Programmaschakelaars
De functies van de deur worden ingesteld met verschillende programmaschakelaars.
De programmaschakelaar is voorzien van vijf knoppen (en een resetknop).
Nadat de instellingen van de vluchtwegdeur zijn gewijzigd, moet de sleutel in de PSK-6U programmaschakelaar altijd worden verwijderd.

Functies
Functies OPEN, AUTO GEDEELTELIJK, AUTO, EENRICHTINGSVERKEER en UIT mogelijk.
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OPEN

De deur is permanent open. De deur kan met de hand worden verschoven om bijv. de ramen te zemen. Alle activeringseenheden behalve de
noodknop (indien gemonteerd) zijn uitgeschakeld.

AUTO
GEDEELTELIJK

Tweerichtingsverkeer, AUTO GEDEELTELIJK mogelijk. De deur kan gedeeltelijk worden geopend met de interne en externe activeringseenheden en met een sleutelschakelaar (indien gemonteerd). Met een
noodknop kan de deur volledig worden geopend.

AUTO

Tweerichtingsverkeer, normale bediening van de deur. De deur kan
worden geopend met de interne en externe activeringseenheden en
met een sleutelschakelaar of noodknop (indien gemonteerd).

EENRICH- Eenrichtingsverkeer vanaf binnenzijde. De deur is normaal vergrendeld
TINGSals er een elektromechanische grendelinrichting is aangebracht. De
VERKEER deur kan alleen worden geopend met de interne activeringseenheid
of met een sleutelschakelaar of noodknop (indien gemonteerd).
701002

C RJ45 CABLE

1008972

*

UIT

Deze functie dient alleen te worden gebruikt bij nooddeuren als het
vaststaat dat iedereen het gebouw heeft verlaten.
De deur kan niet worden geopend met de interne en externe activeringseenheden. De deur is vergrendeld als er een elektromechanische
grendelinrichting is aangebracht. De deur kan in noodgevallen gedeeltelijk worden geopend met een sleutelschakelaar (indien gemonteerd).
Met een noodknop (indien gemonteerd) kan de deur volledig worden
geopend. De deur kan ook met de programmaschakelaar worden geopend door de pijltoets omlaag 2 seconden ingedrukt te houden. Hiervoor is geen toegangscode vereist. De sleutelimpuls wordt aangegeven
door een blauw lampje links van het symbool of de tekst bij de functie
Openen dat kort knippert, gevolgd door een blauw lampje links van
het symbool of de tekst bij de functie Gesloten dat 15 seconden blijft
knipperen.

RESET

Als u de groene stip kort indrukt met een smal voorwerp, wordt de
deuropener gereset en wordt een systeemtest uitgevoerd. De deur
gaat terug naar de gesloten positie (tenzij deze in de bedrijfsmodus
OPEN staat of als er zich een fout heeft voorgedaan) en is nu weer klaar
voor normaal bedrijf.

RESET

Draai de sleutel rechtsom naar positie 'R' (zes uur), steek een dun object
in de kleine opening op de programmaschakelaar en duw dit kort aan.
Draai de sleutel vervolgens linksom terug naar de gewenste instelling.
De deuropener wordt nu gereset en er wordt een systeemtest uitgevoerd. De deur gaat terug naar de gesloten positie (tenzij deze in de
bedrijfsmodus OPEN staat of als er zich een fout heeft voorgedaan) en
is nu weer klaar voor normaal bedrijf.
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Let op: De sleutel kan in positie 'R' niet worden verwijderd.
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