
  
 

  
 

 

SE - Översättning av originalmanual - 1.2 | 2021 

Användarmanual 
 

B700 Rotationsgrind 

 

 

 

 

 

 
 

Var god läs användarmanualen innan produkten tas i bruk för första 

gången! Följ anvisningarna i manualen och förvara den på en 

lättillgänglig plats för framtida referens eller för nästa ägare. 
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FÖRORD 
 

Med hjälp av denna användarmanual kan rotationsgrinden användas och 

underhållas på rätt sätt. Möjliga alternativ beskrivs kortfattat. I kapitlet 

”Användning” beskrivs drivenheten. Där förklaras bland annat hur man kan ändra 

olika inställningar. Kapitlet ”Underhåll” är mycket viktigt. Genom att underhålla 

rotationsgrinden på rätt sätt kan den användas problemfritt under en lång tid. 

 

Var god läs denna användarmanual omsorgsfullt innan rotationsgrinden 

tas i bruk.  

Förvara manualen på en lättillgänglig plats för framtida referens. Denna manual 

är avsedd för operatören av rotationsgrinden. Installatören har en egen manual 

för montering och installation. 

 

Installatören använder ett installationsschema för den aktuella drivenheten och 

arbetar enligt gällande normer och föreskrifter. Vid störningar måste en certifierad 

tekniker från Heras anlitas. 
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1   ÖVERSIKT 
 

 

1.1  TILLVERKARE/ÅTERFÖRSÄLJARE 

 
Tillverkare:    Heras BV 

     Hekdam 1, 5688 JE Oirschot 

     Nederland 

     Tel.: +31(0)499-551255 

     www.heras.com 

 

Teknisk konstruktionsfil:  Heras BV, P.D. avdelning 

 

 

1.2  SERVICE/UNDERHÅLL  
 

Vid eventuella problem eller fel, var god kontakta: 

 

Heras Nederländerna Telefon +31(0) 499 551 255 

Heras Tyskland Telefon +49 (0)1805 437277 

Heras UK Telefon +44(0) 1302 364 551 

Heras Frankrike Telefon +33(0) 3 88 067 000 

Heras Norge Telefon +47(-) 22 900 555 

Heras Sverige Telefon +46(0) 77 1506050 

 

 

1.3 DEFINITIONER ANVÄNDARE/OPERATÖR/TEKNIKER 
 

Användare: Personer som använder grinden. 

 

Operatör: En användare som känner till alla säkerhetsaspekter som beskrivs 

i den här manualen. Operatörer får inte, utan särskilt tillstånd, utföra 

installationsarbeten för grinden. 

 

Tekniker:  En tekniker är en installatör från Heras (eller en tekniker som är 

anställd av kunden och som har fått skriftligt tillstånd från Heras) 

som är behörig att utföra tekniska verksamheter på grinden.  
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1.4 AVSEDD ANVÄNDNING/TILLÄMPNING 
 

Säker användning av systemet kan endast garanteras om det monteras och 

underhålls korrekt och om dessa verksamheter utförs av en behörig/kvalificerad 

tekniker, samt i överensstämmelse med användarmanual, loggbok, inspektions- 

och underhållslistor.  

En kvalificerad person är enligt EN 12604 en person med erfordrad utbildning,  

tillräcklig kunskap och praktisk erfarenhet för att korrekt och säkert kunna 

montera, testa och underhålla rotationsgrinden. 

 

 

1.5 ÖVERENSSTÄMMELSE MED EUROPEISKA DIREKTIV 

 

Installationen överensstämmer med följande EU-direktiv/förordningar: 

 

EU 2014/35/ EU Lågspänningsdirektivet 

EU 2014/30/ EU EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet) 

 

UK Föreskrifter om elektrisk utrustning för lågspänning (säkerhet) 1989 

UK Regler om elektromagnetisk kompatibilitet 2016 

 

För denna produkt är en prestandaförklaring (DOP) och deklaration om 

överensstämmelse (DoC) obligatorisk. Produktens DoP/DoC bifogas i Bilaga A.  

 

1.6 LEVERANS 
 

Rotationsgrinden måste installeras, anslutas, ställas in och tas i drift av en 

installatör eller tekniker som också ansluter och programmerar eventuella 

tillbehör. Grindens drivenhet är inställd för de alternativ/tillbehör som användaren 

beställt. Relevanta alternativ beskrivs när grinden överlämnas till användaren. 

 

Man kan naturligtvis också lägga till alternativ/tillbehör senare. Kontakta din 

leverantör för mer information. 

 

Rotationsgrindarna testas alltid fullständigt innan de levereras. 

 

 

1.7  LEVERANS AV ROTATIONSGRINDEN 
 

Efter installation och idrifttagning, av en Heras’ tekniker eller en tekniker 

som utbildats av Heras, måste höljet till grinden förseglas. Det görs för att 

förhindra obehörig åtkomst. 
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 SÄKERHET 

 

2.1 FÖRKLARING AV SYMBOLER 
  

Varning: För att förhindra personskador, följ nedanstående 

säkerhetsanvisningar.  

Observera: För att förhindra materiella skador, följ nedanstående 

säkerhetsanvisningar.  

Information: Följs av mer information eller en hänvisning till andra 

dokument.  

Varning:  Klämrisk. 

 

Varning: Risk för handskador på grund av roterande delar. 

 

 

 

2.2 ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 
 

 

 

• Operatören måste läsa hela manualen innan rotationsgrinden tas i bruk för 

första gången. Anvisningarna i användarmanualen måste observeras och 

följas. All annan användning är förbjuden och kan leda till oförutsedda risker. 

• Felaktig användning, bristande underhåll eller försummelse att följa 

anvisningarna i manualen, kan medföra risk för personskada och/eller 

orsaka materiell skada. 

• Om innebörden av någon instruktion inte är helt tydlig, ta kontakt med 
leverantören innan anordningen tas i drift.  

• Alla fel som kan utgöra en fara för användaren eller andra personer måste 

åtgärdas omedelbart.  

• Eventuella ändringar eller utbredning av grinden måste utföras av behörig 

personal, samt med komponenter som tillverkaren har godkänt för sådana 

ändringar. Om anvisningarna inte efterföljs upphävs tillverkarens garanti 

och allt ansvar för eventuella risker överförs till användaren.  

• Drivenheten får endast installeras och tas i bruk av specialiserad personal 

som är bekant med användarmanualen samt gällande arbets- och 

säkerhetsregler och förebyggande av olyckor.  Anvisningarna 

i användarmanualen MÅSTE efterföljas. 
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2.3 AVSEDD ANVÄNDNING 
 

Rotationsgrinden är avsedd för passagereglering av persontrafik till specifika 

(arbets)platser, tomter eller områden.  

 

Rotationsgrinden är utrustad med de alternativ/tillbehör som användaren 

beställt. Relevanta alternativ beskrivs när grinden överlämnas till användaren. 

 

Läs denna användarmanual omsorgsfullt innan rotationsgrinden tas i bruk. 

Användaren måste alltid känna till vilket driftläge grinden befinner sig i. 

 

 

2.4 SÄKERHET VID ANVÄNDNING  
 

Grinden får inte skötas av barn eller handikappade personer. Föräldrar 

måste hålla sina barn under uppsikt för att se till att de inte leker med 

grinden. 

➔FÖRÄLRAR ÄR ANSVARIGA FÖR SINA BARN 

• Rotationsgrindens vändkors måste kunna röra sig fritt, utan hinder 

i passagen. 
• Placera inte några föremål genom, över eller under rotationsgrinden 

som kan blockera den. 

• Klättra och stå inte på vändkorset. Det kan leda till personskador. 

• Se till att det ovandelen på rotationsgrinden alltid är låst.  

• Använd inte rotationsgrinden vid evakuering av personer. 
• Vid nödfall ska en lämplig nödutgång användas.  

• Tryck inte på/luta inte emot vändkorset. Om man trycker på vändkorset 

kan det leda till allt för hög friktion på frigöringsmekanismen; 

vändkorset kan då blockeras (tills trycket avlägsnats).  

 

2.5 SÄKERHET UNDER INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH NEDMONTERING  

 

• Under verksamheter på grinden, eller medan den rengörs, måste 

strömmen brytas och skyddas mot obefogad inkoppling. 

• Använd personlig säkerhetsutrustning. 

• Rotationsgrindens mekanism innehåller delar som roterar. De sitter 

i ovandelen under höljet. Se upp för roterande delar när 

underhållsarbete utförs på rotationsgrindens huvudmekanism.  

• Om arbete måste utföras på utrustning som är i drift, får det endast 

göras av kunnig personal som känner till potentiella faror och de 
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säkerhetsåtgärder som måste tas. Drivenhetens roterande delar kan 

utgöra en potentiell fara; lösa klädesplagg kan fastna i mekanismen. 

Använd därför inte halsduk, sjal, slips m.m. när du arbetar på drivenheten. 

• Det rekommenderas att arbetet utförs av två tekniker. 

 

 DRIFT 
 

3.1 IN-/UTPASSERING - NORMAL ANVÄNDNING 

 

Om ett system med fjärrstyrda tryckknappar används, kan operatören låta 

personer passera in eller ut genom rotationsgrinden. Tryckknappar kan användas 

i kombination med ett kommunikationssystem så att besökare kan prata med 

personal för att får passera in eller ut genom grinden. 

• INPASSERING: 

Tryck på knappen ”Ingång”.  Rotationsginden tillåter en person 

att passera in. 

• UTPASSERING: 

Tryck på knappen ”Utgång”.  Rotationsginden tillåter en person 

att passera ut. 

 
Exempel på tryckknappsenhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRY

EXIT
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3.2 IN-/UTPASSERING ROTATIONSGRIND – STRÖMAVBROTT 

(FRIVILLIG) 

 

Vid strömavbrott kommer rotationsgrinden (delvis) förbli låst.  Fri rotation i båda 

riktningar kan ställas in med hjälp av en speciell nyckelbrytare monterad 

i ovandelen. Se nedan för detaljer. 

Nyckelbrytarna sitter i kanalen i rotationsgrindens ovandel. Det finns två lägen 

för varje rotationsriktning. 

 

Observera att om de manuella nyckelbrytarna för in- och 

utpassering aktiveras samtidigt kommer rotationsgrinden 

frigöras i båda riktningar. Detta rekommenderas inte. 

 

För att frigöra rotationsgrinden i manuellt läge, sätt i nyckeln i nyckelbrytaren och 

vrid 90 grader.  Nu kan vändkorset roteras fritt. 

För att låsa vändkorset igen, vrid tillbaka nyckelbrytaren till det ursprungliga läget. 

 

Endast behörig personal får använda dessa nyckelbrytare för frikoppling. 
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 BESKRIVNING 
 

4.1 B700 ENKEL ROTATIONSGRIND 
 

Rotationsgrindens mekanism består av ett elektromagnetiskt låssystem, det är en 

tvåvägs mekanism som möjliggör att styra och låsa vändkorsets rörelse i en eller 

båda riktningarna. 

 

Spärrsystemet garanterar att vändkorset återgår till låst läge efter varje rörelse.  

Andra rörelser är begränsade för att förhindra obehörig åtkomst. Om strömmen 

bryts förblir rotationsgrinden låst. Det är en fabriksinställning som kallas “fail-

locked” (fel-låst). Det är också möjligt att (i fabriken) ställa in rotationsgrinden så 

att grinden istället öppnas om strömmen bryts. Denna inställning kallas “fail-

unlocked” (fel-öppen). Rotationsgrinden kan låsas upp i en rotationsriktning via 

med hjälp av tryckknappar och/eller ett system för kortläsare.  

 

 
 

B700 Enkel rotationsgrind  
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 ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN 
 

5.1 STYRNING MED TRYCKKNAPPAR 

 

Om ett system med fjärrstyrda tryckknappar används, kan operatören låta 

personer passera in eller ut genom rotationsgrinden. Tryckknappar kan 

användas i kombination med ett kommunikationssystem så att besökare 

kan prata med personal för att får passera in eller ut genom grinden. 

 

5.2 SYSTEM MED KORTLÄSARE 

 Allmänt 

Observera att detta avsnitt endast är till för att ge grundläggande förståelse 

om hur man installerar kortläsare som inte har levererats av Heras. Denna 

information baseras på den erfarenhet som Heras har fått under de senaste 

20 åren och vår kunskap om de kortläsarsystem som tidigare har använts 

i kombination med våra rotationsgrindar.  

Informationen är inte heltäckande för alla kortläsarsystem som är anslutna till 

våra rotationsgrindar (eller som du planerat ansluta). Du bör kontakta din 

leverantör av kortläsarsystem för att ta reda på om kortläsarsystemet är 

kompatibelt med våra rotationsgrindar och kan erbjuda rätt funktioner. 

 

 Tid som grinden är öppen 

 

Som nämnts i föregående avsnitt kan kortläsarsystem kopplas till rotationsgrinden 

för in- eller utpassering. Det är viktigt att kortläsarsystemets output är en ”voltfri” 

kontakt och har en normal, öppen konfiguration. Många kortläsarsystem refererar 

till den tid som reläets output (i kortläsarsystemet) är aktiverad som ”grind 

öppen”-tid. Rotationsgrindens kontrollpanel tillåter endast en rotation per ”grind 

öppen" (eller aktivering av relä) oberoende av hur lång ”grind öppen”-tiden är. 

Detta är nödvändigt för att undvika att rotationsgrinden roterar mer än en gång 

per ”grind öppen”-tid.  

 

 Passeringstid 

 

Det är viktigt att förstå att det är möjligt för en person att gå igenom grinden mycket 

snabbt. Hur lång tid det tar beror på personen som använder rotationsgrinden och 

hur bekant han/hon är med grinden och kortläsaren. För personer som är vana vid 

rotationsgrinden och kortläsarsystemet kan tiden vara så kort som 2 sekunder. 
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 Kortläsare utan feedback 

 

Om kortläsarsystemet inte har ”feedback”-input, vilket vanligtvis används för att 

återställa ”grind öppen”-tiden, är det mycket viktigt att kortläsarsystemets ”grind 

öppen”-tid ställs in till högst 1 sekund för att möjliggöra en smidig passage genom 

rotationsgrinden. Observera att många kortläsarsystem har en förinställd tid 

på hela 5 sekunder, vilket kommer att sakta ner tiden för varje in-/utpassering 

(rotation). Med andra ord; tiden för in-/utpassering kommer att vara minst lika 

lång som ”grind öppen"-tiden (dvs minst 5 sekunder).  

 

 

Exempel 2 sekunders passeringstid med 3 sekunders fördröjning 

 

 

 Kortläsare med feedback 

 

Om ett kortläsarsystem installeras som kräver ”feedback", rekommenderar vi 

att ”grind öpppen”-tiden ställs in på samma tid som "återlåsningstiden" minus 

2 sekunder (se avsnitt 5.3).  Denna typ av kortläsarsystem behöver output från 

rotationsgrinden för att ange när systemet ska låsa grinden (standard). Denna 

output, som är kopplad till input i kortläsarsystemet, kallas vanligtvis för ”feeback” 

(eller ”återkoppling”). 

Denna typ av kortläsarsystem används när noggrann övervakning av in-

/utpassering till området krävs.  

 

 

Exempel på 2 sekunders passage med feedback 

kort läsare grind öppen tid 

TID (SEK) 

passeringstid 

TID (SEK) 

passeringstid 

signal 

feedback 

kort läsare 
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5.3 ÅTERLÅSNING TIMER 
 

När en in-/utpasseringssignal tas emot från en tryckknapp eller kortläsare, 

kommer rotationsgrinden att öppnas i relevant riktning. Om ingen person passerar 

rotationsgrinden, kommer den att låsas igen efter 30 sekunder. Denna parameter 

är förinställd i drivenhetens programvara.  

 

 

Exempel då ingen person passerar (in-/utpassering till område) & låsning efter 30 sek. 

 

5.4 ELEKTRISK ISOLERING 
 
För att isolera rotationsgrinden är det nödvändigt att stänga av enheten med hjälp 

av isolatorn som sitter under höljet i rotationsgrindens ovandel.  

 
 
 Arbeta inte på rotationsgrinden innan den har isolerats! 

 

 

 

 

TID (SEK) 

signal kortläsare 

(grind öppen-tid 28 sek) 

feedback 

upplåst tid (30 sek) 
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 TEKNISKA DETALJER 
 
Innehållet i följande avsnitt är endast avsett som referens för kvalificerade 

tekniker/medarbetare. Detta avsnitt är inte till för användare eller operatörer. 

6.1 KONTROLLPANEL 
 

Kontrollpanelen till rotationsgrinden innehåller en PLC (programmerbart styrsystem), 

en strömförsörjningsenhet och en uppsättning avslutningsdon för fältbruk.  

Nedan visas anslutningsdetaljer och kontrollpanelens layout. 

 

 

Bild av kontrollpanel 

  

6.2 MEKANISK KONSTRUKTION OCH DRIFT  

 

Rotationsgrindens ram är tillverkad av varmförzinkat stål. Ytan kan lackeras 

i valfri RAL-färg efter kundens önskemål. Vändkorset består av stålrör. Ytan 

kan lackeras i valfri RAL-färg efter kundens önskemål.  Vändkorsets armar består 

av stålrör. Lagerhusen är helt inneslutna och befinner sig ovanför marknivån. 

Alla lager är mycket tåliga, tredubbelt förseglade samt beständiga mot smuts och 
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fukt.  Lagren är livstidssmorda med högkvalitativt, väderbeständigt fett för minsta 

möjliga underhåll. 

 

 HUVUDMEKANISM  
 

I ovandelen på rotationsgrinden befinner sig huvudmekanismen som är kopplad 

till grindens vändkors. Två 24VDC solenoider (magnetspolar) används för att 

spärra och öppna rotationsgrinden. När den aktuella solenoiden är 

strömförd/aktiverad, frigörs rotationsgrinden i endera riktningen; för in- eller 

utpassering. Det finns två PNP 24VDC normalt stängda gränssnittsomkopplare, 

som används för att informera kontrollpanelen när den ska bryta strömmen till 

den aktuella solenoiden och på så sätt låsa rotationsgrinden efter en rotation. 
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6.3 PNP NÄRHETSBRYTARE 
 

Observera att endast PNP närhetsbrytare ska användas tillsammans med 

rotationsgrindens kontroller. NPN-sensorer fungerar inte med kontrollerna. Dessa 

måste vara av typen ”normal stängd”. 

 

Inställning närhetsbrytare in-/utpassering 

 

• Kontrollera mellanrummet mellan bultarna och närhetsbrytaren och 

justera vid behov genom att justera höjden på närhetsbrytaren med 

muttrarna tills en öppning på 1 mm har nåtts för alla närhetsbrytare. 

• När brytaren aktiveras kommer den gula lysdioden på närhetsbrytaren 

att slockna.  

• Kontrollera rotationsgrindens funktion i relevant riktning med en signal 

från styrutrustningen; tryckknapp, kortläsare etc.  

 

6.4 PROGRAMMERBAR KONTROLLER 
 

Styrelektroniken (”control logic”) till rotationsgrinden innehåller ett 

programmerbart styrsystem med kontroller. Det omfattar terminaler för input och 

output. Programmet lagras i ett Random Access Memory (RAM).   



 

SE - Översättning av originalmanual - 1.2 | 2021 19 

All input är digital och aktiveras när +24 Volt matas in i respektive input-terminal 

input. Alla närhetsbrytare som ansluts till PLC:ns input måste vara av PNP-typ. 

Outputs består av reläkontakter som kan växla 8 Ampere resistiv belastning. 

 

 Kontrollogik 

 

Med hjälp av knapparna på framsidan av PLC:n kan man styra rotationsgrinden i fyra 

olika ”control logics”. Detta gör det möjligt för oss att kombinera 4 versioner av 

programvaran, så att vi kan standardisera våra kontrollpaneler både för 

konventionella rotationsgrindar samt andra varianter (t.ex grindar till idrottsarenor, 

trefotsgrindar).  

Följande ”control logics” (logiska styrsystem) finns tillgängliga: 

• Standard Logic 

• Stadia Logic 

• Tripod Logic 

• TEAMCARD™ Logic 

 

6.4.1.1 Standard Logic 

 

Detta är standarden för vanliga rotationsgrindar. Denna ”logic” är endast aktiv om 

någon av de tre andra logiska funktionerna inte är påslagna. 

Denna ”logic” är lämplig när magnetspolarna för både in-/utpassering har 

konfigurerats att låsa grinden om strömmen bryts. Med denna konfiguration 

fungerar kontrollerns output 3 och output 4 som respektive in-/utpasserings-

feedback.  

För att sätta på/stänga av denna paramenter, se bilden av kontrollenheten ovan. 

 

+ + _ 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)
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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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6.4.1.2 Stadia logic 
 

Denna system fungerar enligt ”standard logic” med undantag för output 4. 

När ”stadia logic” används, aktiveras output 4 tillsammans med output 3. 

Detta gör att output 3 kan användas som inpasserings-feedback, medan utgång 4 

används för att växla 24VDC till en elektromekanisk räknare, som registrerar 

antalet inpasseringar. Denna ”logic” aktiverar också ”Stadia Counter” på PLC LCD.  

Proceduren för att sätta på/stänga av denna ”logic”:  

• För att växla mellan PÅ/AV, tryck på
 

 knappen och håll den intryckt 

i 10 sekunder tillsammans med [  ]-knappen på PLC:n.  

 

6.4.1.3 Tripod logic 
 

”Tripod logic” vänder helt enkelt output 1 och output 2 på kontrollern och 

använder solenoider för in-/utpassering som konfigureras att öppna grinden 

om strömmen bryts.  

Proceduren för att sätta på/stänga av denna ”logic”:  

• För att växla mellan PÅ/AV, tryck på [
 

 ]-knappen och håll den intryckt 

i 10 sekunder tillsammans med [
 

 ]-knappen på PLC:n.  

 
6.4.1.4 TEAMCARD™ Logic 
 

Denna logik tillämpas endast i Storbritannien och är kopplad till TeamCard ™ -

systemet. 

TEAMCARD ™ -logik ger tidig och sen återkoppling i två steg till TEAMCARD ™ -

systemet i kombination med ett extra relä, vilket gör att Stadia Counter kan 

användas tillsammans med TEAMCARD ™. 

Proceduren för att sätta på/stänga av denna ”logic”:  

• För att växla mellan PÅ/AV, tryck på [
 

 ]-knappen och håll den intryckt 

i 10 sekunder tillsammans med [
 

 ]-knappen på PLC:n.  
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6.5 KONTROLLER PARAMETRAR VARIABLER 
 

PLC-styrsystemet har tre parametrar som kan sättas på eller stängas av med 

hjälp av knapparna på framsidan av PLC:n.  

För att gå till parameterskärmen, tryck på minusknapen och håll den intryckt. 

 

Parametrarna visas på bilden ovan. 

 

 NORMALT STÄNGD FEEDBACK (”NC FEEDBACK”) 
 

Denna funktion möjliggör att växla feedback av output O3 & O4 från ”normalt 

öppen” till ”normalt stängd” under standby. Proceduren för att sätta på/stänga 

av denna parameter (se bild av kontroller ovan): 

• Tryck på [
 

 ]-knappen på PLC:n och håll den intryckt för att 

se parameterskärmen. 

 

• Om “00000NC FEEDBACK” visas betyder det att funktionen har stängts AV. 

• Om “00001NC FEEDBACK” visas betyder det att funktionen nu är PÅ. 

• För att växla mellan PÅ/AV, tryck på knapp [  ] på PLC:n och håll den 

intryckt i 10 sekunder.  

• Tryck en gång till på [  ]-knappen på PLC:n för att se parameterskärmen 

och bekräfta parametrarna.  
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 TIDIG FEEDBACK (”EARLY FEED”) 
 

Den här funktion gör det möjligt att aktivera feedback av output i början av 

grindens rotation. När denna funktion är avstängd kommer feedback av output 

aktiveras mot slutet av grindens rotation. Proceduren för att sätta på/av 

parametern ”tidig feedback” (se bild på föregående sida): 

• Tryck på och håll [
  

]-knappen på PLC:n intryckt för att se 

parameterskärmen. 

• Om “00000EARLY FEED” visas betyder det att funktionen har stängts AV. 

• Om “00001EARLY FEED” visas betyder det att funktionen nu är PÅ. 

• För att växla mellan PÅ/AV, tryck på knapp [  ] på PLC:n och håll den 

intryckt i 10 sekunder.  

• Tryck en gång till på [  ]-knappen på PLC:n för att se parameterskärmen 

och bekräfta parametrarna.  

 

 HOLD OPEN LOGIC 
 

När den här parametern är aktiverad kan rotationsgrinden öppnas oftare än en 

gång per frikopplingssignal. Antalet rotationer beror på signalens längd. Om 

frikopplingssignalen är längre än den genomsnittliga passeringstiden så kan 

rotationsgrindens vändkors roteras mer än en gång. Det är lämpligt för kortläsare 

som använder sig av fria in-/utgångszoner; men olämpligt för normal drift.  

Viktigt: När ”håll-öppen”-input är aktiv kommer rotationsgrinden alltid att 

tillfälligt låsa vändkorset efter varje fullständig rotation, men sedan öppnas 

den omedelbart för att möjliggöra nästa rotation. Denna funktion är nödvändig 

för att förhindra att vändkorset skjuts i hög hastighet, vilket kan leda till 

personskador. Om ”håll-öppen”-input för in- och utpassering aktiveras 

tillsammans, ändras kontrollern automatiskt till ”utgång”: Rotationsgrinden 

kommer inte att hållas öppen i båda riktningarna (in-/utpassering). Proceduren 

för att sätta på/stänga av parametern: (se bild av kontroller i avsnitt 6.5). 

• Tryck på [
  

]-knappen på PLC:n och håll den intryckt för att se 

parameterskärmen. 

• Om “00000HOLD OP LOG” visas betyder det att funktionen för närvarande 

är AV. 

• Om “If “00001HOLD OP LOG” visas betyder det att funktionen nu är PÅ. 
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• För att växla mellan PÅ/AV, tryck på båda [  ] & [  ]- knapparna på 

PLC:n, och håll dem intrycka intryckta, i 10 sekunder.  

• Tryck en gång till på [  ]-knappen på PLC:n för att se parameterskärmen 

och bekräfta parametrarna.  
 

 FULEX LOGIC 
 

FULEX betyder ”Fail Unlocked Exit”. Denna ”logic” används bara när solenoiden 

för utpassering har konfigurerats att ”öppna” när strömmen bryts till 

rotationsgrinden. Observera att du uppnår detta för inpassering vid en utgång, 

dvs endast inpasserings-solenoiden ska ”öppna” om strömmen bryts från 

rotationsgrinden. Det är bara nödvändigt att byta ut inmatningsfälten mot 

utgångarnas. Proceduren för att sätta på/stänga av denna ”logic”:  

 

• För att växla mellan PÅ/AV, tryck på knapp och håll den intryckt  

tillsammans med [  ] och [  ]-knapparna på PLC:n i 10 sekunder.  

 

6.6 STRÖMTILLFÖRSEL 
 

 STRÖMTILLFÖRSEL - STANDARD 

 

Kontrollpanelen har en PSU med växlingsläge på 110-230VAC 50/60Hz 24VDC 

som förser kontroller och solenoider med lågspänning. Denna PSU (nätaggregat) 

hanterar också termisk överbelastning av 24VDC-output, vilket står för elektriskt 

skydd av inputs/outputs på kontrollpanelen samt solenoiderna och 

närhetsbrytarna.  
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6.7 FELSÖKNING 
 

Om rotationsgrinden inte roterar kan man testa systemet via kortläsarens 

testnyckel. Gör så här:  

 

• Ändra nyckelbrytarens läge från normal drift (läge 1) till ”endast kortläsare” 

(läge 2). Nu isoleras antingen kortläsarna för in- eller utpassering beroende 

på vilken nyckelbrytare som används. 

• Ändra nyckelbrytarens läge till ”vrid rotationsgrind” (läge 3). Grinden ska 

då rotera. 

• Om grinden roterar, beror felet på kortsystemet. 

• Om grinden inte roterar, kan felet bero på utrustningen. Var god kontakta 

i så fall Heras serviceavdelning. Se kapitel 1.2 i denna användarmanual. 

 

 

 

 

 

 

 UNDERHÅLL 
 

Innehållet i följande avsnitt är endast avsett som referens för kvalificerade 

tekniker/medarbetare. Detta avsnitt är inte till för användare eller operatörer.  

 

7.1 ALLMÄNT 

 

Rotationsgrinden som beskrivs i den här manualen är av hög kvalitet och har 

konstruerats för att tåla intensiv användning under lång tid. Det är dock viktigt att 

använda grinden på ett sådant sätt att slitage minskas till ett minimum. På så sätt 

håller grinden längre. 

Ett schema för preventivt underhåll har sammanställts som håller grinden i gott 

skick till låg kostnad. Arbetet kan utföras av Heras service- och 

underhållsavdelning. Underhållsschemat presenteras nedan. 

En loggbok ska användas till systemet, samt ett register över fel, skador, stopp 

och de reservdelar som används. Detta register hjälper till att identifiera 

eventuella problem, exempelvis slitna eller felinställda komponenter. 
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• När arbete eller rengöring utförs på rotationsgrinden måste strömförsörjningen 

till systemet vara avstängd och skyddas från obehörig påkoppling. 

• Om rotationsgrindens vändkors måste skjutas manuellt, vrid först 

systemkretsbrytaren i rotationsgrinden till "av"-läget och skydda den 

från påkoppling (t ex genom att låsa höljet). 

 

7.2 RUTINUNDERHÅLL 

 

Mekanisk checklista. 

 

 HALVÅRLIGT UNDERHÅLL 

 

A. En gång i månaden ska rotationsgrinden rengöras utvändigt med ett 

milt, icke-slipande rengöringsmedel. 
B. Kontrollera rotationsgrindens allmänna skick. 

C. Kontrollera att bultarna i fundamenten sitter fast ordentligt 
(vridmoment på 50Nm.) 

D. Kontrollera att kontrollpanelen fungerar korrekt. 

E. Kontrollera att alla kablar sitter korrekt och är oskadade. 
F. Kontrollera lagren och smörj med högkvalitativt universalfett. 

Användartemperatur fett: -30 till +140° Celsius. 

G. Kontrollera hela rotationsgrindens funktion genom testa in- och 
utpassering från styrsystemet. 

 

 ÅRLIGT UNDERHÅLL 

 

Samma schema som halvårsunderhållet, samt: 

 
H. Kontrollera att närhetsbrytarna fungerar. 

I. Kontrollera solenoidernas fjädrar och funktion. 
J. Kontrollera att solenoidernas ventiler är rena. 

 

OBS: Använd aldrig fett på mekanismen, eftersom det kan stelna vid kall 

väderlek. Mekanismen kan då blockeras. 
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 NEDMONTERING OCH KASSERING 
 

 

Se till att rotationsgrinden monteras ned av en kvalificerad tekniker. 

Koppla bort strömförsörjningen på ett säkert sätt.  

Använd installationsmanualen. 

 

Nedmontering av enheten ska göras på ett säkert sätt. Bryt först strömmen! 

Vi rekommenderar att kabeln för strömtillförsel testas innan arbete utförs, 

för att garantera att den är strömlös.  

Rotationsgrinden innehåller inte några hälsovådliga material. Metalldelar ska 

kasseras enligt gällande lokala lagar och föreskrifter.  

 

 

 RESERVDELAR 
 

 

Beskrivning 
SAP 
Nummer 

Navision UK 
Nummer 

Antal 

Controller XD10 2033020 1000831 1 

Voeding 60W 2032103 100088 1 

M8 2- 
Närhetsbrytare 

2032104 1001474 2 

Mekaniskt 
huvuddel 

2032862 (utan 
solenoids och 
närhetsbrytare

) 

1008662 1 

Nedre lager till 

vändkors 
2032108 1001441 1 

Solenoid fail lock 2032789 1001448 x 

Solenoid fail safe 2032790 1001443 x 
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 TEKNISKA DATA 
 

10.1 SERIE B700 FULL HÖJD ROTATIONSGRIND 

 

Rotationsgrind B700 

Total höjd [mm] 2317 

Huvudhöjd [mm] 2080 

Min. Höjd som krävs 

för underhåll 
2500 

Total bredd 1360 

Färg Pulverlackering RAL-färg 

 

 

10.2 ELEKTRISKA DATA
 

B700 

Elektriska data 

Strömtillförsel  Enfas 110-240VAC 50/60Hz 4 Ampere.  

Full belastningsström  1,2 Ampere till 110VAC, 0,6 Ampere till 230VAC  

Kontroller  1 integrerat styrsystem med möjlighet till anslutning av 

fjärrstyrda tryckknappar och kortläsningssystem 

 

 

Funktionerna som beskrivs i den här handboken är utformade för rådande 

klimatförhållanden i Europa.  
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Bilaga A: Försäkran om överensstämmelse 

Dop/DOC 
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BILAGA B: Elektriskt diagram 
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Stämpel lokal återförsäljare: 

 


