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OVER DEZE HANDLEIDING 

Deze handleiding bevat de noodzakelijke informatie van de ST0-9, 24V aandrijving. Lees de 

handleiding grondig door voordat u het apparaat monteert, installeert en in gebruik neemt. 

Huima Specials B.V. houdt zich het recht voor wijzigingen in de handleiding aan te brengen zonder 

voorafgaande kennisgeving. 
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1. INLEIDING 

De ST0-9 is een 24V aandrijving o.a. ontworpen voor het openen en sluiten van 

ventilatiesystemen. 

Het systeem werkt met een stuursignaal die varieert van 0 tot 10V. Het systeem is volledig 

elektronisch en posities worden bepaald door middel van ingestelde eindposities.  
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2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

De ST0-9 maakt onderdeel uit van een systeem waarvoor de Machinerichtlijn 2006/42/EG van 

toepassing is. U bent dan ook wettelijk verplicht om een risicoanalyse uit te voeren en op basis 

daarvan de betreffende veiligheidsmaatregelen te nemen. 

De installatie waarvan de ST0-9 deel uitmaakt dient te worden geïnstalleerd door een erkend 

installateur en volgens de daarvoor geldende normen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van 

een deugdelijk alarmsysteem dat dagelijks gecontroleerd wordt op de juiste werking. 

In de situatie waarbij de ST0-9 onderdeel uitmaakt van een klimaatbesturingssysteem, dient het 

zuurstofgehalte in de betreffende ruimte gegarandeerd te zijn, ook bij noodsituaties. Bij een 

dergelijke situatie is het systeem zo ingericht als het 0-10 Volt signaal langer dan 60 seconden 

onder de 1 Volt is zal de ST0-9 naar geprogrammeerde noodpositie gaan. 

De ST0-9 bevat een geheugenfunctie waardoor vooraf ingestelde posities niet verloren gaan. 

Algemene veiligheidsregels: 

• De installateur die de ST0-9 bedient of instelt, moet op de hoogte zijn van alle 

risico’s van de systemen die de ST0-9 aandrijft. 

• De ST0-9 mag alleen bediend en ingesteld worden door personen die op de hoogte zijn van 

de in deze handleiding beschreven instructies. 

• Indien een defecte ST0-9 aandrijving aanwezig is, stel deze dan buiten gebruik. Er 

kan mogelijk een onveilige situatie ontstaan. Stel het systeem pas weer in werking 

als de ST0-9 weer gerepareerd is. 

• De ST0-9 is een elektromechanische aandrijving waarbij een technische storing op 

kan op treden. 

• Het is noodzakelijk om het alarmcontact van de ST0-9 aan te sluiten op een 

alarmeenheid  of op een aparte stroomvoorziening. Bovendien adviseert Huima Specials 

om een alarminstallatie te installeren zoals bijvoorbeeld nood thermostaat. Huima 

Specials heeft er alles aan gedaan om bij calamiteiten voldoende te alarmeren. Helaas 

kan Huima Specials dit nooit volledig garanderen. 

• Laat de ST0-9 zoveel mogelijk onder spanning staan. 

• De ST0-9 heeft een IP55 beschermingsfactor en is daardoor maar beperkt 

waterdicht. 

• Indien de ST0-9 anders gebruikt wordt dan in deze handleiding staat, dan vervalt 

het recht op garantie. 
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3. INGEBRUIKNAME 

Op basis van het binnenkomende stuursignaal wordt de installatie in de juiste stand 

gepositioneerd. Hiervoor moeten eindposities eenmalig worden ingesteld. Het 0-10 Volt 

stuursignaal bepaalt naar welke positie de ST0-9 gaat. Bij een signaal van 0 tot en met 10 Volt 

wordt de positie bepaald aan de hand van de ingestelde eindposities. Als er een noodpositie is 

ingesteld, zal de ST0-9 naar deze positie gaan bij een spanning lager dan 1 Volt. 

Het instellen van de eindposities en noodpositie gebeurt volgens een instelprocedure. Aan de 

hand van de meer-kleuren LED is de status van de ST0-9 te bepalen. Ook zijn foutsituaties te 

analyseren aan de hand van deze meer-kleuren LED. De storingsuitgang kan worden gebruikt om 

een eventueel opgetreden storing te detecteren. Daarnaast is het ook mogelijk de ST0-9 middels 

een databus aan te sturen.  
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3.1. LED INDICATIE OP DE PRINT 

Verwijder het deksel van de ST0-9. Aan de meer-kleuren status 

LED kunt u de status van de ST0-9 aflezen. 

 

 

LED KLEUR LED INDICATIE TOESTAND 

GROEN Continue Ruststand. 0-10 Volt signaal is aangesloten en is 

hoger dan 1 Volt. De ST0-9 zal naar de bijbehorende 

positie gaan. 

GEEL 
 

Noodstand. 0-10 Volt signaal is lager dan 1 Volt en 

een noodpositie is ingesteld. De ST0-9 zal na 60 

seconden naar de noodpositie gaan. 

BLAUW 
 

Handbediening. ST0-9 is niet in staat een positie te 

bepalen of de handbediening is expliciet ingesteld 

via MODBUS of de DIP switch. 0-10 Volt signaal lager 

dan 1 Volt: geen noodpositie ingesteld. Hoger dan 1 

Volt: geen eindposities ingesteld. 

ROOD 
 

Storing. Het aantal pulsen geeft de foutcode aan (zie 

hoofdstuk 5). Druk op de OK toets om de ST0-9 te 

resetten. 
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3.2. DIP SWITCH INSTELLINGEN 

Op de stuurprint zitten een 8-tal DIP switches. Hiermee is de 

functie van de ST0-9 te beïnvloeden. De DIP switches kunnen een 

functie aanzetten door met een kleine platte schroevendraaier de 

DIP switch naar links te schuiven. Dit is te zien aan de tekst “ON” 

links van de DIP switch. De DIP switches zijn genummerd van 1 tot 

en met 8. In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de 

functie van de DIP switches zijn.  

 

Schakelaar Naam Omschrijving 

1 MODBUS 120 Ohm Indien de ST0-9 zich aan het einde van de MODBUS 

bus kabel bevindt, moet met deze DIP switch de 

eindelijnsweerstand worden geactiveerd. 

2 MODBUS address + 1 Met deze DIP switches kan het MODBUS-adres 

worden ingesteld. Als alle DIP switches uit staan, is 

de MODBUS uitgeschakeld. DIP switch 1 verhoogt 

het MODBUS adres met 1, DIP switch 2 verhoogt het 

adres met 2 en DIP switch 3 verhoogt het adres met 

4. Hiermee is adres 1 tot en met 7 in te stellen. 

3 MODBUS address + 2 

4 MODBUS address + 4 

5 OPTION A Forceer handbediening. De positie van de ST0-9 

wordt niet meer automatisch geregeld. De positie is 

nu te wijzigen met de  en  druktoetsen. 

6 OPTION B Inverteren van draairichting. Hiermee wordt de 

draairichting voor alle situaties omgekeerd. LET OP! 

Na veranderen van de draairichting moeten de 

eindposities en de noodpositie opnieuw worden 

ingesteld. 

7 OPTION C Met deze schakelaar is het mogelijk om de ST0-9 op 

een hoge snelheid (4 rpm) te zetten. 

8 OPTION D n.v.t. 
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3.3. DRUKTOETSEN / HANDBEDIENING 

Met de druktoetsen op deze print zijn opdrachten te 

geven. De OK toets wordt o.a. gebruikt om een storing op 

te heffen of de procedure voor het instellen van 

eindposities te starten. 

In een aantal situaties is het mogelijk om de positie van 

de ST0-9 met de hand te bedienen. Dit is bijvoorbeeld het 

geval als met de OPTION A schakelaar handbediening 

wordt geforceerd, maar ook als de ST0-9 niet in staat is 

om de gewenste positie te bepalen doordat eindposities 

of noodpositie niet zijn ingesteld. Ook is handbediening 

mogelijk tijdens de procedure voor het handmatig 

instellen van eindposities. 

Als handbediening is geactiveerd, is de positie met  en 

 te veranderen. Druk eenmaal kortstondig op  of . 

De ST0-9 begint direct de positie aan te passen in de 

gekozen richting. Druk op de OK toets om het roteren te 

stoppen. Als de rotatierichting verkeerd is, is met de 

OPTION B schakelaar de rotatierichting te inverteren.  

 

Druktoets Omschrijving 

 
Indien handbediening mogelijk is, wordt hiermee de opwaartse beweging 

gestart. 

OK 

Multifunctionele toets. Kort indrukken is herstellen van fout en stoppen van 

handbediening. Langer dan 3 seconden indrukken start het handmatig 

instellen van eindposities of de noodpositie. 

 
Indien handbediening mogelijk is, wordt hiermee de neerwaartse beweging 

gestart. 
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4. INSTELLEN / HERSTELLEN VAN EINDPOSITIES  

EN NOODPOSITIE 

Het 0 tot 10 Volt ingangssignaal bepaalt naar welke positie de ST0-9 gaat. Voor een correcte 

werking is het noodzakelijk om eindposities in te stellen. Volg onderstaande procedure om de 

eindposities in te stellen. Naast de eindposities is het ook mogelijk een noodpositie in te stellen. 

Als het 0-10 Volt signaal langer dan 1 minuut onder de 1 Volt is, zal de ST0-9 naar deze 

noodpositie gaan. 

4.1. INSTELLEN VAN DE EINDPOSITIES 

Voor het bepalen van de gewenste positie bij het aanbieden van een stuursignaal, heeft de ST0-9 

twee geprogrammeerde standen nodig. De ST0-9 berekent op basis van deze twee 

geprogrammeerde posities de gewenste positie. 

Bijvoorbeeld: Met onderstaande procedure worden twee standen ingesteld, gesloten positie bij 1 

Volt en volledig geopende positie bij 10 Volt. Bij het aanbieden van een spanning van 5,5 Volt 

berekent de ST0-9 tijdens normaal gebruik een gewenste positie van 50% en zal naar deze positie 

toe gaan. 

LET OP: De eerste stand mag geen spanning lager dan 1 Volt zijn. Daarmee wordt namelijk de 

noodpositie geprogrammeerd. Bij de tweede positie mag dat wel. Als u dus bijvoorbeeld bij 0 

Volt en 10 Volt de eindposities wil inleren, gebruik dan de 10 Volt als eerste positie en 0 Volt als 

tweede positie. 

Het is niet noodzakelijk om 1 Volt en 10 Volt te gebruiken in onderstaande procedure. Het is ook 

mogelijk om eerst een positie bij 5 Volt in te stellen en vervolgens een positie bij 2 Volt. 

Er zijn twee voorwaarden voor het correct instellen en opslaan van de eindposities: 

- De twee posities moeten minimaal 1 rotatie uitgaande as van elkaar verwijderd liggen 

(anders volgt foutcode 5) 

- De twee spanningen moeten minimaal 2 Volt uit elkaar liggen (anders volgt foutcode 6) 

Onderbreken van de procedure is mogelijk. Houd hiervoor de OK toets ingedrukt totdat de blauwe 

LED uitgaat. 
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Procedure: 

- Houdt de OK toets 3 seconden ingedrukt totdat de blauwe LED continu gaat branden. 

- Bied vervolgens de gewenste spanning aan op de 0-10 Volt ingang behorend bij de 1e 

positie. 

- Handbediening is nu mogelijk. Breng de ST0-9 met de  en  toetsen in de 1e positie. 

- Breng de ST0-9 tot stilstand door kortstondig op OK te drukken. 

- Druk daarna nogmaals kortstondig op OK om de 1e positie op te slaan (als de spanning 

lager dan 1 Volt is op het moment dat de OK toets wordt ingedrukt, heeft u nu de 

noodstand geprogrammeerd en is de procedure beëindigd) 

- De blauwe LED begint nu langzaam te knipperen. Bied nu de spanning aan behorend bij de 

2e positie. 

- Breng de ST0-9 met de  en  toetsen in de 2e positie. 

- Breng de ST0-9 tot stilstand door kortstondig op OK te drukken. 

- Druk daarna nogmaals kortstondig op OK om de 2e positie op te slaan. 

- De procedure is nu beëindigd. 

Als er een fout is opgetreden tijdens de procedure, ontstaat er een storingsmelding te herkennen 

aan de rode LED. Als alles goed gegaan is, komt de ST0-9 in de ruststand of noodstand terecht 

afhankelijk van het aangeboden 0-10 Volt signaal. 

4.2. INSTELLEN VAN NOODPOSITIE 

Volg voor het instellen van de noodpositie dezelfde procedure als het handmatig instellen van de 

eindposities, echter bied bij het opslaan van de 1e positie een spanning aan lager dan 1 Volt en stel 

de noodpositie in, in plaats van de 1e positie. Zorg ervoor dat de eindposities eerst zijn ingesteld 

met één van bovenstaande procedure, anders ontstaat foutcode 7. 

4.3. HERSTELLEN VAN EINDPOSITIES 

Het is mogelijk om de eindposities en noodposities ongedaan te maken. Verwijderen van zowel de 

eindposities als de noodpositie: 

1. Zorg ervoor dat er een spanning tussen 1 en 10 Volt wordt aangeboden op de 0-10 Volt 

ingang 

2. Houd zowel de  als  toets voor meer dan 3 seconden ingedrukt totdat de groene LED 

snel gaat knipperen (dit is de toestand waarin de ST0-9 niet in staat is de positie te 

bepalen). 

Alleen verwijderen van de noodpositie: 

1. Zorg ervoor dat er een spanning lager dan 1 Volt wordt aangeboden op de 0-10 Volt ingang 

2. Houd zowel de  als   toets voor meer dan 3 seconden ingedrukt totdat de groene LED 

snel gaat knipperen (dit is de toestand waarin de ST0-9 niet in staat is de positie te 

bepalen). 
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5. STORINGEN 

Als de rode LED knippert is er een storing. De LED knippert een aantal keer en is dan een tweetal 

seconden uit. Het aantal keer dat de LED knippert geeft de foutcode aan. In onderstaande tabel 

valt af te lezen wat deze foutcode betekent. Druk op de OK toets om de ST0-9 te resetten. In 

onderstaande tabel is te zien of de ST0-9 automatisch herstelt van deze fout. Als er meerdere 

fouten zijn, zullen die afwisselend worden getoond met de LED. Als bijvoorbeeld fout 2 en 5 actief 

zijn, zal de LED eerst 2 keer knipperen en vervolgens, na een rustperiode van 2 seconden, 5 keer 

knipperen. 

Als de ST0-9 niet automatisch herstelt van een fout, is deze op twee manieren te herstellen: 

- Het kortstondig indrukken van de OK toets 

- Het spanningsloos maken van de stuurprint 

Foutcode Omschrijving Automatisch herstellend 

1 Motor geblokkeerd Ja, na 10 seconden 

2 Motor 5 maal geblokkeerd binnen 5 minuten Nee 

3 Voedingsspanning te laag om te functioneren Ja, 10 seconden na 

aanbieden correcte 

voeding 

5 Tijdens instellen eindstanden: Eindstanden te dicht 

bij elkaar 

Nee 

6 Tijdens instellen eindstanden: Spanningen van 

eindstanden te dicht bij elkaar 

Nee 

7 Tijdens instellen noodstand: Noodstand instellen 

niet mogelijk als eindstanden niet zijn ingesteld 

Nee 
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5.1. ALARM UITGANG 

Op de stuurprint bevindt zich een relais waarmee een extern apparaat kan detecteren dat er een 

storing actief is. Het relais is gesloten in de rustpositie (zie hiervoor de tabel in het hoofdstuk 3.1 

LED INDICATIE OP DE PRINT). In alle anders situaties is het relais geopend. In betreffende 

paragraaf is te zien welke fouten zich automatisch herstellen en hoe een eventuele fout 

handmatig hersteld kan worden. Ook in de noodpositie, tijdens handmatige bediening, of op het 

moment dat de stuurprint niet in staat is een positie te bepalen, is het alarm contact geopend. 

 

5.2. 0-10 VOLT STUURSIGNAAL 

Het 0-10 Volt ingangssignaal wordt gebruikt om de positie van de ST0-9 in te stellen. Om te 

voorkomen dat een kabelbreuk of fout in de aansturende computer ernstige gevolgen heeft voor 

bijvoorbeeld ventilatie, is het mogelijk om een noodpositie in te stellen. Als het stuursignaal 

substantieel lager is dan 1 Volt, zal de ST0-9 na 60 seconden naar de ingestelde noodpositie gaan. 

 

6. MONTAGE 

Monteren van de aandrijving: 

Zorg er voor dat de ondergrond altijd vlak is 

Gebruik M8 bouten met vlakke sluitring voor de montage. 

Indien geen moeren gebruikt worden dan dient de schroefdraadlengte van de bevestiging 1.5D te 

zijn. 

Trommels en kettingwielen 

De volgende trommels zijn beschikbaar: 

Bandtrommel enkel of dubbele uitvoering. 

Kabeltrommel. 

Kettingwiel. 

 

6.1. MONTAGE VAN DE TROMMEL 

Monteren van de kabeltrommel: 

Monteer de spie en schuif vervolgens 

de trommel over de as van de ST0-9. 

Zet de trommel vast met de sluitring en de schroef. 
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LET OP! 

• Zorg er altijd voor dat de staalkabel zo oprolt zodat deze zich niet kruist op de trommel. 

• De ST0-9 maakt doorgaans deel uit van een geheel waardoor de Machinerichtlijn 

2006/42/EG van toepassing is. U bent wettelijk verplicht om een risicoanalyse uit te voeren 

en op basis daarvan verplichte veiligheidsmaatregelen te nemen. 

 

6.2. BEVESTIGEN VAN DE STAALKABEL 

Kabeltrommel 

Bevestig de staalkabel door deze door de opening in de kabeltrommel te steken en plaats een 

kabelklem aan het uiteinde. 

Let op, in de uiterste stand moet er nog minimaal 1 winding op de kabeltrommel zitten. 
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Bandtrommel 

Bevestig de staalkabel door deze door de beugel te halen, vorm zodoende een lus en zet de 

staalkabel vast met hiervoor bedoelde kabelklemmen. 

Let op, in de uiterste stand moet er nog minimaal 1 winding op de kabeltrommel zitten. 

 

 

6.3. AANSLUITEN 

1. Verwijder het RVS deksel. 

Breng de bekabeling via de wartels in het huis van de ST0-9 en sluit deze vervolgens aan volgens 

het aansluitschema (zie Hoofstuk 8)
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7. TECHNISCHE GEGEVENS 

Voedingsspanning   : 24 V AC / 24 V DC ±10% 

Opgenomen vermogen  : 45 Watt 

Bereik van het stuursignaal  : 0...10 V DC / 10...0 V DC (minimaal 2 V verschil) 

Alarmcontact    : 24 V AC/DC, 0,5A 

Beveiliging    : Stroombegrenzing 

Type aandrijfmotor   : Stappenmotor 

Vertraging    : i = 250 

Maximaal koppel uitgaande as : 90 Nm 

Toerental uitgaande as  : 0,7 min-1 (turbo stand 4 min -1) 

Maximale trekkracht   : 3000 N (300 kg) (bij bandtrommel) 

nauwkeurigheid   : 0,00005 omwenteling uitgaande as. 

Oprolbereik met kabeltrommel : 1,1...180 cm (met staalkabel Ø3 mm). 

Oprolbereik met bandtrommel : 0,9...100 cm 

Oprolsnelheid met kabeltrommel : 14 cm/min (met staalkabel Ø3 mm) 

Oprolsnelheid met bandtrommel : min 13 cm/min, max 29 cm/min 

Omgevingstemperatuur  : 0...40 ºC 

Behuizing    : Aluminium 

Beschermkap    : PVC 

Beschermingsklasse   : IP55 

Gewicht    : ca. 8kg 
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8. ELEKTRISCH AANSLUITEN 

Het elektrisch aansluiten van de ST0-9 dient te worden uitgevoerd door een erkende installateur, 

volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen. 

BELANGRIJK! 

• Installeer in de omgeving van de ST0-9 een noodschakelaar waarmee de ST0-9 van de 

voedingspanning kan worden losgekoppeld. 

• Minimum voedingsspanning is 20V. 

• U kunt een stuursignaal toepassen binnen het bereik van 0...10 V DC. Het verschil tussen de 

minimum en maximum stuurspanning dient minimaal 2V te zijn. Zie ook hoofdstuk 4.1. 

• Sluit het alarmcontact aan op een alarmcircuit. 

• Monteer altijd de deksel na afloop van de werkzaamheden. 

Aansturing met MODBUS: 

De voeding en databus zijn galvanisch gescheiden van elkaar op de stuurprint. Sluit een nuldraad 

aan vanuit de remote controller om een goede werking te garanderen. De voedingsaansluiting is 

ompoolbaar. Het maakt daardoor niet uit hoe de draden worden aangesloten op de twee 

voedingsaansluitingen.
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Aansturing met 0-10V: 

De voeding en 0-10 Volt ingang zijn galvanisch gescheiden van elkaar op de stuurprint. De 

voedingsaansluiting is ompoolbaar. Het maakt daardoor niet uit hoe de draden worden 

aangesloten op de twee voedingsaansluitingen. 
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Uitlezen van alarmcontact 
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9. EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 

 

Fabrikant: 

Huima Specials B.V. 

Het Lentfert 27 

7547SN Enschede 

Nederland 

T: +31 (0)53 4800010 

E: huima@huima.nl 

verklaart hiermee dat het product: ST0-9 

in overeenstemming is met de volgende normen of andere normatieve documenten: 

Emissie karakteristieken zijn bepaald volgens de standaard EN 61000-6-3. De gevoeligheid is 

vastgesteld volgens de eisen van de algemene immuniteitsstandaard EN 61000-6-1. De 

laagspanningsrichtlijn volgens de EN 61010-1. 

 

Het product voldoet aan de bepalingen van: 

1. De laagspanningsrichtlijn: 2006/95/EG 

2. De EMC richtlijn: 2004/108/EG 

 

Plaats: Enschede Datum: 12-1-2021 

 

 

 

J.E. Beverdam Directeur

mailto:huima@huima.nl
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10. INBOUWVERKLARING BETREFFENDE NIET 

VOLTOOIDE MACHINES 

 

Conform Bijlage II sub B van de Machinerichtlijn 2006/42/EG 

Fabrikant: 

Huima Specials B.V. 

Het Lentfert 27 

7547SN Enschede 

Nederland 

T: +31 (0)53 4800010 

E: huima@huima.nl 

Verklaart hierbij dat het product: ST0-9 

1. Gedeeltelijk voldoet aan de bepalingen van de Machinerichtlijn (Richtlijn 2006/42/EG). De 

volgende essentiële veiligheids- en gezondheidseisen zijn toegepast en vervuld: 1.1.2; 

1.1.3; 1.1.5; 1.1.6; 1.2.1;  1.2.2;  1.3.1;  1.3.2;  1.3.4;  1.5.1;  1.5.4:   1.5.5;   1.5.6;   1.5.8;   

1.5.11;   1.6.2;   1.6.4; 1.6.5; 1.7.1; 1.7.1.1; 1.7.2; 1.7.3; 1.7.4 

2. De relevante technische documenten conform bijlage VII onder B van de machinerichtlijn 

2006/42/EG zijn opgesteld. 

3. Op verzoek van de nationale autoriteiten, de relevante informatie over de niet voltooide 

machine zal worden doorgegeven middels digitale bestanden of als hardcopy, ongehinderd 

de intellectuele-eigendomsrechten. 

4. Dit product niet in bedrijf mag worden gesteld alvorens de volledige machine, waarin dit 

product deel van uitmaakt in overeenstemming is gebracht met de eisen uit de 

Machinerichtlijn 2006/42/EG. 

 

Plaats: Enschede Datum: 12-1-2021 
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