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1. PRODUCT BESCHRIJVING 

De deur is uitgerust met de Evolve D1 lineaire aandrijving, special ontwikkeld voor 

binnendeuren. Gebruik makend van de laatste techniek op gebied van automatische deuren, 

wordt de deurvleugel aangedreven met een lineaire motor die de vleugel schuift middels het 

aantrekken en afstoten van permanente magneten. Dit maakt deze aandrijving een compacte 

verschijning en de beweging vloeiend en geruisloos. Leest u deze instructies a.u.b. zorgvuldig 

door alvorens u de deur in gebruik neemt. 
 

2. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
2.1 Programma’s: 

De Evolve D1 wordt geleverd met een draadloze afstandsbediening met 4 knoppen, waarmee 

u de volgende programma’s kunt selecteren:  
 

i. Automatisch: druk op knop  op de afstandsbediening om het programma 

“automatisch” te selecteren. In dit programma zal de deur openen, open blijven gedurende 

de ingestelde openhoudtijd (ingesteld door de installateur) en weer sluiten, elke keer wanneer 

een impulsgever wordt geactiveerd. De impulsgever kan een drukknop zijn, of bijvoorbeeld 

een sensor.  

“Push & Go”: terwijl het programma “automatisch” actief is, kunt u de deur handmatig 

in de openingsrichting schuiven. De aandrijving zal dan activeren en de deur 

opensturen zoals na de bediening van een impulsgever 
 

ii. Open: druk op toets  op de afstandsbediening om het programma “Open” te selecteren. 
In dit programma zal de deur openen en open blijven totdat op de afstandsbediening een 
ander programma wordt geselecteerd. Zolang programma “Open” actief is kan de deur 
handmatig heen en weer geschoven worden (handig voor het schoonmaken van de deur) 
terwijl de impulsgevers worden genegeerd om ongewenste openingen te voorkomen. 

 

iii. Gesloten: druk op toets  op de afstandsbediening om het programma 
“Gesloten” te selecteren. In dit programma zal de deur sluiten en gesloten 
blijven totdat op de afstandsbediening een ander programma wordt 
geselecteerd. 
Als de aandrijving is uitgerust met een optionele automatische vergrendeling, zal de 
deur in dit programma ook vergrendeld (*) zijn. Indien geen automatische 
vergrendeling is ingebouwd, zal de deur in dit programma met de hand bedienbaar 
zijn (zoals ook in programma “Open”) 

 

iv. Eenrichting / toegangscontrole: druk op toets  op de afstandsbediening 
om het programma “Eenrichting” te selecteren. Een automatische 
vergrendeling is aanbevolen bij het gebruik van dit programma. In dit 
programma blijven de impulsgevers aan één zijde van de deur actief, 
terwij l de impulsgevers aan de andere zijde inactief worden om toegang 
te voorkomen. 
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Als de aandrijving is uitgerust met een optionele automatische vergrendeling, zal de deur in dit 
programma ook vergrendeld (*) zijn. In dit programma kan een “Toegangscontrole apparaat”, zoals een 
kaartlezer o.i.d. gebruikt worden om één volledige openingscyclus te geven, waarna de deur zal sluiten 
en weer vergrendelen(*) (indien een automatische vergrendeling is toegepast). 

 
(*) Waarschuwing: In geval van spanningsuitval, zal de automatische vergrendeling ontgrendelen en de 
deur met de hand bedienbaar zijn.  

 

2.2 Gebruik tijdens stroomuitval: 
Dankzij de lineaire motortechniek, en het ontbreken van een fysieke mechanische overbrenging zoals 
tandwielen en tandriemen, is de Evolve D1 in geval van stroomuitval zeer eenvoudig en licht met de 
hand te bedienen.  

 

2.3 Reinigen van de deur 

Om de deur te reinigen, druk op toets “Open” van de afstandsbediening om het programma “Open” te 

activeren en schuif de deur vervolgens naar elke gewenste positie. Zolang dit programma actief is, 

wordt de deur niet door de impulsgevers geactiveerd, en is de deur veilig te reinigen. Vergeet u niet na 

het reinigen van de deur weer het gewenste programma te activeren op de afstandsbediening! 

 

2.4 Beperkingen in gebruik 
Om onnodig risico voor gebruikers te voorkomen, dient bij toepassing van de Evolve D1 op een locatie 
waar een belangrijk deel van de gebruikers kinderen, ouderen, of minder validen betreft, een risico-
inventarisatie worden uitgevoerd om te waarborgen dat de juiste veiligheden, gebruiksinstructies en/of 
adviezen worden gefaciliteerd om het risico voor deze gebruikers te beperken.  

 

Sta niet toe dat kinderen spelen in de deuropening en in de ruimte waar de deur beweegt. Houdt de 

afstandsbediening buiten bereik van kinderen. 
 

Henderson Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan personen, dieren of 
voorwerpen als gevolg van het niet naleven van de in deze handleiding beschreven aanwijzingen . 

 

De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af (civiele of strafrechtelijke) voor niet-geautoriseerde 

wijzigingen aan het product, of het vervangen van onderdelen of componenten van de aandrijving met 

behulp van niet-originele of niet-geautoriseerde accessoires en onderdelen, die kan leiden tot een 

toename van de risico's en gevaar voor mensen. 

Het is streng verboden om door de fabrikant geleverde stickers of aanduidingen aan de aandrijving 
en de componenten en accessoires te verwijderen of wijzigen . 

 

Uitsluitend geautoriseerde technici is toegestaan de afdekkap van de aandrijving te openen en aan 
interne onderdelen te werken voor montage, service of onderhoud. De hoofdschakelaar op de voeding 
dient ten alle tijden uit te worden geschakeld alvorens aan de aandrijving te werken. 

 
Het is eindgebruikers niet toegestaan de afdekkap te openen en/of aan de interne onderdelen te 
werken. 
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3. RISICO INVENTARISATIE 
 

3.1 Identificatie van gevaarlijke gebieden 

Onderstaande afbeelding toon de risicogebieden van de schuifdeur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Zoals bepaald in de “Machinerichtlijn”, is de definitie:  

 
“Risicogebied”, elk gebied in of bij een machine waar, de aanwezigheid of 
blootstelling van een persoon, een risico vormt voor de veiligheid en 
gezondheid van die persoon.  

 

“blootgestelde persoon”, elke persoon die geheel of deels in een 
risicogebied staat of beweegt. 

 

Met betrekking tot het gebruik van deze aandrijving, wordt in onderstaande 
tekeningen het typische restrisico aangegeven met daarbij het risicogebied. 
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Stoten Klemmen 
 

 

 

 

 

 

Scharen Imklemming 
 

 

 

 

 

 

 

Snijden Haken 
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3.2 Restrisico 
 

Hoewel de Evolve D1 is ontwikkeld en ontworpen om veilige werking te garanderen, kunnen 
sommige restrisico’s nog steeds bestaan, zelfs nadat extra beschermings- en 
veiligheidsmaatregelen zijn genomen. 

 
Automatische schuifdeuren kunnen enig risico op stoten, klemmen, en andere potentiele 
gevaren hebben. Afhankelijk van de bouwkundige situatie op locatie, het deurtype en de 
veiligheidsaccessoires, kunnen deze risico’s mogelijk niet helemaal worden uitgesloten. 

 
In overeenstemming met de Europese norm, EN16361, moet het gebied waar de deur 
schuift beveiligd zijn om het risico van letsel te minimaliseren. Om deze risico’s te 
minimaliseren bij de Evolve D1, dienen de volgende veiligheidsmaatregelen te worden 
overwogen en toegepast: 
 

 De mogelijkheid van het toepassing van veiligheidssensoren om de 
aanwezigheid van personen en/of objecten in het schuifgebied te detecteren. 

 “Low energy” modus: Afhankelijk van de afmeting en gewicht van de deur wordt 
de snelheid van deur gereduceerd, om te waarborgen dat de kinetische energy van 
de deurvleugel wordt gereduceerd en de kracht waarmee een persoon of object 
wordt geraakt niet de toegestane waarden van genoemde norm overschrijdt.  

 Om de hoogste mate van veiligheid te garanderen, wordt bij toepassing in situaties 
waar een aanzienlijk deel van de gebruikers de risicogroep betreft, bij de Evolve D1 
beide voorgaande maatregelen toegepast. 

 

Een gekwalificeerde installateur dient de correcte montage, instellingen, afstelling, 

ingebruikname en werking van de veiligheidssensoren en/of “low energy” modus te 

verifiëren. Dit dient altijd in overeenstemming, maar niet beperkt tot, de bovengenoemde 

norm te zijn. 
 

 

4. PROBLEEMOPLOSSEN 

Als de deur open of dicht blijft, controleert u dan onderstaande aanbevelingen alvorens de 

servicedienst in te schakelen: 
 

 Is er stroom aanwezig?: Controleer of de AAN/UIT schakelaar op AAN staat 

 Is het juiste programma actief?: Controleer of de deur beweegt in het programma 

“Automatisch”. 

 Is de deur niet geblokkeerd door objecten of vuil onder de deur of in het 

schuifgebied?: Indien een obstructie in het schuifgebied aanwezig is, verwijder 

deze en wijzig het programma met de afstandsbediening naar “Open” en weer 

naar “Automatisch” om normaal gebruik te herstellen. 
 

Als na controleren van deze punten de deur nog steeds niet beweegt wanneer deze 

geactiveerd wordt, neemt u contact op met een service monteur.  
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5. TECHNISCHE SPECIFICATIES 
 

Mechanische kenmerken 
 

Belangrijkste kenmerken Doorgangsbreedte (mm): 700 - 1400 Lengte

van de aandrijving (mm): 1250 - 2850

Opening snelheid: instelbaar tussen 200 en 800 mm/sec. 

Sluitsnelheid: 200 mm/sec EN16005 “Low Energy” 

Gewicht van de aandrijving: 8-10 Kg.

Afmetingen aandrijving 60 mm hoogte x 65/70mm diepte (afhankelijk vd uitvoering) 

Deurvleugel gewicht Min. 5kg - Max. 80 kg.

Overige kenmerken Geluid < 50dB

Gebruik - continu

Aantal cycli - max. 50.000 per jaar

Instelbare parameters Openings richting: rechts of links 

“Low energy” of normale modus 

Open snelheid

Sluitkracht

Omkeergevoeligheid 

Openhoudtijd

 

Electrische kenmerken 

 

Stroomvoorziening 230 V CA - 50/60 Hz 

Vermogen (nominaal / piek): 3A / 5A 

Zekering: 2A 

Voedingskabel: 3x1,0 mm2. Lengte 2m 

Energieverbruik In beweging: 80W 

Max (0,2 sec): 150W 

In rust: 5W 

Motor Type: Linear LSMPM (Liniear Synchroon Motor met 

Permanent Magneten) 

Aantal polen: 3   Afstand polen: 50 mm Aantal fasen: 3 

Voltage: 24V DC 

Permanent neodymium 

magneten kracht <100 N 

Besturing Bewegingscontrole door besturing met “field oriented 

control” (FOC) 

Automatisch “inleren” van de opening 

Draadloze communicatie via Bluetooth 

Accessories Voltage: 24V CC 

Stroom: 1A 

Gebruikstemperatuur 
 

Min: 5ºC - Max: 40ºC 
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6. AANDRIJVING CE DECLARATIE FORMULIER 
 

CONFORMITEITSVERKLARING 

 

Richtlijn 2006/42/CE  -Machine Richtlijn- 

 

We hereby declare, under our sole responsibility, that the product and model described 

herein is conform to the essential health and safety requirements as described in the 

following directives issued by  the European Council for the harmonization of the legal 

norms in all countries members of the European Union: 

 

Product:                     Automatic guide for internal sliding door 
 

Model:                 Evolve D1 

 

Directives and 

standards: Directive 2006/42/CE on machinery 

¡g¡ EN ISO 12100: 2012 

¡g¡ EN ISO 13857: 2008 

Directive 2004/108/CE – “Electromagnetic Compatibility (EMC)” 

¡g¡ EN       61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 

¡g¡ EN    61000-3-3:2008 

¡g¡ EN    61000-6-1:2007 

¡g¡ EN      61000-6-3:2007+A1:2011 
 

Directive 2004/95/CE – “Safety of low voltage electrical appliances” 

¡g¡ UNE    EN   60335-1:2012+A11:2014 
 

The CE mark is attached to each product, indicating its compliance with the above 

mentioned directives and norms. This declaration of conformity applies only when the 

installation and commissioning of the machine described herein has been made according 

to the manufacturer’s installation, user and maintenance manual. 

 


