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ONDERSTEUNENDE HANDLEIDING 

VLEUGELPOORTOPENER SW31000 UG 
 

Dank u voor uw aankoop van deze SuperJack SW31000 vleugelhekopener. 

Deze handleiding bestaat uit 4 onderdelen: 

 

U treft in deze handleiding een los blad voor plaatsing van de grondbakken 

(SW31001) , de extra hekarmen als u de motoren naast uw hek plaatst (SW31101) en 

het algemene overzicht met de juiste inbouw afmetingen etc. Dit Nederlandstalige 

deel omschrijft de aansluiting van de control box en elektronica. 

 

Belangrijk 

Voordat u de besturingsunit opent dient u de stroomvoorziening uit te schakelen 

De poortopener dient geïnstalleerd te worden volgens de geldende voorschriften 

Voordat u gaat installeren dient u de handleidingen goed te lezen. 

 

Installatie 

Zorg dat de mechanische onderdelen juist werken. Volg hiervoor de tekeningen en 

aanwijzingen in de grote handleiding van de betreffende motoren. 

 

Bekabeling 

Sluit de meegeleverde 5 aderige kabel op de motor als volgt aan: 

1 Bruin Encoder positief 

2 Blauw Encoder negatief 

3 Wit Encoder signaal 

4 Zwart Motor negatief 

5 Rood Motor positief 

 

Maak voor elke motordraad een draadtoevoer aan de onderzijde van de control box open. U 

kunt dit eenvoudig met een boormachine doen. Voor eventuele accessoires kunt u een derde 

of vierde draaddoorvoer openen. 

 

Besturingsunit 

Sluit de 5 aderige kabel van de motoren als volgt aan in de besturingsunit: 

Motor 1: 

Aansluitklem 28: ader Rood positief 
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Aansluitklem 29: ader Zwart 

Aansluitklem 30: ader Wit signaal 

Aansluitklem 31: ader Blauw negatief 

Aansluitklem 32: ader Bruin positief 

Motor 2: 

Aansluitklem 23: ader Rood positief 

Aansluitklem 24: ader Zwart 

Aansluitklem 25: ader Wit signaal 

Aansluitklem 26: ader Blauw negatief 

Aansluitklem 27: ader Bruin positief 

 

Printplaat aansluitingen 

FS1 – FS2 Voeding 230 volt 

 

1 - 2 Externe voeding, standaard niet nodig   

3 – 6 Bediening voetgangersopening 3=PED 6=COM 

4 – 6 Bediening aansluiting open – sluiten 4=O/C 6=COM 

5 – 6 Dodemansknop aansluiting 5=STOP 6=COM 

7 – 8 Fotocellen intern (buiten de draaicirkel vd poort 7=COM 8=FOTO 

7 – 9 Fotocellen extern (tussen de palen van het hek 7=COM 9=FOTO 

7 – 10 Aansluiting veiligheidslijsten 7=COM 10=Lijst 

11 -12 Externe  voeding uitgang voor ontvanger, fotocellen 

etc 

11=MIN 12=Plus 

12 -13 Uitgang voor fotocellen test 12=Plus 13=Min 

14 -15 Aansluiting waarschuwingslamp max 18V-20W 14=Plus 15=Min 

16 -17 Uitgang voor poortopeningslamp. Max 18V 3W.  

Brandt als poort open is en knippert als in beweging 

16=Plus 17=Min 

16 -18 Elektro magnetisch slot 18V DC 15W 16=Plus 18=Min 

21 -22 Extra antenne aansluiting 21=Min 22= 

signaal 

23 -24 Motor 2  - 25-26-27 encoder motor 2   

28–29 Motor 1 – 30-31-32 encoder motor 1   

 

SETUP procedure 

Wacht hiermee 2 seconden nadat de stroom op de besturingsunit is ingeschakeld. 

De mechanische eind-stops moeten zijn ingesteld, zowel voor de opening als de sluiting 

Check of de dipswitches 9-10-11 juist staan ingesteld 

 

Als u geen fotocellen en / of veiligheidslijst en / of dodemansknop heeft aangesloten moet u 

een bruggetje maken tussen de aansluitingen. Dus als u geen dodemansknop heeft 

aangesloten maakt u een verbinding met bv een elektro draadje tussen aansluiting 5 en 6. 

Als u geen fotocellen heeft aangesloten maakt u ook een verbinding tussen 7 en 8 en 7 en 

9. Als u geen veiligheidslijsten heeft aangesloten maakt u ook een verbinding tussen 7 en 

10. 



3 
 

 

Zorg dat er geen obstakels aanwezig zijn. Dit zal worden geïnterpreteerd als eindstop. Ook 

wanneer het hek ergens te zwaar loopt kan dit als obstakel worden gezien. 

Zet de hekvleugels op ongeveer een 0,5 meter van de gesloten positie 

Houdt de knop PROG ingedrukt tot LED DL8 geel begint te knipperen 

De hekken gaan nu langzaam open om de openings-eindstop op te zoeken 

> wanneer de hekken gaan sluiten in plaats van open gaan, stop dan de procedure en 

wijzig de polariteit van de motoren. Verwissel de rode en zwarte draad van de motoren. 

Start de procedure vervolgens opnieuw. 

> wanneer er niets gebeurt check dan de aansluitingen. LED’s DL3, 4, 5 en 6 moeten 

groen branden. 

Wanneer de eindstop is bereikt zal de poort sluiten en de sluitings-eindstop gaan zoeken. 

Vervolgens zal 1 complete openingsmanoeuvre worden gedaan om de kracht te 

optimaliseren 

Na een korte pauze zal een complete sluitingsmanoeuvre worden gedaan om de kracht 

voor sluiten te optimaliseren 

Wanneer de procedure moet worden gestopt kunt u de stroomtoevoer onderbreken. 

 

Instellingen 

Wanneer er iets aan de trimmers of dipswitches wordt gewijzigd, dan dient er eerst een 

complete open-sluit manoeuvre te worden uitgevoerd voor de nieuwe instellingen effect 

hebben. 

Trimmers 

FR.    Voor het afstellen van de motorkracht en gevoeligheid van de obstakeldetectie. 

Met de klok mee is meer kracht en minder obstakelgevoeligheid 

T.C.A.  Instelling van de tijd voor automatisch sluiten van 1 tot 120 seconden 

T.R.A.  Voor het instellen van de wachttijd voordat het 2e hek opent. Wanneer dit niet 

nodig is dan kan deze op het minimum worden ingesteld. 

 

Dipswitches 

 

Dipswitch  

1 automatisch sluiten 

ON= automatisch sluiten 

OFF= automatisch sluiten uitgeschakeld 

2 bedieningscommando’s 

ON= open-close-open-close 

OFF= open-stop-close-stop-open-stop (step-by-step) 

 

3 fotocellen 

ON= gedurende de opening stopt de poort wanneer er een obstakel 

wordt gesignaleerd. wanneer er geen obstakel meer is vervolgt de 

poort zijn weg na 5 seconden. 

OFF= gedurende de opening hebben de fotocellen geen werking 
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4 geen omkering 

ON= de poort negeert de sluitcommando’s gedurende de opening. 

Omkeerbeweging vindt alleen plaats tijdens sluiting. 

OFF= de poort keert ook om op sluitcommando tijdens 

opening.(volgens instelling van dipswitch 2) 

 

5 vooraf knipperen  

ON= vooraf knipperen van waarschuwingslamp is ingeschakeld 

OFF= vooraf knipperen van waarschuwingslamp is uitgeschakeld 

 

6 Fotocellen test  

ON= fotocellentest functie is ingeschakeld 

OFF= fotocellentest functie is uitgeschakeld 

 

7 slot commando 

ON= als elektro slot is aangesloten. Hek beweegt kort in 

tegenovergestelde richting om slot ruimte te geven soepel te openen. 

OFF= slot commando is uitgeschakeld 

 

8 motor selectie  

ON= wanneer maar 1 motor wordt gebruikt 

OFF= schakelt 2 motoren in 

 

9-10-11 Voor de SW31000 zet u 9 en 11 op OFF en 10 op ON. 

 

12 veiligheidslijst  

ON= drukgevoelige veiligheidslijst 

OFF= vaste lijst 

 

 

 

LEDs 

DL1 t.b.v. voetgangers bediening (rode LED) 

DL2 t.b.v. bedieningsknop beide vleugels (rode LED) 

DL3 t.b.v. stop knop (groene LED) 

DL4 t.b.v. fotocellen intern (groene LED) 

DL5 t.b.v. de fotocellen extern (groen LED) 

DL6 t.b.v. de veiligheidslijsten (groene LED) 

DL7 t.b.v. voeding en signaleert problemen 

DL8 t.b.v. signalering problemen in de besturing 
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Wanneer de motor juist is aangesloten: 

--moeten alle groene LEDs branden (ze gaan uit wanneer de corresponderende 

onderdelen in werking treden) 

--moeten alle rode LEDs uit zijn (ze gaan aan wanneer de corresponderende onderdelen in 

werking treden) 

 

LED DL7 geeft aan dat er voeding is en toont problemen: 

Wanneer het continu groen brandt > normale toestand 

Wanneer het geel brandt > opladen van de optionele batterij 

Knippert 1x groen per 4 seconden > werkt op de batterij, geen 230 Volt voeding, controleer 

dit 

Knippert 1x geel per 4 seconden > werkt op externe voeding, wordt niet opgeladen 

Knippert 1x rood per 2 seconden > batterijspanning laag, laad t deze op of vervang deze 

Knippert snel rood > batterij defect, vervang deze 

 

LED DL8 signaleert problemen in het besturingsprogramma 

Wanneer het 1x per 4 seconden knippert > normale werking 

Knippert afwisselend rood en groen > instellingen moeten worden opgeslagen 

Knippert snel geel > instellingen worden opgeslagen 

Knippert steeds 1x rood > fotocellentest fout, schakel fotocellentest uit (dipswitch 6) 

Knippert steeds 1x geel > onbekende status, de volgende manoeuvre wordt in langzame 

modus uitgevoerd 

Knippert steeds 2x rood > obstakeldetectie motor 1. Verwijder eventuele obstakels of 

zorg dat het hek soepel loopt 

Knippert steeds 2x geel > obstakeldetectie motor 2. Verwijder eventuele obstakels of zorg 

dat het hek soepel loopt 

Knippert steeds 3x rood > geen encodersignaal motor 1. Check de bedrading 

Knippert steeds 3x geel > geen encodersignaal motor 2. Check de bedrading 

Knippert steeds 4x rood > geen signaal motor 1. Check de bedrading, check of de motor 

vrij kan bewegen, check eventueel zekering F5 en eventueel de motor door deze direct op 

de 18V voeding aan te sluiten 

Knippert steeds 4x geel > geen signaal motor 2. Check de bedrading, check of de motor 

vrij kan bewegen, check eventueel zekering F5 en eventueel de motor door deze direct op 

de 18V voeding aan te sluiten 

Knippert steeds 5x rood > maximale belasting motor 1 overschreden, check of deze niet 

wordt gehinderd door obstakels, check eventueel de motor los van het hek 

Knippert steeds 5x geel > maximale belasting motor 2 overschreden, check of deze niet 

wordt gehinderd door obstakels, check eventueel de motor los van het hek 

Knippert steeds 6x rood > automatisch sluiten lukt niet na 5 onsuccesvolle pogingen, 

geef een handmatige opdracht 

Knippert steeds 8x rood > fout in extern geheugen, vervang deze 

Knippert steeds 8x geel > fout in interne/externe data, reset de het handzendergeheugen. 

Daarnaast geeft DL8 de status weer tijdens het inleren van de handzenders (zie 

onderstaande) 
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Handzender 

De meegeleverde handzenders moeten worden ingeleerd op de losse ontvanger. 

Deze ontvanger dient eerst te worden aangesloten op de printplaat van de opener: 

 

Verklaring van woorden bij de afbeelding: 

ANT = Externe antenne 

GND = Massa 

CH2 = Kanaal 2 (op aansluiting 3 en 6) 

CH1 = Kanaal 1 (op aansluiting 4 en 6) 

V+ = +12V (op aansluiting 12) 

V- = Massa (op aansluiting 11) 

Dubbelkanaals frequentie aanleren 

Een frequentie kan opgeslagen worden in het geheugen van kanaal 1 (CH1) of kanaal 2 

(CH2) door met knop S1 voor het juiste kanaal te kiezen. 

 

Druk op S1, LED CH1 gaat branden. 

De ontvanger start nu de leermodus voor kanaal 1. 

Druk op uw handzender/afstandsbediening op de knop die u wilt gebruiken voor kanaal 1 

totdat de LED CH1 uit gaat en overgaat in knipperen. Het aantal keren dat de LED knippert 

geeft het volgnummer aan van de geheugenplaats. Met de ingeleerde knop worden beide 

hekdelen bediend. 

 

Druk op S1, LED CH1 gaat branden. 

Druk opnieuw op S1, LED CH1 gaat uit en LED CH2 gaat branden. 

De ontvanger start nu de leermodus voor kanaal 2. 

Druk op uw handzender/afstandsbediening op de knop die u wilt gebruiken voor kanaal 2 

totdat de LED CH2 uit gaat en overgaat in knipperen. Het aantal keren dat de LED knippert 

geeft het volgnummer aan van de geheugenplaats. Met de ingeleerde knop wordt 1 van 

beide hekken bediend. 

 

Er zijn 30 geheugenplaatsen waardoor u tot 30 verschillende codes van 

afstandsbedieningen/handzenders kunt opslaan (kanaal 1 + kanaal 2). 

Bediening van kanaal 1 of kanaal 2 

Het relais van kanaal 1 of kanaal 2 blijft gesloten zolang als er op de aangeleerde knop 

gedrukt wordt. Pas na het loslaten van de knop wordt het relais geopend. 
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Gedeeltelijk verwijdering of vervanging van codes 

Om één of meer codes te verwijderen of te vervangen, doet u het volgende: 

Druk knop S1 in en houd deze ingedrukt totdat de LED uitgaat. 

Laat knop S1 los, de LED gaat nu langzaam knipperen van 1 tot 30. 

Tel het aantal keren dat de LED brandt en druk S1 in bij het getal van de geheugenplaats die 

u wilt verwijderen. 

De ontvanger gaat nu in de aanleer modus. 

Druk op een afstandsbediening/handzender op de knop die u in deze geheugenplaats wilt 

zetten ter vervanging van de bestaande code. 

OF 

Wacht tot de LED uit gaat waarna de geheugenplaats gewist is. 

Verwijder alle codes 

Schakel de 12V spanning uit. 

Druk knop S1 in en houdt deze ingedrukt terwijl u de 12V spanning weer inschakelt. 

Na inschakelen van de 12V spanning zullen de LEDs 6 keer oplichten ten teken dat alle 

opgeslagen geheugenplaatsen gewist zijn. 

 

Fotocellen 

Bepaal een geschikte plaats voor de fotocellen. Deze dienen recht tegenover elkaar 

uitgelijnd te zijn. Probeer directe inval van zonnestralen zoveel mogelijk te vermijden. Sluit 

de fotocellen als volgt aan: 

7 - 8 Fotocellen intern             7=COM     8=FOTO 

7 - 9 Fotocellen extern (wanneer er 1 set wordt gebruikt bij naar binnendraaiende poorten) 

7=COM     9=FOTO 

11 - 12 Voeding voor fotocellen    11=min     12=plus 

 

Probleemoplossing 

De poortopener start niet: 

a. check of de 230 voeding werkt eventueel met een multimeter 

b. check of de N.C. contacten gesloten zijn (4 groene LEDS moeten branden). Wanneer de 

contacten niet worden gebruikt moeten ze worden doorverbonden. 

c. Zet dipswitch 6 op OFF 

d. Zet de FR trimmer op maximum 

e. Check de zekeringen met een multimeter 

 

De poort opent in de verkeerde richting 

Wissel de draden van de motoren om (klemmen 28 en 29 voor motor 1 en 23 en 24 voor 

motor 2) 

 

 

www.superjack.nl 
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