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   Quote in mm - Dimensions in mm - Cotes en mm - Maße in mm - Cotas en mm - Waarden in mm
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 PER GARANTIRE UNA CORRETTA INSTALLAZIONE OCCOR-
RE CHE L’ASSE DI ROTAZIONE DELL’ANTA, SIA PERFETTA-
MENTE ALLINEATO CON L’OPERATORE (Fig. 7)

 TO GUARANTEE CORRECT INSTALLATION, THE ROTATION 
AXIS OF THE LEAF MUST BE PERFECTLY ALIGNED WITH THE 
OPERATOR (Fig. 7)

 POUR GARANTIR UNE INSTALLATION CORRECTE, IL FAUT 
QUE L’AXE DE ROTATION DU VANTAIL SOIT PARFAITEMENT 
ALIGNÉ AVEC L’OPÉRATEUR (Fig. 7)

 ZUR GEWÄHRLEISTUNG EINER SACHGEMÄSSEN 
MONTAGE MUSS DIE DREHACHSE DES TORFLÜGELS 
PERFEKT ZUM ANTRIEB GEFLUCHTET SEIN (Abb. 7)

 PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN EL 
EJE DE ROTACIÓN DE LA HOJA DEBE ESTAR ALINEADO 
PERFECTAMENTE RESPECTO AL OPERADOR (Fig. 7)

 OM EEN CORRECTE INSTALLATIE TE GARANDEREN MOET 
DE ROTATIE-AS VAN DE POORTVLEUGEL PERFECT OP EEN 
LIJN MET HET BEDIENINGSSYSTEEM ZIJN (Fig. 7)



	

�

�

�

N
E
D

E
R
L
A

N
D

S
E
S
P
A

Ñ
O

L
E
N

G
L
IS

H
IT

A
L
IA

N
O

F
R
A

N
Ç

A
IS

D
E
U
T
S
C

H



3 532096 Rev. BS800H ENC

Ve
rt

al
in

g 
va

n 
de

 o
or

sp
ro

nk
el

ijk
e 

ge
br

ui
ks

aa
nw

ijz
in

g
N

E
D

E
R

L
A

N
D

S

AUTOMATISCHE SYSTEEM S800H ENC

 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 
kunnen ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.

 2) Lees de volgende instructies en volg ze nauwgezet op alvorens te beginnen 
met de installatie van het product.

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

 4) Bewaar de instructies voor raadpleging in de toekomst.

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

 6) FAAC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat uit 
oneigenlijk gebruik of ander gebruik dan 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 bouwelementen moeten in overeenstemming zijn met de 
bepalingen van de normen EN 12604 en EN 12605.

  Voor 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 als de regels der goede techniek niet in acht genomen 
zijn bij de bouw van het sluitwerk dat gemotoriseerd moet worden, noch voor 
vervormingen die zouden kunnen ontstaan bij het gebruik.

 10) De installatie dient te geschieden in overeenstemming met de normen EN 
12453 en EN 12445.

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

 11) Alvorens ingrepen te gaan verrichten op de installatie moet de elektrische 
voeding worden weggenomen.

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 
wordt geadviseerd een magnetothermische schakelaar van 6A te gebruiken 
met meerpolige onderbreking.

 13) Controleer of er bovenstrooms van de installatie een differentieelschakelaar 
is geplaatst met een limiet van 0,03 A.

 14) Controleer of de aardingsinstallatie vakkundig is aangelegd en sluit er de 
metalen delen van het sluitsysteem op aan. 

 15) Het automatische systeem beschikt over een intrinsieke beveiliging tegen 
inklemming, bestaande uit een controle van het koppel. 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) maken het mogelijk eventuele 
gevaarlijke gebieden te beschermen tegen Mechanische gevaren door 
beweging, zoals bijvoorbeeld inklemming, meesleuren of amputatie.

 17) Het wordt voor elke installatie geadviseerd minstens één lichtsignaal te 
gebruiken (b.v. FAACLIGHT) alsook een waarschuwingsbord dat goed op de 
constructie van het hang- en sluitwerk dient te worden bevestigd, afgezien 
nog van de voorzieningen die genoemd zijn onder punt “16”.

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

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

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

 21) De installateur dient alle informatie te verstrekken over de handbediening 
van het systeem in noodgevallen, en moet de gebruiker van de installatie 
het bij het product geleverde boekje met aanwijzingen overhandigen.

 22) Sta niet doe dat er zich kinderen, volwassenen of voorwerpen in de buurt 
van het product bevinden terwijl hij in werking is.

 23) Houd radio-afstandsbedieningen of alle andere impulsgevers buiten het bereik 
van kinderen, om te voorkomen dat het automatische systeem onopzettelijk 
kan worden aangedreven.

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

 25) De gebruiker mag geen pogingen tot reparatie doen of directe ingrepen 
plegen, en dient zich uitsluitend te wenden tot gekwalificeerd personeel.

 26) Onderhoud: de werking van de installatie dient minstens eenmaal per half 
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)  Het automatisch systeem S800H ENC dient om de toegang van voertuigen 
te automatiseren, voor voetgangers moet er een afzonderlijke toegang zijn.

28)  Schakel de voeding naar het automatisch systeem pas in wanneer dat 
uitdrukkelijk is aangegeven

29)  Alles wat niet uitdrukkelijk in deze instructies wordt aangegeven, is niet 
toegestaan 

WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR  
ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

EG-CONFORMITEITVERKLARING
De fabrikant
Bedrijfsnaam: FAAC S.p.A.
Adres: Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË
verklaart bij deze dat voor de volgende producten:
Descrizione: De aandrijving mod. 
Modello: S800H ENC
de volgende communautaire wetgevingen die van toepassing zijn werden nageleefd: 

• Richtlijn EMC 2004/108/EG            • Richtlijn ROHS 2 2011/65/EU
Bovendien werden de volgende geharmoniseerde normen toegepast:

• EN EN 60335-2-97:2006
• EN ISO 12100:2010

• EN 61000-6-2:2005
• EN 61000-6-3:2007

Bologna, 22-01-2015                                                               CEO
                                                       A. Marcellan
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1 BESCHRIJVING

�  Ontluchtingsschroef
  Steunhandgreep
�  Rondsel
�  Bevestigingsschroeven
�  Stelschroef voor 
      mechanische eindschakelaars
�  hydraulische ontgrendelingshendel
�  Dop om olie bij te vullen
�  Motor
	  Elektronische encoder
�  Behuizing
�  Gaten voor bevestiging van de 
     dekplaat
�  Openingen voor bevestiging hefcilinder
     Dragende bus
�  Vinnen voor inbouw van de behuizing 
�  Gat voor voedingskabel 
      of drainageslang
�  Mechanische ontgrendelingshendel 
      (optie)
�  Ontgrendelsysteem met sleutel

  Ontgrendelsleutel en stelsleutel
     en steunbus
�  Gegroefde bus
�  Dekplaat

Deze instructies zijn geldig voor de volgende modellen: S800H ENC SB/SBW - S800H ENC CBAC / 100° - 180°.
FAAC S800H ENC is een automatisch hydraulisch systeem uit één blok (KLASSE III) voor toegang van voertuigen via vleugelpoorten. Dit systeem wordt 
onder de grond geïnstalleerd, zodat die de vleugel niet ontsiert. Op modellen met hydraulische blokkering hoeft geen elektrische vergrendeling te 
worden gemonteerd, aangezien deze een mechanische blokkering garandeert van de vleugel, die tot 2 m lang mag zijn, wanneer de motor niet in 
werking is. Bij het model zonder hydraulische blokkering moeten er altijd een of meerdere elektrische vergrendelingen worden gemonteerd om de
mechanische blokkering van de vleugel te garanderen.  
De automatische systemen S800H ENC zijn ontworpen en gebouwd om vleugelpoorten te automatiseren. Vermijd ieder ander gebruik.

Fig.1

 
TECHNISCHE KENMERKEN

BEDIENINGSSYS-
TEEM CBAC

BEDIENINGSSYS-
TEEM 

SB/SBW

Voeding (V ) 24

Opgenomen vermogen (W) 60 (*)

Beschermingsgraad IP 67

Type olie "FAAC HP OIL"

Bedrijfstemperatuur -20° C  +55°C

Rated Operating Time (R.O.T.) Continu bedrijf bij 55°C

Hydraulische blokkering Aanwezig Niet aanwezig

2 TECHNISCHE KENMERKEN

Max. aanhaalmoment (Nm) ** 500 (E024S) ; 600 (E124)

Hoeksnelheid (°/sec) *** 5.5 (E024S) ; 8.2 (E124)

Max. openingshoek **** 113° (S800H ENC 110°) 
187° (S800H ENC 184°)

Max. lengte van de poortvleu-
gel (m)

2 4 (elektrische ver-
grendeling verplicht)

Max. gewicht poortvleugel (kg) 800
 *        PER AFZONDERLIJK BEDIENINGSSYSTEEM
**         REKENING HOUDEND MET 55 Bar STATISCHE DRUK IN DE KAMERS
***       REKENING HOUDEND MET EEN POMPDEBIET VAN 0.6 lpm
****     TIJDENS DE INSTALLATIEFASE VAN HET BEDIENINGSSYSTEEM 
        VERLIEST U 3° VAN DE LOOP

INBOUWVERKLARING VAN EEN DEELMACHINE
(2006/42/EG BIJL.II P.1, LETT. B

Fabrikant en persoon bevoegd om de pertinente technische documentatie op te stellen
Bedrijfsnaam: FAAC S.p.A.
Adres: Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË
verklaart bij deze dat voor de deelmachine:
Beschrijving: De aandrijving mod. 
Model: S800H ENC
De fundamentele voorschriften van de Machinerichtlijn 2006/42/EG (met inbegrip van alle wijzigingen die van toepassing zijn) die werden toegepast en
voldaan zijn, zijn:        RESS 1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.1.5,1.1.6,1.2.1,1.3.1,1.3.2,1.5.1,1.5.4,1.5.9,1.5.13,1.6.3,1.7.1,1.7.2, 1.7.4
en dat de pertinente technische documentatie werd opgesteld in overeenstemming met deel B van de bijlage VII.
Bovendien werden de volgende geharmoniseerde normen toegepast:

• EN ISO 12100:2010 • EN 60335-1:2013 • EN EN 60335-2-97:2006

Ten slotte verklaart hij dat de hierboven geïdentificeerde deelmachine niet in werking mag worden gesteld tot de eindmachine waarin de deelmachine 
wordt ingebouwd conform wordt verklaard met de voorschriften van voornoemde Machinerichtlijn 2006/42/EG.
Bologna, 22-01-2015                                            CEO

                                     A. Marcellan      
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Ø Kabel (max. lengte)

� Motor S800H ENC 2x2.5 mm ² tot 8 meter, vergroot de door-
snede met 0.3 mm ² per extra meter lengte

� Encoder bus 2x0.5 mm ²
 Fotocellen bus 2 Easy 2x0.5 mm ² (max. 100 m)
� Voeding kaart 2x2.5+T mm ²
� Knop met sleutel 2x0.5 mm ²
� Knipperlicht 24 V 2x1.5 mm ²

EINDSCHAKE-
LAAR VOOR 

SLUITEN

4 INSTALLATIE VAN HET BEDIENINGSSYSTEEM

4.1 BEDIENINGSSYSTEEM ZONDER MECHANISCHE ONTGRENDELING VOOR NOODGEVALLEN

3) Op het bedieningssysteem schroeft u de dop (Fig.4 ref.A) los 
van de schroef van de eindschakelaar om te sluiten (Fig.4 ref. 
�). Controleer of de schroef volledig vastgedraaid is.
4) Draai de schroef van de eindschakelaar om te sluiten (Fig.4 
ref.B) één toer los (belangrijk voor de correcte aankoppeling 
rondsel - gegroefde bus tijdens de montagefase).
5) Draai aan de rondsel van het bedieningssysteem met de 
meegeleverde sleutel (Fig.5 ref.�), mee met de richting van het 
sluiten van de poort, tot aan de interne aanslag van de zuiger, 
neem de sleutel daarna weg.

EINDSCHAKE-
LAAR VOOR 

OPENEN

Draai de sleutel tot aan de mechanische aanslag  
en haal de sleutel daarna uit de rondsel

Fig.3

Fig.4

Fig.5

1) Zet de poort in de open stand. 
2) Raadpleeg de instructies in hoofdstuk 7.1 en bedien de hy-
draulische ontgrendeling van het bedieningssysteem door aan 
de hendel te draaien (Fig.1 ref.�) of draai aan de sleutel (Fig.1 
ref.
) op de ontgrendelschroef (Fig.3 ref.�).

3 ELEKTRISCHE VOORZIENINGEN

230 V ~ / 50 Hz
o

115 v ~ / 60Hz
(In functie van de 
gekozen bestu-
ringseenheid)

Fig.2

6) Zonder de rondsel te laten bewegen steekt u de meegele-
verde sleutel in het bedieningssysteem (controleer de positie van 
de stift op de rondsel Fig.6 ref.�), draai eventueel aan de rondsel 
om de positie te corrigeren (belangrijk voor de correcte aan-
koppeling rondsel - gegroefde bus tijdens de montagefase).
OPMERKING: indien nodig moet u de schroef van de eindscha-
kelaar bij sluiten lichtjes aandraaien.
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Steek de sleutel in zonder de rondsel te laten bewegen 
en controleer of die zich in de volgende positie bevindt

Fig.6

Fig.7

Fig.8

Fig.9

7) Verwijder de stelsleutel, schroef de dop aan van de schroef van de 
eindschakelaar en vet de rondsel van het bedieningssysteem in.
8) Plaats het bedieningssysteem via de voorziene handgrepen in de be-
huizing figuur 7, en positioneer die zoals in figuur 8 A, B. 
9) Doe de poort opnieuw dicht (Fig.9).

Fig.10

Fig.11

10) Breng het bedieningssysteem omhoog met behulp van de voorziene 
handgrepen 
(Fig.10 ref.A), en breng de rondsel in de gegroefde bus van de behuizing. 
Om deze handeling te vergemakkelijken, draait u het bedieningssysteem 
lichtjes tot de aankoppeling plaatsvindt. 
11) Positioneer de meegeleverde sleutel onder het bedieningssysteem zoals 
in figuur 10 ref. B, zodat de motor wordt ondersteund.
12)  Plaats de bevestigingsschroeven met verende sluitring en draai ze aan 
zoals in figuur 10 ref. C, om het bedieningssysteem aan de behuizing te 
bevestigen zoals in figuur 11.
13) Open en sluit de poort ter controle en stel eventueel de respectievelijke 
eindschakelaars bij zoals beschreven in hoofdstuk 5.
14) Blokkeer het bedieningssysteem hydraulisch volgens de instructies in 
hoofdstuk 7.1.
15) Voer de elektrische aansluitingen uit zoals beschreven in de instructies 
van de elektronische apparatuur, let daarbij op de polariteit van de encoder.



7 532096 Rev. BS800H ENC

�

�

x 1

A B

�

x 1

�

1 1

Ve
rt

al
in

g 
va

n 
de

 o
or

sp
ro

nk
el

ijk
e 

ge
br

ui
ks

aa
nw

ijz
in

g
N

E
D

E
R

L
A

N
D

S

1) Zet de poort in de open stand. 
2) Raadpleeg de instructies in hoofdstuk 7.1 en bedien de hy-
draulische ontgrendeling van het bedieningssysteem door aan 
de hendel te draaien 
(Fig.1 ref.�) of draai aan de sleutel (Fig.1 ref.
) op de ontgren-

4.2 BEDIENINGSSYSTEEM MET MECHANISCHE ONTGRENDELING VOOR NOODGEVALLEN

delschroef (Fig.12 ref.�)
3) Op het bedieningssysteem schroeft u de dop (Fig.13 ref.A) los 
van de schroef van de eindschakelaar om te sluiten (Fig.13 ref. 
� ). Controleer of de schroef volledig vastgedraaid is.
4) Draai de schroef van de eindschakelaar om te sluiten (Fig.13 
ref.B) één toer los (belangrijk voor de correcte aankoppeling 

Fig.12

Fig.13

EINDSCHAKE-
LAAR VOOR 

SLUITEN

EINDSCHAKE-
LAAR VOOR 

OPENEN

Fig.15

Fig.14

Draai de sleutel tot aan de mechanische aanslag  
en haal de sleutel daarna uit de rondsel

Steek de sleutel in zonder de rondsel te laten bewegen 
en controleer of die zich in de volgende positie bevindt

rondsel - gegroefde bus tijdens de montagefase).
5) Draai aan de rondsel van het bedieningssysteem met de 
meegeleverde sleutel (Fig.14 ref.�), mee met de richting van 
het sluiten van de poort, tot aan de interne aanslag van de 
zuiger, neem de sleutel daarna weg.
6) Zonder de rondsel te laten bewegen steekt u de meegele-
verde sleutel in het bedieningssysteem (controleer de positie 
van de stift op de rondsel Fig.15 ref.�), draai eventueel aan 
de rondsel om de positie te corrigeren (belangrijk voor de 
correcte aankoppeling rondsel - gegroefde bus tijdens de 
montagefase).
OPMERKING: indien nodig moet u de schroef van de eindscha-
kelaar bij sluiten lichtjes aandraaien.

7) Verwijder de stelsleutel, schroef de dop aan van de schroef 
van de eindschakelaar en vet de rondsel van het bedienings-
systeem in. 
8) Plaats het bedieningssysteem via de voorziene handgrepen in 
de behuizing figuur 16, en positioneer die zoals in figuur 17 A, B.
9) Doe de poort opnieuw dicht (Fig. 18).
10) Maak de mechanische ontgrendeling los (fig. 19), raadpleeg 
hiervoor de instructies in paragraaf 7.2 .
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Fig.16

Fig.17

Fig.18

Fig.19

Fig.20

Fig.21

Fig.22

5 INTERNE MECHANISCHE EINDSCHAKELAARS (POSITIVE STOP)

Het bedieningssysteem S800H ENC wordt standaard geleverd 
met de interne mechanische eindschakelaars in openen en in 
sluiten; dit om de werkzaamheden voor het installeren te verge-
makkelijken, omdat dit vermijdt dat u mechanische aanslagen 
moet maken. 
De afstelling van de mechanische eindschakelaars (POSITIVE 
STOP) is mogelijk in de laatste 30° van de MAXIMALE loop van 
het bedieningssysteem, tijdens het openen en tijdens het sluiten.
FAAC LEVERT DE EINDSCHAKELAARS VOLLEDIG GEOPEND (MAXI-
MALE DRAAIHOEK VAN DE RONDSEL).

11) Zet de ontgrendelde poort in de open stand en controleer 
of het ontgrendelde deel dat van de poort is losgemaakt in de 
stand poort gesloten blijft, zoals aangegeven in figuur 20 ref.�. 

12) Breng het bedieningssysteem omhoog met behulp van de 
voorziene handgrepen 
(Fig.21 ref.A), en breng de rondsel in de gegroefde bus van de 
behuizing. Om deze handeling te vergemakkelijken, draait u 
het bedieningssysteem lichtjes tot de aankoppeling plaatsvindt.
13) Positioneer de meegeleverde sleutel onder het bedienings-
systeem (Fig.21 ref. B), zodat de motor wordt ondersteund.
14) Plaats de bevestigingsschroeven met verende sluitring en 
draai ze aan (Fig.21 ref. C), om het bedieningssysteem aan de 

behuizing te bevestigen zoals in figuur 22. 
15) Doe de poort dicht en zet de poort opnieuw op de mecha-
nische ontgrendeling vast.
16) Open en sluit de poort ter controle en stel eventueel de res-
pectievelijke eindschakelaars bij zoals beschreven in hoofdstuk 5.
17) Blokkeer het bedieningssysteem hydraulisch volgens de in-
structies in hoofdstuk 7.1.
18) Voer de elektrische aansluitingen uit zoals beschreven in de 
instructies van de elektronische apparatuur, let daarbij op de 
polariteit van de encoder.
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5.1 AFSTELLING VAN DE EINDSCHAKELAARS

EINDSCHAKELAAR 
VOOR OPENEN

EINDSCHAKELAAR VOOR SLUITEN

Fig.23

1) Ontgrendel het bedieningssysteem hydralisch. (zie hfdstp.7.1)
2) Sluit de poortvleugel door die handmatig in de positie sluiten te brengen.
3) Schroef de dop (Fig.23 ref. A-B) los van de schroef van de eindschakelaar 
voor het sluiten (Fig.23 ref.�).
4) Draai de schroef los van de eindschakelaar voor het sluiten (Fig.23 ref.�), 
tot de poortvleugel aanstalten maakt om in beweging te komen. 
5) Draai de dop (Fig.23 ref. A) opnieuw aan van de schroef van de eiund-
schakelaar.
6) Open de poortvleugel door die handmatig in de positie openen te brengen.
7) Schroef de dop (Fig.23 ref. A-B) los van de schroef van de eindschakelaar 
voor het openen (Fig.23 ref.).
8) Draai de schroef los van de eindschakelaar voor het openen (Fig.23 ref.), 
tot de poortvleugel aanstalten maakt om in beweging te komen.
9) Schroef de dop van de schroef van de eindschakelaar opnieuw aan.
10) Controleer of de eindschakelaars correct afgesteld zijn door de poort te 
openen en te sluiten. 
11) Blokkeer het bedieningssysteem opnieuw volgens de instructies in hoofd-
stuk 7.1. 

POSITIE SLUITEN

POSITIE OPENEN

6 LAATSTE HANDELINGEN

Om teveel spanningsval te vermijden, is het aanbevolen dat 
de lengte van de kabels van de motor met 2.5 mm doorsnede 
niet meer dan 20 m bedraagt. De totale extensie van de 
kabels van de BUS-lijn mag niet meer dan 100 m bedragen 
(alle aansluitkabels van BUS-accessoires inbegrepen)

1) Sluit de motor (Fig.1 ref. �) en de encoder (Fig.1 ref. 	) aan op 
de elektronische apparatuur volgens de aangegeven instructies.
2) Bevestig de dekplaat van de behuizing met de meegeleverde 
schroeven (Fig.24;25).
3) Waar dit door de geldende normen is voorzien, moet u aan 
beide zijden van het automatische systeem ten minste twee 
borden “gevaar - automatische verplaatsing” aanbrengen. 

7 HANDMATIG BEDIENDE WERKING

Fig.24

Fig.25

7.1 HYDRAULISCHE ONTGRENDELING VAN HET BEDIENINGSSYSTEEM

Als de poort handmatig moet worden bediend omdat de stroom 
is uitgevallen of omdat het automatische systeem niet goed werkt, 
dient het hydraulische ontgrendelmechanisme te worden gebruikt via 
de voorziene hendel (Fig.1 ref.�) of ontgrendelsleutel (Fig.1 ref.
):
1) Verwijder de dekplaat van de behuizing
2) Draai aan de ontgrendelschroef (Fig.26 ref.� ), (indien er geen 
hendel is, plaatst u de zeskantige zitting van de meegeleverde sleutel 
erop (Fig.26 ref.)):
- Om te ONTGRENDELEN draait u de schroef een toer linksom (om 
te vermijden dat er olie uit komt)
- Om OPNIEUW TE BLOKKEREN draait u de schroef rechtsom tot aan 
de mechanische aanslag (vermijd om teveel kracht uit te oefenen).

ONTGRENDELSLEUTEL

ONTGRENDELSCHROEF

Fig.26

Vooraleer te ontgrendelen of te vergrendelen, moet u 
controleren of het bedieningssysteem zonder spanning is 
gesteld en of die niet in beweging is.
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7.2 MECHANISCHE NOODONTGRENDELING (OPTIE)

Het bedieningssysteem S800H ENC heeft als optie een handmatige 
mechanische ontgrendeling voor noodgevallen. 
Als de poort met de hand moet worden bediend omdat de stroom 
is uitgevallen of omdat het automatische systeem niet goed werkt, 
dient het ontgrendelmechanisme met een sleutel te worden gebruikt.
Het mechanisme zit op de bevestigingsbeugel van de poort (Fig.27 
ref. �) en maakt het mogelijk het systeem zowel van binnen als van 
buitenaf te ontgrendelen, ER ZIJN GEEN ANDERE BUSSEN NODIG DAN 
DE MEEGELEVERDE BUSSEN.

BEVESTIGINGSBEUGEL

ONTGRENDELSLEUTEL

ONTGRENDELINGSHENDEL

BESCHERMDEURTJE 

ONTGRENDELSLEUTEL

ONTGRENDELINGSHENDEL

Handel als volgt om de poortvleugel handmatig te bedienen:
1) Open het beschermdeurtje (Fig.28 ref. ).
2) Steek de ontgrendelsleutel in het slot (Fig.28 ref. �) en draai de 
sleutel helemaal rechtsom tot die niet meer verder kan.
3) Trek de ontgrendelingshendel naar u toe (Fig.28 ref. �).
4) Bedien de poortvleugel nu handmatig.
Handel als volgt om de normale werking van het systeem te 
hervatten:
1) Zet de ontgrendelingshendel opnieuw in de ruststand (Fig.27)
2) Steek de ontgrendelsleutel in het slot (Fig.28 ref. �) en draai 
de sleutel helemaal linksom tot die niet meer verder kan.
3) Sluit de beschermingsdop van het slot. 
4) Bedien de poortvleugel handmatig tot die in de vergrende-
lingsbeugel haakt.

De aanwezigheid van lucht in het hydraulische circuit veroorzaakt 
een onregelmatige werking van het automatische systeem, wat 
zich manifesteert in een abnormale beweging van de poortvleu-
gel en veel lawaai tijdens de werking.
Handel als volgt om dit probleem te verhelpen:
1) Stuur het openen van de poort aan.
2) Tijdens de beweging van de poortvleugel lost u de ontluch-
tingsschroef voor het openen (Fig.29 ref.�)
3) Laat de lucht ontsnappen uit het hydraulische circuit via de 
ontluchtingsschroef tot er niet-geëmulgeerde olie verschijnt.
4) Haal de ontluchtingsschroef opnieuw aan vooraleer het be-
dieningssysteem de cyclus om te openen voltooit.
5) Stuur het sluiten van de poort aan.
6) Tijdens de beweging van de poortvleugel lost u de ontluch-
tingsschroef voor het sluiten (Fig.29 ref.)
7) Laat de lucht ontsnappen uit het hydraulische circuit via de 
ontluchtingsschroef tot er niet-geëmulgeerde olie verschijnt.
8) Haal de ontluchtingsschroef opnieuw aan vooraleer het be-
dieningssysteem de cyclus om te sluiten voltooit.
9) Herhaal deze handelingen meerdere keren.
10) Vul het oliepeil aan zodat de olie tot net onder de dop komt 
(Fig. 30 ref.�)

8.1 ONTLUCHTING

 Het hydraulische circuit van het bedieningssysteem 
S800H ENC heeft bij levering geen lucht in de leidingen. 
Het ontluchten moet niet worden uitgevoerd. Dit is alleen 
noodzakelijk in geval er onderhoud op de hydraulische 
installatie wordt uitgevoerd of als het oliepeil wordt 
bijgevuld.

8 ONDERHOUD
Voer minstens ieder half jaar een controle uit of de installatie goed 
werkt, let daarbij met name op de goede werking van de veiligheids- 
en ontgrendelingsvoorzieningen (met inbegrip van de duwkracht van 
het bedieningssysteem), en die van de scharnieren van de poort.
De veiligheidsvoorzieningen die op het systeem geïnstalleerd zijn, 
moeten iedere zes maanden gecontroleerd worden.  

Fig.27

Fig.28

Fig.30

ONTLUCHTINGS-
SCHROEF VOOR 

OPENEN

ONTLUCHTINGS-
SCHROEF VOOR SLUITEN

Fig.29



3S800H ENC                                                                                                                                                                               532096 Rev. B



�
Ve

rt
al

in
g 

va
n 

de
 o

or
sp

ro
nk

el
ijk

e 
ge

br
ui

ks
aa

nw
ijz

in
g

N
E

D
E

R
L

A
N

D
S

 Waarschuwing: Vooraleer het ONTGRENDELEN of VER-
GRENDELEN uit te voeren, moet u controleren of de 
spanning naar het bedieningssysteem is onderbroken.

AUTOMATISCH SYSTEEM
GEBRUIKERSGIDS

ALGEMENE VEILIGHEIDSNORMEN
Indien het automatische systeem correct geïnstalleerd en gebruikt 
wordt, garandeert die een hoge veiligheidsgraad.
Daarnaast kunnen een aantal simpele gedragsregels accidentele 
ongemakken voorkomen:
- Ga niet door de poort als de poortvleugels in beweging zijn. 
Wacht tot de poortvleugels helemaal geopend zijn vooraleer door 
de poort te gaan.
- Blijf absoluut niet tussen de vleugels staan.
- Blijf niet in de buurt van het automatische systeem staan, en sta 
niet toe dat kinderen, personen of voorwerpen er in de buurt staan, 
en blijf nog verder uit de buurt als hij in werking is.
- Sta niet toe dat kinderen met het automatische systeem spelen 
en houd de afstandsbediening of andere impulsgevers buiten hun 
bereik, om te vermijden dat het automatische systeem onopzettelijk 
in werking wordt gesteld.
- Houd de beweging van de poortvleugels niet moedwillig tegen.
- Zorg dat takken of struiken de beweging van de poortvleugels 
niet kunnen hinderen.
- Zorg dat de lichtsignalen altijd goed werken en goed zichtbaar zijn.
- Probeer de poortvleugels niet met de hand te bewegen als ze 
niet eerst ontgrendeld zijn.
- In geval van storing moeten de poortvleugels worden ontgrendeld 
om toegang mogelijk te maken; wacht op de technische assistentie 
van een gekwalificeerd technicus.
- Als de handbediende werking is ingesteld, moet de elektrische 
voeding naar de installatie worden uitgeschakeld alvorens de 
normale werking te hervatten.
- Voer geen wijzigingen uit op onderdelen die deel uitmaken van 
het automatische systeem.
- Doe geen pogingen tot reparaties of directe interventies; wendt 
u uitsluitend tot gekwalificeerd personeel.
- Laat de werking van het automatische systeem en de veiligheids-
voorzieningen minstens eenmaal per half jaar door gekwalificeerd 
personeel controleren.

BESCHRIJVING
Deze instructies zijn geldig voor de volgende modellen:
S800H ENC CBAC - S800H ENC SB/SBW
Het automatische systeem voor poorten met poortvleugels is een 
hydraulisch systeem die uit één blok bestaat. Dit systeem wordt on-
der de grond geïnstalleerd, zodat die de poortvleugel niet ontsiert. 
Op modellen met hydraulische blokkering hoeft geen elektrische 
vergrendeling te worden gemonteerd, aangezien deze een mecha-
nische blokkering garandeert van de vleugel wanneer de motor niet 
in werking is. Bij het model zonder hydraulische blokkering moeten er 
altijd een of meerdere elektrische vergrendelingen worden gemon-
teerd om de mechanische blokkering van de vleugel te garanderen.
De automatische systemen S800H ENC zijn ontworpen en gebouwd 
om vleugelpoorten te automatiseren. Vermijd ieder ander gebruik.
met het gekozen model kunnen poortvleugels worden geautoma-
tiseerd tot 4 meter en 800 kg. 
De werking van de bedieningssystemen wordt beheerd door een 
elektronische besturingseenheid die in een houder met een goede 
beschermingsgraad tegen weersinvloeden is geplaatst. De vleugels 
staan normaal in de gesloten stand. 
Wanneer de elektronische besturingseenheid een commando 
om te openen ontvangt via de afstandsbediening of een andere 
impulsgever, schakelt hij het hydraulische apparaat in, waardoor 
de poortvleugels worden open gedraaid tot ze helemaal open zijn 
en toegang mogelijk is.
Als de automatische werking is ingesteld, gaan de poortvleugels 
vervolgens na de ingestelde pauzetijd automatisch opnieuw dicht.
Als de halfautomatische werking is ingesteld, moet een tweede 
impuls worden gegeven om de poort weer te sluiten.

HANDBEDIENDE WERKING

HYDRAULISCHE ONTGRENDELING VAN HET BEDIENINGSSYSTEEM

Als de poort handmatig moet worden bediend omdat de stroom 
is uitgevallen of omdat het automatische systeem niet goed 
werkt, dient het hydraulische ontgrendelmechanisme te worden 
gebruikt via de voorziene hendel of ontgrendelsleutel:
1) Verwijder de dekplaat van de behuizing.
2) Draai aan de ontgrendelschroef (Fig.1 ref.�), (indien er geen 
hendel is, plaatst u de zeskantige zitting van de meegeleverde 
sleutel erop (Fig.2 ref.)):
- Om te ONTGRENDELEN draait u de schroef een toer linksom 
(om te vermijden dat er olie uit komt)
- Om OPNIEUW TE BLOKKEREN draait u de schroef rechtsom tot 
aan de mechanische aanslag.

Fig.1

ONTGRENDELSCHROEF

ONTGRENDELSLEUTEL

Een stop-impuls (indien voorzien) zorgt er altijd voor dat de beweging 
wordt gestopt.
Raadpleeg een installatietechnicus voor het gedetailleerde gedrag 
van het automatische systeem met de verschillende werkingslo-
gica’s. 
Automatische systemen hebben veiligheidsvoorzieningen van het 
type D (fotocellen) die de beweging van de poortvleugels verhin-
deren wanneer er zich een obstakel in het door hen beveiligde 
gebied bevindt.
Het automatisch systeem S800H ENC beschikt standaard over een 
voorziening die op speciale elektronische apparatuur is aangesloten, 
om de aanwezigheid van een eventueel obstakel te detecteren 
en in dit geval de richting van de beweging van de poortvleugels 
om te draaien.
Het lichtsignaal geeft aan dat de poortvleugels in beweging zijn.
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BEVESTIGINGSBEUGEL

ONTGRENDELSLEUTEL

ONTGRENDELINGSHENDEL Fig.3

MECHANISCHE ONTGRENDELING IN NOODGEVALLEN (OPTIE)

Het bedieningssysteem heeft als optie een handmatige mechani-
sche ontgrendeling voor noodgevallen (Fig.3). 
Als de poort met de hand moet worden bediend omdat de stroom 
is uitgevallen of omdat het automatische systeem niet goed werkt, 
dient het ontgrendelmechanisme met een sleutel te worden gebruikt.
Het mechanisme zit op de bevestigingsbeugel van de poort en 
maakt het mogelijk het systeem zowel van binnen als van buitenaf 
te ontgrendelen.

ONDERHOUD

Laat minstens ieder half jaar door een gekwalificeerd technicus 
controleren of de installatie goed werkt, let daarbij met name op 
de goede werking van de veiligheids- en ontgrendelingsvoorzie-
ningen, en die van de scharnieren van de poort.
Laat tevens de kwaliteit van de olie in het reservoir controleren.
Indien eventueel olie moet worden bijgevuld, mag uitsluitend 
"FAAC HP OIL" worden gebruikt.

BESCHERMDEURTJE 

ONTGRENDELSLEUTEL

ONTGRENDELINGSHENDEL

Fig.4

Fig.2

HYDRAULISCHE ONTGRENDELING IN NOODGEVALLEN (OPTIE)

Het bedieningssysteem heeft als optie een handmatige hydrau-
lische ontgrendeling voor noodgevallen. 
Indien het nodig is om de poort handmatig te bedienen zonder 
de behuizing in de fundering te openen, moet u het ontgrendel-
mechanisme met sleutel gebruiken.
Dit mechanisme bevindt zich bij de basis van de poort en dient 
om het systeem te ontgrendelen.
Handel als volgt om de poortvleugel handmatig te bedienen:

1) Steek de sleutel in het slot om te ontgrendelen en draai hele-
maal linksom tot aan de mechanische aanslag.
4) Bedien de poortvleugel nu handmatig.

Handel als volgt om de normale werking van het systeem (nadat 
de poort gedeblokkeerd werd) te hervatten:
1) Steek de sleutel in het slot om opnieuw te vergrendelen en 
draai helemaal linksom tot aan de aanslag.

Handel als volgt om de poortvleugel handmatig te bedienen:

1) Open het beschermdeurtje (Fig.4 ref. ).
2) Steek de ontgrendelsleutel in het slot (Fig.4 ref. �) en draai de 
sleutel helemaal rechtsom tot die niet meer verder kan.
3) Trek de ontgrendelingshendel naar u toe (Fig.4 ref. �).
4) Bedien de poortvleugel nu handmatig.

Handel als volgt om de normale werking van het systeem (nadat de 
poort gedeblokkeerd werd) te hervatten:
1) Zet de ontgrendelingshendel opnieuw in de ruststand (Fig.3).
2) Steek de ontgrendelsleutel in het slot en draai de sleutel helemaal 
linksom tot die niet meer verder kan.
3) Bedien de poortvleugel handmatig tot het slot in de vergrende-
lingsbeugel haakt.
4) Sluit de beschermingsdop van het slot.
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