
Fejlfinding 
Fejl Årsag Løsning 

Fejlmonterede ledninger. 

Check at elektronikboks er koblet til 
terminal 3 og 4 på AD1HS. 
Check at aktuator er forbundet til 
terminal 5 og 6 på AD1HS. 

Fejl i forsyningsspændingen. Check at AD1HS er forsynet med 
24V og at sikringen ikke er defekt. 

Aktuatoren kører 
ikke. 

Defekt print. Kontakt din forhandler. 
Aktuatoren kører, 
men stopper 
uregelmæssigt. 

Forkert indstilling af hastighed 
og strømbegrænser. 

Se afsnittet ”Indstilling af trimmere”. 
Prøv evt. at dreje trimmerne så langt 
med uret som muligt. 

Fejlmonterede ledninger Kontroller at knappen er forbundet til 
printet via konnektor J2 eller J4. Aktuatoren kører 

kun den ene vej. 

Aktuatoren kører 
uden at knappen 
er aktiveret. 

Defekt print. Kontakt din forhandler. 

 

Tekniske specifikationer 
Input 
Spænding 24VDC 

Max. 10A Strøm 
Standby strømtræk: 30mA 

Output 
Spænding 24VDC 
Strøm Max. 10A pr. kanal uden hastighedsbegrænsning. 
 Max. 2A pr. kanal med hastighedsbegrænsning. 
 
Levetid Processorens forventede levetid er ca. 10 år, ved 30 operationer dagligt. 
Duty cycle 10% - 6 min. pr. time 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Installations- og brugsanvisning 
 

AD1HS 
 
 

Aktuator driver med hastigheds- og 
strømbegrænser. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Funktionsbeskrivelse 

 
 
AD1HS er et udgangstrin som muliggør en parallelstyring af en aktuator 
således denne styres uden om elektronikboksen. Det er derfor ikke 
nødvendigt at stolen er tændt for at kunne aktivere aktuatoren gennem 
AD1HS. 
Aktuatoren kan med AD1HS styres med eks. to knapper, én for hver 
retning, men boksen kan også programmeres så aktuatorens 
bevægelsesretning skifter (toggler) hver gang knappen aktiveres. Således 
kan aktuatoren styres med en enkelt knap. 
Det er muligt at angive aktuatorerens maksimale tilladte strømtræk, samt 
bevægelseshastighed. Overskrides strømgrænsen sørger AD1HS for at 
stoppe aktuatorernes bevægelse. 
Efter 30 sekunders aktivitet sørger et relæ for at slå strømmen til 
aktuatoren fra, hvorefter knappen skal slippes og trykkes igen. Dette er en 
sikkerhed hvorved det undgås at aktuatoren aktiveres utilsigtet over 
længere tid.  
AD1HS er uafhængig af om el-funktionerne styres af joystick, knapper eller 
andre enheder. 

Monteringsvejledning 
AD1HS forsynes med permanent 24V spænding. Modulet indsættes i serie 
med en aktuator. Aktuatoren kobles på udgangen og elektronikboksen 
kobles til indgangen på AD1HS. 
 

Terminal Funktion 
1 
2 

24V forsyning,  
(kan ikke vendes forkert)  

3 
4 

Indgang, 
(forbindes til elektronikboks) 

5 
6 

Udgang, 
(forbindes til aktuator) 

 

Knapperne kobles til AD1HS via hhv. konnektorerne J2 og J4. Anvendes 
modulets toggle funktion kobles der kun en enkelt knap til printet. 
 
De to trimmere, der er monteret på printets forside, bestemmer 
hastigheden og strømbegrænsningen. Hastigheden og 
strømbegrænsningen indstilles trinløst ved at dreje på trimmerne. 
Trimmerne er singleturn og det er ikke muligt at dreje dem over. Drejes 
trimmerne med uret skrues der op for hastigheden og den tilladte 
strømstyrke. 
 

 
 

Trimmer Funktion 
R29 Hastighed 
R31 Strømbegrænsning 

Indstilling af trimmere 
Begge trimmere drejes så langt med uret som muligt. Derved kører aktua-
toren ved fuld hastighed og strømbegrænseren er deaktiveret. Start med at 
justere aktuatorens hastighed, R29, ved at dreje trimmeren mod uret, evt. 
mens aktuatoren kører. Derefter justeres strømbegrænsningen ved at dreje 
trimmeren mod uret, evt. mens aktuatoren kører. 
 
Hvis der anvendes hastighedsbegrænsning må den tilkoblede aktuators 
strømtræk ikke overstige 2A. 
 
Hvis hastighedsbegrænsningen benyttes, registrerer strømbegrænseren 
strømme mellem 0 – 2A. Deaktiveres hastighedsbegrænsningen vil strøm-
begrænsningen kunne sættes mellem 0 -10A. 

Elektronik 
boks 

 

AD1HS 


