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1. INTRODUCTIE

Beste afnemer: 

Bedankt voor de aanschaf van de EVOLVE -D1 automatische liniaire schuifdeurbeslag van Henderson. 

Henderson biedt producten aan die met een hoge kwaliteit zijn geproduceerd en ontworpen, zodat het product 
geleverd wordt met de beste kwaliteit alsmede een vriendelijke ervaring en gemakkelijke installatie. 

Deze installatie instructie omvang belangrijke en noodzakelijke informatie voor een goede en veilige installatie, 
gebruik en onderhoud van deze liniaire motor. Lees voor het gebruik deze installatie instructie goed door.

2. OVERZICHT 

Deze installatie instructie is geschikt voor de montage, gebruik en onderhoud van de Evolve -D1, ontworpen voor 
een enkele interne deur toepassing.

2.4. Installatie voorschriften 
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2.1. Waarschuwing  

Voordat u het schuifsysteem in gebruik neemt, is het belangrijk dat u deze installatie instructies zorgvuldig 
doorleest.

Deze instructie is ondereel van het schuifsysteem en dient bij de klant of eindgebruiker te blijven.

De Evolve D1 schuifsysteem is ontwikkeld voor de professionele markt. 

Om schade te voorkomen aan mens, dier op andere objecten, de installatie moet door erkende installateurs 
worden uitgevoerd, die beschermende kleding draagt en voorzien van het juiste gereedschap. 

Eenmaal geïnstalleerd de Evolve D1 is een uniek systeem zoals beschreven in de Directive 2006/42/CE on Ma-
chinery 

De komplete risico-analyse voor gezondheid en veiligheidsbenodigdheden (zoals beschreven in Annex I  van de 
genoemde Directive on Machinery), zal alleen van toepassing zijn als:  

 Als de installatie volgens de instructies zijn uitgevoerd. 
 The type of installation corresponds to that described in the manual 

Henderson behoudt het recht om producten aan te passen zonder vooraf advies. De tekeningen en omschrijvingen 
in deze handleiding zijn dan ook als indicatief bedoeld. 

Alle informatie in dit document is vooraf gecontroleerd, echter Henderson neemt geen verantwoordelijk over 
eventuele (druk)fouten.

 

2.2. Algemene normen 

De Evolve D1 is ontwikkeld voor:  

 

Alleen voor geautomatiseerde enkele binnendeuren en kunnen daardoor niet gebruikt worden anders dan 
beschreven in deze handleiding.
Volgens alle punten beschreven in Directive EN16005 “Automatic pedestrian doors, Safety in use” en Direc-
tive EN16361 “Power operated pedestrian doors –Product standard, performance characteristics”.

 Voor een maximaal deurgewicht van 80kg per deur.
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Henderson wijst alle verantwoordelijkheid af voor beschadiging aan personen, dieren of andere objecten 
wanneer:

 Niet geïnstalleerd of in gebruik genomen volgend de daarbij horende instructies. 
 Het product anders wordt toegepast dan beschreven. 
 De onderdelen of accessoires niet geschikt zijn voor het schuifsysteem. 
 Verwijdering van stickers, labels of andere indicatoren op het systeem..  
 Staande in de opening van de automatische deur of het uitvoeren van taken in de buurt van 

onderdelen die in beweging zijn.

2.3. Aanbevelingen

Alle Evolve D1 systemen worden geleverd met een sticker. Bij calamiteiten refereer de data op deze 
sticker.

Voordat u het systeem gaat installeren controleer of u hebt gekregen wat u heeft gekocht en dat er geen 
beschadigingen zijn. 

Voorkom condens van water in de verpakking tijdens de opslag. Houd het systeem in de verpakking tot 
aan montage.

 
 

 

 

2.4. Installatie benodigdheden  

 De stroomkabel dat verbonden wordt met geleverde kabel moet een sectie hebben van minimaal 2,5 mm²

 Voor een goede werking, het systeem moet 3 niveau's waterpas zijn.  

     Controleer de geleider op de vloer dat er geen wrijving is en dat de deur verticaal is uitgelijnd.   

 

Muur zijde Bovenkant             Deur
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2.6. Garantie 

De garantie voor de EVOLVE D1 vervalt als:   

 De installatie, gebruik of onderhoud niet voldoet aan de instructies in deze handleiding. 
     Gebruik van niet originele onderdelen, accessoires of electronische systemen die niet door                                                    
Henderson zijn geleverd of geadviseerd. 

2.7. Verwijdering en recycling 

Denk aan het milieu bij het verwijderen van de verpakking. 

Denk aan recycling van materialen.

 

Benodigdheden

Waterpas	 	 	 	 Boor Sleutel 10&13

Inbus 4&5 	 	   Schroevendraaier 	 	 Schroevendraaider voor stroom

2.5.
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1. EVOLVE - D1 overzicht

  1   Hoofdprofiel
  2   Lineair motor
  3   Loopwagens
  4   Besturing unit 
  5   I/O aan/uit knop
  6   Motor besturing
  7   Permanente magneten
  8   Eind stops
  9   Eind kapjes
10   Aluminium afdekkap
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CONTROLEER DE SCHUIFRICHTING EN LENGTE

Rechts openend
(gezien vanuit het beslag)

Links openend
(gezien vanuit het beslag)

Om de raillengte in te korten, zie ANNEX 1

2. 
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3. OPSTELLING
3.1. Meet de openingsbreedte en -hoogte

Legend:
DL = Raillengte
OH = Openingshoogte
OW = Openingsbreedte
CW = Zuivere doorgang  
SW = Deurbreedte       
TD = Schuiflengte       
D1/D2 = Overlap
D3 = Vinger bescherming
Ax = Rail Overlap

DL = (2xCW) + (3xD1) + A1 + A2
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3.2. Voorbereiding

D1    = Deur overlap
A1/A2 = Rail overlap

Montage muur Montage op ijzeren balk

DIN 7991 M6x20     
(Aanbevolen)

	
DIN 7982  4/5x25
(Aanbevolen)	 DIN 6923 M6

(Aanbevolen)

 

125     d          d         d         d         d         d        d        d        d        d

b

    

Ø6

D1+A1/A2

a
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nº5

nº10

125 200

125

d=200 mm

REBI01
Stempel



3.3. Modellen

Hout	 	 	 	 Glas 

50*

* Aanbevolen

12

10

Als je Evolve-D1 installeert tegen een stalen balk, boor de gaten dan NIET met het profiel Dit systeem werkt met 
magnetische lineaire motoren, wat betekend dat er magneten langs het frame lopen. Als je gaten gaat boren, 
zal de boor / bit vast blijven zitten op de magneten. Dit kan schade veroorzaken. Gelieve de gaten te boren, na 
het aftekenen en lig de Evolve-D1 apart van het gereedschap.
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3.4. Positie schakelaar en Power supply

- Schakelaar

- Power supply 

13

REBI01
Stempel



4.1. Monteer de deur-adapter
4. MONTAGE DEUREN

SW  = Deurbreedte
LPH = Adapter lengte

50mm 100mm =

SW

100mm 50mm= = = =

LPH=SW-10 mm

5 mm

100
50

50

5

5

SW

5 mm

LPH=SW-10

100
100

100
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4.2. Monteer de loopwagen-bevestiging

225 

225 mm 

SW

225 mm 
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4.3. Positie loopwagens

Met of zonder slot
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4.4. Monteer de deur aan de loopwagens
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Hoogte

Diepte

4.5. Deurhoogte afstellen    

M
ax

. 1
5 

m
m

M
in

. 5
 m

m

Min. 8 mm

Max. 23 mm

18

De moeren die de loopwagen aan de motor bevestigen en de moeren die de loopwagens aan de deur bevestigen
moet NIET extreem vast gedraaid worden. Gewoon vast is vast. Als de moeren te vast zitten, de kracht kan de
loopwagens optillen en mogelijk gevolg tot schade aan de loopwielen.
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4.6.Laatste afstelling
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Wanneer je de deur monteert aan de loopwagens, dan zullen deze een beetje doorbuigen door het gewicht van 
de deur. Als de voorste loopwagen gekoppeld is aan de motor, komt de motor een beetje naar beneden door de 
loopwagen. Het gevolg is dat er meer ruimte ontstaat tussen de motor en de magneetvelden, waardoor de mo-
tor minder kracht heeft. Het is belangrijk dat de motor dezelfde afstand heeft over het gehele traject met de 
magneetvelden.  Na het installeren van de deur op de loopwagens moet je de moer LOS draaien tussen de 
loopwagen en motor. De deur een beetje heen en weer bewegen (dit zorgt er voor dat de motor terugkomt in 
zijn originele positie) en daar de moer weer vastdraaien.

Zonder deze laatste aanpassing
zal het systeem niet goed
werken.
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5.1. Montage automatisch slot (optie)
5. MONTAGE van ACCESSOIRES

20

Inbus nº41 2 

3

1mm

0mm

4
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6. BEDRADING en INBEDRIJFSTELLING              

6.1. Montage stroomkabel
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 V+
 0V
 A2

 V+
 0V
 A1

Zorg ervoor dat er geen spanning op het systeem staat 
voordat u verbinding maakt met het moederbord.

Binnenkant (toegang) Switch:

Buitenkant (toegang) Switch:

6.2. Drukknop
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6.3. Sensor 
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Binnenkant (toegang) Sensor: Buitenkant (toegang) Sensor:

Zorg ervoor dat er geen spanning op het systeem staat 
voordat u verbinding maakt met het moederbord.

 V+
 0V
 R1
 R2
 S1
 S2
 T1
 T2T1

T2

 V+
 0V
 R1
 R2
 S1
 S2
 T1
 T2T1

T2

Supply

Movement

Safety

Test

Supply

Movement

Safety

Test
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6.4. Auxiliar aansluiting (Optie)

Evovle D1 is in staat om enkele interfaces te beheren. 
Als u deze verbindingen moet uitvoeren, neem dan 
contact op met uw distributeur.

Zorg ervoor dat er geen spanning op het systeem staat 
voordat u verbinding maakt met het moederbord.
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1 2

3

6.5 Afstandbediening is voor instelfuncties !

Afstandsbedieningen aansluiten:
1.    Zet de schakelaar aan - ON

2.    Druk op de ontvangstknop tot oranje 
LED begin te knipperen (10s)

3.    Druk op de afstandsbediening.

4.    Herhaal stap 2 en 3 voor meerdere 
afstandsbedieningen.

Verwijderen afstandsbediening:
1. Druk op de ontvangstknop tot oranje LED stop met knipperen (ca. 20 s)

AUTOMATIC mode
Elke keer bij een bediening (drukknop, sensor etc.) zal de 
deur open gaan en sluiten bij de ingestelde tijd. Bij deze 
stand kan je ook de "Push & Go" functie gebruiken. Een 
klein zetje aan de deur en deze zal vanzelf open gaan.

EXIT only / ACCESS control 
mode
De bediening aan de binnenkant van de deur blijft actief, 
maar aan de buitenkant niet. De belangrijkste toepassing
is om te voorkomen dat mensen de deur activeren
van buitenaf. Het wordt sterk aanbevolen
om de deur uit te rusten met een automatisch slot voor
gebruik van een apparaat voor toegangscontrole, zoals 
een kaartlezer, toetsenbord of vingerafdruklezer.

CLOSED mode
De deur zal sluiten en blijft in deze positie. Als 
deur is voorzien van een slot (optie), zal deze 
gesloten blijven in deze positie. Als dit niet het 
geval is, dan werkt het als een handmatige 
schuifdeur.

Zet de schakelaar aan
Druk op de ontvangstknop (ca. 10 s)

Druk op een knop van de afstandsbe-
diening

ORANJE LED 
bij ontvangst-

knop

Note:
- Een bediening
kan meerdere syst-
emen bedienen.
- Een systeem kan 
meerdere bedie-
ningen hebben (10 
max).

Afstandsbediening opties:

OPEN mode

     Bedieningsopties:

handmatige schuifdeur.

OPEN mode
De deur  blijft open staan en kan gebruikt worden 
als een handmatige schuifdeur.
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6.6. Configuratie van de basis parameters

Alle parameters die bij Evolve D1 aangepast kunnen worden, wordt 
uitgevoerd volgens het hieronder beschreven proces.

Om een parameter te wijzigen, moet u de modus openen. U kunt het 
invoeren door de (+) en (-) knoppen tegelijkertijd langer dan 5 secon-
den ingedrukt te houden.

Om een parameter te wijzigen, moet de ENT-knop zijn geselecteerd.

Modus wijziging: Het menu ‘0’ maakt het mogelijk de modus te wijzigen. Om de 
wijziging door te voeren moet u het submenu openen door op de ENT-knop te 
drukken, u moet de gewenste code selecteren (scherm met knipperend cijfer) en 
op ENT drukken om de wijziging vast te leggen. Standaarwaarde '0'.

‘0’. Selectie naar automatisch modus. 
‘1’. Selectie om te openen.
‘2’. Selectie om alleen modus af te sluiten. 
‘3’. Selectie naar gesloten modus.
‘4’. Selectie naar cyclische modus.

REBI01
Stempel



27
(*) De openingssnelheid kan alleen worden aangepast in "normale modus" en de snelheid is afhankelijk van 
het deurgewicht en de vrije opening. In "laag energie"-modus wordt de snelheid bepaald door de operator zelf, 
om de openings- / sluitkracht aan te passen volgens EN160005

Wijzig de open tijd: Menu ‘1’ wijzigt de tijd waarop de deur open blijft, voordat deze 
wordt gesloten. Om de wijzigingen door te voeren moet u het submenu openen door op 
de ENT-knop te drukken, u moet de gewenste code selecteren (scherm met knipperend 
cijfer) en op de ENT drukken om de wijziging vast te leggen. (*)Standaardwaarde is '0'.

‘0’. Houd de open tijd minimaal ,ongeveer 0 seconden.
‘1’. Houd de open tijd laag, ongeveer 2,5 seconden.
‘2’. Houd de open tijd hoog, ongeveer 5 seconden.
‘3’. Houd de open tijd maximaal, ongeveer 10 seconden.

Wijzig openingssnelheid: Menu ‘2’ maakt het mogelijk om de openingssnelheid te wij-
zigen. Om de wijziging door te voeren, moet u het submenu openen door op de ENT-
knop te drukken, u moet de gewenste code selecteren (scherm met knipperend num-
mer) en op ENT drukken om de wijziging vast te leggen. (*)Standaardwaarde is '2'.

‘0’. Openingssnelheid tot een minimum. 
‘1’. Openingssnelheid laag.
‘2’. Openingssnelheid hoog.
‘3’. Openingssnelheid maximaal.

Wijzig sluitsnelheid: Menu ‘3’ maakt het mogelijk de sluitsnelheid te veranderen. Om 
de wijziging door te voeren moet u het submenu openen door op de ENT-knop te 
drukken, u moet de gewenste code selecteren (scherm met knipperend nummer) en op 
ENT drukken om de wijziging vast te leggen. (*)Standaardwaarde '0'.

‘0’. Sluitsnelheid tot een minimum. 
‘1’. Sluitsnelheid laag.
‘2’. Sluitsnelheid hoog.
‘3’. Sluitsnelheid maximaal.

Wijzig Energiemodus: Menu ‘4’ wijzigt de energiemodus om de deur in 'Laag energie-
verbruik' pf ' Hoog energieverbruik' te zetten, zie verordening EN16005 voor meer infor-
matie over het gebruik volgens de energie van de deur. (*)Standaardwaarde '0'.

‘0’. Energy level to ‘High Energy’. 
‘1’. Energy level to ‘Low Energy’.

Wijzig pulsmodus: Menu ‘5’ maakt het mogelijk om van pulsmodus te veranderen. Om 
de wijziging door te voeren, moet u het submenu openen door op de ENT-knop te 
drukken, u moet de gewenste code selecteren (scherm met knipperend nummer) en op 
ENT drukken. om de wijziging vast te leggen. (*)Standaardwaarde '0'.

‘0’. Mode puls: Elke puls opent de deur en sluit weer.
‘1’. Mode bistabiel: Elke puls verandert de toestand van de deur, de eerste puls 
gaat open en de tweede puls sluit.
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Wijzig Push&Go: Menu ‘6’ kan men de Push&Go aanpassen. Om de wijziging 
door te voeren, moet u het submenu openen door op de ENT-knop te drukken, u 
moet de gewenste code selecteren (scherm met knipperend cijfer) en op ENT 
drukken om de wijziging vast te leggen. (*)Standaardwaarde '0'.

‘0’. Push&Go Puls: Wanneer de deur handmatig 5cm wordt bewogen, gaat 
de deur automatisch open en sluit automatisch.
‘1’.  Push&Go Bistabiel: Wanneer de deur handmatig 5cm wordt bewogen, 
gaat de deur open en blijft open tot hij 5cm beweegt, zodat deze weer sluit.

Wijzig beperkte opening: Menu ‘7’ maakt het mogelijk om de lengte van de 
opening te veranderen. Om de wijziging door te voeren, moet u het submenu 
openen door op de ENT-knop te drukken, u moet de gewenste code selecteren 
(scherm met knipperend cijfer) en op ENT drukken om de wijziging vast te 
leggen. (*)Standaardwaarde '0'.
‘0’. Normale opening: De deur gaat over de hele lengte open. 
‘1’. Beperkte opening: de gaat half open.

Wijzig openingbeweging: Met menu ‘8’ kunt u de beweging aanpassen van de 
defintieve opening van 0-8. Als de beweging trilt, moet u de waarde verlagen, als 
het te hard gaat juist verhogen. Om de wijziging door te voeren, moet u het sub-
menu openen door op de ENT-knop te drukken, u moet de gewenste code se-
lecteren (scherm met knipperend nummer) en druk op ENT om de wijziging vast 
te leggen. (*)Standaardwaard '4'.

Wijzig sluitbeweging: Met menu ‘8’ kunt u de beweging aanpassen van de 
defintieve sluiting van 0-8. Als de beweging trilt, moet u de waarde verlagen, als 
het te hard gaat juist verhogen. Om de wijziging door te voeren, moet u het sub-
menu openen door op de ENT-knop te drukken, u moet de gewenste code se-
lecteren (scherm met knipperend nummer) en druk op ENT om de wijziging vast 
te leggen. (*)Standaardwaard '4'.
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Wijzig openingsrichting: Met menu ‘96’ kunt u de openingsrichting instellen. 
Om de wijziging door te voeren, moet u het submenu openen door op de ENT-
knop te drukken, u moet de gewenste code selecteren (scherm met knipperend 
nummer) en op ENT drukken om de wijziging vast te leggen.

‘0’. Opening naar links. 
‘1’. Opening naar rechts.

Wijzig Bluetooth modus: Met menu ‘97’ kunt u de Bluetooth-pairingmodus in-
stellen. Om de wijziging door te voeren, moet u het submenu openen door op de 
ENT-knop te drukken, u moet de gewenste code selecteren (scherm met knip-
perend nummer) en druk op ENT om de wijziging vast te legen.

        ‘0’. Werkmodus.
‘1’. Koppelingsmodus.

Fabrieksinstellingen: Met menu ‘98’ kunt alle parameters terugzetten naar fa-
brieksinstelling. Om de wijziging door te voeren, moet u het submenu openen 
door op de ENT-knop te drukken, u moet de gewenste code selecteren (scherm 
met knipperend cijfer) en op ENT drukken om de wijziging vast te leggen.

Parameter lezen: Met menu ‘99’ kunt u enkele parameters lezen. Om elke pa-
rameter te elzen, moet u het submenu openen door op de ENT-knop te drukken, 
u moet de gewenste code selecteren (scherm met knipperend nummer) en op 
ENT drukken om de wijziging vast te leggen.

 ‘0’. Lees het totale aantal cycli. 

 ‘1’. Lees de werkelijke temperatuur af.

  ‘2’. Lees het werkelijke vleugelgewicht af.

 ‘3’. Lees de softwareversie.

 ‘4’. Lees opstarttijden.

 ‘5’. Lees de totale lengte van de vrije breedte af.
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LED MEM
MEM

6.7. Zelf-lerend

1. Druk op de MEM knop totdat de MEM LED turns AAN gaat en laat de knop vervolgens los.

2. Wacht tot de MEM LED knippert.

3. Zodra de MEM LED begint te knipperen, drukt u op de MEM knop en het proces begint.

Dit proces moet elke keer dat de deur wordt geinstalleerd
worden uitgevoerd.

DE BEWEGING VAN DE DEUR TIJDENS HET PROCES NIET AANRAKEN OF
VERHINDEREN.

4. De zelfaanpassing is voltooid wanneer de deurbeweging stopt.

5. Op dit punt kan de deur normaal functioneren.
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7. BESCHRIJVING ELECTRONISCHE INDICATOREN

I/O ACCESSORIES
CONTROL BOARD

I/O ACCESSORIES CONTROL BOARD 

LED Bluetooth

LED Interior Sensor

LED Exterior Sensor

LED Interior Switch 

LED Exterior Switch

ON als het systeem goed wordt aangedreven

ON bij opstarten, snel knipperen in koppelingsmodus, langzaam 
knipperen bij verbinding en UIT bij correctie verbinding.

ON wanneer veiligheid/beweging actief signaal wordt gede-
tecteerd, anders OFF

ON wanneer veiligheid/beweging actief signaal wordt gede-
tecteerd, anders OFF

ON wanneer een actief signaal wordt gedetecteerd, anders OFF

ON wanneer de modus voor sluiten / verlaten actief is en
 het slot is ingeschakeld

LED Sensor Lateral

LED Lock

LED 
Bluetooth

LED 
Int. Sens.

LED 
Int. Switch. 

LED 
Power

LED 
Ext. Switch. 

LED 
Int. Sens.

LED 
Bluetooth

LED Lock

ON wanneer een actief signaal wordt gedetecteerd, anders OFF

OmschrijvingLEDs status

LED Power

LED Lock
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i.

ii.

iii.

iv.

Alle foutcodes worden knipperend 
weergegeven op het motordisplay

Fout 1 - Code 01 knippert: Het systeem heeft een overstroom gedetecteerd, start de 
het systeem opnieuw en als de fout aanhoudt, neem dan contact op met uw dealer en 
geeft de foutcode door.

Fout 2 - Code 02 knippert: Het systeem heeft een encoderfout gedetecteerd,        
controleer of de motor magneten heeft tijdens de hele beweging, zo niet, herstart dan 
het systeem en als de fout aanhoudt, neem dan contact op met uw dealer met         
vermelding van de foutcode.

Fout 3 - Code 03 knippert: Het systeem heeft een gewichtsfout gedetecteerd,        
controleer of de deur niet zwaarder is dan 80kg. De wrijving van de vloergeleider niet   
buitsporig is en de deur met de hand bewogen kan worden.

Fout 4 - Code 04 knippert: Het systeem heeft een overtemperatuurfout gedetecteerd, 
controleer of het zich niet in een omgeving bevindt met een temparatuur hoger dan     
40 ºC.
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v.

vi.

vii.

viii.

ix.

 
xi.

 

 

xii.

x.

Fout 5 - Code 05 knippert: Het systeem heeft een overspanningsfout 
gedetecteerd.

Fout 6 - Code 06 knippert: Het systeem heeft een fout gedetecteerd in de Bluetooth-
communicatie tussen de IO-Acc en de driver.

Fout 7 - Code 07 knippert: Het systeem heeft een fout in de interne elektronishce klok 
gedetecteerd, herstart het systeem en als de fout aanhoudt, neem dan contact op met 
uw dealer en geeft de foutcode door.

Fout 8 - Code 08 knippert: Het systeem heeft een fout ontdekt in het interne niet-
vluchtige geheugen van de elektronica, herstart het systeem en als de fout aanhoudt, 
neem dan contact op met uw dealer met vermelding van de foutcode.

Fout 11 - Code o1 knippert: Het systeem heeft een obstakel gedetecteerd tijdens het 
openen van de deur.

Fout 12 - Code o2 knippert: Het systeem heeft een obstakel gedetecteerd tijdens het 
sluiten van de deur.

Fout 9 - Code 09 knippert: Het systeem heeft een fout gedetecteerd in het interne 
programmageheugen van de elektronica, herstart het systeem en als de fout aanhoudt, 
neem dan contact op met uw dealer met vermelding van de foutcode.

 
Fout 10 - Code 10 knippert: Het systeem heeft een hardware-overstroom gede-
tecteerd, herstart het systeem en als de fout aanhoudt, neem dan contact op met uw 
dealer met vermelding van de foutcode.
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Installed by:

Company:  
Address:  
Zip code:  
City:   
Country:    
 
Contact:

  

Installation technician:    
 
Date of installation

   

 

 
Basic operation 

 
Complies 

Doesn’t 
comply 

Not 
applicable 

 
Comments 

Self-adjustment     
Push & Go     
Push button     
Remote control     

 
Operating modes 

 
Complies 

Doesn’t 
comply 

Not 
applicable 

 
Comments 

Automatic     
Open     
Closed     
Exit Only / Access control     

 
Mechanical/Electrical elements 

 
Complies 

Doesn’t 
comply 

Not 
applicable 

 
Comments 

Door leaf fixing and carriers     
Door movement area     
Interference with wall or frames     
Leaf is evenly leveled     
Distance between floor and leaf is 6 – 
10 mm 

    

Frictions     
End stops     
Door leaf status     
Locking device     

 
Adjustments 

 
Complies 

Doesn’t 
comply 

Not 
applicable 

 
Comments 

Revercing sensitivity     
Opening speed     
Hold-open time     

 
On power failure 

 
Complies 

Doesn’t 
comply 

Not 
applicable 

 
Comments 

The lock opens     
Works in manual mode     

 
Internal sensor 

 
Complies 

Doesn’t 
comply 

Not 
applicable 

 
Comments 

Movement area adjustment     
Presence area adjustment     
Presence timing adjustment     

 
External sensor 

 
Complies 

Doesn’t 
comply 

Not 
applicable 

 
Comments 

Movement area adjustment     
Presence area adjustment     
Presence timing adjustment     

 
Other activation and safety devices 

 
Complies 

Doesn’t 
comply 

Not 
applicable 

 
Comments 

Activation (pushbuttons, touch-less 
switch, access control etc.) 

    

Safety / protective guards     
 

Hand-over 
 

Complies 
Doesn’t 
comply 

Not 
applicable 

 
Comments 

Cleaning     
User manual is handed over to  
the end user 

    

The end user has been informed about 
the Evolve D1’s functions  

    

Maintenance manual is handed over to 
the owner 

    

 

 
 
 

 
 

End user:  Operator serial number: ____________  
Address:  
Zip code:  
City:  
Country:   
    

 

7. EVOLVE D1 INSTALLATION CHECKLIST

REBI01
Stempel



35

   
INSTALLATION CE DECLARATION OF CONFORMITY  
(Directive 2006/42/EC - Directive on Machinery)

 
 
Installer: 
 
Address: 
 
Declares that: 
  
Door description: 

(Model, type) 
 
Serial number:                                       Installed in (location): 
                                  (Serial number of EvoDrive)                                                                     (Client, address) 
 
�  The installation is conform to the requirements set in the Directive of Machinery 2006/42/EC 
  
�  The installation is conform to the specifications set in the following EC directives: 
        Directive 2004/108/EC on “Electromagnetic Compatibility (EMC)”  and amendments 
        Directive 2006/95/EC on “Low Voltage Directive” and amendments 

 
�  The installation is conform to the technical specifications set in harmonized standard 

EN16005 “Powered pedestrian doors – safety in use”  
 
�  I declare that the installation has been done following all the procedures set in this manual 

 
�  I declare that the installation has passed the final operation and safety check control of the 

automatic drive and all the elements associated to it. 
 

�  I declare that I have duly informed the end user on the user instructions for the correct and safe 
use of the product 

 
The following local and national norms and specifications have been applied. 
 
�  

  
____________________________________________________________ 

 
Date: 

 
Installers signature, written readably. 

 

 

LINEAR DRIVE STICKER – CE 
MARK 

INSTALLERS STAMP OR 
SIGNATURE 

8. 

TO
 B

E 
FI

LL
ED

 O
U

T 
B

Y 
TH

E 
IN

ST
A

LL
ER
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ANNEX 1
INKORTEN VAN DE RAILLENGTE
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Om de juiste lengte van rail te bepalen, bekijk de Autocad tekening van de juiste 
versie

Nieuwe raillengte

zonder
magneten

Optie 1	                             Optie 2

Magneten = 200 mm

125

250 

25 mm

40 mm

50 mm
80 mm

A

B

A

B
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Stuk zonder magneten = 200 tot 250mm

125 mm
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NOTITIES:
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