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Leggere completamente questo manuale di istruzioni prima di iniziare l’installazione del prodotto.

Il simbolo evidenzia le note importanti per la sicurezza delle persone e l’integrità dell’automazione.

Il simbolo richiama l’attenzione sulle note riguardanti le caratteristiche od il funzionamento del prodotto.

Read this instruction manual to the letter before you begin to install the product.

Symbol highlights notes that are important for people’s safety and for the good condition of the automated 

system.

Symbol draws your attention to the notes about the product’s characteristics or operation.

Lire ce manuel d’instructions dans son entier avant de commencer l’installation du produit.

Le symbole met en évidence les remarques pour la sécurité des personnes et le parfait état de l’automatisme.

Le symbole attire l’attention sur les remarques concernant les caractéristiques ou le fonctionnement du produit.

Vor der Installation des Produkts sind die Anweisungen vollständig zu lesen.

Mit dem Symbol sind wichtige Anmerkungen für die Sicherheit der Personen und den störungsfreien Betrieb der 

Automation gekennzeichnet.

Mit dem Symbol wird auf Anmerkungen zu den Eigenschaften oder dem Betrieb des Produkts verwiesen.

Lean completamente este manual de instrucciones antes de empezar la instalación del producto.

El símbolo identifica notas importantes para la seguridad de las personas y para la integridad del automatismo.

El símbolo llama la atención sobre las notas relativas a las características o al funcionamiento del producto.

Lees deze instructiehandleiding helemaal door alvorens het product te installeren.

Het symbool is een aanduiding van opmerkingen die belangrijk zijn voor de veiligheid van personen en voor een 

goede automatische werking.

Het symbool vestigt de aandacht op opmerkingen over de eigenschappen of de werking van het product.
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Aanwijzingen voor het lezen van de handleiding
Lees deze instructiehandleiding helemaal door alvorens het product te installeren.

Het symbool  is een aanduiding van opmerkingen die belangrijk zijn voor de veiligheid van personen en voor een goede 
automatische werking.

Het symbool  vestigt de aandacht op opmerkingen over de eigenschappen of de werking van het product.
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	 1)	 LeT	op!	het	is	belangrijk	voor	de	veiligheid	dat	deze	hele	instructie	zorgvuldig	
wordt	opgevolgd.	een	onjuiste	installatie	of	foutief	gebruik	van	het	product	
kan	ernstig	persoonlijk	letsel	veroorzaken.

	 2)	 Lees	de	instructies	aandachtig	door	alvorens	te	beginnen	met	de	installatie	
van	het	product.

	 3)	 De	verpakkingsmaterialen	(plastic,	polystyreen,	enz.)	mogen	niet	binnen	het	
bereik	van	kinderen	worden	bewaard,	aangezien	zij	een	mogelijke	bron	van	
gevaar	vormen.

	 4)	 Bewaar	de	instructies	voor	raadpleging	in	de	toekomst.

	 5)	 Dit	product	is	uitsluitend	ontworpen	en	vervaardigd	voor	het	gebruik	dat	in	
deze	documentatie	wordt	beschreven.	Elk	ander	gebruik,	dat	niet	uitdrukkelijk	
is	vermeld,	zou	het	product	kunnen	beschadigen	en/of	een	bron	van	gevaar	
kunnen	vormen.

	 6)	 FAAC	aanvaardt	geen	enkele	aansprakelijkheid	voor	schade	die	is	ontstaan	
uit	oneigenlijk	gebruik	of	uit	elk	ander	gebruik	dan	hetgeen	waarvoor	het	
automatische	systeem	is	bedoeld.

	 7)	 Installeer	 het	 apparaat	 niet	 in	 een	 explosiegevaarlijke	 omgeving:	 de	
aanwezigheid	van	ontvlambare	gassen	of	dampen	vormt	een	ernstig	gevaar	
voor	de	veiligheid.

	 8)	 De	mechanische	constructie-elementen	moeten	 in	overeenstemming	zijn	
met	de	bepalingen	van	de	normen	EN	12604	en	EN	12605.

	 	 In	 niet-EEG	 landen	 moeten,	 om	 een	 goed	 veiligheidsniveau	 te	 bereiken,	
behalve	de	nationale	voorschriften	ook	de	bovenstaande	normen	in	acht	
worden	genomen.

	 9)	 FAAC	is	niet	aansprakelijk	voor	het	niet	in	acht	nemen	van	de	gewoonteregels	
voor	de	technische	constructie	van	het	sluitwerk	dat	gemotoriseerd	moet	
worden,	 noch	 voor	 vervormingen	 die	 zouden	 kunnen	 ontstaan	 bij	 het	
gebruik.

	10)	 De	installatie	moet	worden	uitgevoerd	in	overeenstemming	met	de	normen	
EN	12453	en	EN	12445.

	 	 In	 niet-EEG	 landen	 moeten,	 om	 een	 goed	 veiligheidsniveau	 te	 bereiken,	
behalve	de	nationale	voorschriften	ook	de	bovenstaande	normen	in	acht	
worden	genomen.	

	11)	 Alvorens	werkzaamheden	aan	het	systeem	uit	te	voeren,	moet	de	voeding	
worden	afgesloten.

	12)	 Zorg	op	het	voedingsnet	van	het	automatische	systeem	voor	een	meerpolige	
schakelaar	met	een	opening	tussen	de	contacten	van	3	mm	of	meer.	Het	
is	raadzaam	een	thermomagnetische	schakelaar	van	6A	te	gebruiken	met	
meerpolige	onderbreking.

	13)	 Controleer	of	er	bovenstrooms	van	het	systeem	een	differentiaalschakelaar	
is	geplaatst	met	een	drempelspanning	van	0,03	A.

	14)	 Controleer	of	de	aarding	vakkundig	is	uitgevoerd	en	sluit	de	metalen	delen	
van	het	sluiting	erop	aan.	

	15)	 Het	automatische	systeem	beschikt	over	een	intrinsieke	beveiliging	tegen	
inklemming,	bestaande	uit	een	koppelcontrole.	De	inschakellimiet	hiervan	
dient	 echter	 te	 worden	 gecontroleerd	 volgens	 de	 bepalingen	 van	 de	
normen	die	worden	vermeld	onder	punt	10.

	16)	 De	veiligheidsvoorzieningen	(norm	EN	12978)	zorgen	voor	de	bescherming	
van	 eventuele	 gevaarlijke	 gebieden	 tegen	 Mechanische	 gevaren	 door	
beweging,	zoals	bijvoorbeeld	inklemming,	meesleuring	of	amputatie.

	17)	 Het	is	raadzaam	om	voor	elk	systeem	ten	minste	een	lichtsignaal	te	gebruiken	
(bijv.	 FAACLIGHT)	 alsmede	 een	 waarschuwingsbord	 dat	 goed	 op	 de	
constructie	van	het	sluitwerk	moet	zijn	bevestigd,	en	de	voorzieningen	die	
worden	genoemd	bij	punt	“16”.

	18)	 FAAC	 aanvaardt	 geen	 enkele	 aansprakelijkheid	 voor	 wat	 betreft	 de	
veiligheid	en	de	goede	werking	van	het	automatische	systeem,	indien	er	
in	het	systeem	gebruik	is	gemaakt	van	componenten	die	niet	door	FAAC	
zijn	geproduceerd.

	19)	 Gebruik	voor	het	onderhoud	uitsluitend	originele	FAAC-onderdelen.

	20)	 Breng	geen	wijzigingen	aan	op	componenten	die	deel	uitmaken	van	het	
automatische	systeem.

	21)	 De	 installateur	 dient	 alle	 informatie	 te	 verstrekken	 over	 de	 handmatige	
bediening	 van	 het	 systeem	 in	 noodgevallen	 en	 moet	 de	 gebruiker	
van	 het	 systeem	 het	 waarschuwingsboekje	 overhandigen	 dat	 wordt	
meegeleverd.

	22)	 Kinderen	of	volwassenen	mogen	zich	niet	ophouden	in	de	buurt	van	het	
product	terwijl	dit	in	werking	is.

	23)	 Houd	 radiobesturingen	 of	 andere	 impulsgevers	 buiten	 het	 bereik	 van	
kinderen,	 om	 te	 voorkomen	 dat	 het	 automatische	 systeem	 onbedoeld	
wordt	ingeschakeld.

	24)	 Men	mag	alleen	passeren	wanneer	het	automatische	systeem	helemaal	
stilstaat.

	25)	 De	gebruiker	mag	geen	pogingen	tot	reparatie	doen	of	directe	handelingen	
uitvoeren,	maar	dient	zich	hiervoor	uitsluitend	te	wenden	tot	gekwalificeerd	
personeel.

	26)	 Onderhoud:	de	werking	van	het	systeem	dient	minstens	tweemaal	per	jaar	te	
worden	gecontroleerd.	Hierbij	dient	bijzondere	aandacht	te	worden	besteed	
aan	de	veiligheidsvoorzieningen	(inclusief,	waar	voorzien,	de	duwkracht	van	
de	aandrijving)	en	de	ontgrendelmechanismen.

	27)	 alles	 wat	 niet	 uitdrukkelijk	 in	 deze	 instructies	 wordt	 aangegeven,	 is	 niet	
toegestaan

WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR
aLgeMene	veILIgheIdsvooRsChRIFTen

CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES
(RICHTLIJN �006/4�/EG)

Fabrikant: FAAC S.p.A.

Adres: Via Calari, 10  - 40069  Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË

verklaart dat:  de aandrijving mod. 750

 is vervaardigd voor opname in een machine of voor assemblage met andere machines, teneinde een 
machine te vormen conform de Richtlijn 2006/42/EG;

 in overeenstemming is met de belangrijkste veiligheidseisen van de volgende EEG-richtlijnen:
   
 2006/95/EG    Laagspanningsrichtlijn 
 2004/108/EG  Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit 

 en verklaart bovendien dat het niet is toegestaan de machine in bedrijf te stellen voordat de machine waarin 
zij wordt opgenomen of waarvan zij deel zal uitmaken, geïdentificeerd is en verklaard is dat deze voldoet 
aan de voorwaarden van de Richtlijn 2006/42/EG en daaropvolgende amendementen.

 Bologna, 01-07-2009
       De President-directeur
                      A. Marcellan
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Met het automatisch systeem 750 kunnen vleugelpoorten vrijwel 
onzichtbaar worden geautomatiseerd.
Het automatisch systeem bestaat uit een ingegraven hefcilinder 
die de beweging naar de vleugel overbrengt, en een hydraulische 
besturingseenheid die normaal gesproken op de zuil van de poort 
zit. De twee onderdelen zijn met elkaar verbonden via koperen 
of flexibele buizen

1 BESCHRIJVING EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Fig.1-2

a	 Olievuldop
b	 ontluchtingsschroef
c	 ontgrendelingshendel
d	 bypassschroeven	
e	 aansluitingen	voor	hydraulische	verbinding
f	 ontluchtingsschroeven
g	 nivelleringsschroeven

Tab.1	 -	 Technische	 eigenschappen	 hydraulische	
besturingseenheid	

VERKRIJGBARE MODELLEN 750 CBAC 750 SB 750 SBS
Voedingsspanning(V ~/Hz) 230 (+6% -10%) / 50
Opgenomen vermogen 
(W) 220

Opgenomen stroom  (A) 1
Elektrische motor (giri/min) 4 poli 1400 6 poli 960 
Aanloopcondensator(uF/V) 8 / 400
Oververhittingsbeveiliging 
wikkeling  (°C) 120

Max. gebruik  (cycli) (�) 45 30
Hoeveelheid olie  (l) 1
Type olie FAAC HP OIL
Omgevingstemperatuur 
(°C) -20 / 55

Beschermingsgraad IP 55 (met geschikte kabel-/
buisdoorvoeren)

Gewicht  (Kg) 7.5
Debiet pomp  (l/min) 0,75 0,5
Max. lengte vleugel 1,8 2,5 3,5
Hydraulische 
vergrendeling

bij openen 
en sluiten

no

 Blootstelling aan rechtstreeks zonlicht kan de 
gebruiksfrequentie verlagen.

Tab.2	-	Technische	eigenschappen	hydraulische	hefcilinder

VERKRIJGBARE MODELLEN
HEFCILINDER  

�00°
HEFCILINDER  

�80°
Max. gewicht vleugel  (Kg) 800
Draaihoek max.  (°) 118 200
Max. koppel (Nm) 543 (750 CBAC/SB) - 272 (750 SBS)
Hoeksnelheid (°/sec) 7,8° (750 CBAC/SB) - 5,2° (750 SBS)
Hoeveelheid olie  (l) 0,3 0,5
Beschermingsgraad IP 67
Gewicht  (Kg) 8 9

AUTOMATISCH SYSTEEM 750
2 INSTALLATIE VAN HET AUTOMATISCH SYSTEEM

2.1 CONTROLES VOORAF

Voor een goede werking van het automatisch systeem moet de 
structuur van de bestaande of de te installeren poort de volgende 
eigenschappen hebben:

afzonderlijke vleugels niet zwaarder dan 800 kg;
maximale lengte van de afzonderlijke vleugel 3,5 m (zie tab.1);
robuuste en harde structuur van de vleugels;
geleidelijke en gelijkmatige beweging van de vleugels, 
zonder haperingen door wrijving, gedurende heel de 
manoeuvre.
bestaande scharnieren in goede staat;
aanwezigheid van mechanische eindaanslagen.

Het wordt aangeraden eventueel smeedwerk te laten verrichten 
voordat het automatisch systeem wordt geïnstalleerd.
De toestand van de structuur houdt rechtstreeks verband met 
de betrouwbaarheid en de veiligheid van het automatisch 
systeem.

2.2 INSTALLATIE VAN DE HEFCILINDER

Fig.3-4-5-6/a-6/b-7-8-9-10

 De omstandigheden waarin moet worden gewerkt, en de te 
nemen maatregelen, zijn de volgende:
a) bestaande poort met vaste scharnieren:

verwijder de poort;
verwijder het onderste scharnier.

Als de poort niet kan worden verwijderd, plaats dan onder de 
onderste rand van de vleugel een opvulstuk ter ondersteuning.
b) Bestaande poort met regelbare scharnieren:

verwijder het onderste scharnier;
zet het bovenste scharnier losser;
draai de vleugel op de as van het bovenste scharnier (fig.4).

c) Poort moet worden geïnstalleerd:
installeer het bovenste scharnier van de vleugel, bij voorkeur van 
het regelbare type.

Om te voorkomen dat er onder aan de zuil uitsparingen 
moeten worden gemaakt, wordt aangeraden tussen 
de as van het scharnier en de zuil een afstand van 
minimaal 60 mm te houden (fig.6/a).

•
•
•
•

•
•

-
-

-
-
-
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1)	Graaf	een	gat	voor	de	fundering	zoals	in	fig.5.

2)	Buig	de	verankering	van	de	funderingsplaat.

3)	Metsel	de	plaat	perfect	horizontaal	zoals	in	fig.6/a-b.

4)	 Leg	 voor	 de	 doorvoer	 van	 de	 koperen	 leidingen	 een	
flexibele	pvc-buis	met	een	diameter	32	mm	aan	tot	aan	
de	hydraulische	besturingseenheid	(fig.7).

Daarbij moeten ruime bochten worden gemaakt om te 
voorkomen dat ze later de buizen voor de hydraulische 
aansluiting in de weg zitten.
Als alternatief kunnen de koperen buizen met een speciale 
pijpenbuiger in de juiste vorm worden gemodelleerd, en daarna 
door de doorvoer worden gehaald (fig.8).
Daarnaast wordt het aangeraden een buis voor de afvoer 
van regenwater aan te leggen tot aan het dichtstbijzijnde 
afvoerkanaal.

 Om de buizen goed aan te leggen moet de 
behuizing van de hefcilinder provisorisch op 
zijn plaats worden gezet (fig.7/8).

5)	 Wacht	 tot	 het	 cement	 in	 het	 uitgegraven	 gat	 is	
uitgehard.

6)	 Plaats	 de	 hefcilinder	 op	 de	 funderingsplaat	 zoals	 in	
fig.6/a-b,	 en	 zorg	 er	 daarbij	 voor	 dat	 hij	 niet	 op	 de	
nivelleringsschroeven	steunt	(fig.2	-	ref.7).	

 De as van het rondsel moet perfect op één lijn 
zijn met de rotatie-as van de vleugel.

 Om de hefcilinder beter te kunnen plaatsen 
is er als accessoire een speciaal telescopisch 
sjabloon verkrijgbaar, dat wordt gebruikt zoals 
aangegeven in fig.9.

7)	Zet	bij	de	modellen	met	een	zelfdragende	behuizing	de	
bijgeleverde	C-vormige	beugels	tegen	de	onderkant	van	
de	hefcilinder,	en	las	ze	rechtstreeks	op	de	funderingsplaat,	
zoals	in	fig.10.	

 De onderkant van de hefcilinder mag absoluut 
niet aan de funderingsplaat of de C-vormige 
beugel worden gelast 

2.3 INSTALLATIE VAN DE HYDRAULISCHE BESTURINGSEENHEID

Fig.11-12-13-14

1)	 Plaats	 de	 houder	 van	 de	 besturingseenheid	 zo	 dicht	
mogelijk	 bij	 de	 hefcilinder.	 De	 maximale	 afstand	 is	 20	
meter.	De	houder	kan	aan	de	wand	worden	bevestigd	
(fig.12)	of	worden	ingemetseld	(fig.13).	Gebruik	in	beide	
gevallen	de	bijgeleverde	achterplaten.

2)	Leg	voor	de	4-polige	elektriciteitskabel	een	pvc-buis	met	
een	doorsnede	van	16mm	aan	tot	aan	de	elektronische	
bedieningsapparatuur.	Zorg	dat	de	houder	waterdicht	is	
door	speciale	verbindingen	voor	de	aansluiting	van	de	
buizen	op	de	behuizing.	te	gebruiken	(fig.14).

3)	Sluit	de	elektriciteitskabels	op	de	elektronische	apparatuur	
aan	(zie	bijbehorende	handleiding.

 Tijdens de installatie moet het deksel tijdelijk 
worden weggehaald. Doe dat heel voorzichtig, 
om te voorkomen dat de scharnieren 
beschadigd raken.

2.4 HYDRAULISCHE AANSLUITING

Fig.15-16-17-18-19-20-21

De hefcilinder wordt op de besturingseenheid aangesloten door 
middel van koperen (ø 6/8 mm) of flexibele (ø 4/8 mm) buizen.
Koperen buis
Het is raadzaam de buis voor de installatie goed schoon te 
blazen met perslucht.

1)	Bescherm	de	uiteinden	van	de	buis	met	plakband.

2)	Schuif	de	koperen	buis	in	de	eerdere	aangelegde	pvc-buis,	
vanaf	de	besturingseenheid	tot	aan	de	hefcilinder.

3)	 Buig	 de	 koperen	 buis	 zo	 dat	 hij	 minstens	 een	 aantal	
centimeter	 in	 het	 verlengde	 van	 de	 betreffende	
aansluitingen	ligt	(fig.15-16).

De aansluiting van de besturingseenheid naast de groene 
bypassschroef moet worden aangesloten op de aansluiting 
van de hefcilinder, die zich aan de binnenkant van de poort 
bevindt (fig.17-ref.B).
De aanslu i t ing van de bestur ingseenheid naast de 
rodebypassschroef moet worden aangesloten op de aansluiting 
van de hefcilinder, die zich aan de buitenkant van de poort 
bevindt (fig.17-ref.A).
Met deze aansluitingen wordt de duwkracht op de poort tijdens 
het openen geregeld via de groene by-pass, en die tijdens het 
sluiten door de rode by-pass.

 Maak ruime bochten om te voorkomen dat de 
buizen knikken (fig.15-16).

4)	 Verwijder	 de	 bescherming	 van	 het	 uiteinde	 van	 de	
buis.

5)	Knip	de	buis	af	met	een	speciaal	werktuig.

Zorg	 dat	 de	 buis	 tijdens	 deze	 handeling	 goed	 schoon	
blijft.

6)	Herhaal	de	bovenstaande	handelingen	om	de	tweede	
koperen	buis	aan	te	leggen.

7)	Bevestig	de	koperen	buizen	op	de	aansluitingen	van	de	
besturingseenheid	en	van	de	hefcilinder	met	behulp	van	
de	bijgeleverde	knelkoppeling	zoals	in	fig.18.

8)	Verwijder	de	ontluchtingsschroef	zoals	 in	fig.19	en	gooi	
hem	weg.

9)	Vul	olie	bij,	gebruik	daarbij	de	streepjes	op	het	staafje	van	
de	olievuldop	(fig.20).

Met	 de	 bijgeleverde	 verpakking	 van	 FAAC	 HP	 OIL	 kan	
ongeveer	2	m	buis	worden	gevuld.	Als	de	buis	langer	is,	
mag	om	hem	te	vullen	uitsluitend	FAAC	HP	OIL	worden	
gebruikt.

Flexibele buizen
Om het aanleggen van de hydraulische verbindingsbuis te 
vereenvoudigen, vooral in geval van lange afstanden en veel 
bochten, kunnen beter flexibele buizen worden gebruikt.
Bevestig de buis, na hem te hebben aangelegd en de lengte 
ervan te hebben bepaald zoals hierboven aangegeven, met 
de speciale aansluitingen zoals in fig.21.

2.5 ONTLUCHTEN

Fig.17-20-22

Tijdens het aansluiten van de besturingseenheid en de hefcilinder 
komt er onvermijdelijk lucht in het systeem.
Als er lucht in het hydraulische circuit zit, heeft dit tot gevolg dat 
het automatische systeem onregelmatig werkt, hetgeen zich 
manifesteert doordat de vleugel onregelmatig beweegt en 
teveel lawaai maakt tijdens de werking.
Handel als volgt om dit ongemak te verhelpen:

1)	geef	een	commando	voor	het	openen	van	de	poort;

2)	 verwijder	 terwijl	 de	 vleugel	 in	 beweging	 is,	 tijdelijk	 de	
beschermingsdop,	en	draai	de	bij	de	openingsbeweging	
horende	 ontluchtingsschroef	 (fig.17-ref.D)	 los	 zoals	 in	
fig.22;

3)	laat	de	lucht	uit	het	hydraulische	circuit	lopen	tot	er	niet-
geëmulgeerde	olie	verschijnt;

4)	draai	de	ontluchtingsschroef	vast	voordat	de	aandrijving	
de	openingscyclus	heeft	beëindigd;

5)	geef	een	commando	voor	het	sluiten	van	de	poort;
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6)	 verwijder	 terwijl	 de	 vleugel	 in	 beweging	 is,	 tijdelijk	 de	
beschermingsdop,	en	draai	de	bij	de	sluitingsbeweging	
horende	 ontluchtingsschroef	 (fig.17-ref.C)	 los	 zoals	 in	
fig.22;

7)	laat	de	eventuele	lucht	uit	het	hydraulische	circuit	lopen	
tot	er	niet-geëmulgeerde	olie	verschijnt;

8)	draai	de	ontluchtingsschroef	vast	voordat	de	aandrijving	
de	sluitingscyclus	heeft	beëindigd;

Het	is	raadzaam	deze	handeling	een	aantal	keren	met	beide	
ontluchtingsschroeven	te	herhalen.

9)	Vul	olie	bij,	en	gebruik	daarbij	de	streepjes	op	het	staafje	
van	de	olievuldop	(fig.20).	Voor	het	eventueel	bijvullen	
mag	uitsluitend	FAAC	HP	OIL	worden	gebruikt.

2.6 INBEDRIJFSTELLING VAN DE POORT

Fig.2-23-24/a-24/b-25-26/a-26/b-27

1)	Ontgrendel	het	systeem	(zie	paragraaf	6).

2)	 Draai	 de	 gegroefde	 bus	 die	 op	 het	 rondsel	 zit	 in	 de	
sluitingsrichting	tot	hij	niet	verder	kan.

3)	Draai,	om	te	vermijden	dat	de	zuiger	tegen	de	interne	
mechanische	 aanslag	 komt,	 de	 bus	 5	 graden	 in	 de	
openingsrichting.

4)	Installeer	de	geleidingsbeugel	van	de	poort:
gebruik een U-profiel met de afmetingen die zijn aangeduid 
in fig.23;
plaats het profiel op de gegroefde bus in de stand “vleugel 
dicht”;
bepaal de correcte positie van de bus aan de hand van 
de positie van de vleugel ten opzichte van de rotatie-as 
(fig.24/1-b);
zet de bus met twee lassen op het profiel vast;
controleer of het systeem in fase is door een volledige 
opening te simuleren;
las de bus goed op het profiel vast (fig.25);
sluit het U-profiel aan de zuilkant met behulp van een plaat 
zoals in fig.26/a-b.

5) Smeer het rondsel van de hefcilinder met vet.
6) Zet de geleidingsbeugel op het rondsel in de eerdere positie 
van “vleugel gesloten”.
7) Zet de poort in de geleidingsbeugel en zet hem vast in het 
bovenste scharnier.

 De poort moet op de geleidingsbeugel rusten. 
Om de hefcilinder hoger in te stellen moeten de 
speciale nivelleringsschroeven met de wijzers van 
de klok mee worden gedraaid (fig.2-ref.7).

 Om de goede werking van het automatisch 
systeem niet aan te tasten, mag de vleugel van 
de poort absoluut niet op de geleidingsbeugel 
of rechtstreeks op de gegroefde bus worden 
gelast.

8)	Controleer	met	de	hand	of	de	poort	helemaal	kan	worden	
geopend	tot	aan	de	externe	eindaanslagen,	en	of	de	
vleugel	vloeiend	en	zonder	haperingen	beweegt.

9)	Zet	de	behuizing	van	de	hefcilinder	goed	op	zijn	plaats	
zoals	in	fig.27.

10)	Metsel	de	behuizing	in	cement	in.

Bevestig,	om	eventuele	vervorming	te	voorkomen,	ook	het	
deksel	van	de	behuizing.

3 INBEDRIJFSTELLING

3.1. CONTROLE VAN DE DRAAIRICHTING

1)	 Schakel	 de	 voeding	 naar	 de	 elektronische	
bedieningsapparatuur	uit.

2)	 Zet	 de	 poort	 met	 de	 hand	 halverwege	 de	

-

-

-

-
-

-
-

openingshoek.

3)	Vergrendel	het	systeem	weer	(zie	paragraaf	6).

4)	Schakel	de	voedingsspanning	weer	in.

5)	Geef	een	OPEN-impuls	en	controleer	of	de	poort	hierdoor	
open	gaat.

Als na de eerste OPEN-impuls een sluitingscommando wordt 
gegeven, moeten op het klemmenblok van de elektronische 
apparatuur de fasen van de elektrische motor worden 
omgedraaid (bruine en zwarte kabel).

3.2 AFSTELLEN VAN DE WERKINGSTIJD

De openings-/sluitingstijd wordt bepaald door de programmering, 
die wordt uitgevoerd op de elektronische bedieningsapparatuur 
(zie betreffende handleiding).
Voor een maximale efficiëntie van de hydraulische vergrendeling 
moet de openings-/sluitingstijd zo worden geprogrammeerd dat 
de voeding naar de elektrische motor tot een aantal seconden 
na het bereiken van de mechanische eindaanslag ingeschakeld 
blijft.

3.3. AFSTELLEN VAN DE BEKNELLINGSBEVEILIGING

Fig.28

Als de poort naar binnen open gaat, is het automatisch systeem 
750 voorzien van een beknellingsbeveiliging die ervoor zorgt dat 
als er een obstakel is, de beweging wordt gestopt.
Deze koppelbegrenzer moet conform de geldende regelgeving 
worden geijkt.
Gebruik om dat met precisie te doen als de krachtmeetinstrument 
een lineaire dynamometer.
De drempel voor inwerkingtreding van de beknellingsbeveiliging 
wordt ingesteld door aan de bypassschroeven te draaien zoals 
in fig.28.
De rode schroef regelt het koppel voor het sluiten van de 
vleugel.
De groene schroef regelt het koppel voor het openen van de 
vleugel.
Draai de schroeven met de wijzers van de klok mee om het 
koppel te verhogen.
Draai de schroeven tegen de wijzers van de klok in om het koppel 
te verlagen.

4 TEST VAN HET AUTOMATISCH SYSTEEM

5 HANDBEDIENDE WERKING

Fig.29

Als de poort met de hand moet worden bediend omdat de 
stroom is uitgevallen of omdat het automatische systeem niet 
goed werkt, dient de ontgrendelingshendel te worden gebruikt 
zoals in fig.29.
Draai de hendel om het systeem weer te vergrendelen weer 
helemaal terug naar de oorspronkelijke stand.

6 ONDERHOUD

Fig.20

Controleer regelmatig, tijdens onderhoud, het oliepeil met behulp 
van de streepjes op het staafje van de olievuldop (fig.20).
Kijk iedere 6 maanden de structuur van de poort na.
Voor het eventueel bijvullen mag uitsluitend FAAC HP OIL worden 
gebruikt.
Daarnaast moet regelmatig worden gecontroleerd of de 
bypassschroeven goed zijn afgesteld en of de ontgrendeling 
goed werkt (zie de betreffende paragrafen).
Controleer verder regelmatig de structuur van de poort, en met 
name of het bovenste scharnier goed werkt.
De op de installatie geïnstalleerde veiligheidsvoorzieningen 
moeten iedere zes maanden worden nagekeken.
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