
EVOLVE M2
Elektrisch aangedreven schuifdeurbeslag tot 80kg
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Onderdelen elektrische besturing

Voor de volledige
montage instructies

zie
EVOLVE M2 Handleiding

SNELMENU
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SNELMENU – overzicht stappen

Eerste gebruik

1 / aansluiten trafodraden
en motordraden met 
besturingsunit

2 / stroomdraad in de 
wandcontactdoos (niet
Henderson)

3 / Instellen DIP 

schakelaars

4 / aansluiten op 230V en 

geheel inbouwen in 
wandcontactdoos

5 / afdekplaat/schakelaar

plaatsen

6 / testen werking en 

indien nodig afstellen
sluitsnelheid

7/ schakelaar anderzijde

muur aansluiten

Opties:
8 / bewegingsmelder

9 / handzender(s)
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SNELMENU – stap 1 en 2

Aansluiten trafo en 
motor met 
besturingsunit

LET OP ! 
Stroom toevoer
uitschakelen.

Zie ook hoofdstuk 5.3 blz 12
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besturingsuitmotor Externe

schakelaar

Stroom toevoer / 

24V omvormer

2

4

4

2
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24V=

Motor

draden

Aarde, Open

Dicht, Stop
24V=

100-240V

50 – 60Hz

24V trafo en motor aansluiten

aansluitschema

Trafo

draden

Motor 

spanningsdraden



SNELMENU stap 3; 4 en 6

Initiële instelling

DIP schakelaars instellen

Schakelaar op de 
besturingsunit plaatsen en 
stroomtoevoer aanzetten. 
Nu een van de schakelaars
indrukken.
De deur zal nu een testloop
maken. 

Zie ook hoofdstuk 6.1 blz 16

Indien de sluitsnelheid van 
de deur te snel of te
langzaam is de schakelaar
verwijderen van de 
besturings unit en de 
potentiemeter aanpassen. 
(zie afbeelding).

Zie ook hoofdstuk 6 blz 15
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aan

uit

DIP Uit Aan

1 Semi automatisch automatisch

2 Obstakel herkenning

Niet actief actief

3 Push&Go – niet actief Actief

4 Werking bij obstakels

Terugloop Stilstand

5 Langzame sluitsnelheid Volle

sluitsnelheid

6 Deurgewicht max 80kg - uit actief

7 Deurgewicht max 60kg – uit actief

8 Deurgewicht max 40kg – uit actief

DIP schakelaars

Sluitsnelheid aanpassen

- +

Potentiemeter instelling:

> verkorten openstand ( - ) Linksom draaien

> verlengen openstand ( + ) Rechtsomdraaien



SNELMENU stap 5

Schakelaar tezamen
bouwen.
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Schakelaarplaat
samenbouw



SNELMENU – stap 7

Aansluiten schakelaar
anderezijde muur met 
besturingsunit

LET OP ! 
Stroom toevoer
uitschakelen.
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schakelaar anderzijde muur aansluiten

Dicht Open  Aarde



SNELMENU – stap 8

Aansluiten externe
bewegingsmelder met 
besturingsunit

LET OP ! 
Stroom toevoer
uitschakelen.

Zie ook hoofdstuk 5.3.1 blz 13
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Externe schakelaar (bewegingsmelder)  aansluiten

Aansluitpunten bewegingsmelder draden. Zie instructies van de bewegingsmelder voor correcte aansluiting.

Aansluitvoorbeeld:

PrimeMotion B of  C



SNELMENU – stap 9

Aansluiten losse
handzender(s) met 
besturingsunit

LET OP ! 
Stroom toevoer
uitschakelen.

Voor draadloze bediening is een
speciale schakelaar nodig uitgevoerd
met een ontvanger. Los te bestellen
bij Henderson.

Deze vervangt de standaard
schakelaar uitvoering en past op de 
besturingsunit.

Zie ook hoofdstuk 7 blz 22
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Losse handzender aanmelden op de ontvanger.

Special ontvanger, 

los te bestellen

leerknop

rode LED

Druk op de leerknop voor ca 1 sec, de rode led knippert.

Druk nu op een willekeurige knop van de handzender

De rode LED brand voor ca 4 sec en knippert daarna continue

Handzender is nu aangemeld

Druk weer op de leerknop, rode LED gaat uit en de losse handzender is nu gereed 

voor gebruik.

Bij aanmelden meerdere handzenders, herhaal de stappen voordat u de leerknop 

indrukt. 


