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Technische specifi caties

Algemene specifi caties

Ingangsspanning:   230 VAC  50Hz
Uitgangsspanning:  24 VDC
Max uitgangsstroom:  11 A
Max. vermogen relaiscontact 1A / 250 VAC  
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C 
Luchtvochtigheid  10% tot 90% RV - niet condenserend
Ingangsbescherming:  IP54
IEC Beschermingsklasse: Klasse I

Introductie

De DLC-010 is een controller voor het DuraCover System 
Het apparaat heeft de volgende functies:

• Programmeerbare open- en sluitposities
• Lokale bediening (via sleutelschakelaar) en/of afstandsbediening (via 

LinkTouch + PLP-REM(-350))
• Dodemansschakelmodus (DMS), kan worden ingesteld om de afdekking 

te openen en/of de afdekking te sluiten
• Soft-start en soft-stop
• Overbelasting en overstroombeveiliging
• Statusindicatie met meerkleurige LED

Dodemansknopmodus (DMS) is een werkmodus waarbij de gebruiker de 
open- of sluitschakelaar moet blijven bedienen tijdens het bedienen van de 
afdekking. Wanneer de besturing wordt losgelaten, stopt de beweging van de 
afdekking onmiddellijk.
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Statusleds kaart

“FORCEREN” Schuifschake-
laar

“KALIBRATIE” Schuifschake-
laar

Statusled

Micro-SD-kaartsleuf
Voor fi rmware-updates

CAN LED
Knippert bij CAN communicatie

CAN schakelaar

DIP-schakelaar

DLC-010 Stuurkaart

Stuurkaart

DIN-rail
Klemmenblokken

24VDC
Stroomvoorzie-
ning

Netaansluiting
en stroomonder-
breker

DLC-010 overzicht
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OFF

OFF

ON

1 2 3

CAN schakelaar
Als de DLC-010 zich in de begin- of eindpos-
itie van de CAN-BUS bevindt, schakel dan de 
CAN-belastingschakelaar naar de juiste positie. 
(beëindigingsweerstand)

O
N

KALIBRATIE Schuifschakelaar
Om de ‘open‘ en ’dicht‘ positie van de afdekking 
te kalibreren.
Schakelaar moet AAN staan om kalibratie te 
activeren

FORCEREN Schuifschakelaar
Hiermee kan de afdekking buiten de gekalibreer-
de positie bewegen.

Statusled
De kleur van deze LED geeft de bedrijfsstatus aan.
Ook van buiten de behuizing te zien.
Voor details: zie pagina 14-15

AAN UIT

DIP-schake-
laar 1

Kalibratie via 
LinkTouch

Kalibratie via 
Kalibratie 

schuifschakelaar

DMS-instellingen 
van LinkTouch

DMS-instellingen van 
DIP-schakelaar 2 & 3

DIP-schake-
laar 2

DMS geactiveerd om 
afdekking te openen

GEEN DMS om af-
dekking te openen

DIP-schakelaar 3
DMS geactiveerd om 
afdekking te sluiten

NO DMS om afdek-
king te sluiten
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DLC-010 als standalone unit

Sluit een 230VAC voedingsbron aan op de stroomonderbreker op de DIN-
rail. Sluit de aardedraad aan op het aardklemblok (naast de stroomonder-
breker) 

Sluit de stroomdraden van de motor aan op de aansluitklem van de
“Cover motor (24VDC)” en de draden van de motorsensor op de aansluit-
klemmen van de “Cover motor  sensor” in de DLC-010. (aansluitklem nr. 
1, 2, 3, 4, 5)

Sluit de ‘open’- en ‘close’ -klemmen van de sleutelschakelaar aan op de 
klemmenblokken van de sleutelschakelaar (klem nr. 9, 10, 11, 12)

Zorg ervoor dat DIP-SCHAKELAAR 1 in de UIT-stand staat, zodat de DLC-
010 lokaal wordt aangestuurd, via de sleutelschakelaar

Na installatie: 
Schakel de hoofdstroom in. De statusled moet blauw zijn (modus "niet 
gekalibreerd" - zie pagina 12 voor meer informatie).
Draai aan de sleutelschakelaar en controleer of de motor op de juiste 
manier draait (sleutelschakelaar gedraaid om te openen - afdekking moet 
openen). Als dit niet het geval is, verwissel dan de stroomkabels van de 
motor (zie foto volgende pagina: verwissel de rode en grijze draden - 
klem nr. 1 & 2)

Installatievoorschriften

1.

2.

3.

4.

5.

ON

1 2 3
DIP-schakelaar 1 naar UIT:
Lokale bediening (via sleutelschake-
laar) is geactiveerd

Optioneel:
Klem 13 en 14 kunnen worden gebruikt om een fi ltratiepomp aan te sluiten.  
De DLC-010 zal de fi ltratiepomp activeren of deactiveren, afhankelijk van de 
positie van de afdekking en/of de bedrijfsmodus. Zie pagina 14 voor details.
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230VAC

Nr. Description
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

Cover motor (24VDC)
Cover motor (24VDC)
Cover motor sensor: Power
Cover motor sensor: Ground
Cover motor sensor: Data
Cover motor sensor: Optional
CAN_L
CAN_H

Nr. Description
Turnkey
Turnkey
Turnkey
Turnkey
Relay NC  (for filtration pump)
Relay NC  (for filtration pump)

TERMINAL BLOCK DESIGNATION

} Cover OPEN

} Cover CLOSE
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Kalibratie
Tijdens de kalibratie worden de ‘open’ en ‘close’ positie van het DuraCover 
Systeem opgeslagen in het geheugen van de DLC-010. Na deze kalibratie kan 
de gebruiker de afdekking veilig openen en sluiten zonder de eindposities te 
overschrijden.

OFF

ON

Stap 1: Breng de afdekking naar de OPEN-positie

1. Stel de schuifschakelaar voor de KALI-
BRATIE op: UIT
2. Zet schuifschakelaar FORCEREN op: aan

3. Gebruik de sleutelschakelaar om de af-
dekking      naar de gewenste OPEN-positie 
te verplaatsen

ON

OFF

Stap 2: Breng de afdekking naar de GESLOTEN-positie

1. Stel de schuifschakelaar voor de KALI-
BRATIE op: AAN
2. Zet schuifschakelaar FORCEREN op: UIT

3. Gebruik de sleutelschakelaar om 
de afdekking      naar de gewenste 
GESLOTEN-positie te verplaatsen

OFF

OFF

Stap 3: Opslaan

1. Stel de schuifschakelaar voor de KALIBRATIE op: 
UIT - 2. Zet schuifschakelaar FORCEREN op: UIT

3. Wanneer de kalibratie succesvol is, 
wordt de statusled groen
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Correctie
Tijdens de correctie kunnen de stand ‘open‘ en ’close’ worden bijgewerkt 
zonder het volledige kalibratieproces opnieuw te starten. Deze functie is al-
leen mogelijk als er al eerder een kalibratie is uitgevoerd

Wanneer de ‘open’ positie wordt gecorrigeerd, wordt de ‘close’ positie dien-
overeenkomstig gewijzigd (en andersom).

Procedure:

1. Zet de schuifschakelaar op AAN, voor het geval dat de afdekking voorbij 
de huidige kalibratielimieten moet bewegen. (Kalibratie-schuifschakelaar 
kan UIT blijven)

2. Gebruik de sleutelschakelaar om de afdekking naar de juiste OPEN- of 

GESLOTEN-positie te verplaatsen.

3. Stel de schuifschakelaar voor de KALIBRATIE op: AAN

4. 1. Stel de schuifschakelaar voor de KALIBRATIE op: UIT

5. Wanneer de kalibratiecorrectie is geslaagd, wordt de statusled groen.

Instellingen dodemansknop

DIP-schakelaar 2 & 3 kunnen worden gebruikt om de modus Dodemansknop 
(DMS*) te activeren:

*Dodemansknopmodus (DMS) is een werkmodus waarbij de gebruiker de open- of sluitschake-
laar moet blijven bedienen tijdens het bedienen van de afdekking. Wanneer de besturing wordt 
losgelaten, stopt de beweging van de afdekking onmiddellijk.

ON

1 2 3

Draai de gewenste DIP-SCHAKELAAR naar de AAN-positie om de aangewezen 
DMS-modus te activeren.

DIP-schakelaar 2: DMS om afdekking 
te OPENEN

DIP-schakelaar 3: DMS om afdekking 
te SLUITEN
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Als de DLC-010 zich in 
de begin- of eindpositie 
van de CAN-BUS bevindt, 
schakel dan de CAN-belast-
ingschakelaar naar de juiste 
positie. (beëindigingsweer-
stand)

230 V wisselstroom

PLP-REM-350

De DLC-010 kan worden aangesloten op een PLP-REM-350 om con-
trole over het DuraCover-systeem mogelijk te maken met behulp van de
LINKTouch*. Verbinding tussen  DLC-010 en PLP-REM-350 kan worden ge-
maakt met behulp van de CAN-businterface.

1. Sluit de stroomkabels, DuraCover-motor, sensoren en sleutelschakelaar 
aan: volg de instructies op pagina 6.

2. Zorg ervoor dat DIP-SCHAKELAAR 1 in de AAN-stand staat   

          

  

3. Er moet een twisted-pair-kabel worden aangesloten tussen de DLC-010 

CAN  klemmenblokken (nr. 7 & 8) en de PLP-REM-350 CAN-connector.** 
Let op de polariteit van de klemmen! (CAN L & H)

CAN Bus

*   De DLC-010 kan altijd worden bediend met een sleutelschakelaar, zelfs wanneer een LinkTouch is geconfi gu-
reerd ** We raden aan om een afgeschermde twisted-pair-kabel te gebruiken (min. 0,5 mm²  - tot 200 m)

!
DLC-010

DLC-010 in combinatie met LinkTouch & PLP-REM(-350)

Installatievoorschriften

O
N

ON

1 2 3
DIP-schakelaar 1 naar 
AAN:
Afstandsbediening (via Link-
Touch) is geactiveerd
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DLC-010 in combinatie met LinkTouch & PLP-REM(-350) Kalibratie

Om de kalibratie via de LinkTouch te starten, moet DIP-schakelaar 1 op AAN 
staan.

1. Raak het scherm op de LinkTouch gedurende 3 seconden aan om naar 
het instellingenmenu te gaan.

2. Gebruik de pijltjestoets naar rechts om te selecteren: PLP-REM (Enter) en 

tik vervolgens op het display om te bevestigen

3. Zorg er in het volgende menu voor dat de AUX-instelling is ingesteld op 

'COVER' en raak vervolgens  de pijltjestoets naar links aan

4. Gebruik de pijltjestoets naar rechts om: COVER SETTINGS (Enter) te se-

lecteren en tik vervolgens op  op het scherm om te bevestigen

5. Gebruik de pijltjestoetsen naar rechts om te selecteren: COVER CALI-

BRATION START

6. Volg de instructies op de LINKTouch* voor kalibratie of correctie. Wan-

neer de kalibratiecorrectie is geslaagd, wordt de statusled groen.

Tijdens de kalibratie worden de ‘open’- en ‘close’-positie van het DuraCover 
Systeem opgeslagen in het geheugen van de DLC-010. Na deze kalibratie kan 
de gebruiker de afdekking veilig openen en sluiten zonder de eindposities te 
overschrijden.

Instellingen
menu

* Zie ook LinkTouch handleiding

Instellingen dodemansknop
Ga naar het menu COVER SETTINGS (zie hierboven)

In het MENU DMS-modus kunt u de juiste DMS-instelling voor u kiezen:
- ingeschakeld (DMS is actief bij het openen EN sluiten van de afdekking)
- uitgeschakeld (DMS is UITGESCHAKELD)
- alleen open (DMS is alleen actief bij het OPENEN van de afdekking)
- alleen sluiten (DMS is alleen actief bij het SLUITEN van de afdekking)
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MODUS STATUSLED BEWEGING AFDEKKING FILTERPOMP

NORMAAL
(gekalibreerd)

Groen Automatisch of DMS*
Uitgeschakeld wanneer 
de afdekking niet op de 

eindpositie staat

KALIBRATIE
Groen langzaam 

knipperend
DMS Uitgeschakeld

GEFORCEERD Geel
DMS, positie openen en 

sluiten tijdelijk verwi-
jderd

Uitgeschakeld

NIET GEKALIBREERD Blauw DMS
Uitgeschakeld wan-
neer de afdekking 

beweegt

TIJDELIJKE FOUT Rood
DMS of geen beweging, 

afhankelijk van fout-
conditie

Actief

FATALE FOUT
Rood snel knippe-

rend
Geen beweging 

mogelijk
Actief

Bedrijfsmodi

NORMAAL (gekalibreerd)
Statusled is groen
• De eindpunten zijn geprogrammeerd en de afdekking zal niet buiten 

deze  limieten gaan. 
• De afdekking kan lokaal (via de sleutelschakelaar) en op afstand (via de 

LINKTouch) worden bediend, dit in automatische modus en in DMS-mo-
dus.

• In de automatische modus is een soft-start en soft-stop actief. De afdek-
king stopt wanneer de gekalibreerde open- of sluitpositie is bereikt. 

• Wanneer de sleutelschakelaar in de open- of sluitstand wordt gedraaid 
(of de open- of sluitknop op de LINKTouch wordt ingedrukt) tijdens het 
bewegen van de afdekking, stopt de afdekking onmiddellijk door een 
noodrem.

• In de DMS-modus is alleen de soft-start actief. De afdekking stopt on-
middellijk wanneer de sleutelschakelaar (of LINKTouch-knop) wordt los-
gelaten.

• Wanneer een LINKTouch wordt gebruikt, geeft de afdekking de positie 
aan op de LINKTouch.

• Het relais voor de filtratiepomp is ingeschakeld wanneer de afdekking 
niet in de gekalibreerde open of gesloten stand staat.

*DMS = Dodemansknopmodus
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KALIBRATIE
De statusled knippert groen.

De afdekking kan lokaal worden bediend (via de sleutelschakelaar) en op af-

stand (via LinkTouch), maar alleen in DMS-modus: de afdekking stopt onmid-
dellijk wanneer de bediening wordt losgelaten.
De kalibratieprocedure wordt in detail uitgelegd in het onderwerp "Kalibratie" 
(pagina 8)  en  "correctie" (pagina 9)

GEFORCEERD
De status-LED is geel.

Deze modus kan worden gebruikt om de open en/of dicht posities van de 
klep tijdelijk te overschrijven wanneer deze al is gekalibreerd. De afdek-
king kan lokaal worden bediend (via de sleutelschakelaar) en op afstand (via 
Link#Touch), maar alleen in DMS-modus: de afdekking stopt onmiddellijk 
wanneer de bediening wordt losgelaten.

NIET GEKALIBREERD
De statusled is blauw.

De afdekking kan lokaal worden bediend (via de sleutelschakelaar) en op af-

stand (via LinkTouch), maar alleen in DMS-modus: de afdekking stopt onmid-
dellijk wanneer de bediening wordt losgelaten.

TIJDELIJKE FOUT
De statusled is rood.
Het apparaat geeft aan dat er een fout aanwezig is. Zodra de foutconditie 
verdwijnt, gaat het apparaat verder in normale werking.

Mogelijke foutcondities staan vermeld in het onderwerp Probleemoplossing 
hieronder.

In het geval van een tijdelijke fout: sluit het apparaat af en start opnieuw. Als 
de foutconditie niet is opgelost, neem dan contact op met uw installateur.

FATALE FOUT
De statusled knippert snel rood

Het apparaat vertoont een fatale fout en kan niet herstellen. Neem contact 
op met uw installateur.
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Probleemoplossing

PROBLEEM CONTROLE OPLOSSING

Afdekking sluit niet Statusled is UIT Controleer stroom naar DLC-010

Statusled is rood
Koel het apparaat af, start opnieuw 

op en probeer het opnieuw

De statusled knippert ROOD
Neem contact op met onze klanten-

service

Motoraansluitingen control-
eren

Afdekking stopt op 
een verkeerde positie

Kalibratie of kalibratiecorrectie op-
nieuw starten

Afdekking beweegt in 
de verkeerde richting

Verwissel de 2 motoraansluitingen of 
wissel de motorbesturing via

LinkTouch (instellingenmenu --> 
Cover settings)

Kalibratie is mislukt
Controleer de terugkoppeling 

van de motorsensor

Kalibratie op afstand kan 
niet worden gestart

Controleer positie 
DIP-SCHAKELAAR 1

DIP-schakelaar 1 moet aan staan

Controleer CAN LED Repareer de CAN-bedrading

Motor start niet Status-LED knippert 5x ROOD
Controleer de motor en motorkabel 

op kortsluiting

Motor start maar stopt 
dan onverwachts

Status-LED knippert 5x ROOD
Controleer of de bewegende delen van 
het afdeksysteem vrij kunnen bewegen

Conformiteitsverklaring

Conformiteitsverklaringen voor dit product kunnen worden gedown-
load van de website van de House of Duratech: www.duratech.be 
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VISION Moonlight

VISION Spectra

VISION Adagio Pro

VISION Wall Conduits

VISION Faces Plates

VISION Specials

COVER Tube

COVER Wall Duct

COVER Motor

VISION Pro

HEAT Hot Splash

HEAT Sun Spring

HEAT Dura +i

HEAT Dura Vi

HEAT Dura V

HEAT Dura Pro

HEAT Accessories

LINK Touch

LINK Driver

LINK Master

LINK Controller

LINK Accessoires

LINK Cover

FLOW Inverter

COVER Hanging System

COVER Cable Duct
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Contactgegevens

Propulsion Systems bv
Dooren 72

1785 Merchtem, België

Tel +32 2 461 02 53

www.duratech.be
info@propulsionsystems.be

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit document zonder voorafgaande kennisgeving geheel of 
gedeeltelijk te wijzigen
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