 4 3 2 1

fa – – – – – Servo-brandalarm 00 … 70 i Nm;
Indstilleligt moment af kraftunderstøttelse 
ved brandalarm, hvis der er 24 V på PE1 eller 
PE2. Virker supplerende til  "Servo-tillægs-
monent". Se til dette Servofunktion med 
brandalarm, kapitel 28.2.1

Df – – – – – Dørlukkemoment 00, 16 … 40 i Nm;
Dørlukkemoment efter manuel åbning.

0 … 40: 
41 … 70

41 … 70:  eller sikkerhedssenso-
rer påkrævet.

a6 – – – – – Vægudblænding 00 … 01 … 99 00: Ingen vægudblænding. 
Anvendelsesområdet for vægudblænding 
for sikkerhedssensoren åbning 
programmeres ved idriftsættelsen og 
kan korrigeres her. Dørens maksimale 
åbningsområde = 99.

le * ● ● ● ● Start programmering
1-fl. Programmering

start/slut Starter programmering af et 1-fløjet system. 
Forløb, se kapitel 22.2.

l2 Start programmering
2-flg. Programmering

start/slut Starter programmering af et 2-fløjet system. 
Forløb, se kapitel 22.2.

e® – – – – – Aktuelle fejl ce Visning af aktuelle fejl i fejlhukommelsen. 
Slet med ce.

Oe – – – – – Løsning af alle fejl ce Visning af gamle fejl i fejlhukommelsen. Slet 
med ce.

cp ** ○ ○ ○ ● Fabriksindstilling cP Nulstilling af alle værdier til fabriksindstil-
linger.
Tilstanden er som ved levering. Værdier 
på standardindstilling, fejlhukommelse, 
position og åbningsvinkel er slettet. En 
programmerings- og en initialiseringskørsel 
er nødvendig.

lp ** ○ ○ ● ○ Standardværdier dP Efter kvittering sættes alle værdier til stan-
dardindstilling. Position og åbningsvinkel 
opretholdes. Fejlhukommelse slettes. En 
programmerings- og en initialiseringskørsel 
er ikke nødvendig.

pp ** ○ ○ ● ● Reset DCU8 IP Efter kvittering springer visningen på 
88. Fejlhukommelse slettes. Position og 
åbningsvinkel slettes ikke. Processoren 
genstartes. En programmeringskørsel er 
ikke nødvendig, en  initialiseringskørsel er 
nødvendig.

*     1 blinkimpuls + 0,9 sek. pause
**   2 blinkimpulser + 0,7 sek. pause
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Os – – – – – Åbningstid KB 00 … 01 … 10
12 … 20
25 … 50
60

i sek.;
Åbningstid efter aktivering med KB.

OD – – – – – dyn. forlængelse 00 nej
01 ja

Ved aktivering tages der hensyn til gen-
nemgangsfrekvensen i åbningstiden. Døren 
lukker ikke så hurtigt ved øget gåtrafik. 

s6 * ○ ○ ● ● Lukketid manuel 05 … 06 … 15 … 25 i sek.;
Lukketid efter manuel åbning eller efter 
automatisk åbning med indstillet dørlukke-
drift automatik. 
Indstilling iht. tabel i monteringsvejledning 
Powerturn.

Da – – – – – Åbningsdæmp 10 … 12 … 20 … 25 … 50 … 
60 … 80

Brug af åbningsdæmpning, i henhold til 
maks. åbningsområde (manuel åbning).

e0 – – – – – Indstillingsåbningsv. –9 … 00 … 09 i grader;
værdi er kun til finjustering. Værdien indlæ-
res ved programmeringskørslen og svarer 
så til punkt 0. Kan derigennem tilpasses 
manuelt og svarer derefter igen til punkt 
0. Åbningsvinkelen kan på denne måde 
indstilles trinvist i hånden. Indstilles ikke i 
fabriksindstilling.

cl – – – – – Reverseringsgrænse 00 … 30 … 90 In 0,1 grad af drivakselen. 
Vinkelen på drivasen til finjustering af 
tolerancen i lukkeposition, hvorefter drevet 
prøver at lukke igen. 

 X Indstil værdien således, at dørgabet er 
så lille som muligt, inden drevet lukker 
igen.

o2 – – – – – Dørfrikobling 00 nej
01 ja

Ved døre uden udvendige belastninger som 
vind og overtryk kan parameter dørfrigivel-
se aktiveres for at tillade en optimal manuel 
adgang  til døren.

ol Kør mod åben 00 nej Drevet bliver ved flere åbningsforsøg ståen-
de foran forhindring i åbningsområdet.

01 Ved forhindring  
   motor On

Drevet kører mod forhindringen, og frakob-
ler motoren.

02 Forhindring  
   motor Off

Drevet kører mod forhindringen, og frakob-
ler motoren.

ef – – – – – Antal fløje 01 1-fl. Døråbner
02 2-flg. gear
03 2-flg. Version

Med dette parameter indstilles, på hvilken 
dør drevet er monteret.

s1 ** ○ ● ○ ○ SI1 kontakttype 00 ikke benyttet
02 bryder
04 frekvens

Parameteret indstiller brugen af kontaktty-
pe sikkerhedssensor Lukning.

s3 ** ○ ● ○ ● SI3 kontakttype 00 ikke benyttet
02 bryder
04 frekvens

Parameter indstiller brugen af kontakttype 
Sikkerhedssensor Åbning..
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c6 – – – – – KB kontakttype 00 ikke benyttet
01 slutter
02 bryder

Indgang KB er aktiveret i driftstype AU, LS 
og NA. Ved 2-fl. anlæg kan kontaktoren  
tilsluttes på den gående fløjs styring eller 
på den stående fløjs styring. Ved aktive-
ringen åbner den gående fløj, og, hvis 
tilkoblet, den stående fløj. Ved aktivering er 
udgangen på kontaktor autoriseret sluttet 
(på indgang KB er der 24 V). Aktiveret i alle 
driftstyper, når døren ikke er lukket.

c1 – – – – – KI kontakttype 00 ikke benyttet
01 slutter
02 bryder

Indgang KI er aktiveret i driftstyperne AU 
og LS. Ved 2-fl. anlæg kan kontaktor inde 
tilsluttes på den gående fløjs styring eller på 
den stående fløjs styring. Ved aktiveringen 
åbner den gående fløj, og, hvis tilkoblet, 
den stående fløj. Aktiveret i alle driftstyper, 
når døren ikke er lukket.

1a – – – – – KI forsinkelse 00 … 90 i s x 0,1;
kun aktiveret, når døren er lukket. Indstille-
lig i 0,1 skridt.

cO – – – – – KA kontakttype 00 ikke benyttet
01 slutter
02 bryder

Indgang KA er kun aktiv i driftstypen AU. 
Ved 2-fl. anlæg kan kontaktor ude  tilsluttes 
på den gående fløjs styring eller på den 
stående fløjs styring. Ved aktiveringen åb-
ner den gående fløj, og, hvis tilkoblet, den 
stående fløj. Aktiveret i alle driftstyper, når 
døren ikke er lukket.

aa – – – – – KA forsinkelse 00 … 90 i s x 0,1;
kun aktiveret, når døren er lukket. Indstille-
lig i 0,1 skridt.

e1 – – – – – PE1 funktion 00 ikke benyttet

03 Omstilling sommer NO For at tilslutte en tast for sommerfunktio-
nen.

04 Omstilling vinter NO For tilslutning af en tast til vinterfunktion. 
Kun for omstilling fra 1-fløjet til 2-fløjet 
åbning, ikke til den reale åbning af døren.

05 Sabotage  NC Permanent aktiveret. Hvis kontakten afbry-
des, bliver KB ikke evalueret i driftstype Nat. 
Alle andre funktioner er uændret.

06 Lukkeposition GF NO Dørfløjens lukkepositionskontakt
 à ved 1-flg. Dør
 à ved 1-flg. Dørdrev med manuel stående 

fløjl (dørlukker): 
Lukkepositionskontakt på den gående fløj

 à ved 2-fl. dør: 
Gearfløjkontakt på GF-styring, stående 
fløjkontakt på SF-styring

08 P-KI aktivering  NO Yderligere kontaktor (P-KI, P-KA).
For at tilslutte ekstra slutterkontakter.09 P-KA aktivering  NO
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10 Knapfunktion NO Ved aktivering af tastens udgang sluttet. 
Ved 2-fl. anlæg kan tasten tilsluttes på den 
gående fløjs styring eller på den stående 
fløjs styring. Er tasten tilsluttet på den 
stående fløjs styring, så åbnes og lukkes 
begge dørfløje ved aktivering af tastfunk-
tionen, også når den stående fløjs styring 
er frakoblet (sengåbning). Ved ét tryk på 
tasten åbner drevet døren. Ved ét nyt tryk 
på tasten lukker drevet døren.

11 Tastfunktion OHZ NO Ved aktivering af tastens udgang sluttet. 
Ved 2-fl. anlæg kan tasten tilsluttes på den 
gående fløjs styring eller på den stående 
fløjs styring. Er tasten tilsluttet på den stå-
ende fløjs styring, så åbnes og lukkes begge 
dørfløje ved aktivering af tastfunktionen, 
også når den stående fløjs styring er fra-
koblet (sengåbning). Ved ét tryk på tasten 
åbner drevet døren og lukker efter udløb af 
åbningstiden. Ved ét nyt tryk på tasten (in-
den for åbningstiden) lukker drevet døren, 
uden at afvente åbningstiden. 
Hvis tasten er tilsluttet på den bevægelige 
dør, bruges 1-flg. åbningstid ved 1-flg. og 
ved 2-flg. bruges åbningstid 2-flg.

13 Reset tast NO Til genstart af drevet. Funktion se kapitel  
29.3.9, .

14 Dobbelttast NO 1× tryk = 1-flg. Åbn 
2× tryk = 2-flg. Åbn

15 Stop slutter NO For tilslutning af en stoptast.

16 Stop bryder NC

19 Lukkeposition SF Lukkepositionskontakt af den stående fløj 
ved 1-fl. Dør med manuel stående fløjl 
(dørlukker).

21 WC-styring Tilslutning af den indvendige tast
for WC-funktion.

22 Brandalarm NO Hvis aktiv sættes funktionen døråbner-
moment med brandalarmmomentet for 
varigheden.

23 1-fl. åbn I 2-fl. system åbnes kun 1 fløj ved aktiv 
signal på den gående fløj.

e2 – – – – – Programmerbar 
indgang 2

00 ikke benyttet

e3 – – – – – Programmerbar 
indgang 3

01 MPS For at tilsluttet en MPS

03 Omstilling sommer NO For at tilslutte en tast for sommerfunktionen.

04 Omstilling vinter NO For tilslutning af en tast til vinterfunktion. 
Kun for omstilling fra 1-fløjet til 2-fløjet 
åbning, ikke til den reale åbning af døren.
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05 Sabotage  NC Permanent aktiveret. Hvis kontakten afbry-
des, bliver KB ikke evalueret i driftstype Nat. 
Alle andre funktioner er uændret.

06 Lukkeposition GF NO Dørfløjens lukkepositionskontakt
 à ved 1-flg. Dør
 à ved 1-flg. Dørdrev med manuel stående 

fløjl (dørlukker): 
Lukkepositionskontakt på den gående fløj

 à ved 2-fl. dør: 
Gearfløjkontakt på GF-styring, stående 
fløjkontakt på SF-styring

07 Nødlåsning 20 KOhm NO Indgangen kan anvendes til tilslutning af en
nødlåsekontakt.
Ved aktivering af nødlåsekontakten
er kontakten sluttet  og der er
24 V på indgangen.. Døren lukker
og låser. Kontaktor KI og
KA skjules. Sikkerhedssensorerne
og registrering af forhindringer er
fortsat aktive. Døren forbliver lukket,
så længe Aktiveringssignalet
findes ved indgangen.

08 P-KI aktivering  NO Yderligere kontaktor (P-KI, P-KA).
For at tilslutte ekstra slutterkontakter.09 P-KA aktivering  NO

10 Knapfunktion NO se PE1

11 Tastfunktion OHZ NO se PE1

12 Stop 12 kOhm NO For tilslutning af en stoptast med 12 kOhm 
slutmodstand.

13 Reset-tast NO Til genstart af drevet. Funktion som reset.

14 Dobbelttast NO 1× tryk = 1-flg. Åbn 
2× tryk = 2-flg. Åbn

15 Stop slutter NO For tilslutning af en stoptast.

16 Stop bryder NC

19 Lukkeposition SF Lukkepositionskontakt af den stående fløj 
ved 2-fl. Dør med manuel stående fløjl 
(dørlukker).

20 Stop 20 kOhm NO For tilslutning af en stoptast med 20 kOhm 
slutmodstand.

21 WC-styring Tilslutning af den indvendige tast
for WC-funktion.

22 Brandalarm Hvis aktiv sættes funktionen døråbner-
moment med brandalarmmomentet for 
varigheden.

23 1-fl. åbn I 2-fl. system åbnes kun 1 fløj ved aktiv 
signal på den gående fløj.

a1 – – – – – Programmerbar 
udgang 1

00 ikke benyttet

a2 – – – – – Programmerbar 
udgang 2

01 Gong Hvis KA aktiveres.

02 Fejl slutter Funktionen anvendes til fejlmelding f.eks. til 
en lokal kontrolcentral. Kontakten slutter el-
ler bryder, hvis styringen registrerer en fejl.

03 Fejl bryder
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04 Fejl MPS Funktionen anvendes til omskiftning af 
fejl-LED'en på MPS. Kontakten slutter, hvis 
styringen registrerer en fejl. Når det er tid til 
vedligeholdelse, omskiftes udgangen perio-
disk, og fejl-LED'en på MPS blinker.

05 Advarselssignal Funktionen anvendes til periodisk akti-
vering/deaktivering af en signalgiver ved 
åbning eller lukning af døren.

06 Døråbner For at tilslutte en ekstra døråbner.

08 lukket låst Funktionen anvendes til melding om dørtil-
standen, f.eks. til en lokal kontrolcentral.09 Lukket

10 Ikke lukket

11 Åben

12 Off

13 Nat

14 Lukketid

15 Automatik

16 Konstant åben

17 Lysstyring Funktionen anvendes til aktivering af en 
lysstyringsanordning, der f.eks. tænder 
indgangsbelysningen, så snart en kontaktor 
(KI, KA, KB, SIS+KI, SIS+KA) aktiveres eller en 
dør åbnes.

18 Dag/nat-omskiftning Funktionen anvendes til melding af drift-
stype dag-drift til en lokal kontrolcentral. 
Udgangen skifter på GND, hvis driftstype LS, 
Au 1-fløjet, DO, eller AU 2-fløjet er indstillet.

19 ikke benyttet

20 Tid til vedligeholdelse Funktionen anvendes til melding om dørtil-
standen, f.eks. til en lokal kontrolcentral.

21 Holdemagnet GF Til indstilling af holdemagnet gående fløj.

22 Holdemagnet SF Til indstilling af holdemagnet stående fløj.

24 WC timeout For at tilslutte en lampe eller et signal til 
signalisering, hvis 30-minutter-timer er 
udløbet ved WC-funktionen.

f0 – – – – – Kraft åbne 01 … 15 … 25 ×10 N: 
Statisk kraft på hovedlukkekant Åbn.

fc – – – – – Kraft lukke 01 … 15 … 25 ×10 N; 
Statisk kraft på hovedlukkekant Luk.

Bh – – – – – Forhindring 01 … 03 … 20 ×0,1 sek.; 
tiden, hvor drevet trykker mod en forhin-
dring med den indstillede statiske kraft..

of – – – – – Holdekraft åbne 00 … 01 … 07 ×10 N; 
Konstant kraft på hovedlukkekant i åben 
position.

cf – – – – – Holdekraft lukke 00 … 01 … 07 ×10 N; 
Konstant kraft på hovedlukkekant i lukket 
position.
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fs – – – – – Kraft lukkep. 00 … 01 … 15 ×10 N, Kraften virker efter at det sidste slag 
til lukket position er udført. I den indstillede 
tid er den manuelle adgang gjort vanske-
ligt.. Jo større den indstillede kraft er, jo 
længer tid tager det.
Eksempler: ved 10 N = 0,5 s, ved 150 N = 2 s

6a – – – – – Grundfunktion 01 Ja Drev befinder sig i automatisk drift.

®® – – – – – Rigelkontakttype 01 slutter
02 Bryder

Tilbagemelding, f.eks. af en motorlås.

sh – – – – – SIO manuel 00 ikke aktiv SIO ikke aktiveret ved manuel åbning.

01 aktiv SIO aktiveret ved manuel åbning.

ss – – – – – SIS manuel 00 ikke aktiv SIS ikke aktiveret ved lukning efter åbning.

01 aktiv SIS aktiveret ved lukning efter åbning.

ph – – – – – Rev.slut manuel 00 ikke aktiv Reversering.ved forhindring inden for luk-
ning efter manuel åbning ikke aktiv.

01 aktiv Reversering.ved forhindring inden for luk-
ning efter manuel åbning aktiv..

pa – – – – – Rev.lukning auto 00 ikke aktiv Reversering.ved forhindring inden for luk-
ning efter automatisk åbning ikke aktiv.

01 aktiv Reversering.ved forhindring inden for luk-
ning efter automatisk åbning aktiv..

s8 – – – – – ECO Mode 00 ikke aktiv ECO-tilstand til styring. I driftstyperne 
DO, og NA frakobles 24-V-forsyningen på 
klemme 4.
Bemærk: Aktivering via adgangskontrollen 
elle KB ved NA samt lukning af døren ved 
skift fra DO til AU tager nogle sekunder, da 
systemerne først skal starte op.

01 aktiv

82 – – – – – Bremsestyrke 01 … 13 … 14 Bremsekraft i strømløs drift, f.eks. for at for-
hindre, at døren smækker i. Indstil således, 
at døren lukker på 5 sek., se kapitel 23.

sp – – – – – Sprog / Language 00 deutsch Drevets sprog.

01 english

02 francais

03 svensk

cs – – – – – Slet vedligeholdelse cS Nulstil vedligeholdelsestæller, sluk for 
service-LED. 
Efter kvittering skifter visningen mellem 
CS  cS

86 – – – – – Driftstid Co Antal cyklusser i alt/100
CH Antal cyklusser manuelt/100

visning med 6 cifre. Bladre frem med "pil" 
nedad.

Ho driftstimer/4

So driftstimer/4 til næste 
service

*     1 blinkimpuls + 0,9 sek. pause
**   2 blinkimpulser + 0,7 sek. pause
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30 Fejlmeldinger

30.1 Fejlmeldinger ST220 og DPS

30.1.1 Fejlindikator

På DPS
 à For fejlsøgning og fejlbeskrivelse se også listen "Fejl og tiltag - styring DCU2".
 à Aktuelle fejl vises cyklisk (10 sek) på displayprogramkontakten. Derudover er de gemt i fejlhukommelserne e® 

og Oe.
 à Driftstypen vises i 5 sek., fejlmeldingen i 2 sek. 
 à Enkelte fejl vises via fejl-ID.. 
 à Drejer det sig om en kollektiv fejl, vises der kun hovedfejlnummeret f.eks. 22. 

På styreenhed ST220
 à Fejl udlæses via fejlnavnet som tekst. 

Fejleksempel: SIS SF 
 à Desuden vises følgende tilstande: 

 à ikke-programmeret: Vinter LED blinker konstant (1 sek. tændt, 3 sek. slukket) 
 à Vedligeholdelse: Vinter LED blinker konstant (0,5 sek. tændt, 0,5 sek. slukket) 

30.1.2 Fejlmeldinger

Fejl-nr. Visning 
på DPS

Visning på ST220 Fejlbeskrivelse

01 01 24 V mangler Styring defekt, kortslutning på 24 V.

03 03 230 V fejl Strømsvigt, 230 V samlet fejl.

230 V underspænding 230 V underspænding.

230 V overspænding 230 V overspænding.

07 07 Brandalarm-GF Røgdetektor aktiv.

Jumper ikke sat.

10 1 0 Encoder-GF Samlet fejl encoder.

Encoder model Encodermodel viser fejl..

Flangetæller fejl ved registrering af encoderflanger.

Positionskontrol Positionsfejl encoder.

Fejl retning Drejeretning på motor eller encoder er forkert.

11 11 Motor 1 kort Motorstrøm for stor.

12 12 Motor 1 Motor defekt.

13 13 SIS defekt Luk sikkerhedssensor gående fløj, samlet fejl.

Permanent styring Sikkerhedssensor Lukning  GF aktiveret i over 4 min.

Test Fejl ved test af sikkerhedssensor lukning GF.

14 14 MPS Inkonsistent tilstand på PS-indgange eller ledningsbrud MPS.

15 15 Komm. DPS Ingen kommunikation styring - displayprogramkontakt.

16 1 6 Låsning Døråbner blokerer ikke.

17 17 Oplåsning Døråbner udløser ikke.

19 19 SIS SF fejl Luk sikkerhedssensor stående fløj, samlet fejl.

Permanent styring Sikkerhedssensor Lukning  SF aktiveret i over 4 min.

Test Fejl ved test af sikkerhedssensor lukning SF.

22 22 Mekanisk fejl GF Der er opstået en mekanisk fejl i den gående fløj, samlet fejl.
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Fejl-nr. Visning 
på DPS

Visning på ST220 Fejlbeskrivelse

Bevægelse vinkel Der er registreret, at knasten er sprunget over.

Defekt magnetventil Energilagerets magnetventil er defekt.

23 23 Mekanisk fejl SF Der er opstået en mekanisk fejl i den stående fløj, samlet fejl.

Bevægelse vinkel Der er registreret, at knasten er sprunget over.

Defekt magnetventil Energilagerets magnetventil er defekt.

25 25 Programmeringskørsel GF Samlet fejl programmeringskørsel, programmering ugyldig.

Endestopkontakt Programmering ugyldig, f.eks. pga. forkert indstillet endestopkontakt.

Forh prog luk Hindring af dørfløjen under programmering.

Timeout programmering Timeout 60 sek. under programmering udløbet.

26 26 Programmeringskørsel SF Samlet fejl programmeringskørsel på stående fløj, programmering ugyldig.

Endestopkontakt Programmering ugyldig, f.eks. pga. forkert indstillet endestopkontakt.

Forh prog luk Hindring af dørfløjen under programmering.

Timeout programmering Timeout 60 sek. under programmering udløbet.

28 28 Relæ DCU800 Motorrelæ defekt.

29 29 SIO SF fejl Åbn sikkerhedssensor stående fløj, samlet fejl.

Permanent styring Sikkerhedssensor Åbning  SF aktiveret i over 4 min.

Test Fejl ved test af sikkerhedssensor Abning SF.

32 32 Sabotage Sabotage aktiv.

35 35 Permanentaktivering PE1 Forventer konfiguration som MPS, sabotage, stop, nødlåsning.

36 3 6 Permanentaktivering PE2 Forventer konfiguration som MPS, sabotage, stop, nødlåsning.

37 37 Permanentaktivering KI Bevægelsesdetektor defekt eller aktivering > end 4 min.

38 3 8 Permanentaktivering PE3 Forventer konfiguration som MPS, sabotage, stop, nødlåsning.

39 39 Permanentaktivering KA Aktivering længere end 4 min.

40 4 0 Permanentaktivering KB Aktivering længere end 4 min.

41 41 SIO 1 Åbn sikkerhedssensor gående fløj, samlet fejl.

Permanent styring Sikkerhedssensor Åbning  GF aktiveret i over 4 min.

Test Fejl ved test af sikkerhedssensor åbning GF.

42 42 Nødlåsning

Aktivering aktiv Hvis funktionen via PE er aktiv.

Tast defekt Hvis tasten for funktionen registreres som defekt.

44 44 Indgang stop Stop er aktiv.

45 45 Motor varm Motor- eller styringstemperatur over 95°C.

46 46 T-sensor motor Motortemperaturføler defekt.

47 47 T-sensor stg Temperaturføler styring defekt.

48 48 Overtemp Motor- eller styringstemperatur over 105 °C.

51 51 24 V mangler SF Styring defekt stående fløj.

53 53 230 V fejl SF 230 V samlet fejl stående fløj.

230 V underspænding 230 V underspænding SF.

230 V overspænding 230 V overspænding SF.

54 54 Komm. DPS NT Kommunikationsfejl DPS NT.

57 57 Brandalarm SF Røgdetektor aktiv stående fløj.
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Fejl-nr. Visning 
på DPS

Visning på ST220 Fejlbeskrivelse

60 60 Stg DCU800 Intern fejl styring, samlet fejl for gående fløj.

EEPROM-værdi –

EEPROM-sammenligning –

Fejlstrømmåling Fejl ved måling af motorstrøm.

EEPROM timeout –

Kvarts tolerance –

RAM test –

ROM CRC test –

VCC test –

Kvarts defekt –

Motor modstand –

Komm. M1-M2 –

Forkert HW/SW kombi. –

63 63 SW version Gående fløj og stående fløj har forskellige softwareversioner.

65 65 Komm. SF-GF Ingen kommunikation styring gående fløj/stående fløj.

66 66 Låsning SF Døråbner blokerer ikke (fast dør).

67 67 Oplåsning SF Døråbner udløser ikke (stående fløj).

70 7 0 Stg DCU800 SF Intern fejl styring, samlet fejl som fejl 60. For detaljer log ind på SF.

71 71 Motor SF kort Motorstrøm for stor.

72 72 Motor SF Motor defekt.

73 73 Permanent styring Samlet fejl permanentaktivering indgange SF.

74 74 Encoder SF Encodersignaler mangelfulde.

75 75 DCU800 varm Motor- eller styreenhedstemperatur til den stående fløjs drev er over 95 °C.

76 7 6 Sensor motor SF Motortemperaturføler defekt.

77 77 T-sensor SF Temperaturføler styring defekt.

78 7 8 Overtemp SF Motor- eller styringstemperatur over 105 °C.

79 79 Relæ-SF Motorrelæ defekt stående fløj.

x.x Position Fløjposition ukendt (punkt på venstre display).

x x. Vedligeholdelse Vedligeholdelseskrav (cyklusantal, driftstimer, punkt på højre display).

8 .8 . DPS Ingen kommunikation styring - displayprogramkontakt

-- DPS Betjening på programkontakt.

OO DPS Frigiv betjening på programkontakt.

0 0 DPS Driftstypeskift via programkontakt ikke  
muligt (intern PS står ikke på 0, eller MPS er programmeret).

®s Reset Ved start af programmeringsprocessen: Der er ikke trykket på reset-tasten 
eller 24 V RSZ mangler.
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Fejlmeldinger

30.2 Fejlmeddelelser på service-tast-LEDer
 à På service-tast-LEDer vises fejlmeddelelser fra fejlgrupper. Den præcise fejl kan findes via fejlnummeret i kapi-

tel 30.1.2.
 à Ved servicetast-LED'erne blinker LED 5 med 10 Hz. 
 à Driftstype LED'er: Findes en eller flere fejl, så blinker driftstypeindikatoren hurtigt (10 Hz) i den aktuelle driftsty-

pes farve, se kapitel 16.3.2, ”Driftstypeskift med service-LED’er”.

1 Servicetast S1
2 Service-LEDer
3 Servicetast S2 �

�
�� ��

� � � �

� �

Visning servicetast-LEDer Fejlgruppens betegnelse Fejl-nr. i kapitel 30.1.2
5 4 3 2 1

* ○ ○ ○ ● Alarm 07, 32, 57

* ○ ○ ● ○ Strømsvigt 03, 53

* ○ ○ ● ● Drev for varmt 45, 46, 48, 75, 76, 78

* ○ ● ○ ○ SIO 29, 41

* ○ ● ○ ● Mekanisk fejl 20, 21, 22, 23, 25

* ○ ● ● ○ SIS 13, 19

* ○ ● ● ● Låsning 16, 17, 65, 67

* ● ○ ○ ○ Motor 10, 11, 12, 71, 72, 74

* ● ○ ○ ● Styring 01, 28, 47, 51, 52, 60, 63, 70, 
77, 79

* ● ○ ● ○ Kommunikation 15, 34, 54

* ● ○ ● ● Aktivering 14, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 73

– – – – – ingen driftsspænding –

○	 LED off
● LED on
* LED5 blinker med 10 Hz
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Tyskland
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-Mail: gezeme@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: gezeme@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Tel. +49 (0) 7152 203 6770 
E-Mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: info.uk@geze.com

Austria
GEZE Austria
E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
E-Mail: office-latvia@geze.com
www.geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be
www.geze.nl

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade 
E-Mail: office-latvia@geze.com
www.geze.bg

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Hungary
GEZE Hungary Kft.
E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info@geze.es
www.geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy
GEZE Italia S.r.l
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l
E-Mail: roma@geze.biz
www.geze.it

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania
GEZE Romania S.R.L.
E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia
OOO GEZE RUS
E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa
GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine
LLC GEZE Ukraine
E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Tyskland

Tel.: 0049 - 7152 / 203 - 0
Fax.: 0049 - 7152 / 203 - 310
www.geze.com


