
Montagehandleiding (Evolve Magnetic - EM/G)

 2700 mmMax. deurhoogte

Technische gegevens

Max. deurbreedte

Max. deurgewicht

Max. deurdikte  10-12 mm

 100 kg

 1050 mm

2x Eindkap

1x Ondergeleider 2x Glaspatch

6x Slotbout voor wandprofiel

6x Wandbeugel 

(L=50mm)1x Evolve Magnetic systeem 

(L=2100mm)

10mm

1x Sleutel



 '
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* 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 Magnetic schuifdeursysteem mag alleen toegepast worden in de woning- of utiliteitsbouw. 

 Het systeem is ongeschikt voor andere toepassingen.

• Het Evolve Magnetic 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.

* 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 wetge- 

ving dienen te allen tijde gevolgd te worden.

* 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.

Richtlijnen en veiligheid

* Gebruikersvoorwaarden

Het Evolve Magnetic schuifdeursysteem is uitsluitend voor intern gebruik geschikt. De specificaties van Henderson die-

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

* Storingen

In het geval van een storing dient de stroom afgekoppeld te worden. Informeer direct bij de installateur.
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Stroomoverzicht: zie hieronder verschillende mogelijkheden m.b.t. de stroomaansluiting. 

Dit kan zowel aan de sluit- (A), als openingszijde (B).

LET OP: bij gebruik van een electronisch slot, dient de stoomaansluiting aan de openingszijde te zijn (B)

RL = Raillengte

OB = Openingsbreedte

OH = Openingshoogte

DB = Deurbreedte

DH = Deurhoogte

D = Overlap deur

A = Oversteek rail

IH - Installatiehoogte

DB = OB + (2x D)
DH = OH + (1x D) - 8 
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Overzicht tekeningen

Inbouw- / opbouwdoosStopcontactSchakelaar / bewegingsmelder

RL = 2100mm



1. Montage rail : schroef in de 6 voorgeboorde gaten !

Plafondmontage: IH = deurhoogte + 86mm (= bovenkant rail)

Wandmontage: IH = deurhoogte + 89mm (= bovenkant wandbeugel)

100mm

25mm

75mm

Monteer de beugels: slotbout van boven door de 

beugel en de moer aan de binnenkant van het 

systeem



2. Uitsparing glaspatch.

+

4. Vastdraaien3. Rubberen ring

2.  Ophangbout

6. Hang de glasdeur in de bevestigingplaatjes (zie rondje). De bevestigingplaatjes kan je 

horizontaal verschuiven tot de juiste positie. Plaats de glasgeleider en stel de deur af op de 

juiste hoogte.
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Android / Google

(neem  contact op met Henderson)

Connectie bluetooth

Algemene instellingen 

login:123456

Gebruikers instellingen

* Current max. instellen op 70

8. Dowload de app voor optimale installatie. (de app is voor installatie - NIET voor bediening van de deur)

De doorgang dient vrij te zijn van elk opstakel,  wanneer u de voeding in het stopcontact steekt zal de deur direct 

beginnen met inleren. De deur zal 1x en/of 2x open en dicht gaan, 1x langzaam en/of 1x snel met onderbreking. 

Test of uw aangesloten bedieningsopties naar behoren functioneren, anders controleer de aansluiting. 

De richting van open kan verkeerd zijn ingesteld. U kunt deze in de app (tab engineer) aanpassen.

7. De eindstop op de juiste plaats monteren en afsluiten met eindkapje (uitsparing is voor bedrading).

IOS / Apple



Unit   PrimeMotion

zwart   groen + wit

geel of groen  geel

rood   bruin

Schakelaar:

Unit   Bediening

zwart   blauw

geel of groen  bruin

Disclaimer

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.

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. he electricity supply must be isolated at its source 

before attempting installation or maintenance.

Zorg ervoor, voordat je met de montage van de bedrading begint, dat de stroomaanvoer is afgesloten.

Systeem bedrading: Rood:  24v stroom

   Zwart:  GND

   Groen:  Signaal

   Geel:  Signaal (geschikt voor slot)

   Wit:  Safety beam

   Bruin:  Bluetooth password reset

* Externe aansturingen

Bewegingsmelder:

* 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 erkende installateur uitgevoerd te worden. 

Bedradingen die niet gebruikt worden, graag beschermen met isolerende krimphoezen of tape naar gelang de 

toepassing. De groene en gele bedrading zijn beide voor het signaal, echter wanneer je de deur op slot zet, dan 

kan de aansluiting op groen niet de deur openen, de aansluiting op geel kan de deur openen en sluiten (slot).



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.

Installateur:

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 Magnetic is 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 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.

Voor meer informatie over onze producten,

zie: www.henderson.nl

Montagehandleiding (Evolve Magnetic - EM/G)


