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 lettaMONTAGEHANDLEIDING
MANUEL DE MONTAGE / ASSEMBLY MANUAL / MONTAGEANLEITUNG

Deze handleiding bege-
leidt u stapsgewijs voor 
de montage van het Aletta 
systeem op een vlotte en 
correcte manier. Deze 
handleiding is zowel van  
toepassing op een rechtsschui-
vend als op een linksschuivend 
systeem. Een onderscheid 
wordt in deze handleiding 
echter niet gemaakt. Alle 
tekeningen in deze handlei-
ding hebben betrekking tot 
een rechtsschuivend systeem.  
Bij linksschuivend dient men de 
afbeeldingen in spiegelbeeld 
te interpreteren.

Bedankt dat u voor Aletta kiest!
Nous vous remercions d’avoir choisi Aletta!
Thank you for choosing Aletta!
Vielen Dank, dass Sie sich für Aletta entschieden haben!

Deze handleiding bege-
leidt u stapsgewijs voor 
de montage van het Aletta 
systeem op een vlotte en 
correcte manier. Deze 
handleiding is zowel van  
toepassing op een rechtsschui-
vend als op een linksschuivend 
systeem. Een onderscheid 
wordt in deze handleiding 
echter niet gemaakt. Alle 
tekeningen in deze handlei-
ding hebben betrekking tot 
een rechtsschuivend systeem.  
Bij linksschuivend dient men de 
afbeeldingen in spiegelbeeld 
te interpreteren.

Deze handleiding bege-
leidt u stapsgewijs voor 
de montage van het Aletta 
systeem op een vlotte en 
correcte manier. Deze 
handleiding is zowel van  
toepassing op een rechtsschui-
vend als op een linksschuivend 
systeem. Een onderscheid 
wordt in deze handleiding 
echter niet gemaakt. Alle 
tekeningen in deze handlei-
ding hebben betrekking tot 
een rechtsschuivend systeem.  
Bij linksschuivend dient men de 
afbeeldingen in spiegelbeeld 
te interpreteren.

Deze handleiding begeleidt u stapsgewijs voor de montage van het Aletta 
systeem op een vlotte en correcte manier. Deze handleiding is zowel van  
toepassing op een rechtsschuivend als op een linksschuivend systeem. Een 
onderscheid wordt in deze handleiding echter niet gemaakt. Alle tekenin-
gen in deze handleiding hebben betrekking tot een rechtsschuivend systeem.  
Bij linksschuivend dient men de afbeeldingen in spiegelbeeld te interpreteren.
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Deze handleiding is zowel van toepassing op een rechtsschuivend als op een linksschuivend systeem. 
Een onderscheid wordt in deze handleiding echter niet gemaakt. Alle tekeningen hebben betrekking tot rechts-
schuivende systemen. Bij linksschuivend dient men de afbeeldingen in spiegelbeeld te interpreteren.

Deze handleiding is zowel van toepassing op een rechtsschuivend als op een linksschuivend systeem. 
Een onderscheid wordt in deze handleiding echter niet gemaakt. Alle tekeningen hebben betrekking tot 
rechtsschuivende systemen. Bij linksschuivend dient men de afbeeldingen in spiegelbeeld te interpreteren.

Deze handleiding is zowel van toepassing op een rechtsschuivend als op een linksschuivend systeem. 
Een onderscheid wordt in deze handleiding echter niet gemaakt. Alle tekeningen hebben betrekking tot 
rechtsschuivende systemen. Bij linksschuivend dient men de afbeeldingen in spiegelbeeld te interpreteren.

Deze handleiding is zowel van toepassing op een rechtsschuivend als op een linksschuivend systeem. 
Een onderscheid wordt in deze handleiding echter niet gemaakt. Alle tekeningen hebben betrekking tot 
rechtsschuivende systemen. Bij linksschuivend dient men de afbeeldingen in spiegelbeeld te interpreteren.  

Alle freesbewerkingen en maataanduidingen worden doorheen deze handleidingen aangeduid met afkortingen. 
Deze afkortingen worden toegelicht in het begin van de handleiding. U kunt ook steeds tekeningen op maat 
verkrijgen in DXF-formaat via de contactgegevens op de achterkant van deze handleiding.

Alle freesbewerkingen en maataanduidingen worden doorheen deze handleidingen aangeduid met afkortingen. 
Deze afkortingen worden toegelicht in het begin van de handleiding. U kunt ook steeds tekeningen op maat  
verkrijgen in DXF-formaat via de contactgegevens op de achterkant van deze handleiding.

Alle freesbewerkingen en maataanduidingen worden doorheen deze handleidingen aangeduid met afkortingen. 
Deze afkortingen worden toegelicht in het begin van de handleiding. U kunt ook steeds tekeningen op maat 
verkrijgen in DXF-formaat via de contactgegevens op de achterkant van deze handleiding.

Alle freesbewerkingen en maataanduidingen worden doorheen deze handleidingen aangeduid met afkortingen. 
Deze afkortingen worden toegelicht in het begin van de handleiding. U kunt ook steeds tekeningen op maat 
verkrijgen in DXF-formaat via de contactgegevens op de achterkant van deze handleiding.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnames of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
© 2015, VDS Verdonck Development & Systems. Uitgegeven in eigen beheer.

Tous droits réservés. Aucun élément de cette publication ne peut être photocopié, enregistré dans un fichier de données automatisé et/ou rendu public sous quelque forme ou de quelque 
manière que ce soit, électroniquement, mécaniquement par des photocopies, des enregistrements ou de quelque autre manière que ce soit sans l’accord écrit préalable de l’éditeur.  
© 2015, VDS Verdonck Development & Systems. Publié en gestion directe.

All rights reserved. No parts of this publication may be replicated, stored in an automated database and/or made public in any way or in any form, whether electronic, mechanical or by 
photocopy, recording or in any other way without the prior written consent of the publisher. 
© 2015, VDS Verdonck Development & Systems. Self-published.

Alle Rechte sind vorbehalten. Vorbehaltlich der vorherigen, schriftlichen Genehmigung des Herausgebers dürfen der Text und/oder Textauszüge nicht vervielfältigt, in einen automatisierten 
Datensatz gespeichert und/oder veröffentlicht werden, egal in welcher Form oder nach welchem Verfahren, sei es elektronisch, mechanisch mittels Kopien, Aufnahmen oder anderer Träger.  
© 2015, VDS Verdonck Development & Systems. In eigener Regie herausgegeben.

Het is van groot belang dat de panelen recht zijn. Daarom wordt een maximum kromming of torsie van 2 mm 
opgelegd t.o.v. alle panelen in het systeem.

Il est extrêmement important que les panneaux soient droits.  
C’est pourquoi un cintrage et/ou une torsion maximale de 2 mm est  
imposé(e) à tous les panneaux du système.

It is very important for the doors to be straight. For that reason a maximum  
bend and/or torsion of 2 mm applies to all of the doors in the system.

Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass die Türflügel ganz gerade sind.  
Aus diesem Grund wird eine maximale Krümmung und/oder Torsion 
von 2 mm auferlegt, die für alle Systeme des Türflügels gelten.
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1.1 Samenstelling pakket / Composition du paquet / Asssembly package / Zusammensetzung des Montagesets

Aandrijfmodule
Module d’entraînement
Drive mechanism
Antriebsmechanismus

Geleiding boven
Guides supérieurs
Upper guides
oberen Führungs

Geleiding onder
Guide inférieur
Lower guide
untere Führungs

Wagens boven
Voitures supérieurs
Upper wagons
Wagen oben

Wagen onder
Voiture inférieur
Lower wagon
Wagen unter

Verdikkingsblok
Ensemble de moteur
Motor unit
Motoreinheit

Stuurkast
Unité de commande
Control unit
Steuerungseinheit

Kogelsnappers optie
Vivaneaux à billes option

Ball snappers option

Kugelschnäpper option

Kogelsnappers optie
Vivaneaux à billes option

Ball snappers option

Kugelschnäpper option

Afstandsbediening ontvanger optie
Télécommande récepteur option

Remote control receiver option

Fernbedienung Empfänger option

Voedingskabel
Câble d’alimentation
Power cable
Netzkabel

Knoppen direct aansluitbaar - optie
Boutons directement connectable - option

Buttons directly connectable - option

Tasten direkt anschließbar - option

Kabel voor eigen knoppen optie
Cable pour propres boutons option

Cable for own buttons option

Kabel für eigene Shalter option

1

2

3

4

5

6

7

11

12

13a

13b

14

15a

15b

16

17

Afstandsbediening zender optie
Télécommande émetteur option

Remote control sender option

Fernbedienung Sender option

Motorkabel
Cable de moteur
Motorcable
Motorkabel

Deurstop
Butée de porte
Doorstop
Türstopper

Connector domotica
Connecteur domotique
Automation connector
Hausautomatisierung Connector

8

9

10

Bevestigingsmateriaal 
Matériel de fixation
Fastening equipment
Befestigungsmaterial

Deurrechterset optie
Redresseurs de porte option

Door alignment fittings option

Ausrichtbeschläge option
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1.2

1.3

1.4

Schroeven en bouten / Vis et boulons / Screws and bolts / Schrauben und Muttern

Zelf te voorzien / à prévoir soi-même / to provide yourself / selbst mitzubringen

Installatiegereedschap / Outils pour l’installation / Installation equipment / Montagewerkzeug 

Verzonken 5 x 25 - Torx nr 25
Tête fraisée 5 x 25 -  Torx nr 25
Flathead 5 x 25 -  Torx nr 25
Senkkopf 5 x 25 -  Torx nr 25

Bolkop 4 x 17 - Torx nr 15
Tête ronde 4 x 17 - Torx nr 15
Panhead 4 x 17 - Torx nr 15
Rundkopf 4 x 17 - Torx nr 15

Bolkop 4 x 25 - Torx nr 15
Tête ronde 4 x 25 - Torx nr 15
Panhead 4 x 25 - Torx nr 15
Rundkopf 4 x 25 - Torx nr 15

Impulsschakelaar: open en dicht + kabel (optioneel)
Commutateur à impulsion: fermer et ouvrir + câble   (en option)

Impulse switch: open and close + cable   (optional)

Impulsschalter: öffnen und schließen + kabel   (als Option)

Om een correct werkend Alettasysteem te garanderen, dienen alle stappen in deze handleiding accuraat gevolgd te worden. Wij kunnen nooit  
aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van deze handleiding en wij zijn niet verantwoordelijk voor foutief gemonteerde systemen.

Pour garantir que le système Aletta fonctionnera correctement, toutes les étapes de ce manuel doivent être respectées avec précision. 
Nous ne pouvons jamais être tenus responsables de l’utilisation qui est faite de ce manuel et nous ne sommes pas responsables des erreurs de montage. 

To guarantee an Aletta system that works properly, all of the steps in this manual must be followed precisely. 
We cannot under any circumstances be held liable for the way this manual is used, not are we responsible for incorrectly assembled systems. 

Um ein korrekt funktionierendes System von Aletta zu garantieren, müssen alle Schritte dieser Anleitung haargenau befolgt werden. 
Wir haften unter keinen Umständen für die Ausführung dieser Anleitung und übernehmen keinerlei Verantwortung für deren Anwendung und falsch montierte Systeme.

Verzonken 5 x 50 - Torx nr 25
Tête fraisée 5 x 50 -  Torx nr 25
Flathead 5 x 50 -  Torx nr 25
Senkkopf 5 x 50 -  Torx nr 25

Verzonken 3 x 13 - Torx nr 10
Tête fraisée 3 x 13 -  Torx nr 10
Flathead 3 x 13 -  Torx nr 10
Senkkopf 3 x 13 -  Torx nr 10

Torx schroevendraaier nr 10, 15, 20 & 25

Torx tournevis nr 10, 15 & 25
Torx screwdriver nr 10, 15 & 25
Torx Schraubenzieher nr 10, 15 & 25

Sleufkop schroevendraaier nr 3,5 & 6,5
Tournevis à tête fendue nr 3,5 & 6,5
Slotted head screwdriver nr 3,5 & 6,5
Schlitzschraubenzieher nr 3,5 & 6,5

Pozidriv schroevendraaier nr 1
Pozidriv tournevis nr 1
Pozidriv screwdriver nr 1
Pozidriv Schraubenzieher nr 1

Rubberen hamer
Marteau en caoutchouc
Rubber hammer
Gummihammer

Steeksleutel nr 10, 17
Clé plate nr 10, 17
Spanner nr 10, 17
Schraubenschlüssel nr 10, 17

Breekmes
Cutter
Snap-off knife
Cutter

IJzerzaag
Scie à métaux
Hacksaw
Eisensäge

Inbussleutel nr 4
Clé allen nr 4
Allen key nr 4
Inbusschlüssel nr 4
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2. GLOBALE AFMETINGEN & AFKORTINGEN
 FRAISAGE DES PANNEAUX / MILLING THE DOORS / FRÄZEN DES TÜRFLÜGELS
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De paneeldiktes db en dv van bewegend en vast paneel kunnen verschillen, en kunnen variëren tussen 18 en 35 mm.
De diepte D is de maat tussen voorkant kast en achterwand kast. Deze bedraagt minimaal 250 mm + paneeldikte.
De motorisatie heeft een maximale hoogte van 140 mm (achter vast paneel) en van 70 mm in de open ruimte. 
Daarom dient de plint ook minimaal deze hoogte hebben. 

De paneeldiktes van bewegend- en vast paneel kunnen verschillen, en kunnen variëren tussen 18 en 35 mm.
De diepte is de maat tussen voorkant kast en achterwand kast. Deze bedraagt minimaal 250 mm + paneeldikte.
De motorisatie heeft een maximale hoogte van 140 mm (achter vast paneel) en van 70 mm voor het vast paneel. 
Daarom dient de plint ook minimaal deze hoogte hebben.

De paneeldiktes van bewegend- en vast paneel kunnen verschillen, en kunnen variëren tussen 18 en 35 mm.
De diepte is de maat tussen voorkant kast en achterwand kast. Deze bedraagt minimaal 250 mm + paneeldikte.
De motorisatie heeft een maximale hoogte van 140 mm (achter vast paneel) en van 70 mm voor het vast paneel. 
Daarom dient de plint ook minimaal deze hoogte hebben.

De paneeldiktes van bewegend- en vast paneel kunnen verschillen, en kunnen variëren tussen 18 en 35 mm.
De diepte is de maat tussen voorkant kast en achterwand kast. Deze bedraagt minimaal 250 mm + paneeldikte.
De motorisatie heeft een maximale hoogte van 140 mm (achter vast paneel) en van 70 mm voor het vast paneel. 
Daarom dient de plint ook minimaal deze hoogte hebben.
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De zichtbare breedte van het bewegend paneel wordt aangeduid met ‘bb’ en de zichtbare breedte van het vast 
paneel ‘bv’. Samen vormen deze de totale breedte van de kast.
De binnenhoogte ‘H’ van de kast is exclusief de plinthoogte.
De hoogte van het bewegend paneel ‘hb’ is de binnenhoogte H min twee keer de speling c.

De zichtbare breedte van het bewegend paneel wordt aangeduid met ‘bb’ en de zichtbare breedte van het vast paneel ‘bv’. 
Samen vormen deze de totale breedte van de kast. De binnenhoogte ‘H’ van de kast is exclusief de plinthoogte. 
De hoogte van het bewegend paneel ‘hb’ is de binnenhoogte min twee keer de speling.

De zichtbare breedte van het bewegend paneel wordt aangeduid met ‘bb’ en de zichtbare breedte van het vast paneel ‘bv’. 
Samen vormen deze de totale breedte van de kast. De binnenhoogte ‘H’ van de kast is exclusief de plinthoogte. 
De hoogte van het bewegend paneel ‘hb’ is de binnenhoogte min twee keer de speling.

De zichtbare breedte van het bewegend paneel wordt aangeduid met ‘bb’ en de zichtbare breedte van het vast paneel ‘bv’. 
Samen vormen deze de totale breedte van de kast. De binnenhoogte ‘H’ van de kast is exclusief de plinthoogte. 
De hoogte van het bewegend paneel ‘hb’ is de binnenhoogte min twee keer de speling.

De module is verkrijgbaar in 4 verschillende ‘breedtes’:

De module is verkrijgbaar in 4 verschillende breedtes:

De module is verkrijgbaar in 4 verschillende breedtes:

De module is verkrijgbaar in 4 verschillende breedtes:

bb

Lengte Module
longueur de module

Module length
Länge Modul

600 mm  >  bb  ≤  800 mm 1220 mm

800 mm  >  bb  ≤  1200 mm 1620 mm

1200 mm  >  bb  ≤  2000 mm 2420 mm

2000 mm  >  bb  ≤  3000 mm 3420 mm
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3. FREZEN VAN DE PANELEN / FRAISAGE DES PANNEAUX / MILLING THE DOORS / FRÄZEN DES TÜRFLÜGELS

3.1 Bewegend paneel / Panneau mobil / Moving door / Beweglichen Türflügel

1

1

De breedte van het paneel bb (zichtbare breedte) wordt onder verstek gezaagd en wordt dus vermeerderd met 
de paneeldikte db. | De hoogte van het paneel is de totale hoogte H van de opening verminderd met twee 
maal de speling c. De paneeldikte db is zelf te kiezen. (van 18mm tot 35mm)

De breedte van het paneel b (zichtbare breedte) wordt 
onder verstek gezaagd en wordt dus vermeerderd met de 
paneeldikte db.  |  De hoogte van het paneel is de 
totale hoogte H van de opening verminderd met twee maal 
de speling c.  |  De paneeldikte db is zelf te kiezen. 
(van 18mm tot 35mm) 

De breedte van het paneel b (zichtbare breedte) wordt 
onder verstek gezaagd en wordt dus vermeerderd met de 
paneeldikte db.  |  De hoogte van het paneel is de 
totale hoogte H van de opening verminderd met twee maal 
de speling c.  |  De paneeldikte db is zelf te kiezen. 
(van 18mm tot 35mm) 

De breedte van het paneel b (zichtbare breedte) wordt 
onder verstek gezaagd en wordt dus vermeerderd met de 
paneeldikte db.  |  De hoogte van het paneel is de 
totale hoogte H van de opening verminderd met twee maal 
de speling c.  |  De paneeldikte db is zelf te kiezen. 
(van 18mm tot 35mm) 

2

3
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2

3

Op het paneel worden gaten voorzien voor geleidingswielen (2 x boven, 1 x onder) en de stanghouder.
Voorzie deze gaten op Ø 2,5mm - 10 mm diep.

Op het paneel worden gaten voorzien voor geleidingsswielen (2x boven, 1 x onder) en de stanghouder. Voorzie deze gaten op Ø 2,5mm - 10 mm diep.

Op het paneel worden gaten voorzien voor geleidingsswielen (2x boven, 1 x onder) en de stanghouder. Voorzie deze gaten op Ø 2,5mm - 10 mm diep.

Op het paneel worden gaten voorzien voor geleidingsswielen (2x boven, 1 x onder) en de stanghouder. Voorzie deze gaten op Ø 2,5mm - 10 mm diep.

Het is aangewezen (maar optioneel) om deurrechters te voorzien. Voorzie de infrezingen als volgt.

Het is aangewezen (maar optioneel) om deurrechters te voorzien. Voorzie de infrezingen als volgt.

Het is aangewezen (maar optioneel) om deurrechters 
te voorzien. Voorzie de infrezingen als volgt.

Het is aangewezen (maar optioneel) om deurrechters
te voorzien. Voorzie de infrezingen als volgt.
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3.2 Vast paneel / Panneau fixe / Fixed door / Fester Türflügel

1

1

De breedte van het vast paneel bv (zichtbare breedte) wordt onder verstek gezaagd in 30°.
De hoogte van het paneel is de totale hoogte H van de opening zodat het paneel hierin klemt.
De paneeldikte dv is zelf te kiezen. (van 18mm tot 35mm)

De breedte van het vast paneel bv (zichtbare breedte) 
wordt onder verstek gezaagd in 30°. | De hoogte van 
het paneel is de totale hoogte H van de opening zodat 
het paneel hierin klemt. De paneeldikte dv is zelf te kiezen. 
(van 18mm tot 35mm)

De breedte van het vast paneel bv (zichtbare breedte) 
wordt onder verstek gezaagd in 30°. | De hoogte van 
het paneel is de totale hoogte H van de opening zodat 
het paneel hierin klemt. De paneeldikte dv is zelf te kiezen. 
(van 18mm tot 35mm)

De breedte van het vast paneel bv (zichtbare breedte) 
wordt onder verstek gezaagd in 30°. | De hoogte van 
het paneel is de totale hoogte H van de opening zodat 
het paneel hierin klemt. De paneeldikte dv is zelf te kiezen. 
(van 18mm tot 35mm)

3

2
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2

3

Het is aangewezen (maar optioneel) om deurrechters te voorzien. Voorzie de infrezingen als volgt.

Het is aangewezen (maar optioneel) om deurrechters te voorzien. Voorzie de infrezingen als volgt.

Het is aangewezen (maar optioneel) om deurrechters 
te voorzien. Voorzie de infrezingen als volgt.

Het is aangewezen (maar optioneel) om deurrechters
te voorzien. Voorzie de infrezingen als volgt.

Omdat op het bewegende paneel speling wordt voorzien en het vast paneel dient te klemmen (zonder speling)
kan geopteerd worden om de speling d.m.v. een slag door te trekken.

Omdat op het onderste paneel speling wordt voorzien en het vast paneel dient te klemmen (zonder speling) kan geopteerd worden om de speling  
d.m.v. een slag door te trekken.

Omdat op het onderste paneel speling wordt voorzien en het vast paneel dient te klemmen (zonder speling) kan geopteerd worden om de speling  
d.m.v. een slag door te trekken.

Omdat op het onderste paneel speling 
wordt voorzien en het vast paneel dient 
te klemmen (zonder speling) kan 
geopteerd worden om de speling  
d.m.v. een slag door te trekken.
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3.3 Speling en slag / Jeu et fente / Clearance and groove / Abweichung und Schlitz

Om een goede werking te voorzien, moet op het vast en bewegend paneel speling voorzien worden.
De afmeting van de speling is afhankelijk van het gebruik van deurrechters.
Met deurrechters: verticale speling = 0,75 mm / deur   (2x0,75mm)
Zonder deurrechters: verticale speling = 1,5 mm / deur (2x1,50mm)

De breedte van het vast paneel bv (zichtbare breedte) wordt onder verstek gezaagd in 30°.
De hoogte van het paneel is de totale hoogte H van de opening zodat het paneel hierin klemt. 
De paneeldikte dv is zelf te kiezen. (van 18mm tot 35mm)

De breedte van het vast paneel bv (zichtbare breedte) wordt onder verstek gezaagd in 30°.
De hoogte van het paneel is de totale hoogte H van de opening zodat het paneel hierin klemt. 
De paneeldikte dv is zelf te kiezen. (van 18mm tot 35mm)

De breedte van het vast paneel bv (zichtbare breedte) wordt 
onder verstek gezaagd in 30°. De hoogte van het paneel is de 
totale hoogte H van de opening zodat het paneel hierin klemt. 
De paneeldikte dv is zelf te kiezen. (van 18mm tot 35mm)

1

2
Eventueel kan ook een schaduwgleuf / slag voorzien worden op het paneel,  
zodat de naad van het kast geaccentueerd wordt. De breedte en diepte / hoogte zijn naar believen.

De breedte van het vast paneel bv (zichtbare breedte) wordt onder verstek gezaagd in 30°.
De hoogte van het paneel is de totale hoogte H van de opening zodat het paneel hierin klemt. 
De paneeldikte dv is zelf te kiezen. (van 18mm tot 35mm)

De breedte van het vast paneel bv (zichtbare breedte) wordt onder verstek gezaagd in 30°.
De hoogte van het paneel is de totale hoogte H van de opening zodat het paneel hierin klemt. 
De paneeldikte dv is zelf te kiezen. (van 18mm tot 35mm)

De breedte van het vast paneel bv (zichtbare breedte) wordt 
onder verstek gezaagd in 30°. De hoogte van het paneel is de 
totale hoogte H van de opening zodat het paneel hierin klemt. 
De paneeldikte dv is zelf te kiezen. (van 18mm tot 35mm)
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1

3.4 Bodempaneel / Panneau de caisson / Floorpanel / Unterboden

Voorzie de infrezing voor de onderste geleiding in het bodempaneel.
(Alle afkortingen kunnen teruggevonden worden op pagina 7.)

De breedte van het vast paneel bv (zichtbare breedte) wordt onder verstek gezaagd in 30°. 
De hoogte van het paneel is de totale hoogte H van de opening zodat het paneel hierin klemt. 
De paneeldikte dv is zelf te kiezen. (van 18mm tot 35mm)

De breedte van het vast paneel bv (zichtbare breedte) wordt onder verstek gezaagd in 30°. 
De hoogte van het paneel is de totale hoogte H van de opening zodat het paneel hierin klemt. 
De paneeldikte dv is zelf te kiezen. (van 18mm tot 35mm)

De breedte van het vast paneel bv (zichtbare breedte) wordt onder verstek gezaagd in 30°. 
De hoogte van het paneel is de totale hoogte H van de opening zodat het paneel hierin klemt. 
De paneeldikte dv is zelf te kiezen. (van 18mm tot 35mm)
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4. OPBOUW / MONTAGE MÉCANIQUE / MECHANICAL STRUCTURE / MECHANISCHE STRUKTUR

4.1 Bewegend paneel / Panneau mobil / Moving door / Beweglichen Türflügel

1

4

3

2

Wagens boven
Voitures supérieurs
Upper wagons
Wagen oben

Wagen onder
Voiture inférieur
Lower wagon
Wagen unter

Verdikkingsblok
Ensemble de moteur
Motor unit
Motoreinheit

4

5

6

14 Deurrechterset optie
Redresseurs de porte option

Door alignment fittings option

Ausrichtbeschläge option

Torx schroevendraaier nr 15 & 25
Torx tournevis nr 10 & 25
Torx screwdriver nr 10 & 25
Torx Schraubenzieher nr 10 & 25

Breekmes
Cutter
Snap-off knife
Cutter

IJzerzaag
Scie à métaux
Hacksaw
Eisensäge

Rubberen hamer
Marteau en caoutchouc
Rubber hammer
Gummihammer
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1a

1b

1c

Gebruik een steeksleutel om de bevestiging 
uit de wagen te lossen.

Gebruik een steeksleutel om de bevestiging 
uit de wagen te lossen.

Gebruik een steeksleutel om de bevestiging 
uit de wagen te lossen.

Gebruik een steeksleutel om de bevestiging 
uit de wagen te lossen.

Plaats het verdikkingsblok samen met de wagen 
op de sluitende hoek van het paneel.

Plaat de verdikkingsblok samen met de wagen 
op de sluitende hoek van het paneel.

Plaat de verdikkingsblok samen met de wagen 
op de sluitende hoek van het paneel.

Plaat de verdikkingsblok samen met de wagen 
op de sluitende hoek van het paneel.

Schroef de wagen en het verdikkingsblok vast op het paneel.

Schroef de wagen en de verdikkingsblok vast op het paneel.

Schroef de wagen en de verdikkingsblok vast op het paneel.

Schroef de wagen en de verdikkingsblok vast op het paneel.

nr. 17
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2a

2b

2c

Gebruik een steeksleutel om de bevestiging 
uit de tweede wagen te lossen.

Gebruik een steeksleutel om de bevestiging 
uit de wagen te lossen.

Gebruik een steeksleutel om de bevestiging 
uit de wagen te lossen.

Gebruik een steeksleutel om de bevestiging 
uit de wagen te lossen.

Plaats de tweede wagen in de andere bovenhoek.

Plaats de tweede wagen in de andere bovenhoek.

Plaats de tweede wagen in de andere bovenhoek.

Plaats de tweede wagen in de andere bovenhoek.

Schroef de wagen vast op het paneel.

Schroef de wagen vast op het paneel.

Schroef de wagen vast op het paneel.

Schroef de wagen vast op het paneel.

nr. 17
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3a

3b Schroef de wagen vast op het paneel.

Schroef de wagen vast op het paneel.

Schroef de wagen vast op het paneel.

Schroef de wagen vast op het paneel.

Plaats de onderste wagen op de onderste binnenhoek 
van het paneel.

Plaats de onderste wagen op de onderste binnenhoek van het paneel.

Plaats de onderste wagen op de onderste binnenhoek van het paneel.

Plaats de onderste wagen op de onderste binnenhoek van het paneel.
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Indien u niet over deurrechters beschikt, slaat u stappen 4a t.e.m. 4k over.
Si vous ne disposez pas de redresseurs de porte, passez les étapes 4a à 4k.
If you do not have alignment fittings, skip steps 4a to 4k.
Insofern Sie keine Ausrichtbeschläge haben, überschlagen Sie die Schritte 4a bis 4k einschl.

Kort de beschermhuls van de deurrechters in.
Horizontale lengte = breedte paneel verminderd met 150 mm.
Verticale lengte = hoogte paneel verminderd met 450 mm.

Raccourcissez le manchon de protection des redresseurs de porte. 
Longueur horizontale = largeur du panneau moins 150 mm.
Longueur verticale = hauteur du panneau moins 450 mm.

Shorten the protective casing of the alignment fittings. 
Horizontal length = width of the door minus 150 mm. 
Vertical length = height of the door minus 450 mm.

Kürzen Sie die Schutzhülle der Ausrichtbeschläge. 
Die horizontale Länge = Breite des Türflügels minus 150 mm. 
Die vertikale Länge = Höhe des Türflügels minus 450 mm.

4c

4b

4a Kort de draadstang van de deurrechters in.
Horizontale lengte = breedte paneel verminderd met 90 mm.
Verticale lengte = hoogte paneel verminderd met 390 mm.

Raccourcissez la tige filetée des redresseurs de porte. 
Longueur horizontale = largeur du panneau moins 90 mm.
Longueur verticale = hauteur du panneau moins 390 mm.

Shorten the wire rod of the alignment fittings. 
Horizontal length = width of the door minus 90 mm. 
Vertical length = height of the door minus 390 mm.

Kürzen Sie die Drahtstange der Ausrichtbeschläge. 
Die horizontale Länge = Breite des Türflügels minus 90 mm. 
Die vertikale Länge = Höhe des Türflügels minus 390 mm.

Schuif de draadstang in de beschermhuls.

Faites glisser la tige filetée dans le manchon de protection.

Push the wire rod into the protective casing. 

Schieben Sie die Drahtstange in die Schutzhülle.
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Draai aan de andere kant de vierkante moer op de stang.

De l’autre côté, faites tourner l’écrou carré sur la barre. 

On the other side wind the square nut on to the rod.

Am anderen Ende drehen Sie eine Vierkantmutter
über die Stange.

Leg de deurrechters op de voorziene infrezingen.

Placez les redresseurs de porte sur les fraisages prévus à cet effet.

Place the alignment fittings into the slots provided. 

Legen Sie die Ausrichtbeschläge auf die vorgesehenen Ausfräsungen.

4e

4d

4f

Schuif aan één kant een rondsel, een zeskant moer 
en nog een rondsel over de stang.

Faites glisser une rondelle, un écrou hexagonal et 
une autre rondelle sur la barre  d’un côté.

On one side push in a washer, a hexagon nut and 
another washer over the rod.

Schieben Sie an einem Ende eine Unterlegscheibe, 
eine Sechskantmutter und eine weitere Unterlegscheibe 
über die Stange.
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4g

4h

Sla met de rubberen hamer de deurrechters in de infrezingen.

Avec le marteau en caoutchouc, enfoncez les redresseurs 
de porte dans les fraisages.

Use the rubber hammer to tap the alignment fittings into
the slots. 

Verwenden Sie einen Gummihammer, um die Ausrichtbeschläge 
in die Ausfräsungen zu schlagen. 

Plaats aan de kant van de zeskant moer de houder met de grootste opening
en aan de andere kant de houder met de kleinste opening.

Du côté de l’écrou hexagonal, placez le support avec la plus 
grande ouverture et de l’autre côté, le support avec 
la plus petite ouverture. 

Place the holder with the larger opening on the side with 
the hexagon nut and the holder with the smallest 
opening on the other side.

An der Seite der Sechskantmutter bringen Sie den Halter 
mit der grössten Öffnung an, an der anderen Seite 
den Halter mit der kleinsten Öffnung. 
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4j

4i

4k

Schroef de houders aan beide kanten vast.

Vissez les supports des deux côtés.

Screw the holders in place on both sides. 

Schrauben Sie die Halter an beiden Seiten fest.

Klik de afdekkapjes over de houders. Het aanspannen gebeurt bij de inbouw van de panelen.

Cliquez les chapeaux d’obturation sur les supports. La tension est effectuée lors de l’intégration des panneaux.

Click the protective caps in place over the holders. Tightening takes place with the mounting of the panels.

Klicken Sie die Abdeckplatten über die Halter. Das Anspannen wird beim Einbau der Türflügel vorgenommen.

Schroef om de 300 mm een afdekplaatje voor de stang vast.

Tous les 300 mm, vissez une plaque de revêtement pour la barre.

Screw a protective plate in place for the rod every 300 mm. 

Alle 300 mm schrauben Sie eine Abdeckplatte für die Stange fest.



22

4.2 Vast paneel / Panneau fixe / Fixed door / Fester Türflügel

14 Deurrechterset optie
Redresseurs de porte option

Door alignment fittings option

Ausrichtbeschläge option

Torx schroevendraaier nr 10
Torx tournevis nr 10
Torx screwdriver nr 10
Torx Schraubenzieher nr 10

Breekmes
Cutter
Snap-off knife
Cutter

IJzerzaag
Scie à métaux
Hacksaw
Eisensäge

Rubberen hamer
Marteau en caoutchouc
Rubber hammer
Gummihammer

1
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Plaats de deurrechters: volg stappen 4c t.e.m. 4 k vanaf pagina 18.
Mettez en place les redresseurs de porte: suivez les étapes 4c à 4k à partir de la page 18.
Place the alignment fittings: follow steps 4c to 4k from page 18 on.
Bringen Sie die Ausrichtbeschläge an und befolgen Sie Schritte 4c bis 4k einschl. (ab Seite 18).

Indien u niet over deurrechters beschikt, slaat u stappen 1a t.e.m. 1c over.
Si vous ne disposez pas de redresseurs de porte, passez les étapes 1a à 1c.
If you do not have alignment fittings, skip steps 1a to 1c.
Insofern Sie keine Ausrichtbeschläge haben, überschlagen Sie die Schritte 1a bis 1k einschl.

Kort de draadstang van de deurrechters in.
Horizontale lengte = breedte paneel verminderd met 245 mm.
Verticale lengte = hoogte paneel verminderd met 300 mm.

Raccourcissez le manchon de protection des redresseurs de porte. 
Longueur horizontale = largeur du panneau moins 245 mm.
Longueur verticale = hauteur du panneau moins 300 mm.

Shorten the protective casing of the alignment fittings. 
Horizontal length = width of the door minus 245 mm. 
Vertical length = height of the door minus 300 mm.

Kürzen Sie die Schutzhülle der Ausrichtbeschläge. 
Die horizontale Länge = Breite des Türflügels minus 245 mm. 
Die vertikale Länge = Höhe des Türflügels minus 300 mm.

1b

1a Kort de draadstang van de deurrechters in.
Horizontale lengte = breedte paneel verminderd met 185 mm.
Verticale lengte = hoogte paneel verminderd met 240 mm.

Raccourcissez la tige filetée des redresseurs de porte. 
Longueur horizontale = largeur du panneau moins 185 mm.
Longueur verticale = hauteur du panneau moins 240 mm.

Shorten the wire rod of the alignment fittings. 
Horizontal length = width of the door minus 185 mm. 
Vertical length = height of the door minus 240 mm.

Kürzen Sie die Drahtstange der Ausrichtbeschläge. 
Die horizontale Länge = Breite des Türflügels minus 185 mm. 
Die vertikale Länge = Höhe des Türflügels minus 240 mm.

1c
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4.3 Bodempaneel / Panneau de base / Bottom panel / Bodenplatte

Torx schroevendraaier nr 25
Torx tournevis nr 25
Torx screwdriver nr 25
Torx Schraubenzieher nr 25

IJzerzaag
Scie à métaux
Hacksaw
Eisensäge

De onderste geleiding geleidt de onderste wagen (met wiel) achter het vaste paneel.
Deze is standaard te lang geleverd zodat deze ook voor andere toepassingen kan gebruikt worden.

De onderste geleiding geleidt de onderste wagen (met wiel) achter het vaste paneel.
Deze is standaard te lang geleverd zodat deze ook voor andere toepassingen kan gebruikt worden.

De onderste geleiding geleidt de onderste wagen (met wiel) achter het vaste paneel.
Deze is standaard te lang geleverd zodat deze ook voor andere toepassingen kan gebruikt worden.

De onderste geleiding geleidt de onderste wagen (met wiel) achter het vaste paneel.
Deze is standaard te lang geleverd zodat deze ook voor andere toepassingen kan gebruikt worden.

1a

Geleiding onder
Guide inférieur
Lower guide
untere Führungs

3

1

2
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Schroef de onderste geleiding in de daarvoor voorziene infrezing.

Schroef de onderste geleiding in de daarvoor voorziene infrezing.

Schroef de onderste geleiding in de daarvoor voorziene infrezing.

Schroef de onderste geleiding in de daarvoor voorziene infrezing. 

1b De onderste geleiding wordt ingekort op een breedte van 86,5 mm 
en een lengte van de paneelbreedte vermeerderd met 100 mm.

De onderste geleiding wordt ingekort op een breedte 
van 86,5 mm en een lengte van de paneelbreedte 
vermeerderd met 100 mm.

De onderste geleiding wordt ingekort op een breedte 
van 86,5 mm en een lengte van de paneelbreedte 
vermeerderd met 100 mm.

De onderste geleiding wordt ingekort op een breedte 
van 86,5 mm en een lengte van de paneelbreedte 
vermeerderd met 100 mm.

2



26

4.4 Toppaneel / Panneau supérieur / Top panel / Top Platte

Torx schroevendraaier nr 25 
Torx tournevis nr 25
Torx screwdriver nr 25
Torx Schraubenzieher nr 25

IJzerzaag
Scie à métaux
Hacksaw
Eisensäge

De bovenste geleiding (binnenkant) geleidt de bovenste wagen achter het vaste paneel.
Deze is standaard te lang geleverd zodat deze ook voor andere toepassingen kan gebruikt worden.

De onderste geleiding geleidt de onderste wagen (met wiel) achter het vaste paneel.
Deze is standaard te lang geleverd zodat deze ook voor andere toepassingen kan gebruikt worden.

De onderste geleiding geleidt de onderste wagen (met wiel) achter het vaste paneel.
Deze is standaard te lang geleverd zodat deze ook voor andere toepassingen kan gebruikt worden.

De onderste geleiding geleidt de onderste wagen (met wiel) achter het vaste paneel.
Deze is standaard te lang geleverd zodat deze ook voor andere toepassingen kan gebruikt worden.

Opgelet: Alle afbeeldingen zijn onderaanzichten. Opgelet: Alle afbeeldingen zijn onderaanzichten.
Opgelet: Alle afbeeldingen zijn onderaanzichten. Opgelet: Alle afbeeldingen zijn onderaanzichten.

1a

1 2
3 4

5

Aandrijfmodule
Module d’entraînement
Drive mechanism
Antriebsmechanismus

Geleiding boven
Guides supérieurs
Upper guides
oberen Führungs

1

2
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1b De bovenste geleiding (binnenkant) wordt ingekort op een breedte van 86,5 mm 
en een lengte van de paneelbreedte vermeerderd met 100 mm.

De onderste geleiding wordt ingekort op een breedte 
van 86,5 mm en een lengte van de paneelbreedte 
vermeerderd met 100 mm.

De onderste geleiding wordt ingekort op een breedte 
van 86,5 mm en een lengte van de paneelbreedte 
vermeerderd met 100 mm.

De onderste geleiding wordt ingekort op een breedte 
van 86,5 mm en een lengte van de paneelbreedte 
vermeerderd met 100 mm.

De bovenste geleiding (buitenkant) geleidt de bovenste wagen achter het vaste paneel.
Deze is standaard te lang geleverd zodat deze ook voor andere toepassingen kan gebruikt worden.
Opgelet: De buitenste geleiding is langer in de breedte zodat het paneel volledig achter  
het vaste paneel kan wegschuiven.

De onderste geleiding geleidt de onderste wagen (met wiel) achter het vaste paneel.
Deze is standaard te lang geleverd zodat deze ook voor andere toepassingen kan gebruikt worden.
Opgelet: De buitenste geleiding is langer in de breedte zodat het paneel volledig achter het vaste paneel kan wegschuiven.

De onderste geleiding geleidt de onderste wagen (met wiel) achter het vaste paneel.
Deze is standaard te lang geleverd zodat deze ook voor andere toepassingen kan gebruikt worden.
Opgelet: De buitenste geleiding is langer in de breedte zodat het paneel volledig achter het vaste paneel kan wegschuiven.

De onderste geleiding geleidt de onderste wagen (met wiel) achter het vaste paneel.
Deze is standaard te lang geleverd zodat deze ook voor andere toepassingen kan gebruikt worden.
Opgelet: De buitenste geleiding is langer in de breedte zodat het paneel volledig achter het vaste paneel kan wegschuiven.

2a
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3 Schroef de binnenste geleiding vast op het bovenpaneel.
Dit op de breedte van het paneel verminderd met 70 mm.

Schroef de binnenste geleiding vast op het bovenpaneel.
Dit op de breedte van het paneel verminderd met 70 mm.

Schroef de binnenste geleiding vast op het bovenpaneel.
Dit op de breedte van het paneel verminderd met 70 mm.

Schroef de binnenste geleiding vast op het bovenpaneel.
Dit op de breedte van het paneel verminderd met 70 mm.

2b De bovenste geleiding (buitenkant) wordt ingekort op een breedte van 113,5 mm 
en een lengte van de paneelbreedte vermeerderd met 100 mm.

De onderste geleiding wordt ingekort op een breedte 
van 86,5 mm en een lengte van de paneelbreedte 
vermeerderd met 100 mm.

De onderste geleiding wordt ingekort op een breedte 
van 86,5 mm en een lengte van de paneelbreedte 
vermeerderd met 100 mm.

De onderste geleiding wordt ingekort op een breedte 
van 86,5 mm en een lengte van de paneelbreedte 
vermeerderd met 100 mm.
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4 Schroef de buitenste geleiding op het bovenpaneel. 
Dit tegen de zijwand van de kast.

Schroef de buitenste geleiding op het bovenpaneel. 
Dit tegen de zijwand van de kast.

Schroef de buitenste geleiding op het bovenpaneel. 
Dit tegen de zijwand van de kast.

Schroef de buitenste geleiding op het bovenpaneel. 
Dit tegen de zijwand van de kast.

5 Schroef nu de motorisatie tegen de bovenwand.
De motorisatie komt op 140 mm vanaf de achterkant van het paneel.

Schroef nu de motorisatie tegen de bovenwand.
De motorisatie komt op 140 mm vanaf 
de achterkant van het paneel.

Schroef nu de motorisatie tegen de bovenwand.
De motorisatie komt op 140 mm vanaf 
de achterkant van het paneel.

Schroef nu de motorisatie tegen de bovenwand.
De motorisatie komt op 140 mm vanaf 
de achterkant van het paneel.
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5. INBOUW BEWEGEND PANEEL / INTÉGRATION DU PANNEAU MOBIL / MOUNTING THE MOVING DOOR  
     / EINBAU DES BEWEGLICHES TÜRFLÜGELS

Torx schroevendraaier nr 15
Torx tournevis nr 15
Torx screwdriver nr 15
Torx Schraubenzieher nr 15

Sleufkop schroevendraaier nr 6,5
Tournevis à tête fendue nr 6,5
Slotted head screwdriver nr 6,5
Schlitzschraubenzieher nr 6,5

Steeksleutel nr 10, 17
Clé plate nr 10, 17
Spanner nr 10, 17
Schraubenschlüssel nr 10, 17

Pozidriv schroevendraaier nr 1
Pozidriv tournevis nr 1
Pozidriv screwdriver nr 1
Pozidriv Schraubenzieher nr 1
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1

2

3

Hang de rolstukken van de wagens weg in de geleidingen.

Hang de rolstukken van de wagens weg in de geleidingen.

Hang de rolstukken van de wagens weg in de geleidingen.

Hang de rolstukken van de wagens weg in de geleidingen.

Neem de bevestiging van de bovenwagens er terug bij. (verwijderd in stap 1a op p.15)
Los de kruiskop-bout op de zijkant van het stuk.
Nu kan de bout gelost worden tot deze net gelijk komt met de moer.

Neem de bevestiging van de bovenwagens er terug bij. (verwijderd in stap 1a op p.15)
Los de kruiskop-bout op de zijkant van het stuk.
Nu kan de bout gelost worden tot deze net gelijk komt met de moer.

Neem de bevestiging van de bovenwagens er terug bij. (verwijderd in stap 1a op p.15)
Los de kruiskop-bout op de zijkant van het stuk.
Nu kan de bout gelost worden tot deze net gelijk komt met de moer.

Neem de bevestiging van de bovenwagens er terug bij. (verwijderd in stap 1a op p.15)
Los de kruiskop-bout op de zijkant van het stuk.
Nu kan de bout gelost worden tot deze net gelijk komt met de moer.

Plaats nu het paneel in de kast en schuif de bevestigingen in de zwees. Draai nu de bout van de bevestiging in 
het rolstuk. Op deze manier kan het paneel in de hoogte geregeld worden. Zorg ervoor dat paneel boven- en 
onderaan evenveel speling heeft. (Doe dit voor beide wagens)

Plaats nu het paneel in de kast en schuif de bevestigingen in de zwees. 
Draai nu de bout van de bevestiging in het rolstuk. 
Op deze manier kan het paneel in de hoogte geregeld worden. 
Zorg ervoor dat paneel boven- en onderaan evenveel speling heeft. 
(Doe dit voor beide wagens)

Plaats nu het paneel in de kast en schuif de bevestigingen in de zwees. 
Draai nu de bout van de bevestiging in het rolstuk. 
Op deze manier kan het paneel in de hoogte geregeld worden. 
Zorg ervoor dat paneel boven- en onderaan evenveel speling heeft. 
(Doe dit voor beide wagens)

Plaats nu het paneel in de kast en schuif de bevestigingen in de zwees. 
Draai nu de bout van de bevestiging in het rolstuk. 
Op deze manier kan het paneel in de hoogte geregeld worden. 
Zorg ervoor dat paneel boven- en onderaan evenveel speling heeft. 
(Doe dit voor beide wagens)

6,5

6,5
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4

5

6

Schuif nu het blokje volledig in de zwee. Op deze manier kan de horizontale speling van het paneel geregeld 
worden. Zorg voor een gelijke speling links en rechts. 
Het paneel dient in gesloten toestand afgeregeld te worden. (Doe dit voor beide wagens)

Schuif nu het blokje volledig in de zwee. Op deze manier kan 
de horizontale speling van het paneel geregeld worden. Zorg voor 
een gelijke speling links en rechts. Het paneel dient in gesloten 
toestand afgeregeld te worden. (Doe dit voor beide wagens)

Schuif nu het blokje volledig in de zwee. Op deze manier kan 
de horizontale speling van het paneel geregeld worden. Zorg voor 
een gelijke speling links en rechts. Het paneel dient in gesloten 
toestand afgeregeld te worden. (Doe dit voor beide wagens)

Schuif nu het blokje volledig in de zwee. Op deze manier kan 
de horizontale speling van het paneel geregeld worden. Zorg voor 
een gelijke speling links en rechts. Het paneel dient in gesloten 
toestand afgeregeld te worden. (Doe dit voor beide wagens)

De onderste wagen dient ook geregeld te worden.
Het paneel kan links of rechts gekanteld staan.
Regel daarom de onderste wagen 
op dezelfde manier als voorgaande stappen.

De onderste wagen dient ook geregeld te worden. Het paneel kan 
links of rechts gekanteld staan. Regel daarom de onderste wagen 
op dezelfde manier als voorgaande stappen.

De onderste wagen dient ook geregeld te worden. Het paneel kan 
links of rechts gekanteld staan. Regel daarom de onderste wagen 
op dezelfde manier als voorgaande stappen.

De onderste wagen dient ook geregeld te worden. Het paneel kan 
links of rechts gekanteld staan. Regel daarom de onderste wagen 
op dezelfde manier als voorgaande stappen.

Controleer nu de rechtheid van het paneel.
Regel eventueel de deurrechters bij, als het paneel niet recht is.

Controleer nu de rechtheid van het paneel.
Regel eventueel de deurrechters bij, als het paneel niet recht is.

Controleer nu de rechtheid van het paneel.
Regel eventueel de deurrechters bij, als het paneel niet recht is.

Controleer nu de rechtheid van het paneel.
Regel eventueel de deurrechters bij, als het paneel niet recht is.

nr. 17

nr. 10
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7

8

Test nu de beweging van het paneel manueel. Indien het paneel nu niet soepel loopt, kan het straks met de 
motorisatie evenmin soepel lopen. Zorg er dus voor dat het paneel goed heen en weer kan schuiven.
Herneem eventueel voorgaande stappen om een soepelere beweging te bekomen.

Test nu de beweging van het paneel manueel. Indien het paneel nu niet soepel loopt, kan het straks met de motorisatie evenmin soepel lopen.
Zorg er dus voor dat het paneel goed heen en weer kan schuiven. Herneem eventueel voorgaande stappen om een soepelere beweging te bekomen.

Test nu de beweging van het paneel manueel. Indien het paneel nu niet soepel loopt, kan het straks met de motorisatie evenmin soepel lopen.
Zorg er dus voor dat het paneel goed heen en weer kan schuiven. Herneem eventueel voorgaande stappen om een soepelere beweging te bekomen.

Test nu de beweging van het paneel manueel. Indien het paneel nu niet soepel loopt, kan het straks met de motorisatie evenmin soepel lopen.
Zorg er dus voor dat het paneel goed heen en weer kan schuiven. Herneem eventueel voorgaande stappen om een soepelere beweging te bekomen.

Schroef de stanghouder van de motorisatie vast aan het paneel.
(Mocht dit nog niet mogelijk zijn, omdat deze niet op zijn uiterste positie staat, kan deze stap hernomen 
worden op het einde van de elektrische installatie.)

Schroef de stanghouder van de motorisatie vast 
aan het paneel. (Mocht dit nog niet mogelijk zijn, 
omdat deze niet op zijn uiterste positie staat, 
kan deze stap hernomen worden op het einde 
van de elektrische installatie)

Schroef de stanghouder van de motorisatie vast 
aan het paneel. (Mocht dit nog niet mogelijk zijn, 
omdat deze niet op zijn uiterste positie staat, 
kan deze stap hernomen worden op het einde 
van de elektrische installatie)

Schroef de stanghouder van de motorisatie vast 
aan het paneel. (Mocht dit nog niet mogelijk zijn, 
omdat deze niet op zijn uiterste positie staat, 
kan deze stap hernomen worden op het einde 
van de elektrische installatie)
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6. ELEKTRISCHE AANSLUITING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 
 ELECTRICAL CONNECTION / STROMANSCHLUSS

Impulsschakelaar: openen en sluiten + kabel (optioneel)
Commutateur à impulsion: ouvrir et fermer + câble   (en option)

Impulse switch: open and close + cable   (optional)

Impulsschalter: öffnen und schließen + kabel   (als Option)

Stuurkast
Unité de commande
Control unit
Steuerungseinheit

Afstandsbediening ontvanger optie
Télécommande récepteur option

Remote control receiver option

Fernbedienung Empfänger option

Voedingskabel
Câble d’alimentation
Power cable
Netzkabel

Knoppen optie
Boutons option

Buttons option

Tasten option

Knoppenkabel optie
Cable pour boutons option

Button cable option

Shalterkabel option

7

11

12

15a

15b

16

17

Afstandsbediening zender optie
Télécommande émetteur option

Remote control sender option

Fernbedienung Sender option

Motorkabel
Cable de moteur
Motorcable
Motorkabel

Connector domotica
Connecteur domotique
Automation connector
Hausautomatisierung Connector

8

9

Bevestigingsmateriaal 
Matériel de fixation
Fastening equipment
Befestigungsmaterial

Torx schroevendraaier nr 10, 15
Torx tournevis nr 10, 15
Torx screwdriver nr 10, 15
Torx Schraubenzieher nr 10, 15

Sleufkop schroevendraaier nr 3,5 & 6,5
Tournevis à tête fendue nr 3,5 & 6,5
Slotted head screwdriver nr 3,5 & 6,5
Schlitzschraubenzieher nr 3,5 & 6,5
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1a

1b

De stuurkast meet 255 mm x 185 mm, de diepte is 95 mm. (met afstandsbediening 282 mm)
Plaats deze op een makkelijk bereikbare plaats.

L’unité de commande mesure 255 mm x 185 mm, 
la profondeur est de 95 mm. (avec télécommande 282 mm) 
Placez-la à un endroit facilement accessible. 

The control unit measures 255 mm x 185 mm, 
the depth is 95 mm. (with remote control 282 mm)
Place it where it is easy to reach. 

Die Steuerungseinheit misst 255 mm x 185 mm 
bei einer Tiefe von 95 mm. (mit Fernbedienung 282 mm)
Bringen Sie sie an einer gut zugänglichen Stelle unter.

Schroef de stuurkast vast op de gewenste plaats.

Vissez l’unité de commande à l’endroit souhaité.

Screw the control unit in place in the required position.

Schrauben Sie die Steuerungseintheit an die erwünschte Stelle fest.
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3a

3b

Verbind de motorkabel met de bijgeleverde motorkabel.
Zorg ervoor dat de kabels de
roterende delen niet raken.

Raccordez le moteur avec le câble. Veillez 
à ce que le câble ne soit pas en contact avec les 
éléments mobiles. Utilisez les pieds pour bandes 
de câbles et les attache-câbles. 

Connect the motor with the cable. Make sure that 
the cable does not come into contact with 
any moving parts. Use the cable clips and cable ties.

Verbinden Sie die Motor mit dem Kabel. Bitte achten 
Sie darauf, dass das Kabel nicht mit den beweglichen 
Bestandteilen in Kontakt kommt. Verwenden Sie die 
Kabelbandsockel und Kabelbinder.

Plug nu de motorkabel in op de stuurkast.
Maak opnieuw de kabel vast.

Connectez le câble du moteur dans l’unité de commande.
Attachez le câble.

Now plug the motor cable into the control box.
Attach the cables.

Verbinden Sie nun den Motor-Kabel in den Stueurungseinheit.
Befestigen Sie das Kabel.
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Indien u niet over een afstandsbediening beschikt, kunt u stappen 4 t.e.m. 6 overslaan
Si vous ne disposez pas d’une télécommande, vous pouvez passer les étapes 4 à 6.
If you do not have a remote control, you can skip steps 4 to 6.
Insofern Sie kein Fernbedienung haben, können Sie überschlagen die Schritte 4 bis 6 einschl.

4a

4b

Schroef de ontvanger van de afstandsbediening 
vast op de rechterkant van de elektrische kast.

Vissez le récepteur de la télécommande sur
le côté droit de la boîte électrique.

Screw the receiver of the remote control on
the right side of the control unit.

Schrauben Sie die Empfänger des Fernbedienung
auf der rechten Seite der Stueurungseinheit fest.

Verbind de knoppenuitgang van de elektrische kast 
met één van de ingangen van de ontvanger met 
de bijgeleverde RJ45 kabel.

Connectez l’entrée des boutons dans la boîte éléctrique avec 
un des entrées du récepteur avec le câble RJ45.

Connect the input of the buttons in the control unit with
one of the inputs of the receiver with the RJ45 cable.

Verbinden Sie den Eingang der Schaltflächen in der Stueurungseinheit
mit einer der Eingänge des Empfängers mit der RJ45-Kabel.
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5

6

Naast de afstandsbediening kunt u ook knoppen 
aansluiten. Deze worden ingeplugd in de tweede 
ingang van de ontvanger.
(De infrezing voor deze knoppen wordt behandeld in het 
addendum op pagina 50.)

En plus de la télécommande, vous pouvez connecter des boutons. 
Ceux-ci sont branchés sur la deuxième entrée du récepteur.

In addition to the remote control you can connect buttons. 
These are plugged into the second input of the receiver.

Neben der Fernbedienung können Sie Schaltflächen zu verbinden. 
Diese werden in den zweiten Eingang des Empfängers 
angeschlossen ist.

Ook eigen (druk-)knoppen kunnen aangesloten worden 
met gebruik van de knoppenkabel. De blauwe draad 
is de gemeenschappelijke pool (uitgaandes spanning), 
blauw-gestreept is het open-contact, bruin is het 
gesloten-contact.
Opgelet: u dient géén externe spanningsbron
op deze contacten aan te sluiten!

Aussi propres boutons peuvent être connectés à l’aide 
du câble de boutons. Le fil bleu est la borne commune 
(tension de sortie), à rayures bleues, l’ouverture d’un 
contact, brun est contact fermé.
Attention : vous ne devez raccorder aucune 
source de tension externe à ces contacts !

Also own pushbuttons can be connected using the buttons cable. 
The blue wire is the common terminal (output voltage), 
blue-striped, the open-contact, brown is closed contact.
Important: do not connect any external 
power source to these contacts!

Auch eigene Drucktasten können mit Hilfe der Tasten-Kabel 
angeschlossen werden. Die blaue Ader ist die gemeinsame Klemme 
(Ausgangsspannung), blau-gestreift, die Open-Kontakt, 
ist braun geschlossenen Kontakt.
Important: do not connect any external 
power source to these contacts!

Beschikt u over Aletta knoppen, volg stap 5. Bij eigen knoppen, volg stap 6.
Beschikt u over Aletta knoppen, volg stap 5. Bij eigen knoppen, volg stap 6.
Beschikt u over Aletta knoppen, volg stap 5. Bij eigen knoppen, volg stap 6.
Beschikt u over Aletta knoppen, volg stap 5. Bij eigen knoppen, volg stap 6.

open

COM

close

pulsduur: 0,2 ... 1,0 s / durée de la pulsation: 0,2 ... 1,0 s / pulse duration: 0,2 ... 1,0 s / Pulsdauer: 0,2 ... 1,0 s

schakelaar/relais
OPEN

schakelaar/relais
CLOSE
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7

8

Indien u beschikt over Aletta knoppen, kunt u 
deze gewoon inpluggen in de knoppeningang 
op stuurkast.
(De infrezing voor deze knoppen wordt behandeld in 
het addendum op pagina 50.)

Si vous avez des boutons Aletta, il vous suffit de brancher 
sur les touches d’entrée de la boîte de commande.

If you have Aletta buttons, you can just plug into the input 
buttons on control box.

Wenn Sie Aletta Tasten haben, können Sie einfach in die 
Eingabetasten auf Steuerkasten einstecken.

Ook kunnen eigen (druk-)knoppen aangesloten worden 
met gebruik van de knoppenkabel. De blauwe draad 
is de gemeenschappelijke pool (uitgaande spanning), 
blauw-gestreept is het open-contact, bruin is het 
gesloten-contact.
Opgelet: u dient géén externe spanningsbron
op deze contacten aan te sluiten!

Aussi propres boutons peuvent être connectés à l’aide 
du câble de boutons. Le fil bleu est la borne commune 
(tension de sortie), à rayures bleues, l’ouverture d’un 
contact, brun est contact fermé.
Attention : vous ne devez raccorder aucune 
source de tension externe à ces contacts !

Also own pushbuttons can be connected using the buttons cable. 
The blue wire is the common terminal (output voltage), 
blue-striped, the open-contact, brown is closed contact.
Important: do not connect any external 
power source to these contacts!

Auch eigene Drucktasten können mit Hilfe der Tasten-Kabel 
angeschlossen werden. Die blaue Ader ist die gemeinsame Klemme 
(Ausgangsspannung), blau-gestreift, die Open-Kontakt, 
ist braun geschlossenen Kontakt.
Important: do not connect any external 
power source to these contacts!

Beschikt u over Aletta knoppen, volg stap 7. Bij eigen knoppen, volg stap 8.
Beschikt u over Aletta knoppen, volg stap 7. Bij eigen knoppen, volg stap 8.
Beschikt u over Aletta knoppen, volg stap 7. Bij eigen knoppen, volg stap 8.
Beschikt u over Aletta knoppen, volg stap 7. Bij eigen knoppen, volg stap 8.

open

COM

close

pulsduur: 0,2 ... 1,0 s / durée de la pulsation: 0,2 ... 1,0 s / pulse duration: 0,2 ... 1,0 s / Pulsdauer: 0,2 ... 1,0 s

schakelaar/relais
OPEN

schakelaar/relais
CLOSE
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9

contact wanneer kast
volledig dicht is
contact lors d’une fermeture totale
contact when the cabinet is fully closed
Anschluss nach Schliessung des Schranks

contact vanaf opening kast
contact à partir de l’ouverture
contact as soon as the cabinet is opened
Anschluss ab Öffnung des Schranks

contact wanneer kast
volledig open is
contact lors d’une ouverture totale.
contact when the cabinet is fully open
Anschluss nach Öffnung des Schranks

contact vanaf sluiting kast
contact à partir de la fermeture
contact as soon as the cabinet is closed
Anschluss ab Schliessung des Schranks

open

NO

NC

closed

Optioneel kunt u verlichting of andere domotica (max 12 A)
aansluiten op de extra contacten op de elektrische kast.
Deze worden dan samen gestuurd met de
open en gesloten toestand van uw kast/meubel.
Dit kan aangesloten worden door de
bijgevoegde connectoren aan te sluiten
en vast te schroeven aan de elektrische kast.

En option, vous pouvez raccorder un éclairage ou un autre
système domotique (max. 12 A) aux contacts supplémentaires
sur l’unité de commande. Ces systèmes seront commandés avec
la fonction d’ouverture et de fermeture de votre armoire/meuble.
Vous pouvez les raccorder en branchant les connecteurs joints
et en les vissant à l’unité de commande.

As an option, you can connect lighting or other forms
of home automation (max 12 A) to the extra contacts on
the electrical cabinet. These are then operated according to
whether your cabinet/furniture is open or closed. This can
be done by connecting the additional connectors and screwing it
to the electrical cabinet.

Als Option sind zusätzliche Anschlüsse für eine Beleuchtung
oder eine andere Domotikanlage (max. 12 A) vorgesehen. 
Gesteuert werden sie zusammen mit dem offenen und geschlossenen
Zustand Ihres Schranks/Möbels. Für den Anschluss verwenden Sie
die beiliegenden Connectoren, die am elektrischen Schrank
festgeschraubt werden.

L / + COM

NC NO
12 V / 230 V

N / -

spanningsbron
source de tension
power source
Spannungsquelle

verlichting / éclairage / lighting / Beleuchtung
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7 Sluit de voedingskabel aan op het net (230 V).

Raccordez le câble d’alimentation au réseau. (230 V)

Connect the power cable to the power supply. (230 V)

Schliessen Sie das Netzkabel an. (230 V)
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1

2

3

Zorg ervoor dat het systeem op de modus ‘SLOW’ staat. Dit wordt aangegeven door een ‘S’ op de display.
Dit wordt verkregen door op beide knoppen te drukken tot u twee biepsignalen hoort.

Assurez-vous que le système se trouve sur le mode lent. Ceci est indiqué par un «S» sur l’affichage. 
Ceci est réalisé en appuyant sur les deux boutons jusqu’à ce que vous entendez deux bips.

Make sure the system on the SLOW mode. This is indicated by an “S” on the display. 
This is achieved by pressing both buttons until you hear two beeps.

Stellen Sie sicher, das System auf der SLOW-Modus. Dies wird durch ein “S” auf dem Display angezeigt. 
Dies wird durch Drücken beider Tasten, bis Sie zwei Signaltöne hören erreicht.

Gedurende het volledige hoofdstuk wordt telkens verwezen naar de 
knoppen op de stuurkast. Uiteraard kunnen evenwel de Alettaknoppen,  
de afstandsbedieningsknoppen, of uw eigen knoppen gebruikt worden.

Pendant tout le chapitre on mentionne toujours les boutons de la boîte de contrôle. De toute évidence, 
les boutons Aletta, les boutons de la télécommande, ou votre propre contrôle peuvent être utilisés.

During the entire chapter the buttons on the control box are mentioned. 
Obviously, the Aletta buttons, the remote control buttons, or your own control can be used.

Während des gesamten Kapitels die Tasten auf dem Stueurungseinheit sind mentioniert. 
Offensichtlich die Aletta Knöpfe, die Tasten der Fernbedienung, oder Ihren eigenen Steuer 
konnen verwendet werden.

Test de beweging van de kast met 
de OPEN en CLOSE knop.

Testez le mouvement de l’armoire avec les boutons OPEN en CLOSE.

Test the movement of the cabinet with the OPEN and CLOSE button.

Testen Sie die Bewegung der Schrank mit der OPEN and CLOSE taste.

Mocht de beweging nog stroef verlopen, dient men 
de wagen en/of deurrechters opnieuw uit te regelen.

Si le mouvement est encore pénible, il est nécessaire de 
ré-arranger la voiture et / ou juges de portes.

Should the movement still be stiff, it is necessary to re-arrange 
the car and / or door judges.

Sollte die Bewegung noch steif abgelaufen ist, ist es notwendig, 
der wagen und / oder Tür Richter neu zu ordnen.

7. INWERKINGSTELLING / MISE EN SERVICE / COMMISIONING / INBETRIEBNAHME

7.1 Testen beweging / Tester le mouvement / Testing the basic movement / Bewegung testen

CLOSE
MODE
ERROR

OPEN

CLOSE

OPEN

CLOSE

OPEN
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Laat de deur sluiten tot de gewenste gesloten positie met de CLOSE knop.

Laissez fermer la porte jusqu’à la position fermée désirée en utilisant le bouton CLOSE.

Let the door close to desired closed position using CLOSE button.

Lassen Sie die Tür in die gewünschte Schließstellung über die Schaltfläche CLOSE.

7.2 Afregeling / Ajustement / Adjustment / Einstellung

1

2 Verplaats nu de aanslag tot tegen de wagen op de motorisatie 
met behulp van de inbussleutel nr. 4.

Maintenant déplacerons le stop contre la voiture sur la motorisation 
avec la clé Allen no. 4.

Now move the stop up against the car on the motorization 
with the Allen key no. 4.

Bewegen Sie nun den Stop gegen das Wagen der Motorisierung 
mit dem Innensechskantschlüssel Nr. 4.

Inbussleutel nr 4
Clé allen nr 4
Allen key nr 4
Inbusschlüssel nr 4

CLOSE

OPEN
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Laat de deur openen tot de gewenste open positie met de OPEN knop.

Laissez fermer la porte jusqu’à la position ouverte désirée en utilisant le bouton CLOSE.

Let the door close to desired open position using CLOSE button.

Lassen Sie die Tür in die gewünschte Aufenstellung über die Schaltfläche CLOSE.

3

4 Verplaats nu de volgende aanslag tot tegen de wagen 
op de motorisatie met behulp van de inbussleutel nr. 4.

Maintenant déplacerons le stop contre la voiture sur la motorisation 
avec la clé Allen no. 4.

Now move the stop up against the car on the motorization 
with the Allen key no. 4.

Bewegen Sie nun den Stop gegen das Wagen der Motorisierung 
mit dem Innensechskantschlüssel Nr. 4.

CLOSE

OPEN
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6

5 Plaats nu het systeem op de modus ‘RUN’. Dit wordt aangegeven door een ‘R’ op de display.
Dit wordt verkregen door op beide knoppen te drukken tot u één biepsignaal hoort.

Assurez-vous que le système se trouve sur le mode vite. Ceci est indiqué par un «R» sur l’affichage. 
Ceci est réalisé en appuyant sur les deux boutons jusqu’à ce que vous entendez une bip.

Make sure the system on the RUN mode. This is indicated by an “R” on the display. 
This is achieved by pressing both buttons until you hear one beep.

Stellen Sie sicher, das System auf der RUN-Modus. Dies wird durch ein “R” auf dem Display angezeigt. 
Dies wird durch Drücken beider Tasten, bis Sie ein Signaltöne hören erreicht. CLOSE

MODE
ERROR

OPEN

Het paneel schuift nu onmiddellijk open op trage snelheid. Het systeem gaat nu op zoek naar de ‘open’ positie 
tot tegen de aanslag. Vervolgens schuift het paneel terug dicht, op zoek naar de ‘gesloten’ positie tegen 
de aanslag.

Le panneau se déplace immédiatement ouverte à vitesse lente. 
Le système va rechercher la position “ouverte” jusqu’à son arrêt. 
Ensuite, le panneau glisse de retour à proximité, 
cherchez la position «fermé» contre la butée.

The panel now moves immediately open at slow speed. 
The system will search for the “open” position until it hits the stop.
Then, the panel slides back, looking for the “closed” position 
against the stop.

Die Platte bewegt sich nun mit langsamer Geschwindigkeit sofort geöffnet. 
Das System wird für die Position “offen” zu suchen bis zum Anschlag. 
Dann die Platte gleitet zurück schließen, suchen Sie nach dem 
“geschlossenen” Position gegen den Anschlag.

7 Het systeem is nu afgeregeld en kan op volle snelheid gebruikt worden.
(Men kan steeds stappen 1 t.e.m. 6 herhalen om opnieuw de eindpunten in te stellen.) 

Le système est maintenant calibré et peut être utilisé à pleine vitesse.
(On peut toujours répéter les étapes 1 à 6 pour restaurer les paramètres.)

The system is now calibrated and can be used at full speed.
(One can always repeat steps 1 through 6 to restore the endpoints.)

Das System ist jetzt kalibriert und kann bei voller Geschwindigkeit verwendet werden.
(Man kann immer wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6, um die gesetzten Pünkte wiederherstellen.)
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8. INBOUW VAST PANEEL & PLINT / INTÉGRATION DU PANNEAU FIXE & PLINTHE / MOUNTING THE FIXED
             DOOR & PLINTH / EINBAU DES FESTES TÜRFLÜGELS & SOCKEL

8.1 Plint / Plinthe / Plinth / Sockel

Kogelsnappers optie
Vivaneaux à billes option

Ball snappers option

Kugelschnäpper option

Kogelsnappers optie
Vivaneaux à billes option

Ball snappers option

Kugelschnäpper option

13a

13b Steeksleutel nr 10
Clé plate nr 10
Spanner nr 10
Schraubenschlüssel nr 10

Plaats de plint voor de motorisatie. Breedte plint = bb + bv; Dikte plint = db;
Mocht de plint te veel doorhangen, kan eventueel ook een deurrechter op de plint geplaatst worden. 
Het is ook optioneel maar aangewezen om ofwel het vast paneel ofwel de plint afneembaar te maken met bvb. 
kogelsnappers.

Placez la plinthe devant la motorisation. Largeur de la plinthe = bb + bv; Epaisseur plinthe = db;
Si la plinthe est trop suspendant, on peut éventuellement placer un rédresseur de porte sur le socle.
Il est également facultative, mais préféré de faire soit le panneau fixe ou le socle amovible. 

Place the plinth before the motorisation. Plinth width = bb + bv; Thickness plinth = db;
Should the plinth have too much slack, one can possibly place alignment fittings on the plinth.
It is also optional but preferred to make either the fixed panel or the plinth removable.

Setzen Sie den Sockel für die Motorisierung. Breite Sockel = bb + bv; Dicke Sockel = db;
Sollte der Sockelleiste zu viel Spiel haben, kann eventuell auch eine Ausrichtbeschlage auf dem Sockel platziert werden.
Es ist auch optional, aber bevorzugt, entweder die Festplatte oder der Sockel mit abnehmbaren Beispiel zu machen.

14 Deurrechterset optie
Redresseurs de porte option

Door alignment fittings option

Ausrichtbeschläge option
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8.2

Kogelsnappers optie
Vivaneaux à billes option

Ball snappers option

Kugelschnäpper option

Kogelsnappers optie
Vivaneaux à billes option

Ball snappers option

Kugelschnäpper option

13a

13b Steeksleutel nr 10
Clé plate nr 10
Spanner nr 10
Schraubenschlüssel nr 10

Vast paneel / Panneau fixe / Fixed door / Fester Türflügel

Plaats nu het vast paneel. Indien nodig, regel de deurrechters in het vast paneel af. Het is ook optioneel maar aan-
gewezen om ofwel het vast paneel ofwel de plint afneembaar te maken met bvb. kogelsnappers.

Maintenant, placez le panneau fixe. Si nécessaire, ajuster les redresseurs de portes dans le panneau fixe.
Il est également facultative, mais préféré de faire soit le panneau fixe ou le socle amovible. 

Now place the fixed panel. If necessary, adjust the door alignment fittings in the fixed panel.
It is also optional but preferred to make either the fixed panel or the plinth removable.

Jetzt legen Sie die Festplatte. Falls erforderlich, passen Sie das Ausrichtbeschlage im Festfeld aus.
Es ist auch optional, aber bevorzugt, entweder die Festplatte oder der Sockel mit abnehmbaren Beispiel zu machen.

Deurstop
Butée de porte
Doorstop
Türstopper

10

De bewegende deur is slechts op 3 punten geleid. Wanneer de deur niet perfect recht is, kan het zijn dat de kast 
dus niet mooi sluit. Hiervoor kan de deurstop gebruikt worden om deze in positie te houden.

De bewegende deur is slechts op 3 punten geleid. 
Wanneer de deur niet perfect recht is, kan het zijn dat de kast dus niet mooi sluit. 
Hiervoor kan de deurstop gebruikt worden om deze in positie te houden.

De bewegende deur is slechts op 3 punten geleid. 
Wanneer de deur niet perfect recht is, kan het zijn dat de kast dus niet mooi sluit. 
Hiervoor kan de deurstop gebruikt worden om deze in positie te houden.

De bewegende deur is slechts op 3 punten geleid. 
Wanneer de deur niet perfect recht is, kan het zijn dat de kast dus niet mooi sluit. 
Hiervoor kan de deurstop gebruikt worden om deze in positie te houden.
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9. FOUTCODES / CODES D’ERREUR / ERROR CODES / FEHLERCODES
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CLOSE
MODE
ERROR

OPEN

CLOSE
MODE
ERROR

OPEN

CLOSE
MODE
ERROR

OPEN

Wanneer een volgfout plaatsvindt, verliest de encoder
enkele pulsen. Controleer of de encoder nog steeds goed
bevestigd zit op de motor. Neem eventueel contact met ons 
op, wanneer het probleem zich frequent voordoet.

Quand une erreur de suivre se produit, le codeur perd quelques impulsions. Vérifier 
que le codeur est toujours solidement fixé au moteur. Si nécessaire, contactez-nous si le 
problème se produit fréquemment.

When a tracking error occurs, the encoder loses some pulses. Check if the encoder 
is still securely attached to the engine. If necessary, contact us if the problem occurs 
frequently.

Wenn ein Folgfehler auftritt, verliert der Encoder einige Impulse. Überprüfen, ob der 
Codierer noch sicher mit dem Motor angebracht ist. Wenn nötig, kontaktieren Sie uns 
wenn das Problem häufiger auf.

Wanneer een overstroomfout zich voordoet, moet de motor 
te hard duwen/trekken om de deur te sluiten/openen.
Mogelijk werd de deur geblokkeerd, of is deze te zwaar.
Verhelp deze problemen om deze fout te voorkomen.

Lors d’un défaut de surintensité se produit, le moteur doit pousser ou tirer trop fort 
pour fermer ou ouvrir la porte. Peut-être la porte était verrouillée, ou est trop lourd.
S’il vous plaît résoudre ces problèmes pour éviter cette erreur.

When an overcurrent fault occurs, the engine has to push or pull too hard to close or 
open the door. Possibly the door was locked, or is too heavy.
Please fix these issues to avoid this error.

Wenn ein Überstrom Fehler auftritt, muss der Motor zu hart schieben oder ziehen, 
um die Tür zu schließen oder offnen. Möglicherweise ist die Tür war verschlossen, oder 
ist zu schwer. Bitte beheben Sie diese Probleme, um diesen Fehler zu vermeiden.

Wanneer de foutmelding ‘2’ weergegeven wordt, 
betekent dit dat motor ontkoppeld werd. 
Controleer alle verbindingen.

Si le message d’erreur “2” est affiché, cela signifie que le moteur est débrayé.
Vérifiez toutes les connexions.

If the error message “2” is displayed, it means that motor was disengaged.
Check all connections.

Wenn die Fehlermeldung “2” angezeigt wird, bedeutet es, daß der Motor 
ausgekuppelt wurde. Überprüfen Sie alle Verbindungen.
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Wanneer de foutmelding ‘3’ weergegeven wordt, 
betekent dit dat de encoder ontkoppeld werd. 
Controleer alle verbindingen.

Si le message d’erreur “3” est affiché, cela signifie que l’encodeur est débrayé.
Vérifiez toutes les connexions.

If the error message “3” is displayed, it means that the encoder was disengaged.
Check all connections.

Wenn die Fehlermeldung “3” angezeigt wird, bedeutet es, daß der Encoder 
ausgekuppelt wurde. Überprüfen Sie alle Verbindungen.
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1 De Aletta knoppen kunnen bij het systeem besteld worden. Deze zijn elegante en subtiele knoppen die 
ingewerkt worden in een wand of tablet. De knoppen komen in hetzelfde vlak, waardoor ze dus ingefreesd  
moeten worden. De maten van deze infrezingen vindt u op onderstaande afbeeldingen.

Aletta boutons peuvent être commandés avec le système. Ce sont des boutons élégants et subtils qui sont incorporées dans un mur ou une tablette. 
Les boutons sont dans le même plan, de sorte qu’ils doivent donc être usiné. Les tailles de ces promotions, s’il vous plaît visiter les images ci-dessous.

Aletta buttons can be ordered with the system. These are elegant and subtle buttons that are incorporated in a wall or a tablet. 
The buttons are in the same plane, so that they therefore need to be milled. The sizes of these rebates, please visit the images below.

Aletta Tasten können mit dem System bestellt werden. Dies sind elegant und subtil Schaltflächen, die in einer Wand oder einer Tablette enthalten sind. 
Die Tasten sind in der gleichen Ebene, so dass sie müssen daher gefräst werden. Die Größe dieser Rabatte, besuchen Sie bitte die Bilder unten.

10. ADDENDUM: KNOPPEN INFREZEN / FRAISAGE DES BOUTONS 
   MILLING FOR BUTTONS / FRÄZEN FÜR SHALTER
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11. NOTITIES / NOTES / NOTES / ANMERKUNGEN
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