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Applicant: Powertech Nederland
Manufacturer: Timotion Technology Co., Ltd.
Address: Shiyong Minying Industrial Zone, Hengli Town, DongGuan City, GuangDong, China

Model: PW320; PW330; PR-1

1. Certificaat van overeenstemming van een product met de essentiële eisen art. 3.2 van de R & TTE-richtlijn 1999/5 / EG.
2. Bovenstaande product is getest met de gestelde normen en in overeenstemming met de Europese richtlijn LVD

 2006/95/EC.
3. Het ingediende monster van het bovenstaande product is getest voor CE-markering volgens de volgende Europese richtlijnen:

2006/42/EC Machinerichtlijn.

Voldoet aan de volgende standaarden:

EN 301489-1 V1.8.1: 2008
EN 301489-3 V1.4.1: 2002
EN 300220-1 V2.1.1: 2006
EN 300220-2 V2.1.2: 2007

EN 60335-1: 2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008
EN 60335-2-103: 2003
EN 62233: 2008

EN 12445: 2001
EN 12453: 2001

En verklaar ook dat de machine niet in gebruik mag worden genomen totdat de machine, die wordt geïntegreerd of een van 
de componenten, en aangekondigd is om te voldoen aan de bepalingen zoals vereist.

Conformiteitsverklaring
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Waarschuwing

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u 
de geautomatiseerde openers installeert.

Deze handleiding is uitsluitend geschikt voor 
gekwalificeerd installatiepersoneel. Powertech Nederland 
is niet aansprakelijk voor onjuiste installatie en naleving 
van lokale elektrische en bouwregels.

Houd alle componenten van het PW220 / 230-systeem en 
deze handleiding voor verdere raadpleging.

Let in deze handleiding extra op de inhoud die door het 
symbool wordt gekenmerkt:

Wees bewust van de gevaren die kunnen optreden in de 
procedures voor de installatie en werking van 
automatische hekopeners Bovendien moet de installatie 
worden uitgevoerd in overeenstemming met de lokale 
normen en voorschriften.
Als het systeem juist is geïnstalleerd en gebruikt volgens 
alle normen en voorschriften, zorgt het voor een hoge 
mate van veiligheid.

Zorg ervoor dat de poorten goed werken voordat u 
automatische hekopeners installeert en bevestig dat de 
poorten geschikt zijn voor deze toepassing.

Laat kinderen niet met automatische hekopeners werken 
of spelen.

Loop niet door het hek wanneer de automatische 
hekopeners in werking zijn.

Houd al de besturingsapparatuur en elke andere 
pulsgenerator weg van kinderen om te voorkomen dat de 
automatische hekopeners open gaan.

Wijzig geen onderdelen, behalve als deze in de 
handleiding worden vermeld.

Probeer de poorten niet handmatig te openen of te 
sluiten voordat u de motoren ontgrendeld heeft

Als er een storing is die niet kan worden opgelost en niet 
in deze handleiding wordt genoemd, kunt u contact 
opnemen met gekwalificeerd installatiepersoneel.

Gebruik de automatische hekopener systeem niet 
voordat alle procedures en instructies zijn uitgevoerd en 
grondig zijn gelezen.

Test de automatische hekopener wekelijks en huur 
gekwalificeerd installatiepersoneel in om het systeem 
minstens elke 6 maanden te controleren en te 
onderhouden.
Installeer waarschuwingsborden (indien nodig) aan 
beide kanten van de poort om de mensen te 
waarschuwen in de omgeving van mogelijke gevaren.
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1.1 Toepassingen
PW320 / PW330 wordt toegepast voor residentiële automatisering van enkel- of dubbele hek. PW320 / PW330 
moet met elektriciteit worden bediend en het is verboden om van een normale batterij gebruik te maken. Back-up 
batterijen zijn alleen toegestaan voor ontluikende bediening wanneer er een stroomstoring is en de motoren 
kunnen met speciale sleutels vrijgegeven worden om de poort handmatig te openen of sluiten

1.2 Beschrijving van de automatiseirng
Het volgende diagram van de typische PW320 / PW330-installatie beschrijft enkele termen en accessoires van 
een poortautomatiseringssysteem:

A

B
C D

E

1.3 Beschrijving van apparaten
PW320 / PW330 bevat de accessoires die in figuur 2 zijn weergegeven.
Controleer alstublieft de accessoires op dezelfde manier als bij het pakket.
OPGELET: Sommige accessoires van PW320 / PW330 zijn niet inbegrepen door lokale voorschriften of 
aangepaste bestellingen.
A) 2 PW220/PW230 Armen met montagebeugels
B) 2 Ontgrendelingssleutels
C) 1 paar PH-2 Fotocellen.(eenTX en een RX)
D) 2 PR-1 Afstandsbedieningen
E) 1 PKS-1 Sleutelopener met 2 sleutels
F) 1 PPB-1 Drukknop
G) 1 PF-1 Alarm licht
H) 1 Control box
I) 1 PEL-1 Elektrisch slot
J) 1 PS-1 Stopper.
K) Overig klein materiaal: bouten, dopjes, etc.
Zie Tabellen 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Figuur 2

Figuur 1

1) Product Beschrijving en Toepassingen

F

G H

I J

K
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J
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H

G
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1.3.1 PW320/PW330 Elektrische motoren

PW320 / PW330 bestaat uit een wormschroefreductie 
en een 24V gelijkstroom motor. De openers kunnen 
handmatig worden vrijgegeven door speciale sleutels 
wanneer er een stroomstoring is.

De versnellingsautomaat is geïnstalleerd met twee 
achterhaakjes, één achterplaat en één voorplaat voor 
de montage.

1.3.2 Control Box

Voor plaat 2st            2st
Achter plaat 4st            2st
Beugel 4st            4st
M8*25L hex bout   4st            4st
M8 zelfborgend moer             2st            4st
M12 *25L hex bout 0              2st
M12 zelfborgend moer            2st            2st
Sleutels 2st            2st

Tabel 1: Lijst van kleine delen        PW320       PW330

5*30 Schroeven 4 st
Nylon afdekdopjes 4 st

Table 2: Onderdelen voor de Control Box      Aantal

Figuur 3

Figuur 4

Figuur 5

Figuur 6

1.3.3 PH-2 Fotocellen
De PH-2 fotocellen moet op de muur worden 
geïnstalleerd en aangesloten worden op de Controlbox 
De functie van de fotocellen is om de obstakels op de 
optische as tussen de zender (TX) en de ontvanger 
(RX) te detecteren.

1.3.4 PR-4 Afstandsbediening
De PR-4-Afstandbediening wordt gebruikt voor het 
activeren van de poortbeweging. Om de zender te 
gebruiken, houdt u de toets 1 seconde ingedrukt. Er 
zijn twee knoppen op de afstandsbediening:  toets (A) 
is 'open-stop-close' en knop B is voetgangersmodus.

1)PW320

2)PW330

3)Sleutels

Control Box bestaat uit een bedieningspaneel met 
ingebouwde ontvanger, een transformator en twee 
back-up batterijen.
Om aparte aansluitingen op de Control Box aan te 
sluiten en de versnellingsmotoren en andere 
accessoires te activeren, moet de installatiehandleiding 
vooraf op voorhand worden gelezen.

TX

RX
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Tabel 2:  Lijst van onderdelen 
3*20 Schroeven 3 st
Nylon afdekdopjes 3 st

     Aantal

Tabel 4: Lijst van onderdelen3*20 
Schroeven 3 st
Nylon afdekdopjes 3 st

     Aantal

Tabel 3: Lijst van onderdelen 3*20 
Schoef 3 st
Nylon afdekdopjes 3 st
Sleutels 2 st

     Aantal

Figuur 7

Figuur 8

Figuur 9

1.3.5 PF-1 Alarm Licht
PF-1 Alarm licht wordt geregeld door het 
bedieningsvak en knippert als de poort beweegt. Het 
knipperende licht stopt met knipperen als de poorten 
openen of sluiten.

1.3.6 PKS-1 Sleutel opener
De PKS-1 sleutel opener wordt gebruikt om de poort 
buiten te openen zonder de afstandsbediening. PKS-1 
sleutel opener wordt geleverd met twee sleutels

1.3.7 PPB-1 Drukknop
De drukknop PPB-1 wordt gebruikt om de poort binnen 
te openen zonder de afstandsbediening.

2.1 Opmerkingen van Motoren in Bediening
De PW320 / PW330 poortopeners zijn van toepassing op per blad van 2,5 / 3,5 meter in breedte en 200/300 kg in 
gewicht, die tot 110 graden voornamelijk voor residentieel gebruik kunnen worden geopend; waar de prestatie wordt 
beïnvloed door de factoren zoals poortdimensie, gewicht en klimaat dat het aangedreven koppel noodzakelijkerwijs 
correct moet worden aangepast.

2) Installatie:

Tabel 6: Lijst van onderdelen M8*25L hex bolt  
3 st

M8 zelfborgend moer 3 st
Sleutel 2 st

     Aantal

Figuur 101.3.8 PEL-1 Elektrische Slot en PS-1 Stopper 
PEL-1 Elektrisch slot wordt gebruikt om de poort te sluiten deze 
moet gebruikt worden in combinatie met de PS-1 Stopper

M8*25L hex bolt 
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Figuur 11

Figuur 12

2.1.1 Gereedschap voor installatie
Zorg ervoor dat alle gereedschappen en kabels gereed zijn en voldoen aan de industriële veiligheidsnorm voor de 
installatie. Zie figuur 11.

2.1.2 Motoren, onderdelen en de installatie ervan in de illustratie
De installatieprocedure van PW320 / PW330 kan worden gewijzigd door verschillende accessoires 
en geïnstalleerde hoeveelheden. Het basisschakelschema is weergegeven in Figuur 12.
Er worden geen kabels bij de accessoires meegeleverd.

2.2 Stroomaansluiting
PW320 / PW330 is vereist om een twee aderigekabel aan te sluiten, wat een zeer lage spanning vereist, zodat 
er geen professioneel opgeleid personeel vereist is bij de installatie; de gebruikers wordt echter geadviseerd om 
de installatiehandleiding zorgvuldig te lezen voordat ze ermee bezig gaan. Nadat u alle accessoires en hun 
posities hebt leren kennen, Kunt u het beste gebruik maken van een kabelgoot waardoor uw kabel niet 
beschadigd.

1. De installatie van de voedingskabel aan de motor dient te gebeuren door een gekwalificeerde professionele
elektricien.

2. De voedingskabel van de motor moet voorzien zijn van kortsluitbescherming en lekbescherming.
Zorg ervoor dat u de stroom uitschakelt voordat u alles aansluit

2.2.1 Aantekeningen voor stroomaansluiting
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Figuur 13

2.3 Installatie
2.3.1 Voorbereiding voor motorinstallatie
PW320 / PW330 is niet van toepassing op een poort die ondoeltreffend of onveilig is, en niet om de defecten op 
te lossen door onjuiste installatie of slecht onderhoud.

Controleer de volgende items voordat u verder gaat met de installatie
1). Zorg ervoor dat het gewicht en de afmetingen van de poort overeenstemmen met het bereik van PW220 / 
PW230. Niet gebruiken als de poort specificaties niet voldoen aan de eisen.

2). Zorg ervoor dat de poortstructuur voldoet aan de criteria van automatische werking en krachtregels.

3). Zorg ervoor dat er geen ernstige wrijving bestaat bij het openen of sluiten van de poort.

4). Zorg ervoor dat de poort zich op een horizontaal niveau bevindt, en deze niet verplaatst kan worden.

5). Zorg ervoor dat de poort de impact van het motorkoppel draagt wanneer het op een gat van de beugel is 
geïnstalleerd het oppervlak moet voldoende stevig zijn.

6). Zorg ervoor dat de fotocellen geplaatst worden op een vlakke oppervlakte en recht tegen over elkaar worden 
     geplaatst

7). Controleer de afmetingen van de motoren zoals hieronder.

8). Zorg ervoor dat u voldoende ruimte overlaat wanneer de poort wordt geopend.

Figuur 14  (Bovenaanzicht) 
PW220

PW320

PW330

PW330

Min
150mm

150mm(Max)

Min
150mm

150mm(Max)
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Figure 17 (Bovenaanzicht)

Figuur 17

Figuur 15 (Bovenaanzicht)

10) . Gebruik de openingshoek van het hek als criterium om te zorgen dat aan alle criteria in figuur 17 kan worden
voldaan.

11). “C” waarde is 139mm.
12). “D” kan eenvoudig vanaf de poort worden gemeten.
13). “A” = “C” + “D”
14). De waarde van "B" kan worden berekend op basis van de waarde van "A" en de openingshoek van de 
hekken Ex. Als "A" = 160 mm met de openingshoek van de hekken van 100 graden, dan is de waarde van "B" bij 
benadering 190 mm.

9). Als de poort GEOPEND IS, laat dan tenminste 70 mm tussen de palen en de poort staan.

PW320 PW330

PW320 PW330

Min
70mm

Min
70mm
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Figuur 18

Figuur 22

Figuur 20Figuur 19

2.3.2 Installatie van de motoren
1. Kies de juiste afmetingen van de motoren en positie die moeten worden geïnstalleerd.
2. Controleer of het montageoppervlak van de te installeren beugels glad en recht zijn
3. Leg de kabelgoot voor de voedingskabel van de motoren.
4. Om de optimale ondersteuning van de achterplaat te krijgen, monteert u twee pootsteunen en een achterste metaal

plaat volgens Figuur 18.
5. Maak de twee schroeven los en verwijder de achterklep van de motor zoals getoond in Figuur 19.
6. Plaats de bladeren in de gesloten positie.

Figuur 23

Figure 24

10. aadpleeg Afbeelding 23, de afstand tussen de voorplaat van de motor en de achterplaat is 735 mm (PW220) /
798 mm (PW230), het hoogteverschil is 18,3 mm (PW220) / 22,5 mm (PW230).

11. Klem en fixeer de voorplaat van de motor tijdelijk op de deur.

7. Zie de afstand van "B" in Figuur 17, plaats de achterplaat op de juiste plaats op het montageoppervlak. Kijk of de
afstand juist is, zoals weergegeven in Figuur 23, dat wil zeggen de positie van de voorplaat van de te installeren
motor.

8. Plaats twee paalbeugels op het te installeren oppervlak en markeer de boorpunten en boor vervolgens de diameter

van 8 mm gaten bij vier op het te monteren montageoppervlak en bevestig de beugels met schroeven en ringen.
9. Zorg ervoor dat de voorplaat volledig horizontaal is geïnstalleerd.

PW320 PW330

PW320 PW330

PW320 PW330

13
9

43
m

m

735mm

18
.3

m
m

43
m

m

798mm

22
.5

m
m

Figuur 21
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Figure 25 Figure 25.1 Figure 25.2

Figuur 26

Figuur 27 Figuur 28

Figuur 29 Figuur 30 Figuur 31

14. Draai de moer stevig vast en maak hem een halve slag los om de motor te ondersteunen tijdens het draaien.
15. Bevestig het voorste uiteinde van de motor aan de voorplaat met de bout (A) en moer (B) stevig vast. Draai de

schroef helemaal vast.

12. Til de motor op en plaats de schroeven in de frontplaat.
13. Open het deksel van de reductiemotor en laat de schroef los. Verwijder vervolgens de bout zoals hieronder in

Afbeelding 25. Til de motor op

16. Sluit de voedingskabel van de motor aan zoals weergegeven in afbeelding 27.
17. Sluit het deksel van de reductiemotor door de twee schroeven aan te draaien zoals weergegeven in afbeelding 28.

18. Uitgang motorreductor
1) Draai de ronde plaat op het ontgrendelgedeelte naar de positie "OPEN". Zie afbeelding 29.
2) Duw het ontgrendelingsgedeelte naar het einde. Zie afbeelding 30.
3) Gebruik de ontgrendelingssleutel om de pen tegen de klok in naar het einde te draaien. Zie afbeelding 31.

1

1

2 2

3

3

PW320 PW330

White(+)
Yellow(-)

Motor

B B

A
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2.3.3 PKS-1 Sleulel Schakelaar
1). De PKS-1 sleutelschakelaar wordt buiten en dicht bij de poort geïnstalleerd op een hoogte van ongeveer 100 cm, zodat 
deze door de meeste mensen kan worden gebruikt. Bepaal eerst de installatiepositie van PKS-1. Zie figuur 2.3.3 (1).
2). Verwijder de ronde afdekking (A) door deze met een schroevendraaier los te wrikken. Zie figuur 2.3.3 (2).
3). Onschroef the  two screws beside the lock body. See Figure 2.3.3 (3).
4). Turn the key and separate the bottom of the shell with the lock body. See Figure 2.3.3 (4).

5). Breek de drie gaten aan de onderkant en markeer de punten bij de gaten als referentie.
6). Boor de gaten in de muur en bevestig de bodem aan de muur met drie schroeven. Zie figuur 2.3.3 (5).
7). Verbind de elektrische draden met de klemmen zoals weergegeven in Afbeelding 2.3.3 (6), en het is niet nodig 
om een onderscheid te maken polariteit. De aansluitklemmen kunnen worden verwijderd om de draden gemakkelijk 
aan te sluiten.
8). Draai de sleutel om en plaats de schaal onderaan. Draai de sleutel terug naar de middenpositie en de schaal zal 
worden hersteld
9). Draai het slotlichaam vast met de twee schroeven en plaats het ronde deksel door erop te drukken om het 
vast te maken aan het geheel.

Figuur 2.3.3 (1)

Figuur 2.3.3 (2)

Figuur 2.3.3 (5) Figuur 2.3.3 (6)

Figuur 2.3.3 (3) Figuur 2.3.3 (4)

10
00

m
m

A
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2.3.5 PF-1 Alarm licht
1). Bepaal de installatiepositie van het knipperlicht. Het knipperlicht moet bij de poort worden geïnstalleerd en 
gemakkelijk zijn
te zien door gebruikers en voorbijgangers. Het knipperlicht kan horizontaal of verticaal worden geïnstalleerd. Zie 
figuur 2.3.5 (1). 
2). Schroef de vier schroeven op de lichtbasis los en scheid de voet met de onderkant zoals getoond in Figuur 2.3.5 
3.) Verbind de draden en steek de draden in het gat van de basis. Zie figuur 2.3.5 (3).
4.) Boor de gaten in de muur en bevestig de bodem aan de muur met drie schroeven. Zie figuur 2.3.5 (4).

2.3.4 PPB-1 Druk Knop
1). De PPB-1 drukknop wordt binnenshuis geïnstalleerd op een hoogte van ongeveer 100 cm, zodat deze door de 
meeste mensen kan worden gebruikt. 2). Verwijder de ronde kap (A) door deze met een schroevendraaier los te 
wrikken. Zie figuur 2.3.4 (1).
3). Draai de twee schroeven naast de knop los.
4). Scheid de bovenste schaal met de bodem. Zie figuur 2.3.4 (2).
5). Breek de drie gaten aan de onderkant en markeer de punten bij de gaten als referentie.
6). Boor de gaten in de muur en bevestig de bodem aan de muur met drie schroeven. Zie figuur 2.3.4 (3).
7). Verbind de elektrische draden met de klemmen zoals weergegeven in afbeelding 2.3.4 (4), en het is niet nodig 
om een onderscheid te maken polariteit. De aansluitklemmen kunnen worden verwijderd om de draden gemakkelijk 
aan te sluiten.

Figure 2.3.5 (1) Figure 2.3.5 (2) Figure 2.3.5 (3) Figure 2.3.5 (4)

Figure 2.3.4 (1)

Figure 2.3.4 (4)Figure 2.3.4 (3)

A
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2.3.6 PH-2 Fotocellen

5). Verbind de vier draden van het licht en de antenne met de printklemmen en plaats indien nodig de draden in de buis. 
Zie figuur 2.3.5 (5).
6). Draai de vier schroeven weer vast op de lichtbasis. Figuur 2.3.5 (6)
7). Vervanging van de gloeilampenset. Zie figuur 2.3.5 (7)

7.1) Schroef de draden van het knipperende licht los van de printklemmen en zorg ervoor dat het licht uit is.     
7.2) Ontgrendel de drie schroeven (A), (B), (C) van het afdekklepje.
   7.3) Scheid het deksel van het knipperlicht en vervang de lampset door een nieuwe.
   7.4) Draai de drie schroeven (A), (B), (C) van de afdekklep vast.

Figuur 2.3.5 (5) Figuur 2.3.5 (6) Figuur 2.3.5 (7)

A

B
C

Figuur 2.3.6 (1)

RX 

Figuur 2.3.6 (3)

Figuur 2.3.6 (2)

1). Open de afdekking Afbeelding 2.3.6 (1). En sluit de draden aan Figuur 2.3.6 (2).
2). Monteer de ontvanger en zender op de juiste positie Figuur 2.3.6 (3). 
3). Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn tussen ontvanger en zender. Voor optimale efficiëntie moeten de ontvanger 
en zender op de juiste manier worden uitgelijnd.
4). Schakel de fotocellen in en controleer of het LED-lampje op ontvanger en zender AAN is.

RXLens

Beam Alignmnet
Indicator

Power Led
Indicator

Terminal Block

Power
Terminal Block

COM
N.C.
N.O.
GND
DC (12~24V)

GND
DC (12~24V)TX

TX

1    2    3    4    5

1    2    3    4    5 1    2 

1    2
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2.3.7 PEL-1 Elektrisch slot & Stopper
1. Stopper:

1). Voordat u de stopper installeert, moet u ervoor zorgen dat de poorten zich in een gesloten positie bevinden
en dat het te installeren oppervlak vlak is.
2). Plaats de stopper op de grond met de bodem als referentie en markeer de 3 boorpunten.

2. Elektrische vergrendeling:
(Als de poort naar buiten wordt geopend)
1). Als de poort naar buiten wordt geopend, vervangt u de veer aan de binnenkant en schroef hem
op de andere plaats.

Zie Figure 2.3.7 (4), Figure 2.3.7 (5), Figure 2.3.7 (6) & Figure 2.3.7 (7)

Opmerking: Als de poort naar buiten wordt geopend, plaatst u de stopper in tegengestelde richting.

3). Boor de 3 gemarkeerde punten en bevestig vervolgens de stopper stevig aan de grond met schroeven en ringen.
     Zie Figuur 2.3.7 (3)

Figuur 2.3.7(4) Draai de schroeven open.

Figuur2.3.7(7) 
Verander de veer en schroef hem op de andere plaats.

(Installatie)

Figuur2.3.7(5) Haal de deksel af
Figuur2.3.7(6) 

Locatie van de veer
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    2). Las de achterplaat van de elektrische grendel op het oppervlak van de hoofdpoort. Zie Figuur 2.3.7 (8). 
Vermijd het smelten van de draden door de hitte van de vaste plaat.

Figuur2.3.7(8) De binnen geopende poort Figuur2.3.7(9) De buiten geopende poort

    3). De afstand tussen de onderkant van de elektrische vergrendeling en de stop moet minder zijn dan 7 mm. See Figuur 
2.3.7 (10)

4). Sluit de draden van de elektrische vergrendeling aan op de klem LAT (+) en LAT (-) op de printplaat.

Figuur2.3.7(10) De binnen geopende poort Figuur2.3.7(11) De buiten geopende poort
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