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WatchTed systeem
Systeem voor draadloze overdracht van sensorsignalen.
Aansluitschema's en gebruikaanwijzing
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2. Aansluitschema van het ontvangerdeel DA6
In deze schets zijn de diverse aansluitingen en bedieningsonderdelen zichtbaar.
Detail 2 standen jumper
Uitgang 8,2 kOhm geschikt
voor MO710, 713 en MO700

Uitgang geschakeld als
aan - uit contact

8k2

1

2

3 4

5

ANT

T

HF-MODUL
Aansluiting
interne antenne

ON

Aansluitpunt voor
testunit ZS 701

Ant

6

BZ

oprichting

Thermo

BS
STOP P
SE Z S EA

BS

Keuze jumper
zie detail boven

L1

L2

T
SE ZS EA

L3
Voeding
24VAC/DC

LS ZLS A

VOORZICHTIG
Binnen dit gebied
NETSPANNING

8k2

L4

on

8k2

PRG1 PRG2

T

24V

T

Aansluiting relaissturing
alleen van toepassing bij
modellen met externe
stuurprint

KA

neerrichting

T

Processor met
omschrijving versie

oprichting

BT BA

BT BA

Programmeertoesten
LERN en BT

S U F euer

ASU2

6 delige dipschakelaar
voor instellen diverse
functies.

SU

Aansluiting voor
plug in klok ASU
T
Aansluiting voor
K1K2+
dekselschakelaar

MO710 4V..

LERN

BZ

T

DS
STOPP

KA

8k2

Aansluiting voor
BT ontvangermodule

FEUER
SLA
Diag
SLZ
Vp

Ch1

off
1 2 3 4
M1 Tn G2 G1

T1 T2 Com

Ch2

T

Service Störung

24V

T

SLA

MULTI

N
WARN

N
LICHT

N L1

PRG2
Programmatoets
boveninloopbeveiliging

12V LS TES T

Netzekering
10A.T.

N

AUF ZU
MOTOR

T

PRG1
Programmatoets
sluitkantbeveiliging

SLZ

PE PE

Aansluiting sluitkantbeveiliging
Aansluiting boveninloopbeveiliging.

1. Jumpers.
(zie detail 2 de schets van de jumpers in het schema op bladzijde 2)
In het ontvangerdeel DA6 kan de modus van het uitgangssignaal gekozen worden door middel van het
opsteken van een rode jumper
In de meeste besturingen wordt een beveiliging bewaakt met een weerstandswaarde van 8,2 kOhm.
In dit geval dient u de rode jumper op de 2 rechter pennen te steken.
Als een contact gewenst wordt als uitgang dan dient de jumper op de 2 linker pennen gestoken te worden.
2. Aansluiten ontvangerdeel. Bijvoorbeeld in combinatie met een Tedsen motorbesturing MO710.
(zie aansluitschema blad 2)
Verbind voor gebruik samen met een sluitkantbeveiliging de uitgang CH1 met T en SLZ.
Verbind voor gebruik samen met een boveninloopbeveiliging de uitgang CH2 met T en SLA.
Sluit 24V voedingsspanning aan, aan het ontvangerdeel DA6 (let op + en -)
Nadat de 24V spanning aanwezig is branden beide rode LEDs L1 en L2 en knipperen de 2 gele LEDs in een
tempo van circa 1 x per 2 seconden.
Het voorbeeld is voor een MO710 getekend maar iedere besturing met 24VDC voedingsspanning kan
gecombineerd worden.
Uiteraard dient er dan wel opgelet te worden aan welke ingangsklemmen van die besturing de uitgang van de
WatchTed unit moet worden aangesloten.
Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de betreffende motorbesturing.
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3. Aansluiten sensordeel DS1.
Batterijvoeding

Sensordeel DS1

R=8,2 kOhm

B att eri j 3V
M odel AA A

B att eri j 3V
M odel AA A

Drukknop

Rubberprofiel

Gele led

Monteer het sensordeel DS1 aan de deur, daar waar het snoer
van het gemonteerde rubberprofiel uitkomt.
Een voorkeur verdient het om het sensordeel aan dezelfde
kant te monteren als waar het ontvangerdeel DA6 met de
motorbesturing) wordt gemonteerd.
Dit vereenvoudigd de procedure voor het op elkaar afstemmen
van de beide componenten.
Sluit het 8,2 kOhm rubberprofiel aan, aan de klemmen in het
sensordeel (kleine behuizing) zie schets links.
Let op dat de kabelinvoer goed wordt aangedraaid zodat er
een zo groot mogelijke dichtheid tegen water en stof langs de
kabelinvoer ontstaat.

Sluit de batterijen (2 x model AAA 1,5V) aan. Let op de plus en min polen.
Als de gele LED gaat knipperen is dit nu niet van belang.
4. Procedure om de sensoren en ontvanger aan elkaar leren:
Om vergissingen te voorkomen is het zeer sterk aan te bevelen zowel het ontvangerdeel als de sensor
(zenderdeel) volledig te wissen van eventueel aanwezige codes.
4.A Ontvanger DA6 wissen
PRG1 en PRG2 gezamenlijk samen 5 seconden indrukken.
De 2 gele LEDs L3 en L4 gaan snel knipperen.
Ontvangercode is nu leeg.
De gele LEDs L3 en L4 knipperen ongeveer 1x per 2 seconden.
  N.B. Zowel de neerrichting als de oprichting zijn gewist.
4.B Sensor DS1 wissen
Rode toets 5 seconden ingedrukt houden.
Gele LED gaat branden en daarna snel knipperen.
Als de gele LED uitgaat kunt u de rode toets loslaten.
Sensorcode is nu gewist
  N.B. Belangrijk herhaal dit bij ALLE sensoren als er meerdere worden toegepast.
4.C De sensor (zender) aan ontvanger leren voor de sluitkantbeveiliging:
Zonder een ingestelde code knipperen beide gele LEDs L3 en L4 circa 1 x per 2 seconden.
1. In de ontvanger toets PRG1 circa 3 seconden ingedrukt houden.
Gele LED L3 gaat direct uit, Gele LED L4 brand vast en gaat even later ook uit.
2. Toets loslaten,
a) De gele LED L3 knippert 1 x per 2 seconden.
Dit geeft aan dat een sensor op adres 1 te “geleerd” kan worden.
(als de gele LED L3 bijvoorbeeld 2x per 2 seconden knippert de toets PRG1 herhaald kort indrukken
tot adres 1 bereikt is (de LED L3 knippert 1 x per 2 seconden))
3. De rode toets het sensordeel 3 seconden indrukken tot de gele LED gaat branden,
a) De rode toets nu loslaten.
De gele LED in de sensor knippert 1 x per seconde.
4. Toets PRG1 in de ontvanger indrukken en vasthouden tot beide gele LED’s gaan branden en dan
direct loslaten.
De rode LED L1 gaat uit,   Klaar.
Controleer de werking door het rubberprofiel in te drukken, de rode LED L1 gaat aan en weer uit als
u het profiel loslaat.
Let op !!!!
In de eerste twee minuten na het “leren”van de zender aan de ontvanger kan het zijn dat de beveiliging
continu blijft werken. (herkenbaar aan de twee knipperende gele LED’s)
Dit wil zeggen dat een besturing NIET in de neerrichting kan worden gestuurd. Dit duurt 2 á 3 minuten.
De zender en de ontvanger synchroniseren zich nu op elkaar.
N.B. Dit proces gebeurt alleen na het inregelen, na het verwisselen van de batterijen in de sensor of
nadat de netspanning is weggeweest en weer is terug gekomen.
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e

4.D 1 sensor (zender) voor de boveninloopbeveiliging aan ontvanger leren:
Zonder een ingestelde code knipperen beide gele LEDs L3 en L4 circa 1 x per 2 seconden.
Als reeds een sensor is geleerd aan bijvoorbeeld toets PRG1 (de sluitkantzijde) dan knippert alleen de
gele LED L4
1. In de ontvanger toets PRG2 circa 3 seconden ingedrukt houden.
Led L4 gaat aan en even later uit. (LED L3 was al uit als reeds een sluitkant sensor was geleerd).
2. Toets loslaten,
De gele LED L4 knippert 1 x per 2 seconden.
Dit geeft aan dat een sensor op adres 1 te “geleerd” kan worden.
(als de gele LED L4 bijvoorbeeld 2x per 2 seconden knippert de toets PRG2 herhaald indrukken
tot adres 1 bereikt is (de LED knippert 1 x per 2 seconden))
e

3. De rode toets in 1 boveninloopsensor circa 3 seconden indrukken tot de gele LED gaat branden,
De rode toets direct loslaten.
De gele LED in de sensor knippert 1 x per seconde.
4. Toets PRG2 in de ontvanger indrukken en vasthouden tot beide gele LED’s gaan branden en dan
direct loslaten.
De rode LED L2 gaat uit. Eerste sensor voor boveninloopbeveiliging is geleerd.
e

4.D 2 sensor (zender) voor de boveninloopbeveiliging aan ontvanger leren:
Zonder een ingestelde code knipperen beide gele LEDs L3 en L4 circa 1 x per 2 seconden.
Als reeds een sensor is geleerd aan de toets PRG1 (de sluitkantzijde) en een eerste sensor als
boveninloop aan PRG2 dan knippert geen enkele LED.
1. In de ontvanger toets PRG2 circa 3 seconden ingedrukt houden.
Gele LED 4 gaat aan en even later weer uit. (LED L3 was al uit als reeds een sluitkant
sensor was geleerd).
2. Toets loslaten,
De gele LED L4 knippert 1 x per 2 seconden.
Druk kort op de toets PRG2
De gele LED L4 knippert 2 x per 2 seconden.
Dit geeft aan dat een sensor op adres 2 te “geleerd” kan worden.
(als de gele LED L4 bijvoorbeeld 3x per 2 seconden knippert de toets PRG2 herhaald indrukken
tot adres 2 bereikt is (de LED L4 knippert 2 x per 2 seconden))
e
3. De rode toets in 2 boveninloopsensor circa 3 seconden indrukken tot de gele LED gaat branden,
De rode toets nu direct loslaten.
De gele LED in de sensor knippert 1 x per seconde.
4. Toets PRG2 in de ontvanger indrukken en vasthouden tot beide gele LED’s gaan branden en dan
direct loslaten.
e
De rode LED L2 gaat uit. Ook de 2 sensor is geleerd.
(alle sensoren die aan de ontvangerpoort PRG2 (boveninloopzijde) zijn geleerd hebben nu
communicatie met de ontvanger)
Let op !!!!
In de eerste twee minuten na het “leren”van de zender aan de ontvanger kan het zijn dat de beveiliging
continu blijft werken.
Dit wil zeggen dat een besturing NIET in de oprichting kan worden gestuurd. Dit duurt 2 á 3 minuten.
De zender(s) en de ontvanger synchroniseren zich nu op elkaar.
LET OP!!!!! Automatisch testsysteem.
Beide gele LEDs L3 en L4 in het ontvangerdeel kunnen zonder aanleiding gaan knipperen soms regelmatig
soms willekeurig.
Ook in de sensoren kan de gele LED gaan knipperen, soms zelfs wel 4x achter elkaar en dan even uitgaan.
Dit alles kan zich op willekeurige tijden blijven herhalen.
Dit is normaal omdat de sensor en de ontvanger doorlopend met elkaar blijven “communiceren”
5. Testen
5.A Automatische test.
De set is in rust als de gele LED L3 en L4 en de rode LED L1 en L2 uit zijn.
Maar schrik niet als plotseling zonder aanleiding deze LED’s en de LED in de sensor weer aan gaan.
Er wordt dan een functietest uitgevoerd.
De installatie blijft onverkort in bedrijf.
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5.B Handmatige test
Test de installatie regelmatig door de rubber van de sluitkantbeveiliging in te drukken tijdens de
neerbeweging van de deur. De neerbeweging moet stoppen.
De rode LED L1 gaat aan als de rubber wordt ingedrukt ten teken dat de installatie goed functioneert.
(in de MO710 gaat de rode LED SLZ aan en een eventueel gestarte aandrijving in de neerrichting wordt
gestopt).
Eventueel indien van toepassing dit ook herhalen in de oprichting.
6. De batterijen in het sensordeel.
Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse (bijvoorbeeld in koude omstandigheden zullen de batterijen
een kortere levensduur hebben dan bij kamertemperatuur) gaan de batterijen in het sensordeel circa
2 tot 2,5 jaar mee.
De batterijen zijn 2 stuks z.g. AAA batterijen van 1,5 Volt elk.
Wissel altijd BEIDE batterijen gelijktijdig omdat een halfvolle batterij een geheel volle leegtrekt.
Dit verkort aanmerkelijk de levensduur van de nieuwe batterij.
Neem een goede kwaliteit batterij, bij voorkeur een alkaline batterij.
De verwijderde batterijen niet in het restafval gooien maar inleveren bij een daarvoor ingericht ophaalpunt.
DENK AAN ONS MILIEU.
Tegen de tijd dat de batterijen vervangen dienen te worden zal in de ontvanger een pieptoon dit aangeven.
Als hier niet op wordt gereageerd zal na een bepaalde tijd de sensor zijn contact verliezen met de ontvanger.
Als de motorbesturing hiervoor is ingericht zal de aandrijving alleen nog in dodemansbediening functioneren.
Bij een MO710 bijvoorbeeld zal dit herkenbaar zijn aan de bedieningsschakelaar die circa 7 seconden moet
worden vastgehouden alvorens de aandrijving in dodemansbediening start.
Gedurende al die tijd zal in de MO710 een snel tikkend geluid hoorbaar zijn.
Het is natuurlijk aan te bevelen de batterijen te wisselen tijdens een periodiek inspectie van de deur,
de aandrijving en de besturingscomponenten.
Als de batterijen in de sensoren gewisseld moeten worden kan dit zonder de installatie opnieuw te moeten
instellen.
Werk wel veilig en zorg dat de deur niet kan bewegen zolang u er aan werkt.
Schakel desnoods de voedingsspanning uit.
Wel kan het gebeuren dat na het wisselen van de batterijen de gele LED’s in de sensor en in de ontvanger
2 a 3 minuten blijven knipperen omdat beide delen zich opnieuw zullen sychroniseren.
Niets doen en even afwachten want dit is een normale en automatische procedure.
Op een bepaald moment zullen de gele LED’s evenals mogelijk brandende rode LED’s uitgaan en is de
installatie weer volledig in bedrijf.
Als de voedingsspanning van de ontvanger weg is geweest zal de installatie zich na terugkeer van de
spanning automatisch herstellen.
Ook dit kan 2 tot 3 minuten duren omdat alle sensoren en de ontvanger zich opnieuw moeten
synchroniseren.
Dit is een automatisch proces waarvan we aanraden dit niet te onderbreken door op toetsen in de ontvanger
of de sensoren te gaan drukken.
De aandrijving kan gedurende deze tijd indien gewenst in dodemansbediening worden gebruikt (indien de
motorbesturing hiervoor geschikt is).
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