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Besturingscentrale PL 269 voor verluchting en rookafvoer 
 

 

 
PRODUCTBESCHRIJVING 

 

De PL 269 bestaat uit een grijze PVC doos IP54 waarin zich binnen een printplaat bevindt 

alsook 3 aansluitkabels voor de batterijen (blauw-rood -bruin) 
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EIGENSCHAPPEN 

Voeding 230VAC  50 HZ  60W  

Contact vrij van potentieel NF/NO  230 vac/h 

Gewicht zonder batterijen   :  1,3 kg 

Zekering in glas (20x5mm): T1A (voeding), F5A (batterij) 

Plaats voor 2 batterijen – levensduur : 3 jaar 

Geintegreerde batterijlader (24VDC) 

Groen led op deksel : aanwezigheid van 220 v  

Maximale afstand tussen PL 269 en motoren (via PL 170): 30 m kabel van minimum 1.5mm² 

Mogelijkheid om aansluiting van : 

         2 batterijen (12 VDC 2A/h), verplichte aansluiting 

         Maximum 5 motoren (24VDC) via PL 170 

         Drukknop voor openen en sluiten PL 170 

 

 

Installatie/aansluitingen 

 Ophanging: 

De centrale op een vlak oppervlak stevig vastmaken met behulp van de 4 voorziene gaten 

(diam schroeven 4 mm max). Bij vertikale montage dienen de scharnieren zich aan de 

onderzijde te bevinden. 

OPGELET: het gewicht van de centrale met de batterijen is +- 3,5 kg 



 Batterijen 

Alleen 12VDC batterijen gebruiken die in serie worden verbonden. 

Aansluiting:  de blauwe peul van de blauwe draad van de centrale verbinden met de 

connector - zwart van de batterij. 

  De rode peul van de rode draad van de centrale verbinden met de connector 

+/rood van de batterij 

  De bruine losse draad met de rode peul aan “+/rood” vrij van een van de 

batterijen, en het andere vrije uiteinde van de bruine draad met een blauwe peul 

aan “-/zwart” vrij van de andere batterij verbinden.  

De aansluitingsfouten kunnen bepaalde dure componenten van de centrale beschadigen.  

De slechte aansluitingen annuleren de garantie van het geleverde materiaal. 

De spanning van de batterijen controleren; als de batterijen niet werden geladen,  

zouden deze minstens 4 uur moeten opladen alvorens de motoren te laten functioneren. 

De uitrustende transformator is niet voorzien voor de directe voeding van de motoren; daarom 

is het VERPLICHT DE BATTERIJEN AAN DE CENTRALE AAN TE SLUITEN 

VOORALEER DEZE ONDER SPANNING TE BRENGEN. 

 

 Bekabeling 

Voor de kabels dienen kabeldoorgangen gebruikt te worden. De kabels worden gebruikt en 

aangesloten volgens de geldende normen. De aansluiting van de verschillende elementen 

gebeurt volgens de elektrische schema’s die met de centrale worden geleverd. 

 

 Toebehoren 

1. drukknop openen/sluiten PL 170: de centrale PL 269 wordt uitsluitend met 

deze drukknop gebruikt. PL 170 is een rode doos met breekglas, slot met 

sleutel, glasbreukhamer. 

2. spindelmotoren: de centrale werkt met spindelmotoren 24VDC, 20W, 8 mm/s 

3. spanningscontrole lichtje: een groene Led op de voorzijde duidt op de 

netstroom 

 

 in werkingstelling. 

Na het uitvoeren van alle verbindingen de batterijen aansluiten alvorens de centrale onder 

spanning te zetten. Vervolgens de centrale aansluiten op de netspanning 230VAC en de 

verschillende functies van de centrale testen. 

 

Werking - verluchting: 

Bij het indrukken van PL 170, bewegen de aandrijvingen in de aangetoonde richting, wat de 

opening of sluiting van de roofafvoer toelaat. De omkering van de richting gebeurt door 

verandering van de polariteit. De centrales werken uitsluitend met 24VDC motoren. De 

motoren gaan automatisch in een eindloop. Om tijdens het openen/sluiten te stoppen, drukt 

men tegelijkertijd op de twee toetsen.  

 

Onderhoud: 
Controleer regelmatig de werking van de installatie. De levensduur van de batterijen is 

afhankelijk van de werking. Batterijen dienen vervangen te worden ten laatste na 3 jaar.  

Bepaalde componenten zoals detectors zijn gevoelig voor stoffen en vereisen op tijd een 

aangewezen onderhoud.   

 

 

                    PLASTICOR N.V.   


