
Motorpakket E/M2 1xTandriem E/B10 1x

Ondergeleider 101SS 1x

Eindstop HH4 2xWanddrager 1SS 4x (5x bij 3m)

Hangrollen 51/120/SS 2xRail Soltaire 120 2 m (of 3 m)

Inhoud pakket

Montagehandleiding (Evolve M2)

Benodigd gereedschap

Boormachine Schroevendraaier Inbussleutel 
(3 mm, 4 mm, 5 mm)

Voltmeter Rolmaat CombinatietangSteeksleutel 
(6 mm, 10 mm, 13 mm)

Waterpas



Technisch product

Al onze producten worden jaarlijks getest voor verdere 

ontwikkelingen en waar nodig verbeteringen. De 

gegevens die voor dit document worden gebruikt, 

vertegenwoordigen de staat van het product op het 

moment dat dit document is gemaakt. 

Technische details kunnen zonder voorafgaande 

kennisgeving worden gewijzgd. Gebruik daarom altijd 

de nieuwste versie van het document. Neem bij twijfel 

contact op met de opsteller.

Garantievoorwaarden

Het Evolve M2 schuifdeursysteem dient te allen tijde 

geinstalleerd en aangesloten te worden door een 

gecertificeerd en erkend installateur. Aanspraak op 

garantie vervalt wanneer het systeem wordt toegepast in 

combinatie met producten van andere fabrikanten. 

Voor verdere garantieafspraken verwijzen wij u naar de 

website: www.henderson.nl.

Klantenservice

Voor verdere vragen, neem contact op:

Henderson Nederland BV

sales@henderson.nl

Allereerst bedanken wij u namens alle collega's van 

Henderson voor het aanschaffen van ons elektrisch 

schuifdeursysteem Evolve M2. Het betreft een volledig 

geautomatiseerd systeem, voor deuren met een gewicht 

tot 80 kg. Evolve M2 is geschikt voor houten en glazen 

deuren, enkelvoudig of gelijkwerkend (dubbele deuren), 

en toepasbaar in een breed scala van mogelijkheden. De 

keuze voor bekabelde of draadloze bediening maakt het 

mogelijk om aan alle wensen te voldoen. Voor u ligt de 

montagehandleiding van dit systeem.

Auteursrechtelijk beschermd

Dit is een auteursrechtelijk beschermd document. Het 

is niet toegestaan om het geheel of gedeeltelijk te 

kopieren, noch te verspreiden of zonder toestemming te 

gebruiken indien de toestemming van bovengenoemde 

opsteller ontbreekt. Alle rechten op de tekeningen, 

beschikkingsbevoegdheid en andere documenten 

berusten bij de opsteller. Ook in geval van een aanvraag 

voor bescherming van de industriele eigendommen.

Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de basisvereisten van de 

toepasselijke Europese richtlijnen. Het origineel 

van de conformiteitsverklaring vindt u in deze 

montagehandleiding.

Voorwoord
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1.1 Algemene richtlijnen

De volgende algemene richtlijnen dienen te allen tijde in acht genomen te worden:

• De montagehandleiding dient te worden gelezen voor gebruik.

• Het Evolve M2 schuifdeursysteem mag alleen toegepast worden in de woning- of utiliteitsbouw. 

 Het systeem is ongeschikt voor andere toepassingen.

• Het Evolve M2 schuifdeursysteem dient gemonteerd en geinstalleerd te worden door een gecertificeerde 

 en erkende installateur.

• Voor aanvang van de werkzaamheden dient de stroomtoevoer uit te staan en dient inschakeling voorkomen

 te worden.

• Indien het systeem niet compleet is of gebreken vertoont, dient binnen 10 werkdagen na aanschaf van het   

 product een melding gemaakt te worden bij de klantenservice van de fabrikant.

1.2 Verwijzingen naar documenten, richtlijnen en normen

Aanvullende documenten zoals richtlijnen, normen en wetgeving voor dit soort producten dienen in ogenschouw ge-

nomen te worden. De fabrikant heeft de verplichting tot het informeren van de klant. De richtlijnen, normen en wetgev-

ing dienen te allen tijde gevolgd te worden.

1.3 Symbolen

Tip

Tips geven extra belangrijke informatie over het gegeven onderwerp.

Let op

Dit symbool waarschuwt voor gevaarlijke situaties. Indien geen inachtneming, kan dit 

leiden tot geringe of middelmatige verwondingen en/of schade aan het product.

Gevaar

Dit symbool waarschuwt voor gevaarlijke situaties. Indien geen inachtneming, kan dit 

leiden tot ernstige verwondingen en/of schade aan het product.

1. Richtlijnen en veiligheid

1.4 Gebruikersvoorwaarden

Het Evolve M2 schuifdeursysteem is uitsluitend voor intern gebruik geschikt. De specificaties van Henderson dienen 

opgevolgd te worden. In het bijzonder de minimum en maximum deurafmetingen en gewichten.

Maximaal deurgewicht:    80 kg / deur

*Maximaal deurgewicht E80Sim/40: 40 kg / deur
Min. & Max. deurmaten E80/20:   675-1100 mm

Min. & Max. deurmaten E80/30:   675-1600 mm

*Min. & Max. deurmaten E80Sim/40: 675-1058 mm

1.5 Storingen

In het geval van een storing dient de stroom afgekoppeld te worden. Informeer direct bij de installateur.
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2. Montage rails en deur

De rails en deur dienen door een erkende installateur gemonteerd te worden, volgens de hieronder omschreven richtlijnen.

2.1 Overzicht tekeningen
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B. Monteer de motor aan de rails. C. Voeg de overige onderdelen toe in de rails.

100

15

9

Meenemer E/CL10

Groef t.b.v. ondergeleider 101SS

220

Raildrager 1/SS

D. Voorbereiding deur
Centerlijn

Eindstop HH4

Eindstop HH4

Omloopwiel E/PA10

Hangrol 51/120/SS

2.2 Montage volgorde

A. Wand- en plafondmontage

* Wandmontage: tussenafstand wandbeugels max. 600 mm.           * Plafondmontage: tussenafstand gaten max. 600 mm.

Gebruik geschikte wandpluggen
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Tandriem

E. Hang de deur op aan de hangrollen.

H. Breng de tandriem aan in de motor en het omloopwiel.

27
 - 

33

F. Stel de deur op hoogte en waterpas.

G. Plaats de eindstops op de juiste posities en zet deze stevig vast.
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101/SS

K. Hang de deur waterpas door de ondergeleider op de ondervloer te monteren.

I. Monteer de uiteinden van de riem aan de meenemer van de deur. 

J. Breng de tandriem op spanning door de omloopwiel op te schuiven en vast te zetten.
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Hoofdschakelaar

Wandcontactdoos

Zekering
T2A

10A

Omvormer
24V DC

Zorg ervoor, voordat je met de montage van de besturingsunit begint, 

dat de stroomaanvoer is afgesloten.

A. Sluit de Nuldraad en Fasedraad aan op de 2A-zekering. Plaats de 24V-omvormer in de WCD inbouwdoos.

24V omvormer

Zekering 2A
230V

24V draden naar besturingsunit

Nuldraad (N)

Fasedraad (L)

3. Elektrische aansluitingen

3.1. Aansluitschema voeding

De volgende werkzaamheden zijn levensgevaarlijk en kunnen leiden tot ernstige verwondingen en 

schade aan het product of gebouw. De aansluitingen dienen dan ook door een gecertifi ceerde en erkende 

installateur uitgevoerd te worden.

Bedradingen van de hoofdvoeding en de 24V SELV mogen elkaar niet kruisen zonder isolerende 

bescherming. Bedrading dient geisoleerd te worden met warmte krimphoezen of buizen naar gelang 

de toepassing.

Tussen motor en besturingsunit   <20 meter  2x0,50mm2 (AWG 20)

      20-50 meter  2x0,75mm2 (AWG 18)

      >50 meter  4x0,25mm2 (AWG 22)

Tussen schakelaar en besturingsunit  <50 meter  4x0,25mm2 (AWG 20)

Tussen hoofdschakelaar en omvormer  <20 meter  2x0,50mm2 (AWG 20)

      20-50 meter  2x0,75mm2 (AWG 18)

L

N

3.2 Bedradingseisen

3.3 Montage besturingsunit
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Aarde

2
1

Stop
Open
Dicht

1
15
21
29

Afdekraam Besturingsunit

24V omvormer

WCD inbouwdoos 60 mm

Schakelunit

Motor +
Motor -
+ 5V DC
Signaal 2
Signaal 1
Aarde

b
a

82
86
85
1
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B. Sluit de 6 gekleurde kabels van de motor aan op de besturingsunit.

D. Plaats de besturingsunit in de wandcontactdoos in de muur en zet deze vast.

C. Indien aan de andere zijde van de wand ook een schakelaar gewenst is, kan je deze schakelaar inbouwen en een WCD-

inbouwdoos aansluiten volgens onderstaand schema op de besturingsunit. Als deze wandschakelaar is aangesloten, kun 

je het afdekkapje met de bedieningsknoppen op de schakelaar aansluiten.



DLP Functie UIT AAN Advies 

instelling

1

2

3

4

5

6

7

8

Deursluiting

Dead man's stand

Push & Go

Werking bij obstakels

Sluitsnelheid

Deurgewicht max. 80 kg

Deurgewicht max. 60 kg

Deurgewicht max. 40 kg

Niet automatisch

Niet actief

Niet actief

Terugloop

Langzaam

Niet actief

Niet actief

Niet actief

Automatisch

Actief

Actief

Stilstand

Volle snelheid

Actief

Actief

Actief

AAN

UIT

AAN

UIT

AAN

UIT

UIT

AAN

- +

+/- Tijd van de openstand

aanpassen

Verkorten 

openstand

Verlengen 

openstand

ResetknopLedlamp

DIP-schakelaars

Potentiemeter

4. Instellingen van de besturingsunit

De instellingen van de besturingsunit worden ingericht met de resetknop, de DIP-schakelaars en de potentiemeter.

Met de DIP-schakelaars en de potentiemeter kun je het systeem naar jouw wensen aanpassen en laten lopen. 

Onderstaand schema geeft een duidelijke uitleg van de DIP-schakelaars en potentiemeter.

De kolom "Advies instelling" wordt geadviseerd aan te houden als je het systeem voor de eerste keer opstart.

4.1 Overzicht schakelaars besturingsunit

4.2 Inleiding DIP-schakelaars en potentiemeter
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4.3 Wijzigen instellingen van de besturingsunit

4.4 Een reset uitvoeren

Om het ingeleerde programma te wijzigen, kun je de volgende stappen doornemen:

1. De besturingsunit dient in de stand-by modus te staan.

2. De stroom is aangesloten en verbonden met de besturingsunit. Er dient nu geen ledlamp te branden.

3. Houd de resetknop ingedrukt tot de rode ledlamp begint te knipperen.

4. Wijzig de instellingen van de DIP-schakelaars en de potentiemeter naar de gewenste instellingen 

 (zie hoofdstuk 4.2).

5. Druk de resetknop in tot beide lampjes blijven branden.

6. Het systeem gaat zich nu vanzelf opnieuw inleren. De deur gaat 4 keer langzaam heen en weer.

Als het apparaat nieuw is of na een stroomuitval, zal de ledlamp tweemaal knipperen met tussenpozen van 1,5 seconde.

1. Druk de resetknop in (de ledlamp wordt nu rood).

2. Controleer de looprichting van de deur (zie punt 4, hoofdstuk 4.3).

3. Verplaats de deur door het gelijktijdig indrukken van de schakelaars op de besturingsunit. 

4. Druk de resetknop in gedurende 2 seconden (de rode ledlamp brandt nu continu en bij het gebruik van de motor  

 zal de groene ledlamp ook gaan branden).

5. Het systeem gaat zich nu weer inleren en het programma onthouden.

6. Als het programmeren klaar is, gaan alle ledlampen weer uit.

Als de stroom van de besturing af is geweest, zal bij de opstart - indien de stroom er weer opgaat - de 

laatste instelling opgehaald worden. Herhaal in dat geval stappen 2 en 3 van hoofdstuk 4.3.
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5.3 Draadloze bediening afmelden

Om de verbinding tussen de afstandsbediening en besturingsunit te verbreken, dien je de volgende stappen te doorlopen.

1. Verwijder de voorplaat van de ontvanger.

2. Houd de leerknop 2 seconden ingedrukt (de rode ledlamp knippert snel).

3.  Houd de leerknop langer dan 2 sevonden ingedrukt (de rode ledlamp brandt voor ca. 4 seconden 

 en gaat daarna uit).

4. De afstandsbediening is nu afgemeld.

Rode ledlamp

Leerknop

5. Externe aansturingen

5.1 Draadloze bedieningen (afstandsbedieningen)

5.2 Draadloze bediening koppelen

Voor de draadloze bedieningen zijn er 2 mogelijkheden: 

1. Afstandsbediening voor 1 schuifdeur

2. Afstandsbediening voor 2-4 schuifdeuren

Bij de afstandsbedieningsset zit dezelfde afdekplaat als hetgeen standaard bij het Evolve M2 schuifdeursysteem 

wordt geleverd. Het verschil is dat deze afstandsbediening een leerknop heeft om verbinding te maken tussen de 

besturingsunit en de afstandsbediening. De rode ledlamp komt te vervallen.

Om de verbinding te maken tussen de afstandsbediening en de besturingsunit, dien je toegang te hebben tot de leerknop.

1. Verwijder de voorplaat van de ontvanger.

2. Houd uw afstandsbediening gereed.

3. Druk op de leerknop voor maximaal 1 seconde (de rode ledlamp knippert langzaam).

4. Druk op een willekeurige knop van de afstandsbediening (de rode ledlamp knippert 4 seconden en daarna continue).

5. De handzender is nu aangesloten.

Indien u meerdere deuren op 1 afstandsbediening wilt kunnen openen en sluiten, heeft ieder systeem de afdekplaat 

nodig met de leerknop. Om de afstandsbedeining in te leren, dien je bij ieder besturingsunit waar deze afdekplaat zit de 

stappen 1 tot en met 5 te herhalen.

Voor een snelle koppeling tussen de afstandsbediening en het systeem wordt aangeraden de instellingen 

van de besturingsunit volledig te doorlopen en deze in stand-by modus te laten staan.
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Het bedieningspaneel is op de volgende manieren te gebruiken.

1. Met de "open" en "dicht" knoppen open of sluit de deur.

2. Indien u beide knoppen tegelijk inhoudt, blijft de deur openstaan (verhuisstand). Met een druk op de sluitknop   

 gaat de deur weer dicht.

3. Push&Go-functie (optioneel): na een lichte duw opent en sluit de deur automatisch.

Voor nadere informatie, in het bijzonder over de montage en instellingen van externe besturingsunits, wordt geadviseerd 

de handleiding van de fabrikant van de externe besturingsunit te raadplegen.

5.4 Aansluiting externe besturingsunit

5.5 Uitleg bedieningspaneel

Door het uitvoeren van verkeerde handelingen, kan de besturingsunit en/of de aandrijving van de 

fabrikant beschadigd raken. Neem bij twijfel altijd eerst contact op met de fabrikant.

14



De foutmelding dien je als volgt te detecteren.

1. De rode ledlamp knippert ca. 4 seconden in snel tempo.

2. De rode ledlamp brandt voor ca. 20 seconden.

3.  Een groene ledlamp gaat nu knipperen (tel het aantal keer dat de groene ledlamp knippert en zoek het aantal op  

 in bovenstaande tabel).

4. Deze cyclus herhaalt zich iedere 24 seconden tot de resetknop is ingedrukt.

Indien er zich een foutmelding voordoet, dien je de volgende stappen te doorlopen.

1. Controleer de installatie en de bedrading: is alles goed aangesloten?

2. Voer nogmaals een complete reset uit van het systeem.

3. Indien het dan niet werkt, stuurt u een e-mail naar sales@henderson.nl en omschrijft u het probleem met daarin  

 welke foutmelding het apparaat aangeeft.

Naam Omschrijving Code

Onbekende fout

Zelftest - Diverse fouten

Zelftest - Oscillator defect

Zelftest - Motor relais defect

Zelftest - Motor defect

Zelftest - Voedingsmeter defect

Zelftest - Motor foutdetectie defect

Hardware - Encoder defect

Hardware - Geleverde voltage buiten de range

Geheugen - RAM defect

Onbekende fout gedetecteerd

Een zelftest heeft diverse fouten gedetecteerd

Hoofd oscillator is defect

De zelftest heeft een defect gedetecteerd in de motor relais

De zelftest heeft een motordefect geconstateerd

De voedingsmeter werkt niet goed

De motor foutdetective werkt niet goed

De encoder is defect of werkt niet goed

De geleverde voltage is buiten de toelaatbare range

Een geheugenfout in de RAM gedetecteerd

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

Bij een fout tijdens of na een standaard werking, wordt er een foutcode weergegeven door een knipperende ledlamp op 

het besturingsdisplay. De deur kan in dit geval niet meer elektrisch verplaatst worden.

6. Foutmeldingen

15



Installer responsibility

Manufacturers Declaration of Incorporation

The installer should provide technical documentation once the installation is complete, this should include:

- EC declaration of conformity with machinery directive

- Installation manual

- Maintenance / Trouble shooting guide (supplied in the drive unit manufacturer operation manual)

- The installer is responsible for affixing final CE mark upon the installation

Manufacturer: PC Henderson Ltd, Durham road, Bowburn, Durham, DH6 5EN. Telephone: 0191 3777245, Fax: 0191 3773166.

Hereby declares that the electromechanical automatic door operating systems Evolve, Evolve Glass, Evolve SIM are 

intended to be incorporated into machinery or to be assembled with other machinery to constitute machinery covered 

by directive 2006/42/EC. It is in conformity with the provisions of the following directives: Electromagnetic Directive 

2004/108/EC & Low Voltage Directive 2006/95/EC.

The authorized representative located within the community is: Fergus Pickard, Product Development Director, PC 

Henderson Ltd, Durham Road, Bowburn, Durham, DH6 5EN. The above named undertakes to transmit in response to a 

reasoned request by national authorities, relevant information on the partly completed machinery.

Fergus Pickard, Product Development Direct. Bowburn, Durham 19/10/17.

7. Disclaimer

Please note

General Safety Precautions

The original language of these instructions are English. 

The airborne noise of the system under normal operating conditions does not exceed 70dB (A).

PC Henderson nor the motor unit manufacturer take responsibility for failure to use Good Working Methods in building 

the frames to be motorized or for any deformation occuring during use. PC Henderson and the motor declines all 

responsibility in the event of component parts being fitted that are not compatible with the safe and correct operation.

For repairs or replacements of products only original spare parts must be used.

This installation is intended for professionally competent personnel only. Installation, Electrical connections and 

adjustments must be performed in accordance with Good Working Methods and in compliance with applicable 

regulations. Before installing the product, carefully read the instructions. Bad installation could be hazardous.

The packaging material (plastic, polystyrene, etc.) should not be discarded in the environment or left within the reach of 

children, as these are a potential source of hazard.

Before installing the product, make sure it is in perfect condition. Do not install the product in an explosive environment 

and atmosphere; gas or inflammable fumes are a serious risk hazard. Before installing the system, ensure all structural 

changes relating to safety clearances and protection or segregation of all areas where there is a risk of being crushed, 

cut or dragged, and danger areas in general.

Make sure the existing structure is up to standard in terms of strength and stability. 

Each installation must clearly show the identification details of the motorized door or gate.

Apply hazard area notices required by applicable regulations.

The electricity supply must be isolated at its source before attempting installation or maintenance.
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The following precautions are an integral & essential part of the product and must be supplied to the end user. Read 

them carefully as they contain important indications for the safe installation, use and maintenance. These instructions 

must be kept and forwarded to all possible future users of the system. This product must be used for that which it 

has been expressly designed; any other use is to be considered improper and therefore dangerous. The manufacturer 

cannot be held responsible for possible damage caused by improper erroneous or unreasonable use.

- Avoid operating in the proximity of moving mechanical parts.

- Do not enter the field of danger of the motorised door while in motion.

- Do not obstruct the motion of the motorised door as this may cause a situation of danger.

-  Do not lean against or hang on the barrier when it's moving.

- Do not allow children to play or stay within the field of action of the motorised door.

- Keep remote control or any other control devices out of reach of children, in order to avoid possible involuntary  

 activation of the motorised door.

-  In the case of breakdown or malfunction of the product, disconnect from the mains, do not attempt to repair or  

 intervene directly and contact only qualified personnel.

- Failure to comply with the above may create a situation of danger.

- All cleaning maintenance or repair work must be carried out by qualified personnel.

- In order to guarantee the system works efficiently and correctly, it's indispensable to comply with the 

 manufacturers indications thus having a periodic maintenance of motorised doors carriered out by qualified   

 personnel.

- All installation, maintain and repair work must be documented and made available to the end user.

Installer training available upon request. Please note: this attracts a fee.

    Installer

8. Operating instructions

Release Operation

General Safety Precautions

In the event of malfunction or there is no mains power, move the door manually.

17



Manufacturer:

PC Henderson Ltd

Address:

Durham Road, Bowburn, Durham, DH6 5EN

Name and address of authorized installer:

______________________________________________________________________________________________________________________

Hereby declares:             Evolve - 80 kg           Evolve - SIM kit           Evolve - Glass

Installation at (installation address):

______________________________________________________________________________________________________________________

Conforms to directive:            2006/42/CE - Machinery directive

States that it fulfills the application portion of the following standard:

    

Date & location of signature:

______________________________________________________________________________________________________________________

Signature of the person legally responsible:

______________________________________________________________________________________________________________________

This completed document form is part of the European conformity (CE marking) - to be completed by installer and 

forwarded to end user.

Must be kept for 10 years from installation date.

9. EC Declaration of conformity - Machinery directive 200642/CE schedule - part 2
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Turn off the power

- Clean the moving parts.

- Check the belt tension.

- Clean the sensors / remote fob (where applicable).

- Check the stability of the automatic system and make sure that all screws / connections are correctly tightened.

- Check the alignment of the doors and the stop positions.

Turn on the power

- Check the stability of the door and that the movement is regular without friction.

- Check that all command functions are operating correctly.

- Check that the doors developed powers are in accordance with the present standards.

* = Or sooner dependent upon operating conditions.

# = Replacement only recommended when apparent excessive wear affects the performance of the installation.

Part 

Description

Part 

no.

Description 

of function

Degradation of 

component factors

Maintenance interval Planned 

replacement schedule

Tension 

wheel 

assembly

668640 Supports belt 

movement within 

machine

Cracking - 

excessive wear - 

slipping

New to 

6 months - 

once/year thereafter

Every 10 years 

of service*

Wheel 

cover

668323 Moving part 

protective cover

Cracking - 

excessive wear - 

slipping

New to 

6 months - 

once/year thereafter

#

Toothed 

belt

668605 Provides movement 

to doors 

within system

Fraying / Shearing - 

elongation - 

discoloration

New to 

6 months - 

once/year thereafter

Every 2 years*

Motor 

unit

668600 Provides movement 

to doors 

within system

Repeated error 

messages - failure 

of machine

New to 

6 months - 

once/year thereafter

#

Hanger 220503 Door is suspended 

from hanger

Black deposits within 

track / on top of door

New to 

6 months - 

once/year thereafter

#

10. Maintenance schedule
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Voor meer informatie over onze producten,

zie: www.henderson.nl

Montagehandleiding (Evolve M2)

11. Proof book

This proof book contains technical references and records of installation, maintenance, repair and alternations carried 

out and must be made available for any inspection by authorzied bodies. This book should be completed by the installer 

and forwarded to the end user.

Specification of the motorized door and installation

Customer:

_________________________________________________________

Order number:

_________________________________________________________

Model & description:

_________________________________________________________

Dimension and weight:

_________________________________________________________

Location:

_________________________________________________________

Specification of the motorized door and installation

Motor / drive unit:

_________________________________________________________

Switch:

_________________________________________________________

Remote fob:

_________________________________________________________

Motion detector:

_________________________________________________________

Warning of residual risks and of foreseeable improper use.

Inform the end user of risk points regarding risk and foreseeable improper risks. 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Description of the work

 Installation

 Start up

 Adjustments

 Maintenance

 Repairs

 Alterations

Details:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________


