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18.2)  DIGITALE PROGRAMMERINGSEENHEID ET-DSEL – GEBRUIK ALS PROGRAMMAKEUZESCHAKELAAR
De digitale programmeringseenheid ET-DSEL kan geïnstalleerd worden in de installatie om door de gebruiker gebruikt te worden als 
programmakeuzeschakelaar, als alternatief voor de mechanische EV-MSEL keuzeschakelaar, als men over een completer instrument 

Om de werking van ET-DSEL als programmakeuzeschakelaar in te schakelen moet de functie F01 OFF ingesteld worden (zie par. 
"Instelling functies").

Door op de knop  te drukken, kan de werkwijze van de automatische deur gekozen worden.
Telkens wanneer op de knop gedrukt wordt, gaat men van een bepaald werkprogramma naar het volgende 
over.

Hieronder worden de werkprogramma's beschreven die geselecteerd kunnen worden met de knop  .

Automatisch eenrichtingsprogramma alleen uitgang
Om de detectie bij binnenkomst op de ingang Externe radar buiten te sluiten.

Programma deur geopend
De deur blijft stilstaan in de volledig geopende positie.

Deur handmatig vrij
De automatische werking is uitgeschakeld en de deur kan handmatig geopend worden.

Weergave controlelampje voeding
De aanwezigheid van het symbool  betekent dat de netvoedingsspanning aanwezig is en dat 
de batterij, indien aanwezig, werkt.
De aanwezigheid van het symbool  betekent dat de netvoedingsspanning niet aanwezig is 

staat bevindt.
De aanwezigheid van het symbool  met netvoedingsspanning betekent dat de batterij 
beschadigd is.
In dit geval laat de zoemer van de centrale een pieptoon klinken voorafgaand aan iedere 
opening van de deur gedurende 10 cyclussen (indien functie F08 OFF is), of gaat de deur open 
en blijft geopend (indien functie F08 ON is).
De aanwezigheid van het symbool  zonder netvoedingsspanning betekent dat de noodbatterij 
opraakt.

Automatisch tweerichtingsprogramma
De deur gaat automatisch open bij de activering van ieder openingscommando.

Automatisch eenrichtingsprogramma alleen ingang
Om de detectie bij naar buitengaan op de ingang Interne radar buiten te sluiten.

Programma Nachtvergrendeling
De deur kan alleen geopend worden met de ingang OPEN, of met de ingang START (indien 
ingeschakeld door de functie F38 = ON), of met de radiobesturing als de radio-ontvanger EN/RF1 
geïnstalleerd wordt.
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Functie van de andere knoppen die zich op het paneel van de programmakeuzeschakelaar ET-DSEL bevinden

BEPERKTE WINTEROPENING
Om een beperking van de doorgangsruimte te verkrijgen.
Druk, om de beperkte winteropening te activeren, een keer op de knop ;
het symbool  dat op het display staat, geeft aan dat de functie actief is.

De beperkte winteropening werkt in de automatische tweerichtings-, eenrichtings- en deur open-
programma's. 
Druk opnieuw op de knop  om de beperkte winteropening te deactiveren.

APOTHEEKOPENING
Om de opening van de deur van enkele centimeters te verkrijgen.
Druk , om de apotheekopening te activeren, op de knop F2 waarna het symbool F2 op het display 
ingeschakeld wordt.
Om de apotheekopening te deactiveren

Commando opening deur
Door op de knop F1 te drukken, wordt alleen de opening van de deur in de automatische 
tweerichtings- en eenrichtingsprogramma's verkregen (indien functie F38= ON en F39= OFF).
Door op de knop F1 te drukken, wordt de opening van de deur in alle werkprogramma's verkregen, 
zowel automatisch als in nachtvergrendeling (indien functie F39= ON).

Bericht "GEPROGRAMMEERD ONDERHOUD"
Als het display het bericht "GEPROGRAMMEERD ONDERHOUD" toont, dient u zich tot het 
geautoriseerde assistentiecentrum te wenden om een onderhoudsingreep op de installatie aan 
te vragen.

Dit wordt alleen gebruikt als de digitale programmeringseenheid ET-DSEL twee 
automatische deuren beheert

Wanneer men zich in het hoofdscherm van het werkprogramma bevindt, dient de knop F3 om van 
deurautomaat 1 naar deurautomaat 2 over te gaan en omgekeerd.

Rechtsboven op het display verschijnt het nummer 1 wanneer deurautomaat 1 geselecteerd wordt 
en verschijnt het nummer 2 wanneer deurautomaat 2 geselecteerd wordt.

Selecteer het deurautomaat nummer van de automatische deur waarop men het werkprogramma 
wilt instellen.


