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Gebruikershandleiding 
 

B700 tourniquet 
 

          

 

 

 

Lees deze handleiding voordat u dit product voor de eerste keer gebruikt.  

Handel volgens de handleiding en bewaar deze op een veilige plaats 

voor later gebruik of voor de volgende eigenaar. 
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VOORWOORD 
 

Met deze handleiding kunt u de tourniquet op de juiste wijze bedienen en 

onderhouden. Mogelijke opties worden kort beschreven. In het hoofdstuk 

Bediening wordt de bedieningseenheid uitgelegd. Het beschrijft onder meer hoe 

u verschillende instellingen kunt wijzigen. Het hoofdstuk Onderhoud is uitermate 

belangrijk om ervoor te zorgen dat u uw tourniquet op lange termijn probleemloos 

kunt blijven gebruiken. 

 

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig voordat u de tourniquet 

gebruikt.  

Bewaar de handleiding op een veilige plaats om deze indien nodig later te kunnen 

raadplegen. Deze beschrijving is bedoeld voor de bediener van de tourniquet. 

De installateur gebruikt een afzonderlijke handleiding om de tourniquet te 

monteren en te installeren. 

 

De installateur gebruikt een montageschema voor de betreffende bedieningseenheid 

en werkt volgens de geldende normen. Neem in geval van storing contact op met 

een door Heras gecertificeerde technicus. 
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1   INLEIDING 
 

 

1.1 FABRIKANT/LEVERANCIER 

 
Fabrikant:    Heras BV 

     Hekdam 1, 5688 JE Oirschot 

     Nederland 

     Tel.: +31(0)499-551255 

     www.heras.com 

 

Technisch constructiedossier:  Heras BV, manager P.D. afdeling  

 

 

1.2  SERVICE/ONDERHOUD  
 

Bij problemen, storingen of vragen kunt u contact opnemen met: 

 

Heras Nederland Telefoon +31(0) 499 551 255 

Heras Deutschland Telefoon +49 (0)1805 437277 

Heras UK Telefoon +44(0) 1302 364 551 

Heras France Telefoon +33(0) 3 88 067 000 

Heras Norge Telefoon +47(-) 22 900 555 

Heras Sverige Telefoon +46(0) 77 1506050 

 

 

1.3 DEFINITIES: GEBRUIKER / BEDIENER / TECHNICUS 
 

Gebruiker: Iedereen die de tourniquet gebruikt. 

 

Bediener: Een gebruiker die bekend is met alle veiligheidsaspecten die 

in deze handleiding worden behandeld. Bedieners mogen geen 

montagewerkzaamheden uitvoeren aan de tourniquet, tenzij 

dit expliciet wordt aangegeven. 

 

Technicus: De technicus is een installateur van Heras (of een technicus in dienst 

van de klant die uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Heras 

heeft gekregen) die gekwalificeerd is om technische ingrepen aan 

de tourniquet uit te voeren.  
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1.4 VOORGESCHREVEN GEBRUIK/TOEPASSING 
 

Alleen correcte montage en correct onderhoud door een geautoriseerd/gekwalificeerd 

bedrijf of persoon in overeenstemming met de gebruikershandleiding, het logboek, 

de checklists en onderhoudslijsten kunnen veilige werking van het systeem 

garanderen. 

Een gekwalificeerd persoon is volgens EN 12635 een persoon die over de vereiste 

opleiding, gekwalificeerde kennis en praktische ervaring beschikt om het 

tourniquetsysteem correct en veilig te monteren, te testen en te onderhouden. 

 

 

1.5 CONFORMITEIT MET EUROPESE RICHTLIJNEN 

 

De installatie voldoet aan de volgende EU-richtlijnen/-voorschriften: 

 

2014/35/ EU Laagspanningsrichtlijn 

2014/30/ EU EMC-richtlijn (elektromagnetische compatibiliteit) 

 

Een verklaring van overeenstemming (DoC) is verplicht voor dit product. 

De DoC is opgenomen in bijlage A.  

 

1.6 LEVERING 
 

De tourniquet moet worden gemonteerd, aangesloten, ingesteld en in bedrijf 

gesteld door een installateur of een technicus die ook accessoires aansluit en 

programmeert. De bedieningseenheid is afgestemd op de opties/accessoires die 

met de gebruiker zijn overeengekomen. De relevante opties worden vastgelegd 

tijdens de overdracht. 

 

Uiteraard kunt u achteraf opties/accessoires toevoegen. Neem hiervoor contact op 

met uw leverancier. 

 

Tourniquets worden altijd volledig getest geleverd. 

 

 

1.7  LEVERING VAN DE TOURNIQUET 
 

Na montage en inbedrijfstelling door een technicus van Heras of een 

technicus die door Heras is opgeleid, moet de kap van de tourniquet worden 

gesloten. Dit wordt gedaan om ongeoorloofde toegang te voorkomen. 
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 VEILIGHEID 2
 

2.1 VERKLARING VAN DE SYMBOLEN 
 

Voorzichtig: Om persoonlijk letsel te voorkomen, moet u de 

onderstaande veiligheidsinstructies in acht nemen.  

Opmerking: Om materiële schade te voorkomen, moet u de 

onderstaande veiligheidsinstructies in acht nemen.  

Informatie: Dit wordt gevolgd door nadere informatie of door een 

verwijzing naar andere documenten.  

Waarschuwing:  Gevaar voor beknelling van ledematen. 

 

Waarschuwing: Gevaar voor letsel aan handen door draaiende delen. 

 

 

2.2 ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
 

 

 

 De bediener moet de volledige gebruikershandleiding lezen voordat de 

tourniquet voor de eerste keer wordt gebruikt. De instructies in de 

gebruikershandleiding moeten in acht worden genomen en worden 

nageleefd. Alle andere vormen van gebruik kunnen onverwachte risico's 

met zich meebrengen en zijn verboden. 

 Onjuist gebruik, onjuist onderhoud of het negeren van de bedieningsinstructies 

kunnen een bron van gevaar vormen voor personen en/of materiële schade 

tot gevolg hebben. 

 Als de betekenis van een deel van deze instructies niet duidelijk is, neem 

dan contact op met uw leverancier voordat u de apparatuur gebruikt.  
 Alle storingen die een gevaar kunnen vormen voor de gebruiker of voor 

derden, moeten onmiddellijk worden verholpen.  

 Alle wijzigingen of uitbreidingen van de poort moeten worden uitgevoerd 

door gekwalificeerd personeel met gebruik van onderdelen die de fabrikant 

geschikt heeft bevonden voor dergelijke wijzigingen of uitbreidingen. Elke 

niet-naleving van deze instructies wordt beschouwd als niet-conform gedrag 

en maakt de garantie van de fabrikant ongeldig, waardoor het risico 

volledig bij de gebruiker komt te liggen.  

 Het besturingssysteem mag alleen worden gemonteerd en in bedrijf gesteld 

door gespecialiseerd personeel dat bekend is met de bedieningsinstructies 
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en zowel met de momenteel geldende voorschriften voor gezondheid en 

veiligheid op het werk als met de voorschriften voor ongevallenpreventie. 

De instructies en opmerkingen in de handleiding MOETEN in acht worden 

genomen en worden nageleefd. 

 

2.3 BEDOELD GEBRUIK 
 

De tourniquet is bedoeld om de toegang tot een specifiek(e) terrein, ruimte 

of locatie te regelen.  

De tourniquet is zowel bedoeld voor industrieel als voor particulier gebruik.  
 

De tourniquet wordt in bedrijf gesteld volgens de met de gebruiker 

overeengekomen opties. De relevante opties worden vastgelegd tijdens 

de overdracht. 
 

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig voordat u de tourniquet gebruikt.  

 
 

 

2.4 VEILIGHEID TIJDENS GEBRUIK  
 

Kinderen of mensen met een beperking mogen de tourniquet niet bedienen. 

Ouders moeten toezicht houden op hun kinderen om te voorkomen dat deze 

met de tourniquet spelen. 

 OUDERS ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR HUN KINDEREN  

 De rotor van de tourniquet moet vrij kunnen bewegen zonder dat 
er obstakels in de doorgang van de tourniquet zijn. 

 Steek geen voorwerpen door, boven of onder de tourniquet die 

de tourniquet zouden kunnen blokkeren. 

 Klim niet op de rotor en beweeg er niet mee. Dit kan letsel veroorzaken. 

 Zorg er altijd voor dat de kap van de tourniquet vergrendeld is.  

 Gebruik de tourniquet niet om personen te evacueren. 

 In geval van nood moeten daarvoor bestemde nooddeuren/-uitgangen 

worden gebruikt.  

 Duw of leun niet op de rotor. Duwen op de rotor kan leiden tot overmatige 

wrijving op het vrijgavemechanisme; de rotor wordt mogelijk pas 

vrijgegeven als er geen druk meer op de rotor wordt uitgeoefend.  

 
 

2.5 VEILIGHEID TIJDENS MONTAGE, ONDERHOUD EN DEMONTAGE  
 

 Wanneer er werkzaamheden aan de tourniquet worden uitgevoerd of 

deze wordt gereinigd, moet de stroomtoevoer naar het systeem worden 

uitgeschakeld en moet ervoor worden gezorgd dat deze niet onverwacht 

kan worden ingeschakeld. 



 

NL – Vertaling van de originele gebruikershandleiding - 1.1 | 2020 10 

 Gebruik de benodigde persoonlijke veiligheidsuitrusting. 

 Het vrijgavemechanisme voor de tourniquets bevat draaiende delen. 

Deze bevinden zich onder de kap. Pas op voor draaiende delen bij 

onderhoudswerkzaamheden aan het hoofdmechanisme van de tourniquet.  

 Als het noodzakelijk is om aan actieve apparatuur te werken, moeten 

dergelijke werkzaamheden worden uitgevoerd door vakkundig personeel 

dat zich bewust is van mogelijke gevaren en van de 

veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen. Draaiende delen 

van aandrijfsystemen kunnen met name gevaar opleveren voor het 

vasthaken of oppakken van loszittende kledingstukken. Daarom moeten 

stropdassen, sjaals of andere loszittende voorwerpen worden afgedaan.  

 Het wordt aanbevolen dat het werk wordt uitgevoerd door twee technici. 

 

 BEDIENING 3
 

3.1 INGANG/UITGANG VIA TOURNIQUET - NORMAAL GEBRUIK 
 

Wanneer op afstand bediende drukknoppen zijn gemonteerd, kan een bediener 

personen door de tourniquet laten passeren, zowel in de richting van de ingang 

als de uitgang. Drukknopmechanismen kunnen worden gebruikt in combinatie met 

intercomsystemen waarmee bezoekers met iemand kunnen praten om via de 

tourniquet toegang te krijgen tot de locatie of deze te verlaten. 

 INGANG: 

Druk op de knop “Ingang”.  Via de tourniquet kan een persoon 

de locatie betreden.  

 UITGANG: 

Druk op de knop “Uitgang”.  Via de tourniquet kan een persoon 

de locatie verlaten. 

 
Voorbeeld van gangbaar drukknopmechanisme 

ENTRY

EXIT
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3.2 INGANG/UITGANG VIA TOURNIQUET – STROOMUITVAL 
(OPTIONEEL) 

 

In geval van stroomuitval blijft de tourniquet vergrendeld.  Vrije draaiing in elke 

richting is mogelijk via een sleutelschakelaar voor overbrugging die is gemonteerd 

in het bovenste deel, zoals hieronder wordt aangegeven. 

De sleutelschakelaars bevinden zich in het bovenste kanaalgedeelte van de 

tourniquets. Er zijn twee posities voor de sleutelschakelaar, één voor elke 

draairichting. 

 

Als de sleutelschakelaars voor handmatige overbrugging voor 

zowel ingang als uitgang tegelijkertijd worden bediend, draait 

de tourniquet vrij in beide richtingen. Dit wordt niet aanbevolen. 

 

Om de tourniquet in de handmatige modus te vrij te geven, moet de sleutel in de 

sleutelschakelaar worden gestoken en 90 graden worden gedraaid.  Hierdoor kan 

de rotor vrij draaien. 

Draai de sleutel gewoon terug naar de oorspronkelijke positie om de vergrendeling 

opnieuw in te schakelen. 

 

Alleen geautoriseerd personeel mag de overbruggingssleutels bewaren. 
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 OMSCHRIJVING 4
 

4.1 B700 ENKEL TOURNIQUET 
 

Het werkingsmechanisme is van het type vrijgave elektromagnetische solenoïde, 

met een bi-directioneel niet-retournerend tandwiel om de richting van de rotor en 

de palvergrendeling te selecteren. 

 

Het ratelsysteem zorgt ervoor dat de rotor terugkeert naar de vergrendelde positie 

na elke beweging. Tussenliggende beweging is beperkt om ongeoorloofde toegang 

te voorkomen. Bij isolatie van de voeding blijft de tourniquet vergrendeld. Dit is 

de fabrieksstandaard en deze wordt storingsvergrendeling (“fail-locked”) 

genoemd; het is mogelijk om de tourniquet (in de fabriek) zo te configureren dat 

bij isolatie van de voeding de tourniquet wordt ontgrendeld. Deze configuratie 

wordt storingsontgrendeling (“fail-unlocked”) genoemd. De tourniquet kan worden 

vrijgegeven voor één draaiing  via drukknopbediening en/of kaartleessysteem 

voor toegangscontrole.  

 

 
 

B700 enkel tourniquet   
 
 
 
 



 

NL – Vertaling van de originele gebruikershandleiding - 1.1 | 2020 13 

 BEDIENING VAN APPARATUUR  5
 

5.1 DRUKKNOPBEDIENING 

 

Wanneer op afstand bediende drukknoppen zijn gemonteerd, kan een bediener 

personen door de tourniquet laten passeren, zowel in de richting van de ingang als 

de uitgang. Drukknopmechanismen kunnen worden gebruikt in combinatie met 

intercomsystemen waarmee bezoekers met iemand kunnen praten om via de 

tourniquet toegang te krijgen tot de locatie of deze te verlaten. 

 

 

5.2 KAARTLEESSYSTEMEN 

 Algemeen 5.2.1

Dit gedeelte is bedoeld als basisinformatie over de factoren waarmee rekening 

moet worden gehouden wanneer het de bedoeling is om kaartlezers aan te sluiten 

die niet door Heras zijn geleverd. Deze informatie is alleen relevant voor de 

ervaring die Heras de afgelopen 20 jaar heeft opgedaan en is gebaseerd op onze 

kennis van de kaartleessystemen die in het verleden aan onze tourniquets zijn 

gekoppeld.  

Deze mag niet worden gebruikt als definitieve handleiding voor alle 

kaartleessystemen die mogelijk zijn aangesloten op onze tourniquets (of die u wilt 

aansluiten). Raadpleeg de leverancier van uw kaartleessysteem om duidelijk te 

krijgen of het leessysteem compatibel is met onze tourniquets en de juiste 

functionaliteit kan bieden. 

 

 Deur open-tijd 5.2.2

 

Zoals besproken in het vorige gedeelte kunnen kaartleessystemen worden 

gekoppeld aan de tourniquet voor ingang en/of uitgang. Het is noodzakelijk dat 

de output van het kaartleessysteem een spanningsvrij contact is en een normaal 

open configuratie heeft. Veel kaartleessystemen noemen de periode dat de 

relaisoutput (van het leessysteem) wordt geactiveerd de “deur open”-tijd. Het 

bedieningspaneel van de tourniquet staat slechts één draaiing per “deur open” 

(of activering van relais) toe, ongeacht de duur van de “deur open”. Dit is nodig om 

te voorkomen dat de tourniquet meer dan één keer per “deur open”-tijd draait.  

 

 Doorgangstijd 5.2.3

 

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat een persoon heel snel door 

de tourniquet kan gaan; deze doorgangstijd is afhankelijk van de persoon die 
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de tourniquet gebruikt en varieert daarom afhankelijk van hoe bekend de persoon 

met de tourniquet en de kaartlezer is. Voor personen die bekend zijn met 

de tourniquet en het kaartleessysteem en die vaste gebruikers zijn, is deze 

doorgangstijd soms maar 2 seconden. 

 

 Kaartlezers zonder feedback 5.2.4

 

Wanneer een kaartleessysteem geen “feedback”-input heeft die gewoonlijk wordt 

gebruikt om de “deur open”-tijd opnieuw in te stellen, is het heel belangrijk 

dat de “deur open” tijd van het kaartleessysteem op maximaal 1 seconde wordt 

ingesteld om snelle doorgang door de tourniquet mogelijk te maken. Houd er 

rekening mee dat veel kaartleessystemen een standaardtijd van wel 5 seconden 

kunnen hebben, wat de doorgangstijd voor elke ingang/uitgang (draaiing) 

aanzienlijk langer maakt. Met andere woorden, de doorgangstijd zal minstens 

zo lang zijn als de “deur open”-tijd (dus ten minste 5 seconden). 

 

 

          

Weergave van een doorgangstijd van 2 seconden met een vertraging van 3 seconden 

 

 

 Kaartlezers met feedback 5.2.5

 

Wanneer een kaartleessysteem dat “feedback” vereist, is geïnstalleerd, adviseren 

wij om de “deur open”-tijd in te stellen op dezelfde waarde als de “opnieuw 

vergrendelen”-tijd min 2 seconden (zie hoofdstuk 5.3). Dit type kaartleessysteem 

vereist een output van het tourniquet om aan te geven wanneer de tourniquet 

moet worden vergrendeld (dit is de standaard). Deze output die is verbonden met 

een input op het kaartleessysteem wordt meestal “feedback” genoemd. 

Dit type kaartleessysteem wordt gebruikt wanneer nauwkeuriger toezicht 

op toegang tot en verlaten van de locatie vereist is.  

 

kaart lezer deur open tijd 

TIJD (SEC) 

doorgangstijd 
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Weergave van doorgangstijd van 2 seconden met feedback 

 

5.3 TIMER VOOR OPNIEUW VERGRENDELEN 
 

Wanneer een ingangs- of uitgangssignaal wordt ontvangen van een drukknop of 

kaartlezer, ontgrendelt de tourniquet in de relevante richting. Als er niemand door 

de tourniquet loopt, wordt de controller van de tourniquet na 30 seconden opnieuw 

vergrendeld. Deze parameter is vooraf ingesteld in de software van de controller.  

 

 

Weergave van geen doorgang (ingang tot of uitgang van locatie) en opnieuw vergrendelen na 30 sec 

 

5.4 ELEKTRISCHE ISOLATIE 

 
Om de tourniquet te isoleren, moet deze worden uitgeschakeld met behulp van de 

hoofdschakelaar aan de bovenkant van de tourniquet.  

 

 
 Voer pas werkzaamheden aan de tourniquet uit nadat deze is geïsoleerd. 

 

 

TIJD (SEC) 

doorgangstijd 

signaal 

feedback 

kaart lezer 

TIJD (SEC) 

signaal van kaartlezer 
(deur open-tijd 28 sec) 

feedback 

ontgrendeltijd (30 sec) 
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 TECHNISCHE DETAILS 6
 
De inhoud van de volgende gedeelten is uitsluitend bedoeld ter naslag door 

gekwalificeerde technici/medewerkers. Dit gedeelte is niet bedoeld voor de 

gebruiker of bediener. 

6.1 BEDIENINGSPANEEL 
 

Het bedieningspaneel voor de tourniquet bevat een PLC, een geschakelde 

voedingseenheid en een aantal aansluitklemmen. 

De aansluitdetails en indeling van het bedieningspaneel worden hierna weergegeven. 

  

 

Weergave van besturingspaneel 

 

 

6.2 MECHANISCHE INRICHTING EN AANDRIJFBEDIENING  

 

Het hoofdframe is geconstrueerd uit staalprofiel; oppervlak afgewerkt in door 

de klant aangegeven RAL-kleur. De centrale rotoren zijn van holle staalprofielen; 
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oppervlak afgewerkt in door de klant aangegeven RAL-kleuren. De rotorarmen 

zijn van ronde holle staalprofielen. De lagerhuizen zijn volledig ingesloten boven 

grondniveau. Alle lagers zijn voor normaal gebruik, afgedicht. Levenslang 

gesmeerd met hoogwaardig weerbestendig vet om onderhoud tot een minimum te 

beperken.  

 

 HOOFDMECHANISME 6.2.1
 

Het hoofdmechanisme van de tourniquet bevindt zich aan de bovenkant van de 

tourniquet en is gekoppeld aan de rotor van de tourniquet. Er zijn twee 24 VDC-

solenoïdes gebruikt om de tourniquet te beveiligen en vrij te geven. Wanneer de 

relevante solenoïde wordt geactiveerd, kan de tourniquet in de ingangs- of 

uitgangsrichting worden vrijgegeven. Er zijn twee PNP 24 VDC normaal gesloten 

eindschakelaars, die worden gebruikt om aan het bedieningspaneel door te geven 

wanneer de relevante solenoïde moet worden gedeactiveerd en dus de tourniquet 

na één draaiing opnieuw moet worden vergrendeld. 
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6.3 PNP-NADERINGSSCHAKELAARS 
 

Alleen PNP-naderingsschakelaars mogen met de controller van de tourniquet worden 

gebruikt. NPN-sensoren werken niet met de controller. Deze moeten van een 

normaal gesloten configuratie zijn. 

 

Instelling naderingsschakelaars voor ingang en uitgang 

 

 Controleer de opening tussen de bouten en de benaderingsschakelaar 

en pas deze indien nodig aan door de hoogte van de 

benaderingsschakelaar middels de moeren te verstellen tot een opening 

van1 mm voor alle benaderingsschakelaar is bereikt. 

 Wanneer de schakelaar detecteert, gaat het gele led lampje aan 

het einde van de naderingsschakelaar uit.  

 Controleer de werking van de tourniquet in de relevante richting met 

behulp van een signaal van de bedieningsapparatuur, d.w.z. drukknop, 

kaartlezer enz.  

 

 

6.4 PROGRAMMEERBARE CONTROLLER 
 

De besturingslogica voor de tourniquet bevat een programmeerbare controller als de 

belangrijkste besturingscomponent. Deze bevat inputterminals en outputterminals. 

Het programma wordt opgeslagen in een RAM-geheugen (Random Access Memory). 
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De inputs zijn digitaal en worden geactiveerd bij voeding van +24 volt in de 

relevante inputterminal. Alle naderingslimieten die zijn aangesloten op de inputs 

van de PLC moeten van het type PNP zijn. De outputs zijn relaiscontacten die 

weerstandsbelastingen van 8 amp kunnen schakelen. 

 

 Logica en logische koppelingen 6.4.1
 

Met behulp van toetsen aan de voorkant van de PLC is het mogelijk om de tourniquet 

met vier verschillende besturingslogica's te laten werken. Hiermee kunnen we 

4 versies van software samenvoegen, zodat we onze bedieningspanelen voor 

conventionele tourniquets, maar ook stadion- en driepoot-tourniquets kunnen 

standaardiseren. 

De volgende besturingslogica's zijn beschikbaar: 

 Standaardlogica 

 Stadionlogica 

 Driepootlogica 

 

6.4.1.1 Standaardlogica 

 

Dit is de standaardlogica van de tourniquet. Deze logica is alleen actief als geen 

van de andere drie logica's is ingeschakeld. 

Deze logica is geschikt wanneer zowel de ingangs- als de uitgangssolenoïde zijn 

geconfigureerd om te vergrendelen wanneer de stroom van de tourniquet wordt 

gehaald. Met deze configuratie werken output 3 en output 4 van de controller 

respectievelijk als ingangs- en uitgangsfeedback.  

+ + _ OUT_

24VDC

Input

100 - 240VAC

INPUTS / OUTPUTS:

I1: ENTRY SINGLE RELEASE

I2: EXIT SINGLE RELEASE
IB: ENTRY LIMIT

IC: EXIT LIMIT

ID: LOGIC INPUT

IE: LOGIC INPUT

Q1: ENTRY SOLENOID

Q2: EXIT SOLENOID

Q3: ENTRY FEEDBACK

Q4: EXIT FEEDBACK/COUNTER (STADIA)

L N

D
C

 L
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D
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N

S
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4
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INSTALLATION LOCATION: PANEL

TAG DESCRIPTION MANUFACTURER/SUPPLIER PART NUMBER

PLC PRORAMMABLE LOGIC CONTROLLER (CD12) 001086

PSU 230VAC TO 24VDC 60W POWER SUPPLY UNIT 001078

CPE CONTROL PANEL ENCLOSURE (255 x 180 x 110D) 000165

MOUTING PLATE FOR CPE 001090BKPL

SPUR SPUR ISOLATORMETAL CLAD (WITH 5 AMP FUSE) BROUGHTON CONTROLS 000338

CPE

PLC
PSU

(NOT USED FOR BATTERY BACKED SYSTEM)

SPUR

BKPL

BROUGHTON CONTROLS

BROUGHTON CONTROLS

BROUGHTON CONTROLS

BROUGHTON CONTROLS

5AF 5 AMP FUSE FOR SPUR UNIT BROUGHTON CONTROLS 000675

5AF

CON T-BLOCK 12 WAY CONNECTOR BROUGHTON CONTROLS 001092

CONNECTORS:

1/2: ENTRY BUTTON

3/4: EXIT BUTTON

5/6: 24VDC (+/-) LIMIT SUPPLY

7: ENTRY LIMIT SW

8: EXIT LIMIT SW

9/10: ENTRY SOLENOID

11/10: EXIT SOLENOID

12/13: EXIT FEEDBACK

14/15: ENTRY FEEDBACK 1

16/17: 24VDC (+/-) COUNTER/LCD SUPPLY

18/19: ENTRY FEEDBACK 2 (WHEN FBR RELAY IS FITTED)

20-24: NOT USED

 00110ENTRY OPS.
 00020EXIT OPS.
SOFTWARE XD.1.20E
STANDARD LOGIC ACT.

+ - I1 I2 IB IC ID IE

XD10

RELAY OUTPUT 8A

A B ESC - + OK

BROUGHTON

CONTROLS

O1 O2 O3 O4

PLC PRORAMMABLE LOGIC CONTROLLER (XD10) 001288BROUGHTON CONTROLS

PLEASE NOTE: CD12/OR XD10

CONTROLLERS MAYBE USED.

THE INPUTS AND OUTPUTS ARE

IDENTICAL, AND THE FUNCTIONALITY OF

THE SOFTWARE IS THE SAME.

THE XD10 UNIT ALLOWS EARLY FEEDBACK ON BOTH ENTRY
AND EXIT

WHEREAS THE CD12 ONLY ALLOWS EARLY FEEDBACK ON

ENTRY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CON

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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De procedure voor het in-/uitschakelen van deze parameter is als volgt, zie de 

bovenstaande afbeelding van de controller. 

 

6.4.1.2 Stadionlogica 
 
Deze logica werkt volgens de standaardlogica met uitzondering van output 4. 

Wanneer stadionlogica wordt gebruikt, werkt output 4 samen met output 3. 

Hiermee kan output 3 worden bewaard als ingangsfeedback terwijl output 4 wordt 

gebruikt om 24 VDC te schakelen naar een elektromechanische teller die het 

aantal ingangsdraaiingen registreert. Deze logica activeert ook de stadionteller 

op de LCD van de PLC.  

De procedure voor het in- en uitschakelen van deze besturingslogica is als volgt:  

 Houd om te schakelen tussen aan en uit de knop
 

 samen met de 

knop  die zich op de PLC bevindt 10 seconden achter elkaar ingedrukt.  

 

6.4.1.3 Driepootlogica 
 

Driepootlogica inverteert gewoon output 1 en output 2 van de controller om te 

werken met de ingangs- en de uitgangssolenoïde die zijn geconfigureerd om te 

ontgrendelen wanneer de stroom van de tourniquet wordt gehaald.  

De procedure voor het in- en uitschakelen van deze besturingslogica is als volgt:  

 Houd om te schakelen tussen aan en uit de knop
 

 samen met de 

knop
 

 die zich op de PLC bevindt 10 seconden achter elkaar ingedrukt.  

 

6.5 VARIABELEN VAN DE CONTROLLERPARAMETERS 
 

De PLC-controller heeft drie parameters die kunnen worden in- of uitgeschakeld 

met de knoppen aan de voorkant van de PLC-controller.  

Om het parameterscherm te bekijken, houdt u de min-knop ingedrukt. 
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De parameters zijn zoals hierboven weergegeven. 

 

 NORMAAL GESLOTEN-FEEDBACK (NC FEEDBACK) 6.5.1
 

Met deze functie kunnen de feedback outputs O3 en O4 worden geschakeld van 

normaal open naar normaal gesloten tijdens stand-by. De procedure voor het in-

/uitschakelen van deze parameter is als volgt, zie de bovenstaande afbeelding van 

de controller: 

 Houd knop
 

 op de PLC ingedrukt om het parameterscherm te bekijken 

 Als “00000NC FEEDBACK” wordt weergegeven, betekent dit dat de functie 

momenteel is uitgeschakeld 

 Als “00001NC FEEDBACK” wordt weergegeven, betekent dit dat de functie 

momenteel is ingeschakeld 

 Houd om te schakelen tussen aan en uit de knop  die zich op de PLC 

bevindt 10 seconden achter elkaar ingedrukt.  

 Houd opnieuw de knop  op de PLC ingedrukt om het parameterscherm 

te bekijken en de parameters te controleren.  

 

 VROEGE FEEDBACK (EARLY FEED) 6.5.2
 

Met deze functie kunnen de feedback outputs worden geactiveerd aan het begin 

van de draaiing van de tourniquet. Wanneer deze functie is uitgeschakeld, worden 

de feedback outputs geactiveerd tegen het einde van de draaiing van de 

tourniquet. De procedure voor het in-/uitschakelen van deze parameter is als 

volgt, zie de afbeelding van de controller op de vorige pagina: 

 Houd knop  op de PLC ingedrukt om het parameterscherm te bekijken 
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 Als “00000EARLY FEED” wordt weergegeven, betekent dit dat de functie 

momenteel is uitgeschakeld 

 Als “00001EARLY FEED” wordt weergegeven, betekent dit dat de functie 

momenteel is ingeschakeld 

 Houd om te schakelen tussen aan en uit de knop  die zich op de PLC 

bevindt 10 seconden achter elkaar ingedrukt.  

 Houd opnieuw de knop
 

 op de PLC ingedrukt om het parameterscherm 

te bekijken en de parameters te controleren.  

 

 

 HOUD OPEN-LOGICA 6.5.3
 

Wanneer deze parameter actief is, kan met een open input de tourniquet meer 

dan eenmaal per vrijgavesignaal draaien. Het aantal draaiingen is afhankelijk van 

de lengte van het signaal. Als het vrijgavesignaal langer is dan de gemiddelde 

doorgangstijd, is het mogelijk om de rotor van de tourniquet meer dan eens te 

draaien. Dit is geschikt voor kaartlezers met gebruikmaking van tijdzones voor 

vrije ingang/uitgang, maar is niet geschikt voor normaal gebruik.  

Belangrijke opmerking: Wanneer een houd open-input actief is, vergrendelt 

de tourniquet na elke volledige draaiing altijd opnieuw kortstondig de rotor, 

waarna de rotor onmiddellijk wordt ontgrendeld om de volgende draaiing 

mogelijk te maken. Deze functie is nodig om te voorkomen dat tegen de rotor 

wordt gedrukt terwijl deze snelheid heeft, wat tot letsel bij gebruikers kan 

leiden. Als de houd open-inputs voor zowel ingang als uitgang tegelijkertijd 

worden geactiveerd, is de standaardinstelling van de controller uitgang. Er 

wordt niet toegestaan dat de tourniquet in beide richtingen open wordt 

gehouden (ingang en uitgang). De procedure voor het in-/uitschakelen van deze 

parameter is als volgt: (zie de afbeelding van de controller in hoofdstuk 6.5) 

 Houd knop  op de PLC ingedrukt om het parameterscherm te bekijken 

 Als “00000HOLD OP LOG” wordt weergegeven, betekent dit dat de functie 

momenteel is uitgeschakeld 

 Als “00001HOLD OP LOG” wordt weergegeven, betekent dit dat de functie 

momenteel is ingeschakeld 

 Houd om te schakelen tussen aan en uit knop  en knop  die zich op 

de PLC bevinden 10 seconden achter elkaar ingedrukt.  

 Houd opnieuw de knop  op de PLC ingedrukt om het 

parameterscherm te bekijken en de parameters te controleren.  
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 FULEX-LOGICA 6.5.4
 

FULEX staat voor Fail Unlocked Exit. Deze logica is geschikt wanneer alleen de 

uitgangssolenoïde is geconfigureerd om te ontgrendelen wanneer de stroom van 

de tourniquet wordt gehaald. Om dit te bereiken voor de ingang in plaats van de 

uitgang, dat wil zeggen dat alleen de ingangssolenoïde mag ontgrendelen wanneer 

de stroom van de tourniquet wordt gehaald, is het alleen maar nodig om de 

veldafsluitingen van de ingang te verwisselen met die van de uitgang. De 

procedure voor het in- en uitschakelen van deze besturingslogica is als volgt:  

 Houd om te schakelen tussen aan en uit de knop  samen met de 

knop  en  die zich op de PLC bevinden 10 seconden achter elkaar 

ingedrukt.  

 

 

6.6 VOEDINGSEENHEID 
 

 VOEDINGSEENHEID - STANDAARD 6.6.1
 

Het bedieningspaneel heeft een 110-230 VAC 50/60 Hz naar 24V DC PSU die de 

laagspanning voor de bedieningselementen en de solenoïde biedt. De 

voedingseenheid past ook op thermische overbelasting van de 24 VDC-output. Dit 

zorgt voor elektrische beveiliging van de inputs/outputs van het bedieningspaneel 

en van de solenoïdes en naderingsschakelaars.  

 

6.7 STORINGSDIAGNOSE 

 
In het geval dat de tourniquet niet draait, is het mogelijk om het systeem als volgt 

via de sleutelschakelaar van de kaartlezer te testen:  

 

 Verander de positie van de sleutelschakelaar van Normale werking 

(positie 1) naar Isolatie kaartlezer (positie 2). Hiermee worden de 

kaartlezers van de ingang of de uitgang geïsoleerd, afhankelijk van 

welke sleutelschakelaar wordt gebruikt. 

 Verander de positie van de sleutelschakelaar in Draaiing tourniquet 

(positie 3), en de tourniquet zou moeten draaien. 

 Als de tourniquet draait, ligt de fout bij het signaal van de kaartlezer. 

 Als de tourniquet echter niet draait, ligt de fout mogelijk bij de 

apparatuur. Neem in dit geval contact op met onze service-

afdeling Heras Service en onderhoud. Zie hoofdstuk 1.2 van 

deze gebruikershandleiding. 
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 ONDERHOUD 7
 

De inhoud van de volgende gedeelten is uitsluitend bedoeld ter naslag door 

gekwalificeerde technici/medewerkers. Dit gedeelte is niet bedoeld voor de 

gebruiker of bediener.  

 

7.1 ALGEMEEN 
 

De tourniquets die in deze handleiding worden beschreven, zijn van hoge kwaliteit, 

zodat ze gemakkelijk kunnen worden ingezet voor zwaar gebruik. Het is echter 

noodzakelijk om de werkefficiëntie op een niveau te handhaven dat slijtage 

vermindert en zo voortijdige uitval voorkomt. 

Een schema van gepland preventief onderhoud zorgt voor een optimaal rendement 

van betrouwbaarheid en veiligheid tegen minimale kosten. De werkzaamheden 

kunnen worden uitgevoerd door Heras Service en onderhoud, die graag een offerte 

voor een preventief onderhoudsschema uitbrengt. 

Voor het systeem moet een systeemlogboek worden bijgehouden en storingen, 

beschadigingen, defecten en reserveonderdelen moeten worden geregistreerd. 

Deze registratie helpt bij het vaststellen van eventuele voortdurende problemen 

zoals versleten of verkeerd uitgelijnde componenten. 

 

 

 Wanneer u werkzaamheden aan de tourniquet uitvoert of de tourniquet 

reinigt, moet de stroomtoevoer naar het systeem worden uitgeschakeld en 

worden beveiligd tegen onbevoegde inschakeling. 

 Als de rotor van de tourniquet handmatig moet worden bewogen, zet u 

eerst de stroomonderbreker van het systeem in de tourniquet in de “uit”-

positie en beveiligt u deze tegen inschakeling (bijvoorbeeld door de kap te 

vergrendelen). 

 

7.2 GEPLAND ONDERHOUD 
 

Mechanische checklist. 

 

 ONDERHOUD ELKE ZES MAANDEN 7.2.1
 

A. De tourniquet moet elke maand aan de buitenkant worden gereinigd 
met een mild niet-schurend reinigingsmiddel. 

B. Controleer de algehele conditie van de tourniquet op achteruitgang. 
C. Controleer of de fundatiebouten een vast koppel hebben van 50 Nm. 
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D. Controleer het bedieningspaneel op juiste werking. 
E. Controleer of alle kabelaansluitingen veilig en onbeschadigd zijn. 

F. Controleer de lager montage aan de onderkant en smeer deze met een 

goede kwaliteit universeel vet. Bedrijfstemperatuur van vet -30 tot 

+140 Celsius. 

G. Controleer de volledige werking van de tourniquet door de uitgang en 
ingang van de controlepunten vrij te geven. 

 

 JAARLIJKS ONDERHOUD 7.2.2
 

Het schema van zes maanden plus het volgende: 

 

H. Controleer de werking van de naderingsschakelaar. 

I. Controleer de werking van de elektromagnetische veer en controleer 
de integriteit van de veer. 

J. Controleer of de elektromagnetische plunjers schoon zijn en vrij zijn 
van verontreinigingen. 

 

Opmerking: Gebruik in geen geval vet op het mechanisme omdat dit onder 

koude omstandigheden kan stollen waardoor het mechanisme kan vastlopen. 

 

 

 ONTMANTELING EN VERWIJDERING  8
 

 

Zorg ervoor dat de tourniquet wordt ontmanteld door een gekwalificeerde 

technicus. 

Koppel de voeding op een veilige manier los van de tourniquet.  

Gebruik de montagehandleiding. 

 

De ontmanteling van de eenheid moet op een veilige manier worden 

uitgevoerd. Er moet voor worden gezorgd dat eerst wordt gecontroleerd of 

de voeding is geïsoleerd en niet is aangesloten. We raden aan de inkomende 

voedingskabel eerst te testen om te controleren of deze spanningsloos is 

voordat de ontmantelingswerkzaamheden worden uitgevoerd.  

De tourniquet heeft geen materialen die als gevaarlijk voor de gezondheid 

worden beschouwd. De afvoer van de componenten moet worden uitgevoerd 

in overeenstemming met de lokale wetgeving en richtlijnen.  
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 RESERVEONDERDELEN  9
 

 

Omschrijving 
SAP 

Nummer 

Navision UK 

Nummer 
Aantal 

Controller XD10 2032102 1000831 1 

Voeding 60W 2032103 100088 1 

M8 2- 
Benaderingsscha-

kelaar 

2032104 1001474 2 

Mechanicsche kop 

2032490 

(zonder 
solenoids en 

ben. schaks) 

1008662 1 

Rotor lager 2032108 1001441 1 

Solenoid fail lock 2032106 1001448 x 

Solenoid fail safe 2032696 1001443 x 

 

 

 

 

 TECHNISCHE GEGEVENS  10
 

10.1 SERIE B700 TOURNIQUETS MET VOLLEDIGE HOOGTE 

 

Tourniquet B700 

Totale hoogte [mm] 2317 

Stahoogte [mm] 2080 

Min. vereiste hoogte 

voor service 
2500 

Totale breedte 1360 

Kleur 
Poedercoating volgens RAL-

kleuren 

 

 

 

 

10.2 ELEKTRISCHE GEGEVENS
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B700 

Elektrische waarden 

Voeding  Fase 110-240 VAC 50/60 Hz voeding van 4 amp.  

Vollaststroom  1,2 amp. bij 110 VAC, 0,6 amp. bij 230 VAC  

 

Controllers  1 geïntegreerde programmeerbare controller met voorziening 
voor aansluitingen van drukknoppen op afstand 

en kaarttoegangscontrole. 

 

De functies die in deze handleiding worden beschreven, zijn ontworpen voor 

de klimatologische omstandigheden in Europa.  
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Bijlage A: Verklaring DoC 
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Bijlage B: Elektrisch schema 
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Stempel lokale leverancier 

 


