DICTAMAT MultiMove
Modulair aandrijfsysteem

DICTAMAT MultiMove
Het aandrijfconcept conform machinerichtlijn
Het nieuwe aandrijfsysteem DICTAMAT
MultiMove zet de deurbranche op zijn
kop. Gebruikersvriendelijkheid en normconformiteit worden helemaal opnieuw
gedefinieerd!
- Extreem hoge flexibiliteit en aanpasbaarheid aan klantwensen door de
compleet modulaire opbouw
- Absoluut lichtlopende aandrijving,
zodat de deur ook bij stroomuitval handmatig bewogen kan worden, zonder
omslachtige elektromagneetkoppeling
- Geïntegreerde obstakelherkenning met lastafschakeling ook bij
AC-motoren voor verhoogde veiligheid
- Voldoet aan de eisen van de machinerichtlijn 2006/42/EG
De "fabrikant van de automatische deur",
lees "het bedrijf, dat een aandrijving
aan de deur monteert", wordt door de
machinerichtlijn een zeer hoge verantwordelijkheid opgelegd. Het aandrijfsysteem
DICTAMAT MultiMove wordt af fabriek ingesteld op de betreffende deurgegevens.
Hiermee wordt aan de vereiste remwegen
etc. voldaan, zonder dat ter plaatse tijdrovende instelwerkzaamheden nodig zijn.
En de tijdrovende afnametesten voor het
opstellen van de conformiteitsverklaring
worden hiermee aanzienlijk gereduceerd.

Systeemcomponenten

Aandrijving

Wormwielaandrijving met best haalbare vrijloop, verschillende overbrengingen, in meerdere stappen mogelijk

Motoren

Verschillende motoren, zowel DC als ook AC mogelijk

Krachtoverbrenging

Tandriem, ketting, tandheugel, arm voor draaideuren etc.

Overige componenten

Encoders, dempers voor brandveiligheid, vastzetting,
bevestigings- alsook montagetoebehoor etc.

Besturing

Modulaire opbouw met processor als basisbouwsteen,
verdere modules voor diverse motoren, brandveiligheid,
noodstroom, speciale functies etc.

© DICTATOR Productie B.V. • Energieweg 11 • NL-8304 AJ Emmeloord • Nederland
Tel. +31(0)527-613456 • Fax +31(0)527-698420 • E-Mail info@dictator.nl • 1024

Pagina 04.013.00

DICTAMAT MultiMove
Modulair aandrijfsysteem

DICTAMAT MultiMove
Flexibel, klantgericht, efficient
Tientallen jaren ervaring op het gebied van aandrijftechniek, in het bijzonder bij het
oplossen van speciale klantenwensen, stond centraal bij de ontwikkeling van het nieuwe aandrijfconcept DICTAMAT MultiMove. Doelstelling van de ontwikkeling was,
onze klanten een aandrijfsysteem te bieden, dat niets meer te wensen over zou laten.
Hiertoe behoort ook, dat het aandrijfconcept DICTAMAT MultiMove voldoet aan de
soms extreem hoge eisen van de machinerichtlijn 2006/42/EG. Dit maakt het
voor onze klanten, die de deur met de montage van de aandrijving tot een 'machine'
maken, mogelijk een inbedrijfsname met de voorgeschreven testen te verrichten met een
zo gering mogelijke moeite.

Wat beweegt MultiMove?

Het belangrijkste kenmerk van de DICTAMAT MultiMove is de aandrijving. Deze
is absoluut lichtlopend. En zelfs dan wordt nog voldaan aan de eisen die EN 12453
stelt op het gebied van extreem korte remwegen ook bij stroomuitval – door gebruik te
maken van het, voor dit toepassingsgebied, nieuwe condensatorprincipe.
Voor de gebruikers betekent dit: deuren laten zich zonder stroom probleemloos
handmatig bewegen, en dat zonder dat hierbij een dure aanvullende elektromagneetkoppeling vereist is of dat de deur omslachtig handmatig ontkoppelt en
later weer gekoppeld moet worden.
Het aandrijfconcept maakt het mogelijk, op basis van de interne modulaire opbouw,
met gelijke behuizingsafmetingen, verschillende ook meerfasige overbrengingen toe te
passen. Daardoor kan voor de meest diverse eisen altijd een optimale oplossing uitgedacht worden - en dat met standaard elementen! Het doorslaggevende voordeel: er
kan in veel gevallen een lichtere, energiebesparende motor ingezet worden, omdat
de modulaire aandrijving een optimale benutting van het motorvermogen garandeert.
Verder is de aandrijving geheel flexibel wat betreft de toe te passen motoren: DC,
AC; alles is mogelijk.
Net als het geoptimaliseerde prestatievermogen heeft ook de veiligheid van de
gebruiker, de bescherming van mens en materiaal, bij de DICTAMAT MultiMove de
hoogste prioriteit:
- Meest eenvoudige inbedrijfname met automatisische leerbeweging, die mogelijke fouten bij de inbedrijfname en inregelen zo goed als uit kan sluiten.
- Intelligente obstakelherkenning met lastafschakeling voor AC- en DC
- Normenconforme korte remwegen
De positieherkenning gebeurt in de regel d.m.v. een encoder met zeer hoge precisie,
zodat ook bij lange afstanden een absolute exacte positionering van de deur mogelijk is.
De krachtoverbrenging kan naar keuze met tandriem, ketting, tandheugel of bijv.
armen bij draaideuren etc. gebeuren.
Alle aandrijvingen uit de serie DICTAMAT MultiMove worden aangestuurd door een
eveneens modulair opgebouwde besturing, die optimaal aan de specifieke
toepassing kan worden aangepast.
De besturing heeft een standaard processor als basismodule, die voor alle aandrijvingen geschikt is. Alle verdere criteria zoals DC- of AC-motor, brandveilig, noodstroom,
bijzondere functies etc. worden door aanvullende modules gerealiseerd, die met de
basismodule vrij gecombineerd kunnen worden. De besturing wordt voor de betreffende
aandrijving af fabriek zodanig geconfigureerd, dat de "automatische deur" met de
aandrijving al verregaand aan de vereisten van de machinerichtlijn voldoet en bij de
inbedrijfname van de installatie slechts nog kleine aanpassingen nodig zijn. Daardoor
vervallen langdurige instelwerkzaamheden en de montage- en inbedrijfnamekosten worden drastisch gereduceerd. Verder biedt deze besturing de
mogelijkheid van een latere prestatie- en functieuitbreiding – zonder dat
hierbij de complete besturing vervangen moet worden.
Het nieuwe DICTAMAT MultiMove aandrijfconcept biedt optimale oplossingen
voor de meest uiteenlopende klantenwensen en garandeert een eenvoudige,
ongecompliceerde montage en inbedrijfname en waarborgt een langdurig
probleemloos en storingsvrij gebruik.
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DICTAMAT MultiMove - een aandrijfeenheid voor alles
Hoofddeel van het aandrijfsysteem DICTAMAT MultiMove is de reductiekast. Deze
kenmerkt zich door zijn extreem lichte vrijloop, dit betekent bij stroomuitval kan
de deur handmatig worden bewogen, zonder dat de aandrijfeenheid afgekoppeld
moet worden. Dit is ook een onvoorwaardelijke vereiste voor de toepassing van het
aandrijfsysteem bij branddeuren, die volgens de huidige voorschriften in Duitsland bij
alarm mechanisch gesloten moeten worden.

DICTAMAT MultiMove
aandrijfeenheid

De DICTAMAT MultiMove aandrijving is als wormwielaandrijving met meervoudige
overbrengingsmogelijkheid ontworpen. De aandrijving bestaat uit een aluminium gietbehuizing, waarin desondanks verschillende overbrengingsverhoudingen toegepast
kunnen worden.
Naast de flexibiliteit is de lichte vrijloop zijn belangrijkste kenmerk. Daardoor wordt
gelijkertijd een zeer hoge werkingsgraad bereikt, dat betekent dat de aandrijving de
motorkrachten zonder wezenlijke verliezen overbrengt. Daarom kunnen ook al bij motoren met gering vermogen hoge aandrijvingskrachten worden gegarandeerd.

Motor
DC/AC

Technische gegevens

Aandrijfwijze

Wormwielaandrijving

Overbrengingsverhouding "i"

20, 27, andere overbrengingen op aanvraag mogelijk

Verminderde
wrijving

Voorbeeld: deurgewicht 800 kg
Kracht voor bewegen zonder aandrijving: 60 N
Kracht voor bewegen met overbrenging i=20: 80 N
Kracht voor bewegen met overbrenging i=27: 110 N

Materiaal behuizing

Aluminium gegoten

Aansluitbare motoren

DC, AC

Brandbeveiliging

Instelbare en gecontroleerde sluitsnelheid door radialdemper LD bij mechanisch sluiten

Rem

Electromagneetrem, zonder stroom lichtlopend; bij
stroomuitval kortstondige stroomverzorging door condensatoren

Overige modules

Aandrijfwiel voor tandriem, ketting, tandheugel etc.;
Encoder voor positieherkenning, vastzetinrchting en
snelheidsregelaar voor brandbeveiliging
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DICTAMAT MultiMove - het systeem
Het modulaire aandrijfsysteem DICTAMAT MultiMove bestaat uit een deuraandrijving
en de daarbijbehorende besturing.
Daarom zijn de aandrijvingen en besturingen van het systeem, om ze gemakkelijker te
kunnen identificeren, ieder een deel van de systeemnaam toebedeeld:
- Aandrijving DICTAMAT Move
- Besturing Multi Control

Naamsopbouw aandrijving
DICTAMAT Move

In principe zijn de deuraandrijvingen in 4 uitvoeringen te onderscheiden:
- DICTAMAT Move: aandrijving, die de deur/het raam etc. motorisch zowel opent
als ook sluit (bidirektionele aandrijving).
- DICTAMAT Move F: aandrijvingen, die de deur/het raam etc. alleen openen. Het
sluiten gebeurt bijv. door een contragewicht of een veer. Dit is met name in Duitsland
voor branddeuren voorgeschreven. Deze uitvoering wordt daarom in de naam door
de toevoeging "F" (Feuerschutz) gekenmerkt.
Opmerking: met behulp van een overeenkomstige besturing met noodstroomaanvulling
kunnen ook bidirektionele aandrijvingen voor branddeuren toegepast worden, vooropgesteld dat in het betreffende land het sluiten met noodstroom is toegestaan.
- DICTAMAT Move H: aandrijvingen, die voor draaibewegingen toegepast worden
(draaideuren, -ramen etc.).
- DICTAMAT Move C: alle klant-gerelateerde maatwerkoplossingen (Customized).
Verdere opbouw van de typeaanduiding:
Spanning
Vermogen
Krachtoverbrenging
		
Aandrijving ontwerp
		
Voorbeeld:
		
		
		

Naamopbouw 		
besturingen 		
Multi Control

AC of DC
bijv. 90 W, 0,37 kW
bijv. tandriem (Z), ketting (K), etc.
hefboomarm (H) voor draaideuren
bij eenzelfde motor kan de uitvoering danwel 		
met hogere snelheid (V+) of hogere kracht (P+)
gekozen worden
DICTAMAT Move DC 90 Z V+
Bidirektionele aandrijving met gelijkstroommotor (DC) 		
met 90 W, krachtoverbrenging door Zahnriemen, 		
max. 0,37 m/s (V+), kracht op de riem max. 400 N (zie
volgende pagina)

De besturingen van het DICTAMAT MultiMove systeem zijn modulair opgebouwd. In
principe zijn er 3 verschillende uitvoeringen (onafhankelijk van aangesloten motor
en of het gaat om een bidirektionele of brand-variant):
- Multi Control Economy: Uitvoering met basisfuncties
- Multi Control Comfort:

Uitvoering met "comfort-functies"

- Multi Control Custom:

Uitvoering met klantspecifieke, in individuele gevallen,
vast te leggen functies

Verdere opbouw van de typeaanduiding:
Aanvullend tbv spec. functies F (branddeuren), N (noodstroom)
Spanning
AC of DC
Voorbeeld:
		

Pagina 04.016.00

Multi Control Comfort N DC
Comfortbesturing voor DC-motor, met Noodstroomfunctie inclusief accupakket
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DICTAMAT Move - overzicht
Aandrijvingen voor schuifbewegingen, bidirektioneel
Op de volgende pagina's stellen wij u de standaarduitvoeringen van de deuraandrijving
DICTAMAT Move voor bidirektionele schuifbewegingen voor. De krachtoverbrenging op
de deur gebeurt daarbij in de regel met omlopende tandriem. Maar het is zeker ook
een mogelijkheid om hiervoor ketting etc. te gebruiken
De in de onderstaande tabel aangegeven waardes dienen slechts ter orientatie. Want
voor het voldoen aan de eisen uit de machinerichtlijn adviseren wij u om in ieder geval
van onze adviesservice gebruik te maken en een voor uw specifieke toepassing geschikte
oplossing gedetailleerd aan te laten bieden.

Technische gegevens
Beschrijving DICTAMAT Move

DC 90 Z V+

DC 90 Z P+

DC 200 Z P+

AC 0,18 Z V+

AC 0,18 Z P+

AC 0,37 Z P+

Motor/aandrijfoverbrenging/
aandrijfwiel

Motor DC
90 W,
i = 20, Z28

Motor DC
90 W,
i = 27, Z28

Motor DC
200 W,
i = 27, Z28

Motor AC
0,18 kW,
i = 20, Z28

Motor AC
0,18 kW,
i = 27, Z28

Motor AC
0,37 kW,
i = 27, Z36

Nominaal toerental U/min

1987

1987

2083

1350

1350

1390

(aanloopstroom) / Nennstroom A

4,72

4,72

11,05

1/0,6

1/0,6

1,8/1,0

Draaimoment aan de
aandrijfas Nm

8,8

11,9

24,8

25,2

34,0

69,0

Nominaal vermogen W

92

92

200

180

180

370

Aantrekkracht aan riem max. N

400

600

1000

800

1000

1400

Nominaal snelheid m/sec

0,37

0,27

0,29

0,25

0,19

0,27

Componenten

1 Aandrijving met U-houder (standaard)
2 Omkeerwiel met U-houder (standaard)
3 Deurmeenemer (standaard)
4 Wandhouder aandrijving (optioneel)
5 Wandhouder (optioneel)
6 Tandriem (apart te bestellen, in 		
elke benodigde lengte en sterkte)
7 Ondersteuningsrol met U-houder (optioneel)
8 Deurmeenemer 2. vleugels (optioneel)

Standaard-leveromvang
DICTAMAT Move Z
bidirektioneel

• Motor met aandrijving en U-houder ter montage, 2 m aansluitkabel naar
besturing, aandrijfwiel voor tandriem met 20 of 30 mm breed, vingerbescherming
• Omkeerwiel voor tandriem met geïntegreerde tandriemspanner en U-houder
• Deurmeenemer met inklembevestiging voor tandriem
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DICTAMAT Move
Afmetingen DICTAMAT Move DC Z (bidirektioneel)
Hieronder vindt u de afmetingen van de standaarduitvoeringen DC (bidirektioneel) voor
tandriem. Het getande wiel op de aandrijving is algemeen voor 20 of 30 mm brede
tandriem ontworpen. De keuze van de tandriem is afhankelijk van de deurgrootte, de
snelheid en de krachten die zullen optreden.
De afmetingen van de in de leveromvang inbegrepen toebehoor vindt u op pagina
008, die van het optionele toebehoren vanaf pagina 009.

DICTAMAT Move DC Z

Afmetingen
DICTAMAT Move DC 90 Z

Afmetingen
DICTAMAT Move
DC 200 Z

Pagina 04.018.00

Bestel-nr. 740000 resp.
Bestel-nr. 740005

Bestel-nr. 740010
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DICTAMAT Move
Afmetingen DICTAMAT Move AC Z (bidirektioneel)
Hieronder vindt u de afmetingen van de standaarduitvoeringen AC (bidirektioneel) voor
tandriem. Het getande wiel op de aandrijving is algemeen voor 20 of 30 mm brede
tandriem ontworpen. De keuze van de tandriem is afhankelijk van de deurgrootte, de
snelheid en de krachten die zullen optreden.
De afmetingen van de in de leveromvang inbegrepen toebehoor vindt u op pagina
008, die van het optionele toebehoren vanaf pagina 009.

DICTAMAT Move AC Z

Afmetingen
DICTAMAT Move AC
0,18 Z

Afmetingen
DICTAMAT Move AC 		
0,37 Z
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Bestel-nr. 740050 resp.
Bestel-nr. 740055

Bestel-nr. 740060
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DICTAMAT Move
Afmetingen standaardtoebehoor
In de leveringsomvang van de aandrijving DICTAMAT Move is standaard een omkeerwiel
alsook een deurmeenemer, beide voor tandriem, inbegrepen.
Het omkeerwiel wordt in twee uitvoeringen geleverd:
- voor DICTAMAT Move DC Z en DICTAMAT Move AC 0,18 Z
- voor DICTAMAT Move AC 0,37 Z

Afmetingen
omkeerwiel voor
tandriem met 			
tandriemspanner

Omkeerwiel Ø 64 voor
DICTAMAT Move DC Z en
DICTAMAT Move AC 0,18 Z
Bestel-nr. 790600*

Afmetingen
deurmeenemer

Bestel-nr. 790620*

*Aanduiding van de bestelnummers alleen voor vervangingsdoeleinden.
Omkeerwiel en deurmeenemer zijn in de leveringsomvang van de
aandrijving inbegrepen en hoeven niet afzonderlijk besteld te worden!

Pagina 04.020.00
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DICTAMAT Move
Afmetingen optioneel toebehoor
Uit stabiliteitsoverwegingen worden aandrijvingen voor hoge deurgewichten in de
regel aan de wand bevestigd. Hiervoor zijn als toebehoor wandhouders leverbaar, die
speciaal op de U-houder van de aandrijving en de hoge remkrachten afgestemd zijn.
De wand dient voldoende stabiel zijn, om de optredende trek- en schuifkrachten op te
kunnen nemen. Daarnaast moeten pluggen toegepast worden, die voor dynamische
belastingen ontworpen zijn.

Wandhouder DC alsook
AC 0,18 kW

Wandhouder DC alsook
AC 0,18 kW
Bestel-nr. 790400

Toepassingsbereik wandhouders DC en AC 0,18 kW:
- Aandrijving DICTAMAT Move DC alsmede aandrijving DICTAMAT Move AC 0,18
- Omkeerwiel met tandriemspanner voor DICTAMAT Move DC en AC 0,18
- Omkeerwiel met tandriemspanner voor DICTAMAT Move AC 0,37 Z
- Ondersteuningsrol voor DICTAMAT Move Z

Wandhouder 0,37 kW

Wandhouder AC 0,37 kW
Bestel-nr. 790401

Toepassingsbereik wandhouder 0,37 kW:
- Aandrijving DICTAMAT Move AC 0,37
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DICTAMAT Move
Afmetingen optioneel toebehoor - vervolg
Zowel de ondersteuningsrol alsmede de deurmeenemer voor een tweede deurvleugel
zijn voor alle aandrijvingen DICTAMAT Move Z gelijk.
Ondersteuningsrollen voorkomen dat de tandriem kan gaan doorhangen. Ze
dienen toegepast te worden als de tandriem over meer dan 4 m lengte vrij zou komen
te lopen . De ondersteuningsrollen worden in het algemeen met U-houders geleverd.
Voor de wandmontage is een aanvullende wandhouder leverbaar (zie vorige pagina).
Bij dubbelvleugelige deuren wordt ter bevestiging van de tandriem aan de tweede
deurvleugel een aanvullende deurmeenemer benodigd. Hieraan wordt de bovenlopende
tandriem bevestigd.

Ondersteuningsrol voor
20/30 mm tandriem

Ondersteuningsrol voor
20/30 mm tandriem
Bestel-nr. 790410

Deurmeenemer voor de
tweede deurvleugel bij
tweevleugelige deuren
(tandriem 20/30 mm)

Deurmeenemer voor de tweede
deurvleugel
(tandriem 20/30 mm)
Bestel-nr. 790420

Pagina 04.022.00
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DICTAMAT Move
Afmetingen optioneel toebehoor - vervolg
De krachtoverbrenging gebeurt bij de aandrijvingen DICTAMAT Move standaard met
tandriem. Afhankelijk van deurgrootte, gewicht en snelheid wordt tandriem met 20 of
30 mm breedte gebruikt.
Bij speciaaluitvoeringen kan de krachtoverbrenging bijv. ook met ketting gebeuren.
Hiervoor wordt dan in de regel een ketting 1/2 x 3/16" gebruikt.

Tandriem
H1

H

P

Type tandriem

HTD 8M

P

8 mm

H

5,6 mm

H1
		

3,4 mm

Materiaal

PU (Polyurethaan)

Trekkoord

Staal

Temperatuurbereik

-30° tot +80 °C

Bestand tegen

UV, ozon, olie en vet

Trekkoordbelasting

- tandriem HTD 8M, 20 mm breed

2680 N

Bestel-nr.
710490

- tandriem HTD 8M, 30 mm breed

4030 N

Bestel-nr.
710491
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DICTAMAT MultiMove - besturing Multi Control
De besturing van het DICTAMAT MultiMove aandrijfsysteem is evenals de aandrijvingen
modulair opgebouwd. Basisbouwsteen is een processor met dezelfde hardware voor alle
aandrijvingen (incl. brandbeveiliging). Deze processor wordt afhankelijk van de toepassing, gebruikte motor, gewenste functies etc. met overeenkomstige modules uitgebreid.
Voor de gebruikers biedt de besturing, met in de basis dezelfde bediening en onveranderde behuizingsafmetingen, een extreem groot aantal functies. Zelfs latere aanpassingen kunnen vaak "opgewaardeerd" worden, zonder dat de besturing omgewisseld
moet worden.

Besturingen
Multi Control

Bij de ontwikkeling van de besturing Multi Control van het DICTAMAT MultiMove aandrijfsysteem is er veel waarde aan gehecht, dat montage- en programmeerinspanning
ter plaatse geminimaliseerd worden en dat het wezenlijk eenvoudiger is geworden om
te voldoen aan de eisen van de machinerichtlijn.
Zover het mogelijk is, wordt de besturing al af fabriek op de betreffende toepassing
afgestemd. Bovendien kan het inleren van de eindposities, de benodigde remwegen
etc. door de geprogrammeerde inleerbeweging nagenoeg volautomatisch ter plaatse
door de besturing, zo dat hoogstens kleine aanpassingen vereist zijn.
De Multi Control voldoet aan de hoge veiligheidseisen van de EN 13241 deel 1
alsook de onder deze norm ingedeelde normen als de EN 12453. Hiertoe hoort het
stoppen van de deur op extreem korte afstand na het herkennen van een obstakel. Bij
stroomuitval tijdens de deurbeweging wordt met behulp van bewaakte condensatoren
de kortstondige stroomverzorging van de elektromagnetische rem in de aandrijvingen
worden veiliggesteld. Als aanvullende veiligheid zijn de besturingen van het DICTAMAT
MultiMove aandrijfsysteem voorzien van een geïntegreerde lastafschakeling, die zowel
bij DC- als ook bij AC-aandrijvingen actief is.

Prestatieoverzicht

Technische gegevens overzicht
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Aansluitbare motoren

230/400 VAC (3-fasen) tot 0,37 kW of
24 VDC tot 240 W

Positieherkenning

Encoder (positioneringsnauwkeurigheid ca. 1 mm)

Motorenaansturing

Geïntegreerde frequentiewisselaar voor 230/400
VAC-motoren of DC-regeleenheden

Passwordbeveiliging

voor veiligheidsrelevante instellingen

Bedrijfsmodes

Dodeman, impuls, automatiek, noodbediening bij
defecte veiligheidsinrichting. Brandbeveiliging met
mechanisch sluiten of met noodstroom

Ingangen

10 ingangen, bezetting afhankelijk van besturing

Uitgangen

10 uitgangen 24 V, bezetting afhankelijk van besturing

Normen

v.a. EN 13241-1, EN 12453, EN 13849-1

Nennaansluitspanning

230 VAC, 50 - 60 Hz

Stroomopname

max. 10 A

Uitgangsspanning sek.

24 VDC

Totaalbelasting sek.

max. 1 A per uitgang, totaal max. 2 A

Vermogen noodstroom

24 V, 7 Ah

Uitgangsspanning motor

230/400 VAC (3-fasen) of 24 VDC

Motornennvermogen

max. 0,37 kW AC / 240 W DC

Beschermklasse

IP 54

Afmetingen

607 x 133,5 x 190 mm (B x H x D)

Aanbevolen afzekering

B 16 A
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Besturing Multi Control - maten, opbouw
De besturing DICTAMAT Multi Control is modulair opgebouwd. Afhankelijk van
aangesloten aandrijving en gewenste functies worden de betreffende bouwgroepen
samengesteld en geprogrammeerd.
De besturingsbehuizing is voor alle uitvoeringen gelijk.

Besturing Multi Control Maten

Besturing Multi Control opbouw

Behuizing

Stalen behuizing, gepoedercoat

Display

Aanduiding met programmeer- en instelknoppen

Processor

Basismodule met universele programmering voor alle aandrijvingen

Aansluitprintplaat

Vast ingestelde klemmenindeling bij uitvoering ECONOMY en
COMFORT, indeling naar klantenwens bij uitvoering CUSTOM

Vermogensdeel

DC of AC, afhankelijk van aangesloten aandrijving (bij uitvoering
AC is de frequentiewisselaar mee inbegrepen)

Brandbeveiligingmodule

Uitvoering voor motorisch openen en mechanisch sluiten

Noodstroommodule

Accupakket met laadeenheid en bewaking van de laadtoestand
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Besturing DICTAMAT Multi Control - functies
De besturing Multi Control wordt in de basis in 3 verschillende uitvoeringen met verschillende functies - zie onder - geleverd.
Het is echter mogelijk, ook achteraf in al ingebouwde toestand, de besturingsfuncties
uit te breiden! De betreffende programmabouwsteen kan heel eenvoudig met behulp
van een laptop opgenomen worden.
Daarmee biedt de besturing Multi Control de grootst mogelijke flexibilteit en laat zich
probleemloos aan de aangepaste eisen aanpassen.

Multi Control
Features

Alle uitvoeringen van de besturing Multi Control bieden de volgende features:
- Inleerbeweging softwarebeschermd "intelligent" inleren van de deurparameters.
- Aftastbeweging: aansluitend op de inleerbeweging volgt een geautomatiseerde
aftastbeweging, waarbij het aandrijfsysteem de weerstand van de deur over de hele
schuif(draai)weg bepaalt. Daarna berekent de besturing de vereiste waardes voor
de deurversnelling en -vertraging daarbij rekening houdend of de deur licht- of zwaar
loopt.
- Intelligente obstakelherkenning: op basis van de tijdens de aftastbeweging gevonden
waardes kan de besturing, iedere door een obstakel veroorzaakte verandering van
de deur direkt te herkennen. Een direkte NOOD-stop met aansluitende omkering van
de deurbeweging wordt geactiveerd.
- Omvangrijke diagnose functie: bepaling en aanduiding van bedrijfsmodes alsook
storingen/foutmeldingen in tweeregelige textdisplay.
- USB-interface: aansluitmogelijkheid voor computers om ter plaatse besturingsparameters
aan te kunnen passen.
- EN ISO 13849-1: Multi Control is ontworpen voor toepassing van veiligheidsvoorzieningen volgens de nieuwste voorschriften.

Functies van de
verschillende
uitvoeringen

Multi Control ECONOMY
- dodeman-bediening
- geactiveerde ingangen: open, sluiten, NOOD-stop
- geactiveerde uitgangen: geen
Multi Control COMFORT
- Impuls-bediening, sluitautomaat
- geactiveerde ingangen: open, stop, sluiten, NOOD-stop, veiligheidsvoorziening in
richting openen, veiligheidsvoorziening in richting sluiten, persoonsdoorgang
- geactiveerde uitgangen: melding eindpositie open, melding eindpositie sluiten, bewegingsmelding met optionele waarschuwingstijd, melding NOOD-stop ingedrukt,
melding storing
Multi Control COMFORT noodstroom
Als Multi Control Comfort, met aanvullend geactiveerde uitgang: melding accu zwak
Multi Control CUSTOM
Programmering en activering van de in- en uitgangen compleet volgens klantenwens
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DICTAMAT MultiMove
Bestelgegevens
Onderstaand vindt u een overzicht van de bestelnummers voor de bidirektionele
aandrijvingen en besturingen van het aandrijfsysteem DICTAMAT MultiMove.
Als u een aanvraag voor een situatie zou hebben, neem dan a.u.b. contact op met
onze technische klantenafdeling. Wij adviseren u graag en werken graag voor u een
kostenloze, gedetailleerde aanbieding uit waarbij rekening wordt gehouden met uw
specifieke eisen alsmede alle relevante veiligheidsaspecten.

DICTAMAT MultiMove bidirektioneel
Bestelgegevens
Uitvoering van de aandrijving

Daarbij passende besturingstype Multi Control

Omschrijving

Bestel-nr.

ECONOMY

ECONOMY
noodstroom

COMFORT

COMFORT
noodstroom

DICTAMAT Move DC 90 Z V+

740000

740100

740101

740105

740106

DICTAMAT Move DC 90 Z P+

740005

740100

740101

740105

740106

DICTAMAT Move DC 200 Z P+

740010

740100

740101

740105

740106

DICTAMAT Move AC 0,18 Z V+

740050

740150

---

740155

---

DICTAMAT Move AC 0,18 Z P+

740055

740150

---

740155

---

DICTAMAT Move AC 0,37 Z P+

740060

740150

---

740155

---

Voor alle aandrijvingen DICTAMAT Move is ook de besturing Multi Control Custom
leverbaar. Deze wordt altijd klantspecifiek geconfigureerd en aan uw eisen aangepast.
Informatie over de aandrijving DICTAMAT Move algemeen:
Informatie over de besturingen Multi Control: 		

Standaard-leveromvang
DICTAMAT Move Z		
bidirektioneel

vanaf pagina 05
vanaf pagina 12

• Motor met overbrenging en U-houder ter montage, 2 m aansluitkabel naar de besturing, aandrijfwiel voor tandriem met 20 of 30 mm breed, vingerbescherming
• Omkeerwiel voor tandriem met geïntegreerde tandriemspanner en U-houder
• Deurmeenemer met inklembevestiging voor tandriem

DICTAMAT Multi Move toebehoor
Bestelgegevens

Wandhouder voor DICTAMAT Move DC en AC 0,18 KW
alsook voor omkeerwiellen en ondersteuningsrollen

Bestel-nr. 790400

Wandhouder voor DICTAMAT Move AC 0,37 KW

Bestel-nr. 790401

Ondersteuningsrol voor tandriem 20 en 30 mm

Bestel-nr. 790410

Deurmeenemer uitvoering tandriem voor tweede deurvleugel

Bestel-nr. 790420

Tandriem HTD 8M, 20 mm breed (per meter)

Bestel-nr. 710490

Tandriem HTD 8M, 30 mm breed (per meter)

Bestel-nr. 710491

Informatie over bedienelementen en veiligheidsvoorzieningen zie aparte pagina's.
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