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1 Algemeen  

1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing  

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke voorschriften voor de 
omgang met de MAGNETIC MHTMTM MicroDrive slagboom. 
Voorwaarde voor een veilige werking is het opvolgen van alle 
aangegeven veiligheids- en handelingsvoorschriften. 

Daarenboven moeten de plaatselijke ongevalpreventievoorschrif-
ten en algemene veiligheidsbepalingen voor de plaats waar de 
slagboom zal worden ingezet, worden opgevolgd. 

De gebruiksaanwijzing voor het begin van alle werken zorgvuldig 
doorlezen! Deze is een productbestanddeel en moet in de on-
middellijke nabijheid van de slagboom op een voor het personeel 
op elk ogenblik toegankelijke plaats worden bewaard. 

Wanneer de slagboom aan derden wordt doorgegeven, dient ook 
de gebruiksaanwijzing te worden meegegeven. 

Bouwonderdelen van andere leveranciers hebben hun eigen 
veiligheidsvoorschriften en -richtlijnen. Deze moeten eveneens in 
acht worden genomen. 

 

Parameters instellen van het 
slagboomstuurapparaat MGC en 
MGC Pro 

 

 

OPMERKING! 

Om de parameters van de stuurapparaten MGC  
en MGC Pro in te stellen, zie afzonderlijk document 
"Beschrijving stuurapparaten MGC en MGC Pro 
voor MHTMTM MicroDrive slagbomen (Doc-ID: 
5816,0006)". 
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1.2 Verklaring van de symbolen  

Waarschuwingen  Waarschuwingen worden in deze gebruiksaanwijzing door 
symbolen aangeduid. De berichten worden door signaalwoorden 
ingeleid, die de mate van gevaar weergeven. 

De waarschuwingen moeten absoluut in acht worden genomen en 
u moet voorzichtig handelen om ongevallen, letsels en materiële 
schade te vermijden. 

 

 
 

 GEVAAR 

 

Het signaalwoord GEVAAR wijst op een direct 
gevaarlijke situatie die tot de dood of tot zware 
letsels leidt, wanneer deze niet wordt vermeden. 

 
 

 
 

 WAARSCHUWING 

 

Het signaalwoord WAARSCHUWING wijst op een 
mogelijks gevaarlijke situatie die tot de dood of tot 
zware letsels kan leiden, wanneer deze niet wordt 
vermeden. 

 
 

 
 

 VOORZICHTIG 

 

Het signaalwoord VOORZICHTIG wijst op een 
mogelijks gevaarlijke situatie die tot de dood of tot 
middelmatige of lichte verwondingen kan leiden, 
wanneer deze niet wordt vermeden. 

 
 

 
 

LET OP 

 

Het signaalwoord LET OP wijst op een mogelijks 
schadelijke situatie die tot materiële schade kan 
leiden, wanneer deze niet wordt vermeden. 

 
 

Tips en aanbevelingen 
 

 

OPMERKING! 

...geeft nuttige tips en aanbevelingen en informatie 
voor een efficiënte en storingsvrije werking. 
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1.3 Aansprakelijkheidsbeperking  

Alle informatie en voorschriften in deze handleiding werden in 
overeenstemming met de geldende normen en voorschriften, de 
stand van de techniek en onze jarenlange expertise en ervaring 
samengesteld.  

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van: 
 

 Het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing 

 Het niet-voorgeschreven gebruik 

 Inzet van niet-opgeleid personeel 

 Eigenmachtig ombouwen 

 Technische veranderingen 

 Gebruik van niet toegelaten vervang- en slijtageonderdelen. 

De effectieve leveringsomvang kan bij speciale uitvoeringen, de 
overeenstemming met bijkomende bestelopties of omwille van de 
nieuwste technische veranderingen van de hier beschreven 
verklaringen en weergaves afwijken.  

Voor het overige gelden de in leveringsovereenkomst overeenge-
komen verplichtingen, de algemene verkoopsvoorwaarden, de 
leveringsvoorwaarden van de fabrikant en de op het moment van 
het afsluiten van het contract geldende wettelijke regelingen. 

 

1.4 Auteursrecht  

Het is niet toegelaten de gebruiksaanwijzing aan derden door te 
geven zonder de schriftelijke toestemming van de fabrikant.  

 
 

 

OPMERKING! 

De inhoudelijke informatie, teksten, tekeningen, 
afbeeldingen en weergaves zijn auteursrechtelijk 
beschermd en onderworpen aan de intellectuele 
eigendomsrechten. Elk misbruik is strafbaar. 

 

Vermenigvuldigingen in gelijk welke soort en vorm – ook 
fragmentarisch – en de hergebruik en/of mededeling van de inhoud 
zijn zonder schriftelijke verklaring van de fabrikant niet toegelaten. 
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1.5 Leveringsomvang  

Inbegrepen zijn: 

 1 slagboombehuizing 
incl. aandrijf- en besturingseenheid 

 1 slagboom 

 2 bevestigingsprofielen 

 2 waarschuwingsborden als sticker 

 Bescherming tegen scherpe randen 

 Evt. Opties 

 Documentatie "Slagboom. 

 

1.6 Garantie  

Op voorwaarde dat de gebruiksaanwijzing in acht wordt genomen 
en er aan de technische uitrusting geen niet-toegelaten ingrepen 
worden uitgevoerd en de uitrusting geen mechanische schade 
vertoont, is MAGNETIC aansprakelijk voor defecten aan alle 
mechanische en elektrische bouwonderdelen in overeenstemming 
met de Algemene Voorwaarden of zoals schriftelijk contractueel 
overeengekomen. 

 
 
 

1.7 Klantendienst  

Voor technische inlichtingen staat onze handelaars ter 
beschikking. 

Adres, zie rekening, leveringsbon of achterzijde van deze 
handleiding. 

 
 

 

OPMERKING! 

Voor een snelle afwikkeling voor de oproep de 
gegevens van het kenplaatje, zoals typesleutel, 
serienummer, versie, etc. noteren. 

 

 

1.8 EG-Conformiteitsverklaring 

EG-Conformiteitsverklaring (in overeenstemming met de  
EG-machinerichtlijn 2006/42/EG, bijlage II) zie bladzijde 128. 

 

1.9 Prestatieverklaring 

Voor de prestatieverklaring in overeenstemming met de 
bouwproductenverordening nr. 305/2011, zie meegeleverde 
gegevensdrager. 
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1.10 Milieubescherming  

 
 

LET OP 

 

Gevaar voor het milieu door incorrecte afvoer 
van bouwonderdelen of van de slagboom! 

Bij incorrecte afvoer van bouwonderdelen  
of van de slagbom kan milieuschade ontstaan. 

Daarom: 

– De plaatselijke en nationale wetgeving en 
richtlijnen in acht nemen. 

– Slagboom naargelang herbruikbare materialen 
demonteren. Herbruikbare materialen volgens 
soort scheiden en recycleren.  
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2 Veiligheid  

2.1 Voorgeschreven gebruik van de slagbomen 

De MAGNETIC MHTMTM MicroDrive slagbomen zijn uitsluitend 
bedoeld voor het regelen van de toegang tot bepaalde plaatsen 
door bepaalde voertuigen. 

De slagboom wordt ofwel in de manuele bedrijfsmodus door een 
persoon of in de automatische bedrijfsmodus door een toegangs-
controlesysteem gestuurd en met behulp van een inductielus en/of 
veiligheidsdetectiecel gecontroleerd. 

Voor de werking van de slagboom wordt uitsluitend elektrische 
energie gebruikt. Het gewicht van de slagboom wordt door veer-
energie gecompenseerd. 

De slagboom bestaat uit de slagboombehuizing met aandrijf- en 
besturingseenheid en de slagboom. 

 

2.1.1 Voorgeschreven gebruik voor bepaalde voertuigen 

In overeenstemming met hoofdstuk 1.1 paragraaf 1 moeten 
bepaalde voertuigen over een voldoende grote metalen opper-
vlakte in de voertuigbodem beschikken om herkenning door de 
inductielus mogelijk te maken. 

Voor voertuigen die omwille van een te kleine metalen oppervlakte 
in de voertuigbodem niet door inductielussen kunnen worden 
gedetecteerd, moeten andere of aanvullende veiligheidsvoor-
zieningen worden geïnstalleerd. 

Voor motorfietsen moeten bijkomende veiligheidsvoorzieningen 
worden genomen.  Zie ook pagina 47, opstelling "Voertuig- en 
motorfietslussen". 

 

2.1.2 Slagboom, personenverkeer verboden 

Bij voertuigslagbomen, waarbij personenverkeer is verboden, is het 
personenverkeer een niet-voorgeschreven gebruik. 

De aanwezigheid van personen en dieren moet door de gebruiker 
worden uitgesloten. Dit geldt voor de volgende slagboomtypes: 

 ACCESS PRO, ACCESS SEL 

 PARKING, PARKING PRO, PARKING SEL 
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2.1.3 Slagboom, personenverkeer niet verboden  

Bij voertuigslagbomen, waarbij personenverkeer niet kan worden 
verbonden, is het personenverkeer een voorgeschreven gebruik. 

Wanneer de aanwezigheid van personen en dieren mogelijk is, 
mogen alleen de volgende slagboomtypes in combinatie met 
MAGNETIC-veiligheidsdetectiecellen worden gebruikt: 

 ACCESS, ACCESS-L 

 ACCESS PRO-L, ACCESS SEL-L 

 ACCESS PRO-H, ACCESS SEL-H 

 ACCESS PRO, ACCESS SEL met langzzame snelheid (2,5 s) 
tot doorrijbreedte 3,66 m conform EN 13241-1 

 

2.1.4 Niet-voorgeschreven toepassingen 

Het regelen van personenverkeer is niet-voorgeschreven. 

De slagbomen mogen niet aan spoorwegovergangen worden 
gebruikt. 

De slagbomen zijn niet toegelaten voor personenverkeer of dieren. 

De slagbomen mogen niet in explosieve omgevingen worden 
gebruikt. 

Alle toepassingen die niet als voorgeschreven gebruik worden 
beschreven, zijn verboden. 

Er mogen geen accessoires worden aangesloten of ingebouwd, 
die niet uitdrukkelijk volgens hoeveelheid en geschiktheid 
gespecificeerd zijn en door MAGNETIC Autocontrol werden 
vrijgegeven. 

 
 

 WAARSCHUWING 

 

Gevaar door niet-voorgeschreven gebruik! 

Elk niet-voorgeschreven gebruik kan tot gevaarlijke 
situaties leiden. 

Daarom: 

– Slagboom uitsluitend voor voorgeschreven 
toepassingen gebruiken. 

– Alle informatie in de gebruiksaanwijzing moet 
strict worden nageleefd.  

Vorderingen wegens schade van gelijk welke aard omwille van 
niet-voorgeschreven gebruik zijn uitgesloten. Voor alle schade bij 
niet-voorgeschreven gebruik is de gebruiker alleen aansprakelijk. 

 



Slagboom MHTMTM MicroDrive Access en Parking 

Veiligheid  

 

 

14  5815,5001NL / Versie 03 
 

 

2.2 Verantwoordelijkheid van de gebruiker 

De gebruiker moet de wettelijke verplichtingen inzake 
arbeidsveiligheid nakomen.  

Naast de arbeidsveiligheidsvoorschriften in deze 
gebruiksaanwijzing moeten de geldige veiligheids-, 
ongevalpreventie- en milieubeschermingsvoorschriften voor de 
plaats, waar de slagboom wordt gebruikt, worden opgevolgd. 

In het bijzonder geldt, dat de gebruiker: 

 zich over de geldende arbeidsbeschermingsbepalingen 
informeert. 

 in een gevaarbeoordeling de bijkomende gevaren meedeelt. 

 de nodige gedragsinstructies voor het gebruik van de slagboom 
in gebruiksaanwijzingen op de inzetplaats omzet. 

 tijdens de volledige gebruiksduur van de slagboom regelmatig 
controleert, of de door hem opgemaakte gebruiksaanwijzingen 
met de actuele regels en wetten overeenkomen. 

 de gebruiksaanwijzingen – voor zover wenselijk – aan nieuwe 
voorschriften, normen en bedrijfsvoorwaarden aanpast. 

 de verantwoordelijkheid voor de installatie, bediening, het 
onderhoud en de reiniging van de slagboom duidelijk regelt. 

 ervoor zorgt, dat alle medewerkers, die aan of met de slagboom 
werken, de gebruiksaanwijzing hebben gelezen en begrepen. 

 Bovendien moet de gebruiker het personeel regelmatig 
opleiden in de omgang met de slagboom en over de mogelijke 
gevaren informeren. 

Daarenboven is de gebruiker verantwoordelijk voor het feit dat: 

 de slagboom zich altijd in een technisch storingsvrije toestand 
bevindt. 

 de slagboom in overeenstemming met de aangegeven 
onderhoudsintervallen wordt onderhouden en de veilig-
heidscontroles worden uitgevoerd. 

 alle beveiligingsvoorzieningen regelmatig op hun volledigheid 
en hun functiebereidheid worden gecontroleerd. 

De gebruiker is ook verantwoordelijk voor het feit dat het gevaren-
bereik van de slagboom in geen geval door niet-geautoriseerde 
personen en vooral kinderen kan worden betreden. 

 

2.3 Wijzigingen en verbouwingen 

Wijzigingen en verbouwingen aan de slagboom of aan de 
installatie kunnen tot onvoorziene gevaren leiden. 

Voor alle technische wijzigingen en veranderingen aan de 
slagboom moet u de schriftelijke toestemming van de fabrikant 
krijgen. 
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2.4 Vaklui en bedienpersoneel 

2.4.1 Vereisten 

 
 

 WAARSCHUWING 

 

Verwondingsgevaar bij ontoereikende 
kwalificatie! 

Oneigenlijke omgang kan tot ernstige lichamelijke 
en materiële schade leiden. 

Daarom: 

– Alle activiteiten altijd uitsluitend door de 
daarvoor aangeduide personen laten uitvoeren. 

 
In de gebruiksaanwijzing worden de volgende kwalificatievereisten 
voor de verschillende activiteitsdomeinen genoemd:  

 Opgeleide personen  
werden in een opleidingssessie door de gebruiker over de aan 
hen toevertrouwde opdrachten en de mogelijke gevaren bij 
oneigenlijk gedrag geïnstrueerd.  

 Vaklui  
zijn op basis van hun vakkundige opleiding, kennis, ervaring en 
kennis over de geldende bepalingen in staat, die aan hen 
toevertrouwde opdrachten uit te voeren en mogelijke gevaren 
zelfstandig te herkennen. 

 Elektrovaklui 
zijn op basis van hun vakkundige opleiding, kennis, ervaring en 
kennis over de geldende normen en bepalingen in staat, die 
aan hen toevertrouwde opdrachten aan elektrische installaties 
uit te voeren en mogelijke gevaren zelfstandig te herkennen.  
In Duitsland moet de elektrovakman beantwoorden aan de 
bepalingen van ongevalvoorschrift BGV A3 (vb. meester-
elektro-installateur). In andere landen gelden overeenkomstige 
voorschriften. De daar geldende voorschriften moeten in acht 
worden genomen. 

 MHTMTM MicroDrive servicevakman 
beantwoorden aan de bepalingen van de hier genoemde 
elektrovaklui. Bovendien werden deze elektrovaklui door 
MAGNETIC opgeleid en geautoriseerd om speciale her-
stellings- en onderhoudswerken aan MHTMTM MicroDrive 
slagbomen uit te voeren. 

Als personeel mogen uitsluitend personen worden ingezet, van wie 
mag worden verwacht, dat ze hun taak trouw zullen uitvoeren. 
Personen, wier reactievermogen wordt beïnvloed, vb. omwille van 
drugs, alcohol of medicatie, zijn niet toegelaten. Verder moeten bij 
de personeelselectie de op de werkplaats geldende leeftijds- en 
beroepsspecifieke voorschriften in acht worden genomen. 
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2.5 Persoonlijke beschermingsuitrusting  

In de omgang met de slagboom is het dragen van een persoonlijke 
veiligheidsuitrusting wenselijk om gezondheidsgevaren te mini-
maliseren. 

Voor alle werken de nodige beschermuitrusting, zoals arbeids-
kledij, beschermhandschoenen, veiligheidsschoenen, veiligheids-
helm, etc. behoorlijk aantrekken en tijdens het werk dragen. 

 

2.6 Werkveiligheid en bijzondere gevaren  

In de volgende paragraaf worden de restrisico's genoemd, die op 
basis van de risico-analyse naar voor komen. 

Neem de hier opgenoemde veiligheidsvoorschriften en de waar-
schuwingen in de volgende hoofdstukken van deze handleiding in 
acht om gezondheidsgevaren te verminderen en gevaarlijke 
situaties te vermijden. 

 

2.6.1 Gevaarsymbolen aan de MHTMTM MicroDrive slagboom 

Aan de slagboom zijn de relevante gevarenplaatsen door deze 
symbolen aangeduid:  

Elektrische spanning 
 

 GEVAAR 

 

Levensgevaar door elektrische spanning! 

... duidt levensgevaarlijke situaties door elektrische 
spanning aan. Bij het niet in acht nemen van het 
veiligheidsvoorschrift bestaat het gevaar voor 
zware verwondingen of de dood. De uit te voeren 
werken mogen uitsluitend door een elektrovakman 
worden uitgevoerd. 

Het gevarensymbool is aan het volgende bou-
wonderdeel bevestigd: 

– Montageplaat in slagboombehuizing. 
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Knelgevaar 
 

 WAARSCHUWING 

 

Knelgevaar! 

… duidt bouwonderdelen aan, die zich naar elkaar 
toe bewegen. Wanneer u dit veiligheidsvoorschrift 
niet in acht neem, kan dit tot zware verwondingen 
leiden. 

Het gevarensymbool is aan de volgende bou-
wonderdelen bevestigd: 

– Aan de interventieplaatsen voor het 
hefboomsysteem vooraan en achteraan op de 
bovenste montageplaat. 

– Aan de interventieplaats voor de verlengas 
vooraan en achteraan op de bovenste 
montageplaat. 

 
 

Warme oppervlakken 
 

 VOORZICHTIG 

 

Verbrandingsgevaar! 

… duidt aan dat het hier om een heet oppervlak 
gaat. Wanneer u dit veiligheidsvoorschrift niet in 
acht neemt, kan dit leiden tot lichte verwondingen. 

Het gevarensymbool is aan de volgende bou-
wonderdelen bevestigd: 

– Motor in de slagboombehuizing 

– Verwarming (optioneel) in de slagboom-
behuizing.  
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2.6.2 Gevaarvoorschriften en werkveiligheid   

De volgende voorschriften moeten worden in acht genomen 
en opgevolgd voor uw eigen veiligheid en deze van de 
installatie: 

Elektrische spanning 
 

 GEVAAR 

 

Levensgevaar door elektrische spanning! 

Wanneer u spanningsvoerende onderdelen 
aanraakt, bestaat er onmiddellijk levensgevaar. 

Beschadiging van de isolatie of individuele 
bouwonderdelen kan levensgevaarlijk zijn. 

Daarom: 

– Bij beschadiging van de isolatie sluit u de 
stroomtoevoer onmiddellijk af en laat u het 
defect repareren. 

– Werken aan de elektrische installatie uitsluitend 
door elektrovaklui laten uitvoeren. 

– Voor alle werken stroomtoevoer uitschakelen en 
tegen opnieuw inschakelen beveiligen. Span-
ningsvrijheid controleren! 

– Nooit zekeringen overbruggen of buiten gebruik 
stellen. 

– Bij het vervangen van zekeringen op de juiste 
stroomsterkteaanduiding letten. 

– Vocht en stof van spanningsvoerende onder-
delen weghouden. Vocht of stof kunnen tot 
kortsluiting leiden. Als de elektrische aansluiting 
bij neerslag, vb. regen of sneeuw wordt uitge-
voerd, moeten geschikte maatregelen, zoals vb. 
een beschermingsafdekking, het indringen van 
vocht verhinderen.  

 

 

Elektrische spanning –  
ontbrekende  
beveiligingsinrichtingen 

 

 GEVAAR 

 

Levensgevaar door elektrische spanning! 

De beschermvoorzieningen die volgens de 
plaatselijk geldende voorschriften voorgeschreven, 
moeten door de klant worden geïnstalleerd. In de 
regel zijn dit: 

– Aardlekschakelaar 

– Slagpenzekering 

– Afsluitbare 2-polige hoofdschakelaar in 
overeenstemming met EN 60947-3. 
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Onweer, blikseminslag,  
elektrische spanning 

 

 GEVAAR 

 

Levensgevaar door blikseminslag en 
elektrische spanning! 

Bij een blikseminslag in de slagboom, bestaat bij 
het aanraken van onderdelen in de slagboom en in 
de onmiddellijke omgeving van de slagboom, 
levensgevaar. 

Daarom: 

– Slagboombehuizing en slagboom niet bij 
onweer monteren. 

– Bescherming en gebouwen of voertuigen 
zoeken.  

 

Oneigenlijk gebruik 
 

 WAARSCHUWING 

 

Gevaar door oneigenlijk gebruik van de 
slagboom! 

Oneigenlijk gebruik van de slagboom kan tot zware 
of levensgevaarlijke verwondingen leiden! 

Daarom: 

– De slagboom sluit automatisch in enkele pro-
grammamodi. Vermijd dat twee voertuigen 
binnen één opening doorrijden aan de hand van 
overeenkomstige richtlijnen of signalen. 

– De slagboom is voor een rijrichting tegelijk be-
stemd. Gelijktijdig verkeer in tegengestelde rich-
ting moet door de gebruiker worden verhinderd 
door geschikte maatregelen, vb. bordjes. 

– Alleen door de fabrikant toegelaten bouwonder-
delen op de slagboombehuizing of de slagboom 
monteren. 

– Plaats rond de slagboom vrijhouden van voor-
werpen. 

– Slagboom niet als hefboominrichting gebruiken. 

– Niet over de slagboom klimmen en niet onder 
de slagboom door kruipen.  

– Niet op de slagboombehuizing zitten of over de 
slagboombehuizing klimmen. 

– Niet op de slagboom zitten of leunen. 

– Slagboom niet met de hand openen of met de 
hand tegenhouden.  
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Betreden van de gevarenzone  
van de slagboom –  
personenverkeer mogelijk 

 

 VOORZICHTIG 

 

Gevaar door het betreden van het 
gevarenbereik! 

De MAGNETIC MHTMTM MicroDrive slagbomen 
zijn uitsluitend bestemd voor het afsluiten van 
doorgangen voor personen- en vrachtvoertuigen. 
Voor motorfietsen en voertuigen die niet door 
inductielussen kunnen worden gedetecteerd, 
moeten bijkomende veiligheidsvoorzieningen 
worden genomen. De aanwezigheid van personen 
en dieren is niet mogelijk. Het betreden van het 
gevarenbereik kan tot verwondingen leiden! 

Daarom moeten de volgende maatregelen door de 
gebruiker worden genomen: 

– Landspecifieke wetten en richtlijnen in acht 
nemen. 

– Gevarenbereik door verbodsborden voor 
personen, tweewielers, enz. aanduiden.  

 

Betreden van de gevarenzone  
van de slagboom –  
personenverkeer verboden 

 

 WAARSCHUWING 

 

Gevaar door het betreden van het 
gevarenbereik! 

De MAGNETIC MHTMTM MicroDrive slagbomen 
zijn uitsluitend bestemd voor het afsluiten van 
doorgangen voor personen- en vrachtvoertuigen. 
Voor motorfietsen en voertuigen die niet door 
inductielussen kunnen worden gedetecteerd, 
moeten bijkomende veiligheidsvoorzieningen 
worden genomen. Het betreden van het 
gevarenbereik kan tot zware of levensgevaarlijke 
verwondingen leiden! 

Daarom moeten de volgende maatregelen door de 
gebruiker worden genomen: 

– Landspecifieke wetten en richtlijnen in acht 
nemen. 

– De aanwezigheid van personen en dieren 
uitsluiten. 

– Gevarenbereik door verbodsborden voor 
personen, tweewielers, enz. aanduiden. 

– Evt. afsluiting, zoals hekken en terreinen 
oprichten. 

– Evt. afzonderlijke doorgang voor personen en 
tweewielers oprichten. 
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Sluitende slagboom 
 

 WAARSCHUWING 

 

Gevaar door sluitende slagboom! 

Een sluitende slagboom kan bij personen, twee-
wielers, cabrio- en motorrijders tot zware of levens-
gevaarlijke verwondingen leiden! 

Daarom: 

– Installeer veiligheidsvoorzieningen, zoals vb. 
een MAGNETIC veiligheidsdetectiecel als 
controlevoorziening. De controlevoorziening 
moet voorkomen dat de slagboom zich sluit 
wanneer een persoon of voertuig zich onder de 
slagboom bevindt.  

– Gebruik enkel door MAGNETIC toegelaten 
slagbomen. 

– Monteer een bescherming tegen scherpe 
randen. 

– Als een bescherming tegen scherpe randen 
wordt beschadigd, moet deze onmiddellijk 
worden vervangen of moet de slagboom buiten 
werking worden gesteld. 

 
 

 

Niet-voorgeschreven transport 
 

 WAARSCHUWING 

 

Gevaar door niet-voorgeschreven transport van 
de slagboom en slagboombehuizing! 

Het gewicht van de slagboom of slagboom-
behuizing kan tot zware verwondingen leiden! 

Daarom: 

– Transport altijd door vaklui laten uitvoeren. 

– Hoogte-werker of vorkheftruck met een geschikt 
palet gebruiken. 

– Voor het opheffen van de slagboom en de 
slagboombehuizing een geschikt hefwerktuig 
(strikken, etc.) gebruiken. Het hefwerktuig moet 
geschikt zijn voor het gewicht.  

– Slagboombehuizing en slagboom met minstens 
met twee personen dragen en van het palet 
heffen. 
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Zware last 
 

 WAARSCHUWING 

 

Verwondingsgevaar door heffen van zware 
lasten! 

Het heffen van zware lasten kan tot zware 
verwondingen leiden! 

Daarom: 

– Slagboombehuizing en slagboom met minstens 
met twee personen van het palet heffen en 
dragen. 

 

 

Omkantelende bouwonderdelen 
 

 WAARSCHUWING 

 

Verwondingsgevaar door omkantelende 
bouwonderdelen! 

Omkantelende bouwonderdelen, zoals vb. de 
slagboom kan tot zware verwondingen leiden! 

Daarom: 

– Slagboom uitsluitend horizontaal plaatsen. 

– Slagboom alleen bij windstilte of bij matige wind 
monteren. 

– Slagboombehuizing voor de montage tegen 
kantelen beveiligen. 

– Slagboombehuizing correct monteren. 
 

 

Ontoereikende bevestiging  
van bouwonderdelen 

 

 WAARSCHUWING 

 

Verwondingsgevaar door ontoereikende 
bevestiging van bouwonderdelen! 

Een ontoereikende bevestiging van individuele 
componenten, zoals de slagboombehuizing, de 
slagboom of door de fabrikant toegelaten 
aanbouwonderdelen kan tot zware verwondingen 
leiden! 

Daarom: 

– Uitsluitend vaklui mogen de slagboom en de 
bijhorende bouwonderdelen monteren. 

– Voor de ingebruikneming van de slagboom de 
fundamentanker op vaste zitting controleren. 

– Alle schroeven overeenkomstig het onder-
houdsplan op hun vaste zitting controleren.  
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Knelgevaar, hefboomsysteem  
en verlengas 

 

 WAARSCHUWING 

 

Knelgevaar bij geopende slagboombehuizing 
aan het hefboomsysteem en aan de verlengas! 

Het hefboomsysteem en de verlengas in de 
slagboombehuizing kunnen tot zware 
knelverwondingen leiden! 

Daarom: 

– Uitsluitend vaklui mogen aan de slagboom-
behuizing en de slagboom werken. 

– Alleen bij uitgeschakelde stroomtoevoer aan de 
slagboombehuizing werken. 

– Slagboombehuizing zonder slagboom 
monteren. 

– Voor de montage van de slagboombehuizing 
dient de beschrijving in hoofdstuk 8.12 strikt te 
worden gevolgd. 

– Evt. beschermhandschoenen dragen.  
 

Knelgevaar,  
slagboom en flens 

 

 WAARSCHUWING 

 

Knelgevaar tussen slagboom en slagboom-
behuizing! 

Bewegende delen kunnen tot zware 
knelverwondingen leiden!  

Daarom: 

– Uitsluitend vaklui mogen aan de slagboom-
behuizing en de slagboom werken. 

– Alleen bij uitgeschakelde stroomtoevoer aan de 
slagboombehuizing werken. 

– Voor de montage van de slagboombehuizing 
dient de beschrijving in hoofdstuk 8.12 strikt te 
worden gevolgd.  

 

Onleesbare beschildering 
 

 VOORZICHTIG 

 

Verwondingsgevaar door onleesbare 
symbolen! 

Zelfklevers en borden kunnen in de loop van de tijd 
vuil raken of onherkenbaar worden. 

Daarom: 

– Veiligheids-, waarschuwings- en gebruiksvoor-
schriften altijd in goed leesbare toestand 
houden. 

– Beschadigde of onherkenbaar geworden 
borden of zelfklevers onmiddellijk vernieuwen. 
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2.7 Gevarenbereik 

Knel- en klemgevaar, slagboom 
 

 WAARSCHUWING 

 

Knel- en klemgevaar bij een te kleine 
veiligheidsafstand tussen slagboom en andere 
voorwerpen! 

Een sluitende of openende slagboom kan bij een te 
kleine veiligheidsafstand t.o.v. andere voorwerpen 
tot zware knelletsels of verwondingen leiden! 

Daarom: 

– tussen slagboom en andere objecten, zoals 
muren, wanden of huizen moet een 
veiligheidsafstand van minstens 500 mm 
worden gehouden. 

 
 

 

A
A

A

AA

A

M
a
g
0
0
2
0
8

A
A

A A

A: min. 500 mm

 

Afb. 1: Gevarenbereik, hier afgebeeld voor het slagboomtype  
"Access/Parking"  

A Gevarenbereik van 500 mm 
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3 Identificatie 

3.1 Naamplaatje 

Het naamplaatje bevindt zich binnen in de slagboombehuizing, 
naast de kapophanging. 

 

5

8

3 4

7

21

Q
S-Nr.

Made in Germany

10

M
a
g
0
0
2
8
1
a

11

Magnetic
Autocontrol GmbH
D-79650 Schopfheim

6

9

15

12

13

14  

Afb. 2: Naamplaatje 

1 Typesleutel 
2 Serienummer 
3 Stroomvoorziening, frequentie 
4 Stroomopname 
5 Vermogensopname 
6 Operating time (openings-/sluittijd) 
7 Beschermklasse 
8 Inschakelduur 
9 Windlastclassificatie (uitsluitend bij slagbomen voor 

personenverkeer) 
10 EN13241: Poorten – Productnorm deel 1  

(uitsluitend bij slagbomen voor personenverkeer) 
11 Nummer van de prestatieverklaring 
12 Productclassificering,  

hier "Power operated barrier" (Elektrisch aangedreven slagboom) 
13 Productiejaar en -maand 
14 Barcode van het naamplaatje 
15 Barcode van het serienummer 
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3.2 Typesleutel 

            – R A 0 3 0 0 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Positie Beschrijving 

1 – 12 Productgroep: 

ACCESS Magnetic.Acess 

ACCESS-L Magnetic.Access lang 

ACCESS PRO Magnetic.Access Pro 

ACCESS PRO-L Magnetic.Access Pro lang 

ACCESS PRO-H Magnetic.Access Pro hoog 

ACCESS SEL Magnetic.Access Select 

ACCESS SEL-L Magnetic.Access Select lang 

PARKING Magnetic.Parking 

PARING PRO Magnetic.Parking Pro 

PARKING SEL Magnetic.Parking Select 

13 – 

14 L = Linksuitvoering 

R = Rechtsuitvoering 

15 A = Standaard breedtebereik 85 – 264 V AC / 47 – 63 Hz 

C = UL-uitvoering (VS-markt) 

16 – 18 Afsluitbreedte 

Standaardlengtes: 

025 = 2,5 meter 

030 = 3,0 meter 

035 = 3,5 meter 

045 = 4,5 meter 

050 = 5,0 meter 

060 = 6,0 meter 

19 Kleur 
 

0 =  Kap: RAL 2000 (oranje) 
Behuizing: RAL 2000 (oranje) 
Deuren: gelijkaardig RAL 7021 (zwartgrijs) 

 
 
 

1 =  Kap: gelijkaardig RAL 9007 (aluminiumgrijs) 
Behuizing: gelijkaardig RAL 9007 (aluminiumgrijs) 
Deuren: gelijkaardig RAL 7021 (zwartgrijs) 

 
 
 

2 =  Kap: RAL 9006 (aluminiumwit) 
Behuizing: RAL 9006 (aluminiumwit) 
Deuren: gelijkaardig RAL 7021 (zwartgrijs) 

 

X =  Speciale lakken 

20 0 
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3.3 Overzicht: Slagboomtypes, slagbomen, flenzen en stuurapparaten 

De volgende tabel toont de belangrijkste kenmerken van de 
verschillende slagboomtypes.   

Slagboomtype Slagboom Flens Stuurapparaat 

Parking VarioBoom Vario-Flens MGC 

Parking Pro VarioBoom Vario-Flens MGC-Pro 

Parking Sel VarioBoom Vario-Flens MCG Pro 

Access VarioBoom Vario-Flens MGC 

Access-L VarioBoom Vario-Flens MGC 

Access Pro VarioBoom Vario-Flens MCG Pro 

Access Pro-L VarioBoom Vario-Flens MCG Pro 

Access Pro-H MicroBoom Vario-Flens MCG Pro 

Access Sel VarioBoom Vario-Flens MCG Pro 

Access Sel-L VarioBoom Vario-Flens MCG Pro 

Tabel 1: overzicht opbouw slagboomtypes 
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4 Technische gegevens 

4.1 Access 

4.1.1 Afmetingen en gewicht 

M
a

g
0

0
1

0
9

c

A

B

1

VarioBoom

2

1

3500 / 5000 / 6000

55

360

9
2

5

9
1

5

8
7

5

6
7

5

min. 800

2
4

5

3
1

5

97

min. 500

1
0

0

min. 500

 

 
Afb. 3: Afmetingen slagboominstallatie en -profiel –  

reeks "Access" (afmetingen in mm) 

1 Voorwerp, zoals muur, gebouw, etc. 
2 VarioBoom (slagboom) met achthoekig slagboomprofiel 
 
A Slagboom, uitvoering links 
B Slagboom, uitvoering rechts 
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Betekenis Eenheid Access Access Pro Access Select 

   L  L  L 

Afsluitbreedte mm 3500 5000 3500 6000 3500 6000 

Slagboombehuizing 
(breedte x diepte x 
hoogte) 

mm  Zie pagina 28, Afb. 3. 
(315 x 360 x 915) 

Gewicht  
slagboombehuizing 

kg 40 

Tabel 2: Afmetingen en gewicht – reeks "Access" 

 

4.1.2 Elektrische aansluiting 

Betekenis Eenheid Access Access Pro Access Select 

   L  L  L 

Stroomtoevoer V AC 85 tot 264 

Frequentie Hz 50 / 60 

Max. stroomopname:1) A 0,25 0,25 0,8 0,25 0,8 0,25 

Max. 
vermogensopname 1) 

W 25 30 95 25 95 25 

Inschakelduur % 100 
 

1) De waarden hebben betrekking op een stroomtoevoer van 230 V AC / 50 Hz en zonder accessoires. 

Tabel 3: Elektrische aansluiting – reeks "Access" 

 

4.1.3 Bedrijfsvoorwaarden 

Betekenis Eenheid Access Access Pro Access Select 

   L  L  L 

Omgevingstemperatuur °C –30 tot +55 

Opslagtemperatuur °C –30 tot +70 

Relatieve vochtigheid % max. 95%, niet condenserend 

Windsterkte bft  
(Beaufort) 

maximum 10 

Beschermtype  
slagboombehuizing 

─ IP 54 

Tabel 4: Gebruiksvoorwaarden – reeks "Access" 
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4.1.4 Looptijden 

Betekenis Eenheid Access Access Pro Access Select 

   L  L  L 

Openings-/sluittijd s 2,2 4,0 1,3 4,0 1,3 4,0 

Tabel 5: Looptijden – reeks "Access" 

 

 
 
 



Slagboom MHTMTM MicroDrive Access en Parking 

 Technische gegevens 

 

 

5815,5001NL / Versie 03  31 
 

4.2 Access Pro H 

4.2.1 Afmetingen en gewicht 

M
a
g
0
0
2
0
2
b

A

B

MicroBoom

2

11

360

2
4

5

3
1

5

97

55
1

0
0

3500 / 4500 / 5000 / 6000

9
2

51
1
1

5

8
7

5
min. 800

min. 500min. 500

 

 
Afb. 4: Afmetingen slagboominstallatie en -profiel –  

reeks "Access Pro H" (afmetingen in mm) 

1 Voorwerp, zoals muur, gebouw, etc. 
2 MicroBoom (slagboom) met achthoekig slagboomprofiel 
 
A Slagboom, uitvoering links 
B Slagboom, uitvoering rechts 
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Betekenis Eenheid Access Pro H 

  3,5 m 4,5 m 5,0 m 6,0 m 

Afsluitbreedte mm 3500 4500 5000 6000 

Slagboombehuizing 
(breedte x diepte x 
hoogte) 

mm  Zie pagina 31, Afb. 4. 
(315 x 360 x 1115) 

Gewicht  
slagboombehuizing 

kg 44 

Tabel 6: Afmetingen en gewicht – reeks "Access Pro H" 

 

4.2.2 Elektrische aansluiting 

Betekenis Eenheid Access Pro H 

  3,5 m 4,5 m 5,0 m 6,0 m 

Stroomtoevoer V AC 85 tot 264 

Frequentie Hz 50 / 60 

Max. stroomopname:1) A 0,2 0,2 0,2 0,25 

Max. 
vermogensopname 1) 

W 20 20 20 25 

Inschakelduur % 100 

1) De waarden hebben betrekking op een stroomtoevoer van 230 V AC / 50 Hz en zonder accessoires. 

Tabel 7: Elektrische aansluiting – reeks "Access Pro H" 

 

4.2.3 Bedrijfsvoorwaarden 

Betekenis Eenheid Access Pro H 

  3,5 m 4,5 m 5,0 m 6,0 m 

Omgevingstemperatuur
bereik 

°C –30 tot +55 

Opslagtemperatuur °C –30 tot +70 

Relatieve vochtigheid % max. 95%, niet condenserend 

Windsterkte bft  
(Beaufort) 

maximum 10 

Beschermtype  
slagboombehuizing 

─ IP 54 

Tabel 8: Gebruiksvoorwaarden – reeks "Access Pro H" 
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4.2.4 Looptijden 

Betekenis Eenheid Access Pro H 

  3,5 m 4,5 m 5,0 m 6,0 m 

Openings-/sluittijd s 4,0 4,0 4,0 4,0 

Tabel 9: Looptijden – reeks "Access Pro H" 
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4.3 Parking 

4.3.1 Afmetingen en gewicht 

M
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Afb. 5: Afmetingen slagboominstallatie en -profiel – 

reeks "Parking" (afmetingen in mm) 

1 Voorwerp, zoals muur, gebouw, etc. 
2 VarioBoom (slagboom) met achthoekig slagboomprofiel 
 
A Slagboom, uitvoering links 
B Slagboom, uitvoering rechts 
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Betekenis Eenheid Parking Parking Pro Parking Select 

Afsluitbreedte mm 3500 3500 3500 

Slagboombehuizing 
(breedte x diepte x 
hoogte) 

mm  Zie pagina 34, Afb. 5. 
(315 x 360 x 915) 

Gewicht  
slagboombehuizing 

kg 40 

Tabel 10: Afmetingen en gewicht – reeks "Parking" 

 

4.3.2 Elektrische aansluiting 

Betekenis Eenheid Parking Parking Pro Parking Select 

Stroomtoevoer V AC 85 tot 264 

Frequentie Hz 50 / 60 

Max. stroomopname:1) A 0,35 0,8 0,8 

Max. 
vermogensopname 1) 

W 35 95 95 

Inschakelduur % 100 

1) De waarden hebben betrekking op een stroomtoevoer van 230 V AC / 50 Hz en zonder accessoires. 

Tabel 11: Elektrische aansluiting - reeks "Parking" 

 

4.3.3 Bedrijfsvoorwaarden 

Betekenis Eenheid Parking Parking Pro Parking Select 

Omgevingstemperatuur
bereik 

°C –30 tot +55 

Opslagtemperatuur °C –30 tot +70 

Relatieve vochtigheid % max. 95%, niet condenserend 

Windsterkte bft  
(Beaufort) 

maximum 10 

Beschermtype 
slagboombehuizing 

─ IP 54 

Tabel 12: Gebruiksvoorwaarden – reeks "Parking" 

 

4.3.4 Looptijden 

Betekenis Eenheid Parking Parking Pro Parking Select 

Openings-/sluittijd s 1,8 1,3 1,3 

Tabel 13: Looptijden – reeks "Parking" 
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4.4 Stuurapparaat 

Betekenis Eenheid MGC  
(MAGNETIC Gate Controller) 

Stroomtoevoer V DC 24 

Stroomopname – max. 1 A: 
max. 300 mA + stroomopname van 

de afzonderlijke stekkermodule 

Vermogensopname – max. 24 W: 
Max. 7,2 W + vermogensopname 

van de afzonderlijke stekkermodule

Beveiliging stuurapparaat – 1 A T 

Uitgangsspanning V DC 24 Uitgang klem X2 

Max. uitgangsstroom mA 300 

Aantal – 8 

Ingangsspanning V DC 24 ± 10 % 

Ingangsstroom – < 10 mA per ingang 

Digitale ingangen 

Max. leidinglengte 
zonder overspannings-
module 1) 

m 30 

Aantal – 4 (open collector) 

Schakelspanning V DC 24 ± 10 % 

Max. schakelstroom mA 100 

Digitale uitgangen 

Max. leidinglengte 
zonder overspannings-
module 1) 

m 30 

Aantal – 3 sluiters + 3 wisselaars,  
potentiaalvrij 

Max. schakelspanning V AC / DC 30 

Schakelstroom mA 10 mA tot 1 A 

Uitgangsrelais 

Max. leidinglengte 
zonder overspannings-
module 1) 

m 30 

Scherm – Grafisch scherm, 128 x 65 pixels 

Schermtaal – Instelbaar: Duits, Engels, Frans, 
Italiaans, Spaans Portugees, 

Zweeds, Fins, Noors, Deens, Ests 
of Nederlands 

Aantal stekkers voor stekkermodule – 5 

1) Bij leidinglengtes boven de 30 m moet een overspanningsmodule voor de aansluitklemmen worden geïnstalleerd. 

Tabel 14: Stuurapparaat 
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4.5 Stekkermodule "Detector A-B" 

Betekenis Eenheid Stekkermodule "Detector A-B" 

Stroomopname mA 50 

Aantal lusdetectoren – 2 (A en B) 

Inductiviteitsbereik H 70 tot 500 

Aantal gevoeligheidsniveaus 
inductielus 

– 10 stappen 

Aanspreekgevoeligheid  
inductielus 

% Instelbaar van: 0,01 tot 2,0 

Tabel 15: Stekkermodule "Detector A-B" 

 

4.6 Stekkermodule "Funk" 

Betekenis Eenheid Stekkermodule "Funk" 

Stroomopname mA 20 

Frequentie handzender MHz 433 

HF-modulatie – FM/AM (afhankelijk van de regio) 

Tabel 16: Stekkermodule "Funk" 
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5 Opbouw en functie 

5.1 Opbouw 

5.1.1 Access en Parking 
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Afb. 6: Opbouw slagboominstallatie reeks "Acces" en "Parking" 

1 Slagboombehuizing 
2 VarioBoom (slagboom) 
3 Pendelstijl vanaf 3,5 m slagboomlengte (toebehoren) 
4 Steunvoet (toebehoren) 
5 Lege buizen voor netleiding, stuurleidingen en inductielus 
6 Betonfundament met wapening 

 



Slagboom MHTMTM MicroDrive Access en Parking 

 Opbouw en functie 

 

 

5815,5001NL / Versie 03  39 
 

5.1.2 Access Pro H 

 

M
a

g
0

0
2

0
3

2

1

5

6

3 4

 

Afb. 7: Opbouw slagboominstallatie reeks "Access Pro H" 

1 Slagboombehuizing 
2 MicroBoom (slagboom) 
3 Pendelstijl vanaf 3,5 m slagboomlengte (toebehoren) 
4 Steunvoet (toebehoren) 
5 Lege buizen voor netleiding, stuurleidingen en inductielus 
6 Betonfundament met wapening 
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5.2 Functie  

De slagboom bestaat uit een slagboombehuizing met aandrijf-
systeem en slagboom.  

Het aandrijfsysteem omvat een elektromotor, stuurapparaat en een 
hefboomsysteem. Het hefboomsysteem vergrendelt de slagboom 
in beide eindstanden. Bij stroomuitval kan de slagboom moeiteloos 
met de hand worden bewogen. Ingebouwde compensatieveren in 
het hefboomsysteem balanceren het slagboomgewicht precies uit. 
Deze compensatieveren worden af fabriek vooringesteld. 

In de motor geïntegreerde hall-sensoren leveren precieze infor-
matie over elke tegenwoordige positie van de slagboom en dienen 
voor het stuurapparaat ter controle van de optimale versnelling en 
remming. 

Voor de reeksen "Acces" en "Parking" wordt de gebogen 
"VarioBoom" gebruikt. Bij deze slagboom is al een doorgang 
mogelijk bij een opening van 35°. 

Optioneel is de slagboom met een Vario-Flens met boomafwerp-
optie (FLVB02) verkrijgbaar. Als een voertuig tegen de slagboom 
rijdt, wordt de slagboom uit de klemming gedrukt. 

Veiligheidsvoorzieningen, zoals inductielussen of veiligheids-
detectiecellen moeten altijd af fabriek worden geïnstalleerd. De 
veiligheidsvoorzieningen moeten garanderen dat de slagboom pas 
sluit als het voertuig is doorgereden. Veiligheidsvoorzieningen, 
zoals vb. inductielussen kunt u bij MAGNETIC verkrijgen. De 
veiligheidsdetectiecellen moeten MAGNETIC zijn. 
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6 Transport en opslag 

6.1 Veiligheidsvoorschriften voor het transport  

Niet-voorgeschreven transport 
 

 WAARSCHUWING 

 

Gevaar door niet-voorgeschreven transport van 
de slagboom en slagboombehuizing! 

Het gewicht van de slagboom of 
slagboombehuizing kan tot zware verwondingen 
leiden! 

Daarom: 

– Transport altijd door vaklui laten uitvoeren. 

– Hoogtewerker of vorkheftruck met een geschikt 
palet gebruiken. 

– Voor het opheffen van de slagboom en de 
slagboombehuizing een geschikt hefwerktuig 
(strikken, etc.) gebruiken. Het hefwerktuig moet 
geschikt zijn voor het gewicht.  

– Slagboombehuizing en slagboom met minstens 
met twee personen dragen en van het palet 
heffen.  

 

Zware last 
 

 WAARSCHUWING 

 

Verwondingsgevaar door heffen van zware 
lasten! 

Het heffen van zware lasten kan tot zware 
verwondingen leiden! 

Daarom: 

– Slagboombehuizing en slagboom met minstens 
met twee personen van het palet heffen en 
dragen. 
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Niet-voorgeschreven transport 
 

LET OP 

 

Beschadiging van de slagboominstallatie door 
niet-voorgeschreven transport! 

Bij niet-voorgeschreven transport kan aanzienlijke 
materiële schade ontstaan. 

Daarom: 

– Transport altijd door vaklui laten uitvoeren. 

– Bij het uitladen van de pakstukken en intern 
transport altijd met grote zorgvuldigheid en 
voorzichtigheid tewerk gaan. 

– De symbolen op de verpakking in acht nemen. 

– Afmetingen van de slagboominstallatie in acht 
nemen. 

– Het verladen, uitladen en bewegen van de 
slagboominstallatie moet met grote zorgvuldig-
heid gebeuren. 

– Verpakkingen pas onmiddellijk voor het 
montagebegin verwijderen.  

 

Persoonlijke  
beschermingsuitrusting 

Bij alle transportwerken moet de volgende beschermuitrusting 
worden gedragen: 

 Arbeidskledij 

 Beschermhandschoenen 

 Veiligheidsschoenen. 

 

6.2 Transportinspectie  

De levering bij ontvangst onmiddellijk op haar volledigheid en 
transportschade controleren. 

Bij uitwendig herkenbare transportschade moet als volgt worden 
tewerk gegaan: 

 Levering niet of enkel onder voorbehoud in ontvangst nemen. 

 Schadeomvang op de transportdocumenten of op het 
leveringsbewijs van de transporteur aanduiden. 

 Klacht indienen. 

 
 

 

OPMERKING! 

Elk defect melden, van zodra dit bekend is. 
Schadeloosstellingsvorderingen kunnen uitsluitend 
binnen de geldende klachtenperiode worden 
ingediend. 
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6.3 Transport 

Slagboombehuizing en slagboom worden afzonderlijk geleverd. 

Het hefboomwerktuig moet voor het gewicht van de 
slagboombehuizing en de slagboom geschikt zijn. 

Neem de veiligheidsvoorschriften voor het transport op blad-
zijde 41, hoofdstuk 6.1 in acht. 

Voor toekomstige transporten: 

 Losse kabels vastmaken. 

 Tegen trillingen beschermen. 

 Slagboombehuizing en slagboom voor het transport stevig 
vastmaken (vb. op een palet vastschroeven). 

 Slagboombehuizing en slagboom met een vorkheftruck 
transporteren en afstellen of met lussen vastmaken en met een 
geschikt hefwerktuig opheffen. 

 

6.4 Bewaring  

Onderdelen van de slagboom of pakstukken moeten onder de 
volgende voorwaarden worden bewaard: 

 Niet in open lucht bewaren. 

 Droog en stofvrij bewaren. 

 Niet aan agressieve middelen blootstellen. 

 Tegen zonnestralen beschermen. 

 Mechanische trillingen vermijden. 

 Opslagtemperatuur: –30 tot +70 °C 

 Relatieve luchtvochtigheid: max. 95%, niet condenserend 

 Bij bewaring langer dan 3 maanden, regelmatig de algemene 
toestand van alle onderdelen en verpakking controleren.  
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7 Planningsvoorschriften voor inductielussen 

 Voor montage en controle zie pagina 56, hoofdstuk 8.4. 

Neem bij de dimensionering van de inductielussen de volgende 
punten in acht: 

 Inductielussen reageren alleen op metaal. Daarbij komt het niet 
op de massa aan, maar op de afmeting van de oppervlakte van 
de lus, die door het metalen deel wordt afgedekt. 

 De inductielussen mogen niet bij personen of voorwerpen met 
geringe metalen onderdelen, zoals vb. op een fiets, reageren. 

 Motorfietsen kunnen met overeenkomstig aangelegde 
inductielussen worden gedetecteerd. De inductielussen zijn 
echter als veiligheidsvoorziening voor motorfietsen niet 
voldoende. Er moeten bijkomende veiligheidsvoorzieningen, 
zoals lichtgevende slagbomen, lampen, etc. worden 
geïnstalleerd. 

 Een controlelus moet het gevarenbereik onder de slagboom 
over de hele lengte beveiligen. 

 Openingslussen moeten onmiddellijk voor de controlelus 
worden geïnstalleerd. De maximumafstand tussen controle- en 
openingslus mag maximum 1,0 m bedragen. 

Opstelling voertuiglussen –  
standaard 
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Afb. 8: Voertuiglus  

1 Maximale afstand tussen openings- en controlelus 
2 Controlelus 
3 Openingslus 
4 Slagboom 
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Opstelling voertuiglussen – 
Doorgang met lange openingslus 
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Afb. 9: Voertuiglussen – doorgang met lange openingslus  

1 Controlelus 
2 Openingslus 
3 Slagboom 

 

Door een lange openingslus kunnen de voertuigen doorrijden 
zonder stoppen. 

 

Opstelling vrachtwagenlussen 
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Afb. 10: Vrachtwagenlussen  

1 Controlelus 
2 Openingslus 
3 Slagboom 

 

Voor vrachtwagendoorgangen moet de controlelus in de rijrichting 
minstens 2,5 m lang zijn. 
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Opstelling voertuig-/  
vrachtwagenlussen 
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Afb. 11: Voertuig-/vrachtwagenlussen  

1 Controlelus vrachtwagen (inductiviteit "L1") 
2 Controlelus personenwagen (inductiviteit "L2") 
3 Openingslus vrachtwagen en personenwagen 
4 Slagboom 
 
Let op de totale inductiviteit "Ltot" Zie onder voor berekening. 

 

Voor gecombineerde vracht- en personenwagenlussen dienen de 
volgende punten bijkomend in acht te worden genomen: 

 De wikkelrichting van de binnenste controlelus voor 
personenwagens moet gelijk met de buitenste controlelus voor 
vrachtwagens zijn. Daardoor is de gevoeligheid in het midden 
tussen de buiten- en binnenlus maximaal. 

 Buiten- en binnenlus samen op een detectorkanaal schakelen. 

 De totale inductiviteit bepaalt of de vrachtwagen- en 
personenwagenlus in serieschakeling of in parallelschakeling 
moet worden uitgevoerd. Voer altijd beide leidingen naar de 
slagboombehuizing. De totale inductiviteit moet tussen 70 en 
500 H liggen. 

 

Berekening van de totale  
inductiviteit bij serieschakeling 

 

21 LLLges   

Berekening van de totale  
inductiviteit bij parallelschakeling 

21

2•1

LL

LL
Lges
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Opstelling personenwagen-  
en motorfietslussen 
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Afb. 12: Personenwagenlussen en motorfietslussen  

1 Controlelus personenwagen 
2 Openingslus personenwagen 
3 Controlelus motorfiets 
4 Openingslus motorfiets 
5 Gemarkeerd motorfietsspoor 
6 Slagboom 

 

Voor personenwagenlussen in verbinding met motorfietslussen 
moeten volgende punten bijkomend in acht worden genomen: 

 Motorfietsen kunnen met overeenkomstig aangelegde inductie-
lussen worden gedetecteerd. De inductielussen zijn echter als 
veiligheidsvoorziening voor motorfietsen niet voldoende. Er 
moeten bijkomende veiligheidsvoorzieningen, zoals 
lichtgevende slagbomen, lampen, etc. worden geïnstalleerd. 

 Voor personenwagenlussen in verbinding met motorfietslussen 
moet u trapezelussen of schuine rechthoekige lussen 
gebruiken. De hoeken tot de rijrichting moeten indien mogelijk 
45° bedragen. 

 Het motorfietsspoor duidelijk aanduiden. 

 Het motorfietsspoor moet uit minstens 6 windingen bestaan. 

 De wikkelrichting van de personenwagen- en motorfietslus 
moet in dezelfde richting zijn. 
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8 Montage en installatie 

8.1 Veiligheid  

 Zie ook veiligheidsvoorschriften pagina 16, hoofdstuk 2.6 
Werkveiligheid en bijzondere gevaren. 

Algemeen 
 

 WAARSCHUWING 

 

Verwondingsgevaar door niet-voorgeschreven 
montage en installatie! 

Een niet-voorgeschreven montage en installatie 
kan tot zware verwondingen leiden! 

Daarom: 

– Alle montage- en installatiewerken mogen uits-
luitend door vaklui, resp. elektrovaklui worden 
uitgevoerd. 

– Voor het begin van de werken voor voldoende 
montagevrijheid zorgen. 

– Zorg voor orde en properheid op de montage-
plaats! Los op elkaar staande of rondslinger-
ende bouwonderdelen en werktuigen zijn 
ongevalbronnen. 

– Specificatie voor het fundament en armering 
opvolgen. 

– Deskundige opstelling en zitting van alle bou-
wonderdelen en componenten verzekeren. 

– Voorgeschreven bevestigingselementen des-
kundig monteren.  

 

 

Knel- en klemgevaar, slagboom 
 

 WAARSCHUWING 

 

Knel- en klemgevaar bij een te kleine veilig-
heidsafstand tussen slagboom en andere 
voorwerpen! 

Een sluitende of openende slagboom kan bij een te 
kleine veiligheidsafstand t.o.v. andere voorwerpen 
tot zware knelletsels of verwondingen leiden! 

Daarom: 

– Tussen slagboom en andere objecten, zoals 
muren, wanden of huizen moet een veiligheids-
afstand van minstens 500 mm worden ge-
houden.  Zie pagina 24, hoofdstuk 2.7. 

– Slagboominstallatie volgens Afb. 13 monteren 
en installeren.  
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Persoonlijke beschermuitrusting Bij alle montage- en installatiewerken moet de volgende 
beschermuitrusting worden gedragen: 

 Arbeidskledij 

 Beschermhandschoenen 

 Veiligheidsschoenen 

 Beschermhelm. 

 
 
 

8.2 Uit te voeren arbeidsstappen  

 De volgende arbeidsstappen moeten voor de montage en 
installatie worden uitgevoerd: 

 Fundament met armering voor de slagboom oprichten en 
kabelbuizen installeren. 

 Fundament voor de steunvoet of detectiecelvoet oprichten en 
kabelbuis installeren. 

 Inductielussen aanleggen. 

 

 De volgende arbeidsstappen moeten tijdens de montage en 
installatie worden uitgevoerd: 

 Slagboom en toebehoren uitpakken. 

 Slagboombehuizing op het fundament monteren. 

 Transportbescherming verwijderen. 

 Steunvoet of detectiecelvoet op het fundament monteren. 

 Veiligheidsdetectiecel monteren. 

 Slagboom monteren (enkel VarioBoom). 

 Bescherming tegen scherpe randen monteren. 

 Slagboom monteren. 

 Compensatieveren instellen. 

 Slagboombehuizing en steunvoet of detectiecelvoet afstellen. 

 Steunvoet in de hoogte afstellen. 

 Signaalgevers monteren en installeren. 

 Elektrische aansluiting uitvoeren.  
 Zie pagina 84, hoofdstuk 9. 
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8.3 Fundament en kabelbuizen 
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Afb. 13: Montage slagboominstallatie, hier afgebeeld voor het 

slagboomtype "Access/Parking" (afmetingen in mm) 

1 Voorwerp zoals muur, gebouw, etc.  
Tussen slagboom en andere objecten, zoals muren, wanden of 
huizen moet een veiligheidsafstand van minstens 500 mm worden 
gehouden. 

2 Steun, vb. steunvoet, midden van de voet op een afstand van 50 mm 
tot de slagboomtip plaatsen 

3 Lege buis voor aansluiting inductielus 
4 Telkens een kabelbuis voor netleiding en stuurleidingen  
5 Fundament met armeringsvlechten voor slagboombehuizing 
6 Optioneel: Kabelbuis voor veiligheidsdetectiecel, aansluitleiding 

ontvanger  
7 Optioneel: Fundament voor steunvoet of detectiecelvoet, hier 

steunvoet weergegeven 
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8.3.1 Fundament en kabelbuis voor slagboom 

Montageplaats De montageplaats moet aan de volgende vereisten voldoen: 

 De slagboom niet op plaatsen met overstromingsgevaar 
opstellen. 

 Tussen slagboomtip en andere objecten, zoals muren, wanden 
of huizen moet een veiligheidsafstand van minstens 500 mm 
worden gehouden.  Zie pagina 50, Afb. 13. 

 

Fundament en armering Het fundament moet aan de volgende vereisten voldoen.  
 Zie pagina 50, Afb. 13 tot pagina 52, Afb. 15. 

 Voldoende draagkracht  
(betonfundament: C35/45 XD3 XF2) 

 Water/cementfactor: 0,5 

 Fundamentdiepte: minstens 800 mm, vorstbestendig 
Fundamentdiepte aanpassen aan de plaatselijke 
omstandigheden. 

 Fundamentdoorsnede: 450 mm x 600 mm 

 Armeringsvlechten volgens afbeelding Afb. 15. 

 

Kabelbuizen De kabelbuizen moeten aan de volgende vereisten voldoen.  
 Zie pagina 52, Afb. 14. 

 Gescheiden kabelbuizen voor netleiding en stuurleidingen.  
Diameter: telkens 29 mm 

 Optionele kabelbuizen voor inductielussen. 
Diameter: telkens 29 mm 

 Kabelbuizen in voldoende lengte plannen. 

 

 
 

 

OPMERKING! 

Om een storingsvrije werken te garanderen, 
moeten afzonderlijke kabelbuizen voor de 
stuurleiding en netleidingen worden geïnstalleerd. 
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Fundament plaatsen,  
kabelbuis installeren 
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Afb. 14:Fundamentplan (afmetingen in mm)  

1 Fundamentanker (4 stuks) 
2 Optioneel bij gebruik van inductielussen; 

kabelbuis voor lussenaansluiting, diameter: 29 mm 
3 Kabelbuis voor netleiding, diameter: 29 mm  
4 Kabelbuis voor stuurleidingen, diameter: 29 mm 
5 Betonfundament (C35/45 XD3 XF2) 
6 Rijbaan 
7 Fundamentdiepte: minstens 800 mm, vorstbestendig 

Fundamentdiepte aanpassen aan de plaatselijke omstandigheden. 
 

 1. Fundamentopening in overeenstemming met Afb. 13. en  
Afb. 14 maken. 
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Afb. 15: Armeringsvlecht (afmetingen in mm)  
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 2. Armeringsvlecht in overeenstemming met Afb. 15. in de 
fundamentopening leggen. 

3. Kabelbuizen in overeenstemming met Afb. 14 in de 
fundamentopening leggen. 

4. Kabelbuizen sluiten zodat er geen water kan binnendringen. 

5. Fundament met beton in overeenstemming met Afb. 14 
uitbetonneren. 

 6. In de sokkel een pleisterlaag aanbrengen. De volgende 
vereisten moeten worden voldaan: 

 Effen en horizontaal. 

 Afwijking van de oppervlakte: max. 2 mm/m² 

7. Beton laten uitharden.  

8. Vochtbeschermmiddel op betonoppervlak aanbrengen. 

 

 
 

 

OPMERKING! 

Wij raden u aan om voor de behuizingsmontage 
een vochtbeschermmiddel hetzij als afdichtings-
middel, zoals vb. 1100 Hansit of als gebruiksklare 
oplossig, zoals vb. Sikagard® 703 W of deepdry® 
op het betonoppervlak aan te brengen. Het vocht-
beschermmiddel verhindert het intreden van vocht 
vanuit de betonbodem in de behuizing. 
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8.3.2 Fundament en kabelbuis voor steunvoet of detectiecelvoet 

Knelgevaar 
 

 VOORZICHTIG 

 

Knelgevaar tussen de vork op de steunvoet en 
de slagboom! 

Wanneer de slagboom zich bij het sluiten in de 
vork van de steunvoet beweegt, kunnen vingers of 
handen gekneld raken. 

Daarom: 

– Stroomtoevoer tijdens de montage uitschake-
len. 

– Vork niet van binnen vasthouden. Evt. veilig-
heidshandschoenen dragen. 

 
 

Afmetingen 
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Afb. 16: Afmetingen slagboombehuizing – voet (afmetingen in mm) 

 
 

Montageplaats  Steunvoet en detectiecelvoet niet op plaatsen met 
overstromingsgevaar opstellen. 

 Midden van de voet op een afstand van 50 mm tot de 
slagboomtip plaatsen. 
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Fundament  Het fundament moet aan de volgende vereisten voldoen.  
 Zie pagina 50, Afb. 13. 

 Voldoende draagkracht (betonfundament: C35/45 XD3 XF2) 

 Water/cementfactor: 0,5 

 Fundamentdiepte: minstens 800 mm, vorstbestendig 
Fundamentdiepte aanpassen aan de plaatselijke 
omstandigheden. 

 Fundamentdoorsnede: 300 mm x 300 mm 

 

Kabelbuis Wanneer de slagboominstallatie met een detectiecel wordt uitge-
rust, moet een kabelbuis voor de aansluitleiding van de ontvanger 
worden geïnstalleerd. Kabelbuizen in voldoende lengte plannen. 

 

Fundament plaatsen,  
kabelbuis installeren 
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Afb. 17: Fundamentplan steunvoet en detectiecelvoet  
(afmetingen in mm)t 

1 Fundamentanker (4 stuks) 
2 Betonfundament (C35/45 XD3 XF2) 
3 Optioneel bij detectiecel:  

kabelbuis voor aansluitleiding van de ontvanger 
4 Fundamentdiepte: minstens 800 mm, vorstbestendig 

Fundamentdiepte aanpassen aan de plaatselijke omstandigheden. 
 

 1. Fundamentopening in overeenstemming met Afb. 13 en  
Afb. 17 maken. 

2. Kabelbuis in overeenstemming met Afb. 17 in de fundament-
opening leggen. 

3. Kabelbuis sluiten zodat er geen water kan binnendringen. 

4. Fundament met beton in overeenstemming met Afb. 17 
uitbetonneren. 

5. In de sokkel een pleisterlaag aanbrengen. De volgende 
vereisten moeten worden voldaan: 

 Effen en horizontaal. 

 Afwijking van de oppervlakte: max. 2 mm/m² 

6. Beton laten uitharden. 
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8.4 Inductielussen monteren en installeren 

Veiligheidsvoorzieningen moeten af fabriek worden geïnstalleerd. 
Als veiligheidsvoorzieningen kunnen inductielussen, veiligheids-
detectiecellen, etc. worden gebruikt.  

De veiligheidsvoorzieningen moeten garanderen dat de slagboom 
pas sluit als het voertuig is doorgereden. Veiligheidsvoorzieningen, 
zoals vb. inductielussen kunt u bij MAGNETIC verkrijgen. 

 
 

8.4.1 Voorschriften voor de montage en installatie van inductielussen 

Voor slagbomen met een automatisch sluitingsproces worden voor 
de herkenning van voertuigen inductielussen gebruikt. De lussen 
onder de slagboom dienen als controle- en sluitingslus. Zolang een 
voertuig op de lus staat, blijft de slagboom open. Pas nadat het 
voertuig de lus heeft verlaten, wordt de lus gesloten. 

Voorbeeld 
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Afb. 18: Voorbeeld voor opstelling van een inductielus 
personenwagenbedrijf, hier afgebeeld voor het slagboomtype  
"Access/Parking" 

1 Rijbaan 
2 Inductielus 
3 Projectie van de slagboom op de ondergrond bij standaardplaatsing 

van de lus 

 De opstelling van de inductielus is afhankelijk van het gebruik. 
Voor verdere gebruikstoepassingen, zie pagina 44, hoofdstuk 7. 
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 Bij het plaatsen van de inductielus moeten de volgende punten in 
acht worden genomen. 

Lusgeometrie en afstanden  De lussen symmetrisch t.o.v. de slagboom plaatsen. Let erop 
dat de slagboom zijdelings aan de slagboombehuizing is 
bevestigd.  
 Zie ook pagina 28, Afb. 3 tot pagina 34, Afb. 5. 

 De afstand van de controlelus voor personenwagens voor en 
achter de slagboom moet minstens 500 mm bedragen. Voor 
vrachtwagens moet de controlelus groter worden uitgelegd.  

 De afstand van de inductielus tot de rijbaanrand moet ca. 300 
tot 500 mm bedragen.  Zie ook Afb. 18. 

 Openingslussen onmiddellijk voor de controlelus plaatsen. De 
afstand tussen openings- en controlelus mag voor personen- en 
vrachtwagens maximum 1 m en voor motorfietsen 0,5 m 
bedragen. 

 Als er zich ijzerarmeringen, opritverwarming, etc. in de rijbaan 
bevinden, moet de inductielus op een afstand van minimum 50 
mm hiervan worden geplaatst. Metaal in de nabijheid van de 
inductielus beïnvloedt de responsiefactor. 

  Rechtstreeks contact van inductielussen met armeringen en 
opritverwarmingen vermijden. 

 Inductielussen op voldoende afstand tot schuifpoorten, 
rolluiken, etc. plaatsen. 

 

Montage en bodemgeschiktheid  Bij het gieten of plaatsen erop letten, dat de lus zich tijdens de 
werking niet meer kan bewegen. Alle geometrische wijzigingen 
werken als inductiviteitsverandering, wat tot storing op de 
detector leidt. 

 Gebroken rijbaanoppervlakken, losse bestrating, grindwegen, 
etc. zijn niet geschikt voor het gebruik van inductielussen. 

 

Leiding  De leiding tot de lus mag hoogstens 15 m bedragen. 

 De lusaansluitkabel moet ca. 1,5 m uit het fundament uitsteken. 

 De leiding tot de lus tot op de passende lengte verkorten. De 
leiding mag in geen geval worden opgerold. 

 De leiding moet tot onmiddellijk voor de aansluitklemmen van 
de lussendetector met ca. 20 slagen per meter vastgeboord 
zijn. 
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8.4.2 Inductielussen 

De inductielussen zijn als klaar geconfectioneerde kabels in 
verschillende lengtes (type KAS 1 tot 5) bij MAGNETIC 
verkrijgbaar. 

Anders kan een lus uit een enkele geleider worden gemaakt. De 
volgende vereisten moeten worden voldaan: 

 Doorsnede van de draad: 0,75 tot 1,5 mm2.  

 Inductiviteit van de lus: 70 tot 500 H. Dit komt overeen met 
een lus met 3 tot 6 windingen. 

 Bij gebruik van hete bindmiddelen, zoals vb. bitumen, moeten 
temperatuurbestendige lussenkabels/aders worden gebruikt. 

 
 

8.4.3 Inductielussen controleren 

Ter controle na de plaatsing van de lus, doorgangsweerstand, 
isolatieweerstand en inductiviteit van de lus meten: 

 Doorgangsweerstand: 0,8 tot 2,0 Ohm 

 Isolatieweerstand tegen aarde: > 1 MOhm 

 Inductiviteit van de lus: 70 tot 500 μH 

Liggen de waarden niet in de aangegeven bereiken, dan is de lus 
defect. 

 

8.4.4 Inductielussen in bitumen, asfalt of beton plaatsen 

 1. In de bedekking of het asfalt met een snijschijf een groef van 
50 mm diep snijden. De groef moet op elke plaats even diep 
zijn. Hoeken van de groef volgens Afb. 19 in een hoek van 
45° snijden.  
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Afb. 19: inductielus in bitumen, asfalt of beton plaatsen 

1 Groef voor inductielusleiding 
2 Hoeken diagonaal gesneden 
3 Groef voor inductielus 
4 Inductielus 
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 2. Lus voorzichtig in de groef leggen en met een stom voorwerp, 
vb. een stuk hout naar beneden drukken. De isolatie mag in 
geen geval worden beschadigd. 

3. Om te voorkomen dat de lus wegglijdt, lus aan de hand van 
kleine houten spieën vastmaken. De houtspie later opnieuw 
verwijderen. 

4. De lussenleiding door de beschikbare lege buis in de 
slagboombehuizing schuiven. 

5. Inductielus in overeenstemming met hoofdstuk 8.4.3 
controleren. 

6. Wij raden u aan de geplaatste lus met kwartszand af te 
dekken. Daarbij dient u erop te letten dat er minstens 25 mm 
tussen de bovenkant van de rijbaan en het kwartszand moet 
overblijven voor het bindmiddel overblijft. 

7. De groef met het bindmiddel dichtmaken. 

 De temperatuurbestendigheid van de lus moet 
overeenkomstig met de temperatuur van het bindmiddel 
zijn aangepast. 

8. Bindmiddel laten uitharden. 
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Afb. 20: Inductielus in bitumen, asfalt of beton plaatsen  
(afmetingen in mm) 

1 Slagboombehuizing 
2 Groef met bindmiddel 
3 Asfaltbedekking 
4 Kwartszandopvulling 
5 Lussenkabel 
6 Fundament 
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8.4.5 Inductielussen onder sierklinkers plaatsen 
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Afb. 21: Inductielus in sierklinkers plaatsen (afmetingen in mm) 

1 Slagboombehuizing 
2 Bodembekleding 
3 Lussenkabel 
4 Zandbed 
5 Onderbouw 

 

Bij het plaatsen van de inductielussen onder sierklinkers moeten 
de volgende punten in acht worden genomen: 

 Alleen voorgeconfectioneerde kabels van MAGNETIC (type 
KAS 1 tot KAS 5) gebruiken. 

 De inductielus uitsluitend in zand plaatsen. De inductielus mag 
niet in grind of split worden geplaatst. 

 De inductielus mag bij later voertuiggebruik niet van positie 
veranderen of beschadigd worden.  

 Tussen bodembekleding en luskabel moet een minimum 
afstand van ca. 30 mm worden gehouden. 



Slagboom MHTMTM MicroDrive Access en Parking 

 Montage en installatie 

 

 

5815,5001NL / Versie 03  61 
 

 

8.5 Uitpakken 

De individuele pakstukken zijn overeenkomstig de te verwachten 
transportvoorwaarden verpakt. Voor de verpakking werden 
uitsluitend milieuvriendelijke materialen gebruikt. 

De verpakking moet de afzonderlijke bouwonderdelen tot aan de 
montage tegen transportschade, corrosie, etc. beschermen.  
Daarom mag u de verpakking niet vernietigen en pas kort voor de 
montage verwijderen. 

 1. Slagboom uitpakken. 

2. Slagboombehuizing verticaal opstellen. 

3. Slagboom inbrengen. 

4. Toebehoren uitpakken en wegleggen. 

5. Materiaal volgens type en afmeting scheiden en voor verder 
gebruik of hergebruik wegbrengen. 

 

 

8.6 Slagboombehuizing openen 

 Aandrijfsysteem, compensatieveren, aansluitklemmen en besturing 
zijn door een kap en twee deuren beschermd. In de meeste 
gevallen volstaat het om de kap en de naar de rijbaan gerichte 
deur te verwijderen. 

Kap en deur naar de rijbaan gericht 1. Slot aan de naar de rijbaan gerichte deur ontgrendelen. 

2. Kap naar boven opheffen. Hiertoe de kap naar achter 
schuiven en uit de beide ophangingen opheffen. 

3. Deur naar boven uittrekken. 

Deur van de rijbaan weggericht 4 De twee verzonken schroeven met binnenzeskant losmaken 
en verwijderen. 

5. Deur naar boven uittrekken. 

Na alle werken 6. Deuren monteren. 

7. Kap monteren en vergrendelen. 
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8.7 Slagboombehuizing monteren 

De slagboombehuizing wordt via 4 fundamentankers en 2 
bevestigingsprofielen bevestigd. De bevestigingsprofielen zijn 
inbegrepen. Een bevestigingsset die bestaat uit een fundament-
anker, sluitringen, veerringen en inbusmoeren, kunt u bij 
MAGNETIC Autocontrol GmbH als toebehoren verkrijgen. 

Vereisten bevestigingsmateriaal Als u eigen bevestigingsmateriaal gebruikt, moet het 
bevestigingsmateriaal aan de volgende vereisten voldoen: 

 4 fundamentankers: 

 Eigenschappen: geschikt voor beton C35/45 XD3 XF2 

 Materiaal: galvanisch verzinkt 

 Afmetingen: M8 x 160 

 Trekvastheid: minstens 8,8 kN 
Fundamentanker, optioneel door MAGNETIC geleverd,  
bereikt een trekvastheid van 8,8 kN bij een boordiepte van 
80 mm. 

 4 sluitringen DIN 9021 d13, verzinkt 

 4 sluitringen DIN 9021 d8,4, verzinkt 

 4 veerringen DIN 128 A8, verzinkt 

 4 inbusmoeren DIN 934 M8, verzinkt. 
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Afb. 22: Slagboombehuizing monteren 

1 Slagboombehuizing 
2 Moer 
3 Veerring 
4 Sluitring d8,4 
5 Sluitring d13 
6 Bevestigingsprofiel 
7 Fundamentanker 
8 Fundament 
9 Siliconenvoeg 
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Behuizing monteren 1. Het fundament moet uitgehard zijn. 

2. Boorgaten voor het fundamentanker in overeenstemming met 
fundamentplan, pagina 52, Afb. 14 boren. De aangegeven 
afmetingen in acht nemen. 

 Afstand van de boorgaten: 180 mm, verdeeld in een 
vierkant 

 Diameter: 10 mm 

 Diepte: 80 mm 
(Bij de boordiepte moet minstens een trekvastheid van 
8,8 kN zijn gegarandeerd.) 

3. Vier fundamentankers M8 x 160 plaatsen. 

4. Slagboombehuizing verticaal op het fundament opstellen. 

5. Slagboombehuizing met de fundamentankers aan het 
bevestigingsprofiel op het fundament bevestigd. Hiertoe de 
moeren licht aantrekken. 

6. Slagboombehuizing afstellen. Moeren vast aantrekken. Als 
een steunvoet of detectiecelvoet geïnstalleerd wordt, dient u 
pagina 80, hoofdstuk 8.15 in acht te nemen. 

7. Slagboombehuizing met siliconen afdichten. 
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8.8 Steunvoet of detectiecelvoet monteren 

De steunvoet en detectiecelvoet worden telkens via 4 fundament-
ankers bevestigd. Een bevestigingsset die bestaat uit een funda-
mentanker, sluitringen, veerringen en inbusmoeren, kunt u bij 
MAGNETIC Autocontrol GmbH als toebehoren verkrijgen. 

Vereisten bevestigingsmateriaal Als u eigen bevestigingsmateriaal gebruikt, moet het 
bevestigingsmateriaal aan de volgende vereisten voldoen: 

 4 fundamentankers: 

 Eigenschappen: geschikt voor beton C35/45 XD3 XF2 

 Materiaal: edelstaal 

 Afmetingen: M8 x 110 

 Trekvastheid: minstens 9 kN 
Fundamentanker, optioneel door MAGNETIC geleverd, 
bereikt een trekvastheid van 9 kN bij een boordiepte van 
80 mm. 

 4 sluitringen DIN 9021 d8,4, edelstaal  

 4 veerringen DIN 128 A8, edelstaal 

 4 inbusmoeren DIN 934 M8, edelstaal. 
 

Steunvoet of  
detectiecelvoet monteren 

1. Het fundament moet uitgehard zijn. 

2. Boorgaten voor het fundamentanker in overeenstemming met 
fundamentplan, pagina 55, Afb. 17 boren. De aangegeven 
afmetingen in acht nemen. 

 Afstand van de boorgaten: 100 mm, verdeeld in een 
vierkant 

 Diameter: 10 mm 

 Diepte: 80 mm 
(Bij de boordiepte moet minstens een trekvastheid van 
9 kN zijn gegarandeerd.) 

3. Vier fundamentankers M8 x 110 plaatsen. 

4. Voet verticaal op het fundament opstellen. 

5. Voet met de fundamentankers op het fundament bevestigd. 
Hiertoe de moeren vast aantrekken. 
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8.9 Veiligheidsdetectiecel monteren 

 Alleen de veiligheidsdetectiecellen van MAGNETIC zijn 
toegestaan. 

 

8.9.1 Zender monteren 
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Afb. 23: Detectiecelbehuizing van de zender op de slagboombehuizing 

monteren (afmetingen in mm) 

A Aanzicht A 
B Aanzicht B 
C Detectiecelbehuizing zender 
 
1 Inbusschroeven SW 5 
2 Zender 
3 Aansluitleiding zender 
4 Kabelwartel 

 

 1. Boringen voor de detectiecelbehuizing in overeenstemming 
met Afb. 23 aan de slagboombehuizing boren. 

2. Kabelwartel met de borgmoer aan de behuizing monteren. 

3. Aansluitleiding voor de zender aan het stuurapparaat 
aansluiten. 

4. Aansluitleiding door de kabelwartel voeren. 

5. Detectiecelbehuizing met de inbusschroeven SW5 aan de 
behuizing monteren. 
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8.9.2 Ontvanger monteren 
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Afb. 24: Detectiecelbehuizing van de ontvanger aan de voet monteren 
(afmetingen in mm) 

A Detectiecelvoet 
B Steunvoet 
C Detectiecelbehuizing 
 
1 Gleuf 
2 Boring voor bevestigingsmoer 
3 Inbusschroeven SW 5 
4 Ontvanger 
5 Aansluitleiding ontvanger 

 

 1. Beide bevestigingsmoeren in beide voorziene boringen op de 
voet drukken. 

2. Aansluitleiding voor de ontvanger door de gleuf in de voet 
drukken. 

3. Aansluitleiding voor de ontvanger aan de ontvanger 
aansluiten. 

4. Detectiecelbehuizing met de inbusschroeven SW5 aan de 
behuizing monteren. 

5. Kabelbuis met bouwschuim afsluiten zodat er geen water in 
de kabelbuis kan dringen. 
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8.10 Slagboom type "VarioBoom" monteren 

 De slagboom van het type "VarioBoom" wordt in twee delen 
geleverd: 

 kort slagboomprofiel met gemonteerde verbindingsplaat, 
halfronde goot en afsluitdeksel. 

 lang slagboomprofiel. 

Het montagemateriaal is inbegrepen. 

 1. Transportrubber verwijderen. 

2. Beide halfronde goten van het korte slagboomprofiel 
demonteren. 

3. Lang slagboomprofiel over de beide verbindingsplaten 
schuiven. 

4. Slagboomprofiel met 4 platte kopschroeven aan beide 
verbindingsplaten bevestigen. De grote boringen moeten vrij 
blijven. 

5. Beide bevestigingsschroeven met de sluitringen en de 
inbusschroeven monteren. 

 

8.11 Bescherming tegen scherpe randen monteren 

Ontbrekende bescherming tegen 
scherpe randen aan de slagboom 

 

 WAARSCHUWING 

 

Gevaar door ontbrekende bescherming tegen 
scherpe randen aan de slagboom! 

Een ontbrekende bescherming tegen scherpe 
randen aan de slagboom kan bij een sluitende 
slagboom bij personen, tweewielers, cabrio- en 
motorrijders tot zware of levensgevaarlijke 
verwondingen leiden! 

Daarom: 

– Bescherming tegen scherpe randen monteren. 

– Als de bescherming tegen scherpe randen 
beschadigd wordt, dient deze onmiddellijk te 
worden vervangen. 

 
 

 

 
 

 

OPMERKING! 

Wanneer u een steunvoet gebruikt, dient u erop te 
letten dat een deel van de bescherming tegen 
scherpe randen voor en een deel achter de 
steunvoet moet worden gemonteerd. 
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 De bescherming tegen scherpe randen wordt los in stukken van 
2 m geleverd. Als de slagboom met de optie "Lichtstrook" wordt 
besteld, wordt de slagboom met gemonteerde bescherming tegen 
scherpe randen geleverd. 

Het aantal beschermingen tegen scherpe randen is afhankelijk van 
de lengte van het lange slagboomprofiel. 

 1. Lengte van het lange slagboomprofiel meten. 

2. Bescherming tegen scherpe randen met een zaag op de 
nodige lengte afkorten. Let op dat u de bescherming tegen 
scherpe randen in de langsrichting niet samendrukt. Het 
materiaal zet zich uit bij opwarming. 

3. Zijdelingse onderste vlakken van de slagboom waarop de 
bescherming tegen scherpe randen wordt geschoven, met 
water bevochtigen. 

4. Bescherming tegen de scherpe randen in de groef van de 
slagboom schuiven. 

5. Meer beschermingen tegen scherpe randen in de voorziene 
groef schuiven tot deze verzonken met de slagboom aansluit. 

 

8.12 Flens en slagboom monteren 

Verwondingsgevaar 
 

 VOORZICHTIG 

 

Verwondingsgevaar! 

Bij de montage van de slagboom bestaat 
verwondingsgevaar. 

Daarom: 

– Slagboom vanaf 4,5 m lengte met twee perso-
nen monteren. Wij raden ook aan om bij kortere 
slagbomen de slagboom met twee personen te 
monteren. 

 
 

Niet invetten 
 

LET OP 

 

Het nasmeren van bouwonderdelen, in het 
bijzonder van de borgmoer of verlengas kan tot 
toestelschade leiden! 

Daarom: 

– Borgmoer en verlengas niet invetten. 
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Stroomtoevoer uitschakelen 1. Gevarenbereik van de slagboom, vb. met afzetlint beveiligen. 

2. Kap van de slagboombehuizing verwijderen. 

3. Deur van de slagboombehuizing verwijderen. 

 

WAARSCHUWING! 

Knelgevaar tussen slagboom en slagboombehuizing! 
 

4. Stroomtoevoer uitschakelen. Spanningsvrijheid beveiligen. 
Beveiligen tegen opnieuw inschakelen. De compensatieveren 
van het hefboomsysteem zijn ontspannen. 

 

Flens aan de slagboom monteren 5. Afsluitdeksel van de slagboom demonteren. 
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Afb. 25: Afsluitdeksel demonteren 

 6. De kortere hamerkopbout en de bijkomende plaat aan de 
onderkant van de slagboom in de moer schuiven.  
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Afb. 26: Onderste hamerkopbout en bijkomende plaat monteren 

1 Kortere hamerkopbout 
2 Bijkomende plaat 

 
 
 
 
 

 7. De langere hamerkopbout aan de bovenkant van de 
slagboom. 
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Afb. 27: Bovenste hamerkopbout monteren 
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 8. Flens met de 4 binnenzeskantschroeven aan de slagboom 
monteren. De kortere uitstulping van de flens moet in de 
richting van het slagboomeinde wijzen. Schroeven na elkaar 
tweemaal aanspannen om zeker te zijn dat alle schroeven 
correct zijn aangespannen. 

 Draaimomentsleutel met binnenzeskant: SW 5 

 Aandraaimoment: 12 Nm 

M
a

g
0

0
1

7
3

 

Afb. 28: Standaard Vario-Flens monteren 

 

M
a
g
0
0
4
8
1

 

Afb. 29: Optioneel: Vario-Flens met boomafwerpoptie (FLVB02) monteren 

 9. Afsluitdeksel aan de slagboom monteren. 
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Afb. 30: Afsluitdeksel monteren 
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Slagboom monteren 10. Slagboom met gemonteerde flens op verlengas steken. 
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Afb. 31: Flens met slagboom monteren 

 11. Slagboombehuizing verticaal afstellen. 

12. Flens met de 4 binnenzeskantschroeven aan de verlengas 
monteren. Schroeven gelijkmatig aanspannen. 

 Draaimomentsleutel met binnenzeskant: SW 10 

 Aandraaimoment: 75 Nm 

 

Slagboom afstellen, stroomtoevoer 
inschakelen 

13. Slagboom in bovenste positie drukken. De klemhendel moet 
zich aan de aanslag voor de positie "Openen" bevinden. Evt. 
met een werktuig door die bovenste werktuigboring duwen om 
de hefboomarm uit het dode punt te duwen.  
 Zie pagina 120, hoofdstuk 12.5. 

14. Evt. verticale afstelling van de slagboom controleren en evt. 
via de binnenzeskantschroeven aan de flens corrigeren. 

15. Stroomtoevoer inschakelen. 

 16. Schakelaar "Service" aan het stuurapparaat omstellen. De 
LED licht rood op. De achtergrondverlichting van het scherm 
knippert. 

17. De slagboom manueel sluiten met de toets rechtsmidden  
op het stuurapparaat. 

18. Horizontale afstelling van de slagboom met behulp van een 
waterpas controleren en evt. via de binnenzeskantschroeven 
aan de flens corrigeren. 

19. Schroeven en tapgaten met de meegeleverde grijze kunststof 
afdekkappen afsluiten. 

20. Schakelaar "Service" aan het stuurapparaat omstellen. De 
LED moet groen oplichten. 

21. Deur van de slagboombehuizing monteren. 

22. Kap van de slagboombehuizing monteren en vergrendelen. 
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8.13 Ombouw "linkse uitvoering" – "rechtse uitvoering"  

Verwondingsgevaar 
 

 VOORZICHTIG 

 

Verwondingsgevaar! 

Bij de montage van de slagboom bestaat 
verwondingsgevaar. 

Daarom: 

– Slagboom vanaf 4,5 m lengte met twee 
personen monteren. Wij raden ook aan om bij 
kortere slagbomen de slagboom met twee 
personen te monteren.  

 

Niet invetten 
 

LET OP 

 

Het nasmeren van bouwonderdelen, in het 
bijzonder van de borgmoer of verlengas kan tot 
toestelschade leiden! 

Daarom: 

– Borgmoer en verlengas niet invetten. 
 

 

Alle MHTMTM MicroDrive slagbomen zijn in de uitvoering "Links" en 
"Rechts" verkrijgbaar.  Zie typesleutel, pagina 26 en vanaf 
pagina 28, Afb. 3 tot pagina 34, Afb. 5. 

Indien nodig kunt u de slagboom ook zelf van de ene naar de 
andere zijde van de slagboombehuizing ombouwen. 

Stroomtoevoer uitschakelen 1. Gevarenbereik van de slagboom, vb. met afzetlint beveiligen. 

2. Kap van de slagboombehuizing verwijderen. 

3. Deur van de slagboombehuizing verwijderen. 

 

WAARSCHUWING! 

Knelgevaar tussen slagboom en slagboombehuizing! 
 

4. Stroomtoevoer uitschakelen. Spanningsvrijheid beveiligen. 
Beveiligen tegen opnieuw inschakelen. De compensatieveren 
van het hefboomsysteem zijn ontspannen. 

 5. De slagboom moet geopend zijn, evt. slagboom met de hand 
openen. 

 

Slagboom met flens demonteren 6. Kunststof afdekkappen aan de flens verwijderen. 

7. Flens samen met de slagboom van de verlengas demonteren. 
Hiervoor de 4 binnenzeskantschroeven SW 10 aan de flens 
losmaken. 
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 8. Flens met slagboom verwijderen. 
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Afb. 32: Flens met slagboom demonteren 

 

Verlengas verschuiven 9. V-ring die zich op de verlengas bevindt, verwijderen. 
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Afb. 33: V-ring verwijderen 

 10. De twee binnenzeskantschroeven SW 10 aan de klemhendel 
van de verlengas een klein beetje losmaken. 
Binnenzeskantschroef niet verwijderen. 
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Afb. 34: Binnenzeskantschroeven aan klemhendel losmaken 
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 11. Compensatieveren van het hefboomsysteem uithaken. De 
compensatieveren moeten ontspannen zijn. Hiertoe met een 
werktuig door de bovenste werktuigboring duwen. De 
hefboomarm wordt uit het dode punt gedrukt.  
 Zie pagina 120, hoofdstuk 12.5. 

 12. Afdeksluitring van de verlengas aan de slagboombehuizing 
verwijderen. Hiertoe een lange stang door de verlengas 
schuiven en licht tegen de afdekking stoten. 

 13. Verlengas door draaibewegingen naar de andere zijde 
schuiven. De verlengas moet op de zijde, waarop de 
slagboom niet wordt gemonteerd, verzonken met de 
tegenlager afsluiten. De verlengas steekt langs de andere 
zijde van de slagboombehuizing ca. 62 mm uit. 

14. De twee binnenzeskantschroeven aan de klemhendel van de 
verlengas aanspannen. 

 Draaimomentsleutel met binnenzeskant: SW 10 

 Aandraaimoment: 120 Nm 

 15. De compensatieveren van het hefboomsysteem inhaken. 

 16. V-ring op de verlengas steken. De afdichtingslip wijst naar de 
slagboombehuizing.  Zie pagina 73, Afb. 33. 

 

Flens ombouwen 17. Flens van de slagboom demonteren. Hiervoor de 4 
binnenzeskantschroeven SW 5 aan de slagboom losmaken.  

18. Flens aan de andere zijde van de slagboom monteren. Positie 
van de beide hamerkopbouten en de bijkomende plaat in acht 
nemen. De kortere uitstulping van de flens moet in de richting 
van het slagboomeinde wijzen.  Zie pagina 70, Afb. 28. 

 Draaimomentsleutel met binnenzeskant: SW 5 

 Aandraaimoment: 12 Nm 

 

Slagboom monteren 19. Slagboom met gemonteerde flens op de verlengas steken. 

20. Slagboombehuizing verticaal afstellen. 

21. Flens met de 4 binnenzeskantschroeven aan de verlengas 
monteren. Schroeven gelijkmatig aanspannen. 

 Draaimomentsleutel met binnenzeskant: SW 10 

 Aandraaimoment: 75 Nm 

22. Afdekschijf voor de verlengas gebruiken. 
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Slagboom afstellen, stroomtoevoer 
inschakelen 

23. Slagboom in bovenste positie drukken. De klemhendel moet 
zich aan de aanslag voor de positie "Openen" bevinden. Evt. 
met een werktuig door die bovenste werktuigboring duwen om 
de hefboomarm uit het dode punt te duwen.  
 Zie pagina 120, hoofdstuk 12.5. 

24. Evt. verticale afstelling van de slagboom controleren en evt. 
via de binnenzeskantschroeven aan de flens corrigeren. 

25. Stroomtoevoer inschakelen. 

26. Schakelaar "Service" aan het stuurapparaat omstellen. De 
LED licht rood op. De achtergrondverlichting van het scherm 
knippert. 

27. De slagboom manueel sluiten met de toets rechtsmidden  
op het stuurapparaat. 

28. Horizontale afstelling van de slagboom met behulp van een 
waterpas controleren en evt. via de binnenzeskantschroeven 
aan de flens corrigeren. 

29. Schroeven en tapgaten met de meegeleverde grijze kunststof 
afdekkappen afsluiten. 

30. Schakelaar "Service" aan het stuurapparaat omstellen. De 
LED moet groen oplichten. 

31. Deur van de slagboombehuizing monteren. 

32. Kap van de slagboombehuizing monteren en vergrendelen. 
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8.14 Compensatieveren van het hefboomsysteem controleren en instellen 
 

Knelgevaar, hefboomsysteem 
 

 WAARSCHUWING 

 

Knelgevaar bij geopende slagboombehuizing 
aan het hefboomsysteem! 

Het hefboomsysteem in de slagboombehuizing kan 
tot zware knelverwondingen leiden! 

Daarom: 

– Uitsluitend vaklui mogen de compensatieveren 
van het hefboomsysteem controleren en 
afstellen. 

– Compensatieveren enkel bij uitgeschakelde 
stroomtoevoer controleren en afstellen. 

– Evt. beschermhandschoenen dragen. 
 

Het hefboomsysteem is met compensatieveren uitgerust die het 
gewicht van de slagboom precies uitbalanceren. De 
compensatieveren worden af fabriek vooringesteld. De exacte 
instelling moet na de montage van de slagboom en voor de 
ingebruikneming gebeuren. 

De hefboomkracht wordt naast de veerspanning ook door het 
aantal gebruikte veren en de veerconstante bepaald. MAGNETIC 
gebruikt twee veertypes. Naargelang de toepassing moet u de 
veerspanning instellen, de veren verwijderen, bijkomende veren 
gebruiken of veren met een andere veerconstante gebruiken.  
 Zie ook pagina 78, hoofdstuk 8.14.2. 
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Afb. 35: Compensatieveren van het hefboomsysteem 

1 Slagboom 
2 Compensatieveer 
3 Schroeven met contramoeren  
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8.14.1 Instelling compensatieveren 

Compensatieveren controleren en 
instellen 

Compensatieveren bij bedrijfswarme motor controleren. 

1. Gevarenbereik van de slagboom, vb. met afzetlint beveiligen 

 

 

WAARSCHUWING! 

Knelgevaar tussen slagboom en slagboombehuizing! 

2. Stroomtoevoer uitschakelen. Spanningsvrijheid beveiligen. 
Beveiligen tegen opnieuw inschakelen.  

 3. Slagboom met de hand in de 30°-positie brengen. Evt. met 
een werktuig door die bovenste werktuigboring duwen om de 
hefboomarm uit het dode punt te duwen.  Zie pagina 120, 
hoofdstuk 12.5. 

 4. Slagboom loslaten. 

 Als de slagboom in de 30°-positie blijft staan, dan zijn de 
compensatieveren correct ingesteld. 

 Als de slagboom in de 30°-positie blijft staan, moeten zijn 
de compensatieveren worden ingesteld. 

 Compensatieveren instellen: 

5. Kap van de slagboombehuizing verwijderen. 

6. Achterste deur van de slagboombehuizing verwijderen. 

7. Veren met een vorksleutel via de schroeven met contramoer 
afstellen. 

 Slagboom zakt door: De veerkracht is te laag. 

 Slagboom trekt naar boven: De veerkracht is te hoog. 

 De slagboom beweegt niet meer wanneer hij bij ca. 30° 
blijft staan. 

8. Deur van de slagboombehuizing monteren.  

9. Kap van de slagboombehuizing monteren en vergrendelen. 
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Afb. 36: Openingshoek slagboom 30°, hier afgebeeld voor het 
slagboomtype "Access/Parking" 
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8.14.2 Overzichtstabel compensatieveren 

 
 

 

OPMERKING! 

De volgende overzichtstabellen "compensatie-
veren" houden geen rekening met aanbouwonder-
delen. Bij slagboomen met aanbouwonderdelen 
kan het benodigde aantal veren afwijken van het 
aantal veren in de overzichtstabel. 

 

 

De volgende overzichtstabellen zijn geldig voor slagboomen met 
VarioBoom. De sterke veren zijn met een geel punt aan de 
ophangbout gemarkeerd. 

Overzichtstabel compensatieveren voor slagbomen met  
VarioBoom zonder steunvoet 

Afsluitbreedte Aantal veren zwak Aantal veren sterk 

1,5…1,7 m 1 – 

1,8…2,3 m 2 – 

2,4…2,9 m 3 – 

3,0…3,4 m 4 – 

3,5…3,9 m 5 – 

4,0…4,3 m 6 – 

4,4…4,6 m 7 – 

4,7…5,0 m 8 – 

5,1…5,4 m 9 – 

5,5…6,0 m 7 2 

Tabel 17: Overzichtstabel compensatieveren voor slagbomen met VarioBoom zonder steunvoet 
 

Overzichtstabel compensatieveren voor slagbomen met  
VarioBoom met steunvoet 

Afsluitbreedte Aantal veren zwak Aantal veren sterk 

3,5…3,6 m 6 – 

3,7…3,9 m 7 – 

4,0…4,3 m 8 – 

4,4…4,8 m 9 – 

4,9…5,4 m 7 2 

5,5…5,8 m 5 4 

5,9…6,0 m 4 5 

Tabel 18: Overzichtstabel compensatieveren voor slagbomen met VarioBoom met steunvoet 
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De volgende overzichtstabellen zijn geldig voor slagboomen met 
VarioBoom. De sterke veren zijn met een geel punt aan de 
ophangbout gemarkeerd. 

Overzichtstabel compensatieveren voor slagbomen met  
MicroBoom zonder steunvoet 

Afsluitbreedte Aantal veren zwak Aantal veren sterk 

1,5…2,0 m 1 – 

2,1…2,5 m 2 – 

2,6…3,1 m 3 – 

3,2…3,6 m 4 – 

3,7…4,0 m 5 – 

4,1…4,4 m 6 – 

4,5…4,7 m 7 – 

4,8…5,1 m 8 – 

5,2…5,5 m 9 – 

5,6…6,0 m 7 2 

Tabel 19: Overzichtstabel compensatieveren voor slagbomen met MicroBoom zonder steunvoet 
 

Overzichtstabel compensatieveren voor slagbomen met  
MicroBoom met steunvoet 

Afsluitbreedte Aantal veren zwak Aantal veren sterk 

3,5…3,7 m 6 – 

3,8…4,0 m 7 – 

4,1…4,4 m 8 – 

4,5…4,9 m 9 – 

5,0…5,5 m 7 2 

5,6…5,9 m 5 4 

6,0 m 4 5 

Tabel 20: Overzichtstabel compensatieveren voor slagbomen met MicroBoom met steunvoet 
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8.14.3 Montageplan compensatieveren 

 De compensatieveren zijn bij de slagbomen MAGNETIC MHTMTM  
MicroDrive Access en Parking als volgt opgesteld. 
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Afb. 37: montageplan compensatieveren 

1 Voorzijde 
2 Slagboom 
3 Achterzijde 
 
A Zwakke veren 
B Sterke veren 

(aan ophangbouten met een geel punt gemarkeerd) 
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8.15 Slagboombehuizing en voet afstellen 

Omkantelende bouwonderdelen 
 

 WAARSCHUWING 

 

Verwondingsgevaar door omkantelende 
bouwonderdelen! 

Omkantelende bouwonderdelen, zoals vb. de 
slagboombehuizing kan tot zware verwondingen 
leiden! 

Daarom: 

– Bij het afstellen van de slagboombehuizing en 
de steunvoet de bevestigingsschroeven maar 
lichtjes losmaken. 

– Na het afstellen bevestigingsschroeven 
opnieuw vast aanspannen. 

 

 

 
 

 

OPMERKING! 

U kunt de hoogte van de steunvoet instellen.  
 Zie pagina 82, hoofdstuk 8.16. 

 

 

Afstelvoorwaarde steunvoet De slagboom moet in het midden van de vork van de steunvoet 
lopen. 

 

Afstelvoorwaarde detectiecel Zender en ontvanger van de detectiecel moeten zodanig naar 
elkaar zijn gericht dat een voorwerp zeker wordt herkend. Voor de 
definitieve afstelling moeten zender en ontvanger elektrisch zijn 
aangesloten.  Zie pagina 92, hoofdstuk 9.4.4. 

 1. Bevestigingsschroeven van de slagboombehuizing en de 
steunvoet lichtjes losmaken. 

2. Slagboombehuizing en voet naar elkaar afstellen. 

3. Bevestigingsschroeven van de slagboombehuizing en de 
steunvoet opnieuw vastmaken. 

4. Slagboombehuizing met een siliconevoeg in 
overeenstemming met pagina 62, Afb. 22 afdichten. 
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8.16 Steunvoet in de hoogte afstellen 

Knelgevaar 
 

 VOORZICHTIG 

 

Knelgevaar tussen de vork op de steunvoet en 
de slagboom! 

Wanneer de slagboom zich bij het sluiten in de 
vork van de steunvoet beweegt, kunnen vingers of 
handen gekneld raken. 

Daarom: 

– Stroomtoevoer tijdens de montage uit-
schakelen. 

– Vork niet van binnen vasthouden. Evt. veilig-
heidshandschoenen dragen. 
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Afb. 38: Steunvoet in de hoogte afstellen (afmetingen in mm) 

A Steunvoet 
B Steunvoet met vergrendeling 
H Referentiehoogte 
 
1 Torxschroeven 

 

 U kunt de steunvoet in de hoogte afstellen om, vb. niveau-
verschillen in de fundamenten te compenseren. 

1. Beide torxschroeven zover losmaken dat de vork van de 
steunvoet kan worden verschoven. Houd daarbij de vork vast. 

2. Vork op de gewenste hoogte afstellen. 

3. Beide torxschroeven met 16 Nm vast aanspannen. 
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8.17 Waarschuwingsborden bevestigen 

 De leveringsomvang bevat twee waarschuwingsborden als sticker. 
Kleef de waarschuwingsborden op de slagboombehuizing in over-
eenstemming met de volgende tekening. 
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Afb. 39: Waarschuwingsbordklevers, hier afgebeeld voor het  
slagboomtype "Access/Parking" 

 

 
 

 

OPMERKING! 

Wanneer een motorfietslus is geïnstalleerd, moet 
het onderste waarschuwingsbord worden 
afgesneden. 

 

 

8.18 Montage en installatie controleren 

 Na de montage en installatie van de slagboom moeten de 
volgende punten worden gecontroleerd: 

 Is de transportbescherming verwijderd? 

 Zijn alle fundamentankers vast gemonteerd?  

 Zijn alle schroeven vast aangespannen? 

 Zijn alle afdekkingen van de slagboombehuizing vakkundig 
gemonteerd? 

 Zijn de waarschuwingsborden opgekleefd? 
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9 Elektrische aansluiting 

9.1 Veiligheid 

 Zie ook veiligheidsvoorschriften pagina 16, hoofdstuk 2.6 
Werkveiligheid en bijzondere gevaren. 

Elektrische spanning 
 

 GEVAAR 

 

Levensgevaar door elektrische spanning! 

Wanneer u spanningsvoerende onderdelen 
aanraakt, bestaat er onmiddellijk levensgevaar. 

Beschadiging van de isolatie of individuele 
bouwonderdelen kan levensgevaarlijk zijn. 

Daarom: 

– Bij beschadiging van de isolatie sluit u de 
stroomtoevoer onmiddellijk af en laat u het 
defect repareren. 

– Werken aan de elektrische installatie uitsluitend 
door elektrovaklui laten uitvoeren. 

– Voor alle werken stroomtoevoer uitschakelen en 
tegen opnieuw inschakelen beveiligen. 
Spanningsvrijheid controleren! 

– Nooit zekeringen overbruggen of buiten gebruik 
stellen. 

– Bij het vervangen van zekeringen op de juiste 
stroomsterkteaanduiding letten. 

– Vocht en stof van spanningsvoerende onder-
delen weghouden. Vocht of stof kunnen tot 
kortsluiting leiden. Als de elektrische aansluiting 
bij neerslag, vb. regen of sneeuw wordt uitge-
voerd, moeten geschikte maatregelen, zoals vb. 
een beschermingsafdekking, het indringen van 
vocht verhinderen.  
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Algemeen 
 

 WAARSCHUWING 

 

Verwondingsgevaar door niet-voorgeschreven 
installatie! 

Een niet-voorgeschreven installatie kan tot zware 
of levensgevaarlijke verwondingen leiden. 

Daarom: 

– Alle werken aan de elektrische installatie mogen 
uitsluitend door elektrovaklui worden uitge-
voerd. 

– Zorg voor orde en properheid op de montage-
plaats! Los op elkaar staande of rondslinger-
ende bouwonderdelen en werktuigen zijn 
ongevalbronnen. 

– Alle schroeven vakkundig aanspannen. 
 

 

Warme oppervlakken 
 

 VOORZICHTIG 

 

Verbrandingsgevaar! 

Het motoroppervlak kan zeer warm zijn. Wanneer u 
deze warme oppervlakken aanraakt, kan dit tot 
verbranding leiden. 

Daarom: 

– Warme oppervlakken niet aanraken. 

– Na het uitschakelen van de stroomtoevoer 
enkele minuten wachten tot de motor is 
afgekoeld. 

– Evt. beschermhandschoenen dragen.  
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Elektromagnetische storing 
 

LET OP 

 

Elektromagnetische storingen kunnen tot 
defecten aan de slagboom of aan naburige 
apparaten leiden! 

De slagboom is geschikt voor industriële, woon-, 
en winkelplaatsen. Een gebruik in andere elektro-
magnetische omgevingsomstandigheden kan tot 
storingen of defecten leiden.  

Daarom: 

– Stuur- en netleiding in afzonderlijke lege buizen 
plaatsen. 

– Kabel volgens elektrisch schakelplan gebruiken. 

– Er morgen uitsluitend door MAGNETIC 
toegelaten aanbouwonderdelen worden in- of 
aangebouwd.  

– De elektrische en elektronische 
aanbouwonderdelen moeten EMV-getest zijn en 
mogen de voorgeschreven EMV-grenswaarde 
niet overschrijden.  

 

Persoonlijke beschermuitrusting Bij alle installatiewerken moet de volgende beschermuitrusting 
worden gedragen: 

 Arbeidskledij 

 Beschermhandschoenen 

 Veiligheidsschoenen 

 Beschermhelm. 

 
 
 
 

9.2 Elektrische beschermvoorzieningen installeren 
 

De beschermvoorzieningen die volgens de plaatselijk geldende 
voorschriften voorgeschreven, moeten door de klant worden 
geïnstalleerd. In de regel zijn dit: 

 Aardlekschakelaar 

 Slagpenzekering 

 Afsluitbare 2-polige hoofdschakelaar in overeenstemming met 
EN 60947-3. 
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9.3 Stroomtoevoer aansluiten 

Elektrische spanning 
 

 GEVAAR 

 

Levensgevaar door elektrische schok! 

Wanneer de stroomtoevoer niet correct aan de 
aansluitklemmen wordt aangesloten, uit de 
aansluitklemmen losraakt en de behuizing of deur 
aanraakt, bestaat direct levensgevaar door 
elektrische schok. 

Daarom: 

– Werken aan de elektrische installatie uitsluitend 
door elektrovaklui laten uitvoeren. 

– Stroomleiding in overeenstemming met de 
volgende beschrijving aansluiten. 

– Elektrische bescherminrichtingen in over-
eenstemming met hoofdstuk 9.2 installeren.  

 

 
 

 

OPMERKING! 

De aderdoorsnede van de stroomleiding moet 
tussen de 1,5 en 4 mm2 liggen. Let op de nationale 
richtlijnen met betrekking tot de leidinglengte en de 
bijhorende kabeldoorsnede. 

 

 

 

GEVAAR! 

Levensgevaar door elektrische spanning! 
 

1. Slagboominstallatie van stroom afkoppelen. Spanningsvrijheid 
beveiligen. Beveiligen tegen opnieuw inschakelen. 

Stroomleiding isoleren 2. Stroomleiding en aders in overeenstemming met de volgende 
afbeelding isoleren. 
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Afb. 40: Stroomleiding isoleren (afmetingen in mm) 

1 Fase 
2 Nulleiding 
3 Aardleiding 
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Leidingsvoering 3. Stroomleiding in overeenstemming met de volgende 
afbeeldingen aan de voorziene aansluitklemmen (X1: L / N / 
PE) in de slagboombehuizing aansluiten.  Zie ook 
pagina 132, hoofdstuk 16.1 "Elektrisch schakelplan". 

 Stroomleiding correct in de slagboombehuizing leggen. De 
leiding mag niet in bewegende bouwonderdelen raken. 

 Stroomleiding via 2 kabelbinders aan de metalen platen 
bevestigen. 

 

1  

Afb. 41: Leidingsvoering stroomleiding 

1 Stroomleiding 
2 Kabelbinder 
3 Metalen platen voor kabelbinders 

 

Netleiding aansluiten 
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Afb. 42: Stroomleiding aansluiten 

1 Aansluitklemmen voor stroomleiding 
2 Fase L 
3 Nulleider N 
4 Aardleiding PE 
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9.4 Stuurleidingen (signaalgevers) die door de klant moeten worden  
aangesloten 

Aansluitingen door de klant De volgende aansluitingen zijn voor de door de klant te voorziene 
aansturing en terugkoppeling beschikbaar: 

 8 digitale ingangen voor aansturing van de slagboom 

 4 digitale uitgangen voor terugkoppeling van informatie 

 6 uitgangsrelais voor terugkoppeling van informatie. 3 relais zijn 
als sluiters (NO) en 3 relais zijn als wisselaars uitgevoerd. 

 

 

GEVAAR! 

Levensgevaar door elektrische spanning! 
 

1. Slagboominstallatie van stroom afkoppelen. Spanningsvrijheid 
beveiligen. Beveiligen tegen opnieuw inschakelen. 

Stuurleidingen aansluiten 2. Stuurleidingen door de leidingsdoorvoeringen naar de 
aansluitruimte leiden. 

 Stroomleidingen correct in de slagboombehuizing leggen. 
De stuurleidingen mogen niet in bewegende 
bouwonderdelen raken.  

 Stuurleidingen met beugels en kabelbinders bevestigen. 
De beugels kunt u uit de geleiders nemen door licht samen 
te drukken en op de gewenste plaats aanbrengen. De 
kabelbinders kunt u aan de metalen plaatsen bevestigen. 

3. Stuurleidingen in overeenstemming met het elektrisch 
schakelplan aansluiten.  
 Zie pagina 132, hoofdstuk 16.1 "Elektrisch schakelplan". 

 
1

2

3
4

5

M
a

g
0

0
1

8
0

 

Afb. 43: Stuurleidingen aansluiten 

1 Leidingsdoorvoering achter 
2 Stuurapparaat 
3 Metalen platen voor kabelbinders 
4 Leidingsdoorvoering vooraan 
5 Beugel voor leidingen 
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9.4.1 Veiligheidsinrichtingen aansluiten 

Als veiligheidsinrichtingen moet u controlelussen of veiligheids-
detectiecellen aan het stuurapparaat aansluiten. Controlelussen 
mogen alleen ter controle van voertuigen worden aangesloten. Er 
morgen enkel veiligheidsdetectiecellen van MAGNETIC worden 
gebruikt. 

Als u een controlelus aansluit, sluit de slagboom pas wanneer de 
controlelus vrij is. Als u een veiligheidsdetectiecel aansluit, sluit de 
slagboom pas wanneer de veiligheidsdetectiecel vrij is. 

 
 

9.4.2 Plausibiliteitscontrole van de veiligheidsinrichtingen 

 
 

 

OPMERKING! 

De plausibiliteitscontrole is bij slagbomen in de 
dodemansmodus met een sluitsnelheid  2,2 
seconden af fabriek gedeactiveerd. 

 

 

 De plausibiliteitscontrole verhindert dat de slagboom zonder 
veiligheidsinrichting of met een defecte veiligheidsinrichting kan 
worden gebruikt. 

Bij het inschakelen van de stroomtoevoer wordt gecontroleerd of 
binnen de drie slagboomopeningen tenminste een 
veiligheidsinrichting door een voertuig of persoon werd 
gepasseerd. Tijdens de werking wordt het aantal naar tien 
slagboomopeningen verhoogd. 

Als de redelijkheidsproef mislukt, wordt de slagboom uit 
veiligheidsoverwegingen buiten werking gesteld. Op het scherm 
verschijnt de melding "Controle-inrichting ontbreekt". 

 

 
 

 

OPMERKING! 

De ingangsfunctie "Bijkomende bewaking" mag 
uitsluitend voor bijkomende bewakingsinrichtingen 
worden gebruikt. Er wordt bij de 
plausibiliteitscontrole geen rekening gehouden met 
de ingangsfunctie. Er moet altijd een controlelus 
aan de detectormodule of een testbare 
veiligheidsdetectiecel aan klemmen X11 en X20 
zijn aangesloten. 

 

 

Werkwijze bij mislukte 
plausibiliteitscontrole 

1. Oorzaak voor de mislukte plausibiliteitscontrole verhelpen. 

2. Reset van de slagboom uitvoeren.  Zie pagina 119, 
hoofdstuk 12.4. 
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9.4.3 Controlelus aansluiten 

 De controlelus sluit u aan de stekkermodule "Detector 1 (A-B)", 
klem A of B aan.  Zie pagina 132, hoofdstuk 16.1 "Elektrisch 
schakelplan". 

De parameters van de functie van de klemmen stelt u in het menu 
"Detector 1 (A-B)" in met de parameters "Mode A (Modus A)" of 
"Mode B (Modus B)".  Zie afzonderlijk document "Beschrijving 
stuurapparaten MGC en MGC Pro voor MHTMTM MicroDrive 
slagbomen". 
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Afb. 44: Controlelus aansluiten 

1 Stuurapparaat 
2 Aansluit inductielussen A 
3 Stekkermodule "Detector 1 (A-B)" 
4 Aansluit inductielussen B 
A Inductielussen A 
B Inductielussen B 

 

 
 

 

OPMERKING! 

Als vier inductielussen moeten worden gecon-
troleerd, kunt u een bijkomende stekkermodule met 
de functie "Detector" in het stuurapparaat steken. 
Deze stekkermodule meldt zich aan met "Detector 
2 (C-D)". Om een storing van de inductielussen 
onder elkaar uit te sluiten, raden wij u aan een 
stekkermodule in plaats van een externe detector 
te gebruiken. 
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9.4.4 Veiligheidsdetectiecel aansluiten en controleren 

Veiligheidsdetectiecel  
aansluiten 

De aansluitleidingen van zender en ontvanger van de veiligheids-
detectiecellen sluit u aan klemmen X11 en X20 aan. 

Standaard installeert MAGNETIC een brug tussen klemmen X11 
OUT en IN. Als een veiligheidsdetectiecel wordt aangesloten, moet 
de brug worden verwijderd.  

 Zie pagina 132, hoofdstuk 16.1 "Elektrisch schakelplan". 

 

Veiligheidsdetectiecel  
afstellen 

De ontvanger is aan de steunvoet en de zender aan de 
slagboombehuizing gemonteerd. Anders kan de ontvanger ook 
aan een tegenoverliggende slagboombehuizing gemonteerd zijn. 
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Afb. 45: Reflexolie gebruiken, hier afgebeeld voor het slagboomtype  
"Access/Parking" 

1 Ontvanger bedekt met reflexolie 
2 Reflexfolie 
3 Zender 

 

 1. Tussen zender en ontvanger mag zich geen enkel voorwerp 
bevinden. De lichtweg moet vrij zijn. 

2. Stroomtoevoer inschakelen. 

3. De groene LED's op de zender en ontvanger moeten 
oplichten. 



Slagboom MHTMTM MicroDrive Access en Parking 

 Elektrische aansluiting 

 

 

5815,5001NL / Versie 03  93 
 

 4. Ontvanger naar de zender richten. Evt. de bijgevoegde 
reflexfolie als instellingshulp voor de ontvanger houden.  
Bij een correcte afstelling licht de gele LED op de ontvanger 
op. Ontvanger als volgt afstellen: 

 Bevestigingsschroeven van de steunvoet een klein beetje 
losmaken. 

 Steunvoet zover draaien tot de gele LED op de ontvanger 
oplicht. 

 Bevestigingsschroeven van de steunvoet aanspannen. 

 5. Reflexfolie in de slagboombehuizing bewaren. 

 

Werking veiligheidsdetectiecel  
controleren 

Om de werking te contoleren houdt u een voorwerp in de lichtweg 
tussen zender en ontvanger. 

De volgende punten moeten worden voldaan: 

 De gele LED op de ontvanger moet uitdoven. 

 De slagboom kan niet worden gesloten. 

 

9.4.5 Noodopeningscontacten aansluiten 

Brandweerschakelaars, noodopeningscontacten, etc. sluit u aan de 
ingang "Open high priority (Openen bovengeschikt)" aan. Van 
zodra een signaal bij deze ingang aankomt, opent de slagboom. 
Zolang het signaal actief is, kan de slagboom niet worden 
gesloten.  

 Zie pagina 132 "Elektrisch schakelplan".  
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9.4.6 Digitale ingangen 

Technische gegevens  Zie pagina 36, hoofdstuk 4.4. 

 

Vrij parametriseerbare en vast 
toegewezen ingangsfuncties 

 

 

OPMERKING! 

Bij slagbomen met een stuurapparaat MGC-pro zijn 
de functies van de digitale ingangen vrij 
parametriseerbaar. Het stuurapparaat MGC-pro is 
bij de volgende types ingebouwd: 

– Access Pro, Access Pro L, Access Pro H,  
Access Select en Access Select L 

– Parking Pro en Parking Select 

Bij de overige slagbomen is het stuurapparaat 
MGC ingebouwd. Hier zijn de functies van de 
ingangen vast toegewezen.  
 Voor de parameterinstelling van de ingangen zie 
afzonderlijk document "Beschrijving stuurapparaten 
MGC en MGC Pro voor MHTMTM MicroDrive 
slagbomen". 

 

 

Fabrieksinstelling 
 

Klem Beschrijving Functie 

IN1 Ingang 1 Openen ondergeschikt 

IN2 Ingang 2 Openen ondergeschikt 

IN3 Ingang 3 Openen met 
impulsopslag 

IN4 Ingang 4 Openen bovengeschikt 

IN5 Ingang 5 Externe openingslussen 
uitrit 

IN6 Ingang 6 Sluiten 

IN7 Ingang 7 Sluiten 

IN8 Ingang 8 Boomcontact 

Tabel 21: Fabrieksinstelling "Digitale ingangen" 
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9.4.7 Digitale uitgangen en uitgangsrelais 

Technische gegevens  Zie pagina 36, hoofdstuk 4.4. 

 

Vrij parametriseerbare en vast 
toegewezen uitgangsfuncties 

 

 

OPMERKING! 

Bij slagbomen met een stuurapparaat MGC-pro zijn 
de functies van de uitgangen vrij 
parametriseerbaar. Het stuurapparaat MGC-pro is 
bij de volgende types ingebouwd: 

– Access Pro, Access Pro L, Access Pro H,  
Access Select en Access Select L 

– Parking Pro en Parking Select 

Bij de overige slagbomen is het stuurapparaat 
MGC ingebouwd. Hier zijn de functies van de 
uitgangen vast toegewezen.  
 Voor de parameterinstelling van de uitgangen 
zie afzonderlijk document "Beschrijving 
stuurapparaten MGC en MGC Pro voor MHTMTM 
MicroDrive slagbomen". 

 

 

Fabrieksinstelling 
 

Klem Beschrijving Functie 

DO1 Digitale uitgang 1 Boomvergrendeling 

DO2 Digitale uitgang 2 Doorrij-impuls 

DO3 Digitale uitgang 3 Signaallamp A 

DO4 Digitale uitgang 4 Signaallamp B 

NO1 Relais 1 Geopend 

NO2 Relais 2 Gesloten 

NO3 Relais 3 Fout 

NO4/NC4 Relais 4 Lus actief A 

NO5/NC5 Relais 5 Lus actief B 

NO6/NC6 Relais 6 Signaallamp C 

Tabel 22: fabrieksinstelling "Digitale uitgangen" en "Relaisuitgangen" 
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9.5 Elektrische aansluiting controleren 

 Na de elektrische installatie van de slagboom moeten de volgende 
punten worden gecontroleerd: 

 Zijn de volgende elektrische beschermvoorzieningen 
geïnstalleerd: afsluitbare 2-polige hoofdschakelaar, 
slagpenzekering en aardlekschakelaar? 

 Is de netleiding aan de aansluitklemmen in overeenstemming 
met hoofdstuk 9.3 aangesloten? 

 Zijn de inductielussen in overeenstemming met het elektrisch 
schakelplan aangesloten? 

 Zijn de veiligheidsdetectiecellen in overeenstemming met het 
elektrisch schakelplan aangesloten? 

 Zijn de stuurleidingen in overeenstemming met het elektrisch 
schakelplan aangesloten? 

 Zijn alle afdekkingen van de slagboombehuizing vakkundig 
gemonteerd? 
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10 Ingebruikneming en bediening 

10.1 Veiligheid 

 Zie ook veiligheidsvoorschriften pagina 16, hoofdstuk 2.6 
Werkveiligheid en bijzondere gevaren. 

Algemeen 
 

 WAARSCHUWING 

 

Verwondingsgevaar door niet-voorgeschreven 
ingebruikstelling en bediening! 

Een niet-voorgeschreven ingebruikneming en 
bediening kan tot zware of levensgevaarlijke 
verwondingen leiden. 

Daarom: 

– De ingebruikneming en bediening mag 
uitsluitend door vaklui, resp. elektrovaklui 
worden uitgevoerd. 

– Neem het werkingsbereik van de slagboom 
altijd in acht. 

– Voor het begin van de werken verzekeren, dat 
alle behuizingsafdekkingen correct zijn 
gemonteerd. 

 
 

Winsterktes boven 10 beaufort 
 

 WAARSCHUWING 

 

Verwondingsgevaar door afbrekende 
slagboomen bij hoge windkracht! 

Bij een windkracht van boven de 10 beaufort kan 
de slagboom door de windbelasting afbreken, wat 
tot zware verwondingen kan leiden. 

Bij stormwaarschuwingen boven de 10 beaufort 
daarom: 

– Slagboom demonteren of door geschikte 
maatregelen beveiligen.  

– Bedrijf van de slagboominstallatie stopzetten. 
 

 

Persoonlijke beschermuitrusting Bij de ingebruikstelling moet de volgende beschermuitrusting 
worden gedragen: 

 Arbeidskledij 

 Beschermhandschoenen 

 Veiligheidsschoenen 

 Beschermhelm. 
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10.2 Ingebruikneming 

Controle voor de  
eerste ingebruikneming 

De volgende controles voor het eerste ingebruikneming uitvoeren: 

 Controleren of de transportbescherming werd verwijderd. 

 Elektrische aansluiting controleren. 

 Positie van de slagboom controleren. 

 Compensatieveren van het hefboomsysteem controleren en 
evt. afstellen. 

 

Controle tijdens de  
eerste ingebruikneming 

De volgende controles tijdens het eerste ingebruikneming 
uitvoeren: 

 Programmamodus controleren.  Zie afzonderlijk document 
"Beschrijving stuurapparaten MGC en MGC Pro voor MHTMTM 
MicroDrive slagbomen", hoofdstuk "Programmamodus 
selecteren". 

 Ingestelde parameters in verbinding met de bekabeling 
controleren. 

 Arbeidsfrequentie van de inductielussen controleren en 
instellen.  Zie afzonderlijk document "Beschrijving 
stuurapparaten MGC en MGC Pro voor MHTMTM MicroDrive 
slagbomen", hoofdstuk "Detector 1 (A-B)". 

 Functie van de slagboom, inductielussen, 
veiligheidsdetectiecellen en signaalgevers controleren.  
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10.3 Slagboom in- en uitschakelen 

 
 

LET OP 

 

Een te vroeg inschakelen van de netstroom na 
het uitschakelen kan tot schade aan het 
apparaat leiden! 

Daarom: 

– Na het uitschakelen van de netstroom minstens 
10 seconden wachten voor u de netstroom 
opnieuw inschakelt. 
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Afb. 46: Slagboom in- en uitschakelen 

1 2-polige uitschakelaar 
 

Inschakelen 1. Kap van de slagboombehuizing verwijderen. 

2. Deur van de slagboombehuizing verwijderen. 

3. Slagboom via de 2-polige uitschakelaar inschakelen. 

4. Afhankelijk van de instelling in het menu "Aanloopgedrag" 
gaat de slagboom langzaam naar de bovenste eindpositie 
(referentierit) of blijft hij staan.  

5. Deur monteren. 

6. Kap monteren en vergrendelen. 

 

Uitschakelen 1. Kap van de slagboombehuizing verwijderen. 

2. Deur van de slagboombehuizing verwijderen. 

3. Slagboom via de 2-polige uitschakelaar uitschakelen. 

4. Afhankelijk van de instelling van de compensatieveren van het 
hefboomsysteem en de instelling in het menu 
"Stroomuitvalgedrag" opent of sluit de slagboom.  Zie 
pagina 76, hoofdstuk 8.14 en afzonderlijk document 
"Beschrijving stuurapparaten MGC en MGC Pro voor MHTMTM 
MicroDrive slagbomen", hoofdstuk "Stroomuitvalgedrag". 

5. Deur monteren. 

6. Kap monteren en vergrendelen. 
 



Slagboom MHTMTM MicroDrive Access en Parking 

Ingebruikneming en bediening  

 

 

100  5815,5001NL / Versie 03 
 

 

10.4 Slagboom manueel openen en sluiten 

 U kunt de slagboom uitsluitend in de modus "Service" manueel 
openen en sluiten. 
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Afb. 47: Serviceschakelaar 

1 Modus "Service" aan 
2 Modus "Service" uit 

 

 1. Voor de modus "Service" stelt u de schakelaar "Service" om. 
De LED licht rood op. De achtergrondverlichting van het 
scherm knippert. 

2. Een van de volgende functies uitvoeren: 

 Toets linksmidden  indrukken: Slagboom manueel 
openen. 

 Toets rechtsmidden indrukken: Slagboom manueel 
sluiten. 

3. Schakelaar "Service" omstellen. De LED moet groen 
oplichten. 

 

 
 

 

OPMERKING! 

Omwille van veiligheidsredenen wordt de eerste 
beweging van de slagboom na het wisselen van de 
programmamodus en servicemodus met een 
lagere snelheid uitgevoerd. 
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10.5 Slagboom tijdelijk buiten gebruik stellen 

Hoge windkracht 
 

 WAARSCHUWING 

 

Verwondingsgevaar door slagboom bij hoge 
windkracht! 

Wanneer de stroomtoevoer is uitgeschakeld is de 
slagboom niet meer veilig vergrendeld. Bij hoge 
windkracht kan de slagboom uit de eindpositie 
worden gedrukt. De bewegende slagboom kan tot 
zware verwondingen leiden. 

Daarom: 

– Slagboom verder van netstroom voorzien. 

– Evt. slagboom demonteren. 
 

 

Condenswater 
 

LET OP 

 

Bij uitgeschakelde netstroom is 
apparaatschade door condenswater mogelijk! 

Daarom: 

– Slagboom verder van netstroom voorzien. 
 

 

 Wordt de slagboom voor langere tijd buiten gebruik gesteld, gaat u 
als volgt tewerk: 

1. Slagboom uitschakelen.  Zie pagina 99, hoofdstuk 10.3. 

2. Evt. slagboom demonteren.  
 Zie pagina 122, hoofdstuk 13.3. 

3. Slagboom tegen corrosie en vervuiling beschermen. 

4. Slagboom inschakelen.  Zie pagina 99, hoofdstuk 10.3. 
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11 Reiniging en Onderhoud  

11.1 Veiligheid  

 Zie ook veiligheidsvoorschriften pagina 16, hoofdstuk 2.6 
Werkveiligheid en bijzondere gevaren. 

Algemeen 
 

 WAARSCHUWING 

 

Verwondingsgevaar door niet-voorgeschreven 
reiniging en onderhoud! 

Het niet-voorgeschreven reiniging en onderhoud 
kan tot zware of levensgevaarlijke verwondingen 
leiden. 

Daarom: 

– Alle reinigings- en onderhoudswerken mogen 
uitsluitend door vaklui, resp. elektrovaklui 
worden uitgevoerd. 

– Voor het begin van de werken voor voldoende 
montagevrijheid zorgen. 

– Zorg voor orde en properheid op de 
montageplaats! Los op elkaar staande of 
rondslingerende bouwonderdelen en werktuigen 
zijn ongevalbronnen. 

– Voor het einde van de onderhoudswerken dient 
u ervoor te zorgen dat alle deksels correct zijn 
gemonteerd. 

– Draag een beschermhelm.  
 

Persoonlijke beschermuitrusting Bij onderhoudswerken de volgende beschermuitrusting dragen: 

 Arbeidskledij 

 Beschermhandschoenen 

 Veiligheidsschoenen 

 Beschermhelm. 
 

 
 

Keuringsboekje Bij slagboomen, waarbij personenverkeer niet kan worden 
verbonden, moet een keuringsboekje worden bijgehouden. 

Bij alle andere slagboomen moet niet verplicht een controleboekje 
worden bijgehouden. Wij raden u echter ook bij deze slagboomen 
aan, een controleboekje bij te houden om alle onderhoudswerken 
goed te documenteren. 
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11.2 Reiniging  

Het reinigingsinterval is feitelijk afhankelijk van de 
omgevingsvoorwaarden en het klimaat.  

Agressieve reinigings-  
en hulpmiddelen 

 

LET OP 

 

Apparaatschade mogelijk!  

Agressieve reinigings- en hulpmiddelen kunnen 
bouwonderdelen, elektrische kabels of de 
bekleding van de slagboom beschadigen of 
vernietigen. 

Daarom: 

– Geen reinigings- en hulpmiddelen met 
agressieve inhoudsstoffen gebruiken. 

 
 

11.3 Reiniging buitenzijde 

 Reinig de slagboombehuizing en de slagboom regelmatig. 

 

11.4 Slagboombehuizing van binnen reinigen 

 Reinigingswerken uitvoeren: 

1. Stroomtoevoer uitschakelen. Spanningsvrijheid beveiligen. 
Beveiligen tegen opnieuw inschakelen. 

 

GEVAAR! 

Levensgevaar door elektrische spanning! 

 Vocht en stof van spanningsvoerende onderdelen weghouden. 
Vocht of stof kunnen tot kortsluiting leiden. 

 Slagboombehuizing en slagboom niet met stoom- of 
hogedrukreiniger schoonmaken. 

 2. Vervuiling buiten op de slagboombehuizing en op de 
slagboom voorgeschreven met water met afwasmiddel en een 
doek verwijderen. Besturingsapparaten en elektrische 
onderdelen niet met vocht in contact brengen. 

3. Stof binnen de behuizing met een stofzuiger verwijderen. 

4. Na de reinigingswerken controleren dat alle voordien 
geopende afdekkingen vakkundig gesloten zijn en de 
veiligheidsvoorzieningen opnieuw functiebereik zijn. 
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11.5 Onderhoudsplan 

In de volgende hoofdstukken zijn de onderhoudswerken 
beschreven die voor een optimale en storingsvrije werking nodig 
zijn. 

Als bij regelmatige controles een verhoogde slijtage aan 
individuele onderdelen of functiegroepen wordt vastgesteld, moet 
de gebruiker de nodige onderhoudsintervallen aan de hand van de 
werkelijke slijtageverschijnselen verkorten. 

Voor vragen over de onderhoudswerken en -intervallen neemt u 
contact op met uw handelaar. Vervangonderdelen via uw 
handelaars of rechtstreeks bij de fabrikant aankopen. Adres, zie 
rekening, leveringsbon of achterzijde van deze handleiding. 

Interval Onderhoudswerk Uit te voeren door 

Visuele controle van de behuizing binnen en buiten 
op beschadiging en corrosie, evt. behuizing 
reinigen en lakschade herstellen. Corrosieschade 
herstellen. 

Vakman 

Visuele controle van de fundamentanker, de 
bevestigingsprofielen en het bevestigingsmateriaal 
op corrosie. Corrosieschade herstellen. 

Vakman 

Visuele controle van de slagboom op beschadiging 
en corrosie, evt. slagboom reinigen en lakschade 
herstellen. Corrosieschade herstellen. 

Vakman 

Visuele controle van aanbouwonderdelen, zoals 
steunvoet op schade en corrosie. 
Aanbouwonderdelen reinigen en lakschade 
herstellen. Corrosieschade herstellen. 

Vakman 

Maandelijks 

Indien voorhanden, lenzen en spiegels van de 
lichtgevende slagbomen controleren. 

Vakman 

Alle maandelijkse onderhoudswerken uitvoeren. Vakman 

Functie van de externe aardlekschakelaar 
controleren. 

Elektrovakman 

Bevestigingsschroeven van de slagboombehuizing 
op hun vaste zitting controleren, evt. schroeven 
aanspannen. 

Vakman 

Schroeven voor de bevestiging van de slagboom en 
de fles op hun vaste zitting controleren. Evt. 
schroeven aanspannen. 

Vakman 

Elke 6 maanden 

Schroeven van de aanbouwonderdelen, zoals 
steunvoet op hun vaste zitting controleren, evt. 
schroeven aanspannen. 

Vakman 
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Interval Onderhoudswerk Uit te voeren door 

Alle maandelijkse en halfjaarlijkse 
onderhoudswerken uitvoeren. 

Elektrovakman / 
vakman 

Mechaniek van de slagboom controleren. 

Veerinstelling van het hefboomsysteem controleren. 

Positie van de slagboom controleren. 

Visuele controle van de inductielussen en van de 
rijbaan in de buurt van de lussen op schade. 

Functie van de inductielussen controleren.  Zie 
afzonderlijk document "Beschrijving stuurapparaten 
MGC en MGC Pro voor MHTMTM MicroDrive 
slagbomen", hoofdstuk "Detector 1 (A-B)". 

Inductielussen controleren. Doorgangsweerstand, 
isolatieweerstand en inductiviteit van de 
inductielussen meten.  Zie pagina 58. 

Indien beschikbaar, functie van de bijkomende 
veiligheidsvoorzieningen, zoals vb. detectiecellen 
controleren. 

Functie van de slagboom controleren. 

Vergrendeling van de slagboom in de positie 
"gesloten" controleren. 

Bij slagbomen met actieve functie 
"Verkeerslichtvoorijling" de 
waarschuwingsvoorziening controleren. 

Elektrische kabels op schade controleren. 

Elektrische aansluitingen op hun vaste zitting 
controleren. 

Elke 12 maanden 

Borden of zelfklevers op hun volledigheid en 
leesbaarheid controleren. 

MHTM MicroDrive  
servicevakman 

Tabel 23: Onderhoudsplan 
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12 Storingen  

In de hiernavolgende hoofdstukken zijn mogelijke storingen en 
maatregelen om deze storingen op te heffen, beschreven. 

Neem contact op met uw handelaar bij een storing die niet omwille 
van de volgende beschrijving kan worden verholpen. 
Vervangonderdelen via uw handelaars of rechtstreeks bij de 
fabrikant aankopen. Adres, zie rekening, leveringsbon of 
achterzijde van deze handleiding. 

 

12.1 Veiligheid  

 Zie ook veiligheidsvoorschriften pagina 16, hoofdstuk 2.6 
Werkveiligheid en bijzondere gevaren. 

Algemeen 
 

 WAARSCHUWING 

 

Verwondingsgevaar door niet-voorgeschreven 
zoeken naar en oplossen van storingen! 

Het niet-voorgeschreven zoeken naar en oplossen 
van storingen kan tot zware of levensgevaarlijke 
verwondingen leiden. 

Daarom: 

– Alle werken voor het zoeken naar en  
oplossen van problemen mogen uitsluitend door 
vaklui, resp. elektrovaklui worden uitgevoerd. 

– Mogelijke bewegingen van de slagboom 
observeren. Een foutieve besturing kan tot 
onvoorziene bewegingen van de slagboom 
leiden. 

– Voor het begin van de werken voor voldoende 
montagevrijheid zorgen. 

– Zorg voor orde en properheid op de 
montageplaats! Los op elkaar staande of 
rondslingerende bouwonderdelen en werktuigen 
zijn ongevalbronnen. 

– Bij beschadigde onderdelen, zoals vb. de 
slagboom, dient u de slagboom buiten gebruik 
te stellen. 

– Voor de storing is opgelost, dient u ervoor te 
zorgen dat alle deksels correct zijn gemonteerd.  
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Verwondingsgevaar na  
blikseminslag 

 

 WAARSCHUWING 

 

Verwondingsgevaar door volledige uitval of 
foutieve functioneren van de slagboom na een 
blikseminslag in de slagboom! 

Een blikseminslag in de slagboom kan leiden tot 
het volledig uitvallen of het foutief functioneren van 
de slagboom. Het foutief functioneren kan een on-
verwachte verhouding van de slagboom tot gevolg 
hebben en zo tot zware verwondingen leiden! 

Daarom: 

– Na een blikseminslag in de kast, de kast door 
een elektrovakman op schade en functioneren 
laten controleren. Slagboom evt. repareren. 

– Mogelijke bewegingen van de slagboom 
observeren. Een foutieve besturing kan tot 
onvoorziene bewegingen van de slagboom 
leiden.  

 
 

12.2 Storingstabel – storingen slagboom 

 Voor de vereisten van de MHTM MicroDrive servicevakman zie 
pagina 15, hoofdstuk 2.4.1. 

 

Storing: Scherm is moeilijk of helemaal niet leesbaar. 

Mogelijke oorzaken Storing verhelpen Verholpen door 

Schermcontrast te helder of te donker 
ingesteld. 

Schermcontrast corrigeren.  Zie 
afzonderlijk document "Beschrijving 
stuurapparaten MGC en MGC Pro 
voor MHTMTM MicroDrive 
slagbomen", hoofdstuk 
"Schermcontrast instellen". 

Elektrovakman 

 

Storing: Slagboom buiten werking. Op het scherm verschijnt de 
melding "Controleinrichting ontbreekt". 

Mogelijke oorzaken Storing verhelpen Verholpen door 

Er is geen controlelus aan de 
stekkermodule "Detector" noch 
veiligheidsdetectiecel aan klemmen 
X11 en X20 aangesloten. 

Sluit een controlelus of 
veiligheidsdetectiecel aan.  
 Zie pagina 132, hoofdstuk 16.1. 

Elektrovakman 

Veiligheidsinrichting defect Veiligheidsinrichting vervangen. Elektrovakman 
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Storing: Slagboom opent niet. 

Mogelijke oorzaken Storing verhelpen Verholpen door 

Stroomtoevoer is niet ingeschakeld.  Stroomtoevoer inschakelen. 
 Stroomtoevoer controleren. 

Elektrovakman 

Er is een fout opgetreden. Er wordt 
een overeenkomstige foutmelding op 
het scherm weergegeven. 

Afhankelijk van de foutmelding de 
componenten, bekabeling, etc. 
controleren. 

MHTM MicroDrive  
servicevakman 

Stroomtoevoer is ingeschakeld. 
Scherm op het stuurapparaat licht 
niet op. 

Stuurapparaat defect. Stuurapparaat 
vervangen. Service contacteren. 

MHTM MicroDrive  
servicevakman 

Sluitsignaal wordt gegeven. Sluitsignaal verwijderen. Elektrovakman 

Te hoge aanspreekgevoeligheid van 
de lus ingesteld. 

Responsiefactor van de lus 
controleren en evt. corrigeren. 

MHTM MicroDrive  
servicevakman 

 

Storing: Slagboom opent niet volledig. 

Mogelijke oorzaken Storing verhelpen Verholpen door 

Veerspanning van de 
compensatieveren van het 
hefboomsysteem te zwak ingesteld 
voor het gewicht van de slagboom. 

Compensatieveren opnieuw afstellen. 
 Zie pagina 76, hoofdstuk 8.14. 

MHTM MicroDrive  
servicevakman 

 

Storing: Slagboom sluit niet. Op het scherm verschijnt de melding 
"Wachten op vrijgave". 

Mogelijke oorzaken Storing verhelpen Verholpen door 

De melding verschijnt na het 
inschakelen van de stroomtoevoer, 
na het herstel van de stroom en na 
een reset. 

De vrijgave kan volgen door een 
extern sluitsignaal of door op de 
linker bedientoets op het stuur-
apparaat te drukken.  Zie 
afzonderlijk document "Beschrijving 
stuurapparaten MGC en MGC Pro 
voor MHTMTM MicroDrive 
slagbomen", hoofdstuk 
"Opstartinstellingen". 

Gebruiker 
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Storing: Slagboom sluit niet. Op het scherm verschijnt de melding 
"Wachten op doorgang". 

Mogelijke oorzaken Storing verhelpen Verholpen door 

De melding verschijnt na het 
inschakelen van de stroomtoevoer, 
na het herstel van de stroom en na 
een reset. 

 Van zodra een voertuig doorrijdt, 
sluit de slagboom.  Zie 
afzonderlijk document 
"Beschrijving stuurapparaten 
MGC en MGC Pro voor MHTMTM 
MicroDrive slagbomen", hoofdstuk 
"Opstartinstellingen". 

 Melding via de linkertoets op de 
besturingseenheid annuleren. 

Gebruiker 

 

Storing: Slagboom sluit niet. Op het scherm staat:  

Mogelijke oorzaken Storing verhelpen Verholpen door 

Lus niet aangesloten. Lus aansluiten MHTM MicroDrive  
servicevakman 

Parameters van de detectormodus 
niet juist ingesteld. 

Parameters van de detectormodule 
controleren en evt. corrigeren.  Zie 
afzonderlijk document "Beschrijving 
stuurapparaten MGC en MGC Pro 
voor MHTMTM MicroDrive 
slagbomen", hoofdstuk "Menu 
detector 1 (A-B)". 

MHTM MicroDrive  
servicevakman 

Lus defect. Lus vervangen. MHTM MicroDrive  
servicevakman 

Overgangsweerstand aan de 
aansluitklemmen 

Aansluitkabels afsnijden, opnieuw 
isoleren en zonder adereindomhulsel 
aansluiten. 

MHTM MicroDrive  
servicevakman 
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Storing: Slagboom sluit niet. 

Mogelijke oorzaken Storing verhelpen Verholpen door 

Openingsbevel is ingeschakeld.  Openingsbevel verwijderen.  Elektrovakman 

Inductielus meldt bezet, hoewel er 
geen voertuig aanwezig is. 

 Lusfrequentie controleren en evt. 
corrigeren. 

 Lussen doormeten. 
Isolatieweerstand: > 1 MOhm 
Doorgangsweerstand:  
0,8 tot 2,5 Ohm 

Als de gemeten waarden van de 
aangegeven waarden afwijken, lus 
vervangen. 

MHTM MicroDrive  
servicevakman 

Kabelbrug tussen de klemmen X11 
IN en OUT ontbreekt. 

Als er geen veiligheidsdetectiecel is 
aangesloten, moet er tussen de 
klemmen X11 IN en OUT een 
kabelbrug worden geïnstalleerd.  
 Zie pagina 132, hoofdstuk 16.1. 

MHTM MicroDrive  
servicevakman 

Slagboom met Swing Away en 
automatisch herstel: Vertraging 
afwachten. 

Gebruiker 

Slagboom met Swing Away en 
manueel herstel: slagboom met de 
hand in de oorspronkelijke positie 
brengen. 

Gebruiker 

Slagboom met flens FLVB02: 
Slagboom monteren. 

Gebruiker 

Melding "Boomcontact actief": Aan de 
ingang "Boomcontact" werd een 
boomafworp vastgesteld. 

Slagboom zonder Swing Away: 
Slagboom vervangen. 

MHTM MicroDrive  
servicevakman 

 

Storing: Slagboom sluit niet onmiddellijk na de doorrit, maar pas 
na de openhoudtijd. 

Mogelijke oorzaken Storing verhelpen Verholpen door 

Openingsimpuls ligt te lang aan. Openingsimpuls met max. 1 seconde 
verkorten. 

Elektrovakman 

Controlelus reageert niet. Responsiefactor van de  
controlelus controleren. Instelling evt. 
corrigeren. 

MHTM MicroDrive  
servicevakman 
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Storing: Slagboom sluit niet volledig. 

Mogelijke oorzaken Storing verhelpen Verholpen door 

Veerspanning van de 
compensatieveren van het 
hefboomsysteem te sterk ingesteld 
voor het gewicht van de slagboom. 

Compensatieveren opnieuw afstellen.  
 Zie pagina 76, hoofdstuk 8.14. 

MHTM MicroDrive  
servicevakman 

Opslag werd herkend. Enkele seconden wachten, slagboom 
sluit wanneer er zich geen hindernis 
meer onder de slagboom bevindt. 

– 

 

Storing: Slagboom sluit, hoewel een voertuig op de controlelus 
staat. 

Mogelijke oorzaken Storing verhelpen Verholpen door 

In het menu "Detector 1 (A-B)" voor 
de parameter "Modus A" of "Modus 
B" werd de optie "Controle" niet 
geselecteerd. 

Optie "Controle" selecteren. MHTM MicroDrive  
servicevakman 

Afkoppelingshoek niet juist ingesteld. Afkoppelingshoek controleren en 
corrigeren. 

MHTM MicroDrive  
servicevakman 

Te lage aanspreekgevoeligheid van 
de lus ingesteld. 

Responsiefactor van de lus 
controleren en evt. corrigeren. 

MHTM MicroDrive  
servicevakman 

Ongunstige lusgeometrie 
geïnstalleerd. 

Geschikte lusgeometrie installeren. MHTM MicroDrive  
servicevakman 

Storende invloeden van de lussen 
door externe lusdetectoren of andere 
slagbomen in de buurt. 

Arbeidsfrequentie van de lussen 
controleren en evt. corrigeren 

MHTM MicroDrive  
servicevakman 

Veiligheidsdetectiecel niet correct 
aangesloten of defect. 

Werking van de veiligheidsdetectiecel 
controleren. 

MHTM MicroDrive  
servicevakman 

Signaallamp, zoals vb. rood-/groen-
verkeerslicht installeren en 
verkeerslichtvoorlooptijd instellen. 

MHTM MicroDrive  
servicevakman 

Foutief gedrag van de gebruiker, vb. 
in sluitende slagboom gereden of met 
een ander voertuig achtergereden. 

Waarschuwingsborden opknappen. Gebruiker 

 

Storing: Menupunten van de steekmodule, zoals vb. "Detector 1 
(A-B) worden weergegeven maar kunnen niet worden bediend. 

Mogelijke oorzaken Storing verhelpen Verholpen door 

De SW-versie van de steekmodule is 
lager dan 0.10. De SW-versie wordt 
in het respectievelijk menu in het 
submenu "Informatie" weergegeven. 

 Steekmodule met een SW-versie 
vanaf 0.10 gebruiken. 

 Update naar SW-versie 0.12 
uitvoeren. 

MHTM MicroDrive  
servicevakman 
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Storing: De menutaal van een steekmodule is Engels, hoewel een 
andere taal werd ingesteld. 

Mogelijke oorzaken Storing verhelpen Verholpen door 

De SW-versie van de steekmodule is 
01.10. De SW-versie wordt in het 
respectievelijk menu in het submenu 
"Informatie" weergegeven. 

Update naar SW-versie 0.12 
uitvoeren. 

MHTM MicroDrive  
servicevakman 

 

12.3 Gebeurtenis-, waarschuwings- en storingsmeldingen op het display 

 Het stuurapparaat maakt een onderscheid tussen gebeurtenissen, 
waarschuwingen en fouten. Er wordt een overeenkomstige 
melding op het scherm weergegeven. 

 

Gebeurtenismeldingen "INFO" Gebeurtenismeldingen stellen u op de hoogte van gebeurtenissen, 
zoals vb. "Omschakeling naar batterijbedrijf". De slagboom loopt 
opnieuw normaal. Gebeurtenismeldingen hebben geen invloed op 
de uitgangen van het stuurapparaat. 

 

Waarschuwingsmeldingen 
"WARNING" 

Storingen die door het stuurapparaat zelf kunnen worden 
teruggezet, worden als waarschuwingen weergegeven. Het bedrijf 
van de slagboom wordt niet of slechts kortstondig beïnvloed.  

Als voor een uitgang aan het stuurapparaat de functie 
"Waarschuwing" werd gekozen, wordt deze uitgang bij een actieve 
waarschuwing gedeactiveerd (Fail safe). 

 

Foutmeldingen "ERROR" Storingen die niet door het stuurapparaat kunnen worden 
teruggezet, worden als fout weergegeven. De slagboom wordt 
buiten bedrijf geplaatst.  

Als voor een uitgang aan het stuurapparaat de functie "Fout" werd 
gekozen, wordt deze uitgang bij actieve waarschuwingen 
gedeactiveerd (Fail safe). 

Opdat de slagboom opnieuw in gebruik kan worden genomen, 
moet de fout door een MHTM MicroDrive servicevakman worden 
verholpen en een reset in overeenstemming met hoofdstuk 12.4  
worden uitgevoerd.  
 Voor de vereisten van de MHTM MicroDrive servicevakman zie 
pagina 15, hoofdstuk 2.4.1. 

 

 
 

 

TIP! 

Bij enkele meldingen probeert het stuurapparaat de 
oorzaak voor de melding zelf terug te zetten. Als de 
poging succesvol was, wordt de melding als 
WARNING weergegeven. Als de poging is mislukt, 
wordt de melding als ERROR weergegeven. 
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12.3.1 Gebeurtenis-, waarschuwings- en foutmeldinge – Besturingslogica 
(besturingseenheid) 

Nummer Betekenis Mogelijke oorzaak Storing verhelpen 

FF01 
WARNING 

Fout slagboom-
mechaniek 

De eerste sluitbeweging kon 
niet volledig worden uitgevoerd. 

 Evt. hindernis onder de 
slagboom verwijderen. 

 Slagboommechaniek 
controleren. 

 Veerinstelling van de 
compensatieveren 
controleren. 

FF02 
WARNING 

Detector 
controlesignaal 

Communicatie tussen 
besturingslogica en 
detectormodule gestoord. 

 Reset uitvoeren.  
 Zie pagina 119,  
hoofdstuk 12.4. 

 Steekcontacten controleren. 
 Steekcontacten met 

reinigingsalcohol reinigen. 
ESD-voorzorgsmaatregelen 
in acht nemen. 

 Stuurapparaat vervangen. 

Er is geen controlelus aan de 
detectormodule noch veilig-
heidsdetectiecel aan klemmen 
X11 en X20 aangesloten. 

Sluit een controlelus of 
veiligheidsdetectiecel aan.  
 Zie pagina 132, hoofdstuk 
16.1. 

Veiligheidsinrichting defect Veiligheidsinrichting vervangen. 

FF03 
ERROR 

Controle-inrichting 
ontbreekt 

Instellingen van de gevoeligheid 
in het menu "Detector" te laag. 
Niet alle voertuigen worden 
herkend. 

Gevoeligheid wijzigen.  
 Zie afzonderlijk document 
"Beschrijving stuurapparaten 
MGC en MGC Pro voor 
MHTMTM MicroDrive 
slagbomen", hoofdstuk 
"Detector 1 (A-B)". 

FF04 
ERROR 

Slagboom te snel Veerspanning van de 
compensatieveren van het 
hefboomsysteem te zwak 
ingesteld voor het gewicht van 
de slagboom. 

 Compensatieveren opnieuw 
afstellen.  Zie pagina 76, 
hoofdstuk 8.14. 

 Evt. service contacteren. 
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Nummer Betekenis Mogelijke oorzaak Storing verhelpen 

FF05 
WARNING 

Boomcontact / 
Swing-Away actief 

Aan de ingang "Boomcontact" 
werd een boomafworp 
vastgesteld. 

 Slagboom met Swing Away 
en automatisch herstel: 
vertraging afwachten. 

 Slagboom met Swing Away 
en manueel herstel: slag-
boom met de hand in de 
oorspronkelijke positie 
brengen. 

 Slagboom zonder Swing 
Away: Slagboom vervangen.

 Evt. in het menu "Boom 
contact settings" de optie 
"Off" selecteren. 

 Bekabeling controleren. 

FF06 
WARNING 

Vandalisme De slagboom werd ofwel uit de 
laagste eindtoestand 
opgeheven of bij het sluiten 
gestopt. 

In gesloten positie controleren, 
of het hefboomsysteem 
vergrendelt. 

FF07 
INFO 

Batterij back-up 
actief 

De slagboom wordt via de 
batterij back-up van stroom 
voorzien. 

Stroomvoorziening controleren 
en opnieuw herstellen. 

FF08 
INFO 

Netbedrijf opnieuw 
actief na 
batterijbedrijf 

De slagboom wordt opnieuw via 
de stroomspanning van stroom 
voorzien. 

– 

FF09 
INFO 

Verminderde 
openingshoek 

Bij enkele slagboomtypes kan 
de openingshoek via 
accessoires mechanisch 
worden beperkt. De benodigde 
parameteraanpassingen voert 
het stuurapparaat automatisch 
uit. 

Melding verschijnt, hoewel 
openingshoek niet mechanisch 
werd beperkt. 
 Hindernis verwijderen om te 

verzekeren dat het 
hefboomsysteem in beide 
eindstanden kan 
vergrendelen. 

FF30 
WARNING 

Opslag-herkenning Een opslag werd door de 
ingang "Ext. impact detection 
(Externe opslagcontact)" 
herkend. 

 Enkele seconden wachten. 
Slagboom sluit wanneer er 
zich geen hindernis meer 
onder de slagboom bevindt. 

 Als er zich geen hindernis 
onder de slagboom bevindt, 
ingang, vb. contactlijst 
controleren. 

3120 
ERROR 

Netspannings-
schommelingen 

Kortstondige netuitval werd 
herkend 

 Stroomtoevoer/netkwaliteit 
controleren 
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Nummer Betekenis Mogelijke oorzaak Storing verhelpen 

5530 
ERROR 

EEPROM 
controlesom 

Controlesom van de parameter 
niet correct 

 Paameters naar 
fabrieksinstelling 
terugzetten.  
 Zie afzonderlijk document 
"Beschrijving stuurapparaten 
MGC en MGC Pro voor 
MHTMTM MicroDrive 
slagbomen", hoofdstuk 
"Fabrieksinstellingen". 

 Evt. service contacteren. 

6000 
ERROR 

Module-updatefout Een firmware-update werd niet 
correct uitgevoerd. 

 Besturingsapparaat opnieuw 
opstarten. 

 Als de fout nog steeds 
aanwezig is, dient u de 
update via de servicemodule 
opnieuw worden uitgevoerd. 

6102 
ERROR 

Softwarefout 
systeembus 

Er is een communicatiefout in 
de besturing. 

 FW-versies van alle 
steekmodules controleren. 
Evt. update via 
servicemodule uitvoeren. 

 Als alle FW-versies up to 
date zijn, contacteert u de 
service. 

6105 
ERROR 

Fout tijdens  
homing 

De slagboom kon geen 
referentierit uitvoeren. 

 Motorcommunicatie 
controleren. 

 Mechaniek controleren. 
 Reset uitvoeren.  

 Zie pagina 119,  
hoofdstuk 12.4. 

8130 
WARNING 

Knooppunt-controle De communicatie met een 
stekkermodule werd 
onderbroken. 

 Controleer of alle verbonden 
modules in het hoofdmenu 
zijn opgelijst. 

 Reset uitvoeren.  
 Zie pagina 119,  
hoofdstuk 12.4. 

 Evt. service contacteren. 

Tabel 24: Gebeurtenis-, waarschuwings- en storingsmeldingen – besturingslogica (besturingseenheid) 
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12.3.2 Gebeurtenis-, waarschuwings- en foutmeldinge – Motor GW 

Nummer Betekenis Mogelijke oorzaak Storing verhelpen 

2220 
WARNING 

Overstroom Overstroom werd herkend  Waarschuwing kan samen 
met een opslag optreden. 

 Als er geen opslag heeft 
plaatsgevonden, bekabeling 
controleren. 

 Evt. service contacteren. 

3211 
WARNING 

Overspanning Overspanning werd herkend  Waarschuwing kan samen 
met een opslag optreden. 

 Als er geen opslag heeft 
plaatsgevonden, bekabeling 
controleren. 

 Evt. service contacteren. 

3221 

WARNING 

Onderspanning Onderspanning werd herkend De melding kan bij een opslag 
onder de afkoppelingshoek 
optreden. 
 Controleer, of een opslag 

onder de afkoppelingshoek 
is opgetreden. 

   Er is geen opslag aanwezig. 
 Bekabeling controleren. 
 Controleer, of de 24 V DC-

stroomvoorziening 
overbelast is. Bijkomende 
verbruikers via een 
afzonderlijk netdeel van 
stroom voorzien. 

 Veerinstelling van de 
compensatieveren 
controleren. Evt. zware 
aanbouwonderdelen van de 
slagboom verwijderen. 

 Evt. service contacteren. 

4210 
WARNING 

Oververhitting Een te hoge temperatuur werd 
herkend. 

 Motortemperatuur via 
display controleren. De 
temperatuur moet onder de 
100 °C liggen.  
 Zie afzonderlijk document 
"Beschrijving stuurapparaten 
MGC en MGC Pro voor 
MHTMTM MicroDrive 
slagbomen", hoofdstuk 
"Motorsnelh. (Gateway)". 

 Evt. service contacteren. 
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Nummer Betekenis Mogelijke oorzaak Storing verhelpen 

4220 
WARNING 

Derating-fout De vermogensopname van de 
motor wordt verlaagd om een 
verdere verhoging van de 
temperatuur te voorkomen. 

 Verboden annexen 
verwijderen. 

 Veerinstelling van de 
compensatieveren 
controleren. 

 Slagboomsnelheid verlagen. 
 Evt. service contacteren. 

FF30 
WARNING 

Opslagher-kenning Stroomverhoging en 
toerentalafwijking 

 Veiligheidsinrichtingen 
controleren. 

 Menu "Afkoppelingshoek" 
aanpassen.  
 Zie afzonderlijk document 
"Beschrijving stuurapparaten 
MGC en MGC Pro voor 
MHTMTM MicroDrive 
slagbomen", hoofdstuk " 
Afkoppelingshoek". 

 Instelling van de parameter 
"Gevoeligheid" controleren 
en evt. aanpassen.  Zie 
afzonderlijk document 
"Beschrijving stuurapparaten 
MGC en MGC Pro voor 
MHTMTM MicroDrive 
slagbomen", hoofdstuk 
"Opslaginstellingen". 

 Als er geen opslag op een 
hindernis/voertuig heeft 
plaatsgevonden, 
veerinstelling van de 
compesnatieveren en 
mechaniek controleren. 

7510 
ERROR 

Motorcommuni-
catiefout 

Communicatie tussen motor en 
besturing gestoord en 
onderbroken 

 Bekabeling controleren. 
 Evt. service contacteren. 

FF32 
ERROR 

HW-enable-test 
mislukt 

– Service contacteren. 

FF33 
ERROR 

LS-test mislukt Test van de 
veiligheidsdetectiecdel mislukt 

Detectiecel en 
detectiecelaansluiting 
controleren. 

FF36 
WARNING 

Motorreset 
Er wordt 
automatisch een 
homing uitgevoerd. 

Door een kortstondige 
overbelasting of een inbreuk 
van de stroomvoorziening van 
de motorcontroller werd een 
reset aan de motor geactiveerd.

Veerinstelling van de 
compensatieveren controleren. 
Evt. zware aanbouwonderdelen 
van de slagboom verwijderen. 

FF37 
ERROR 

Motorupdate 
mislukt 

Bij het actualiseren van de 
motorsoftware is een fout 
opgetreden 

 Reset uitvoeren.  
 Zie pagina 119,  
hoofdstuk 12.4. 

 Evt. service contacteren. 
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Nummer Betekenis Mogelijke oorzaak Storing verhelpen 

FF3A 
INFO 

Motorupdate werd 
uitgevoerd 

Melding dient als informatie – 

Tabel 25: Gebeurtenis-, waarschuwings- en storingsmeldingen – Motor GW 

 

12.3.3 Gebeurtenis-, waarschuwings- en foutmeldinge – Detector 

De waarschuwingsmeldingen "FF4B" en "FF4C" worden ook via de 
uitgangsfunctie "Fout" gemeld. 

Nummer Betekenis Mogelijke oorzaak Storing verhelpen 

FF4A 
ERROR 

Hardware error 
(Hardwarefout) 

Interne HW-functietest mislukt  Reset uitvoeren.  
 Zie pagina 119,  
hoofdstuk 12.4.. 

 Evt. service contacteren. 

FF4B 
WARNING 

Error loop A or C  
(Lusfout A of C) 

Kortsluiting of leegloop lus  
A of C 

 Lusfout verhlepen en 
synchronisatie uitvoeren. 

 Als er geen lus is 
aangesloten, in het menu 
"Detector" de optie "Inactive 
(Niet-actief)" kiezen. 

FF4C 
WARNING 

Error loop B or D 
(Lusfout B of D) 

Kortsluiting of leegloop lus  
B of D 

 Lusfout verhlepen en 
synchronisatie uitvoeren. 

 Als er geen lus is 
aangesloten, in het menu 
"Detector" de optie "Inactive 
(Niet-actief)" kiezen. 

Tabel 26: Gebeurtenis-, waarschuwings- en storingsmeldingen – Detector 

 

12.3.4 Gebeurtenis-, waarschuwings- en foutmeldinge – Alle modules 

Nummer Betekenis Mogelijke oorzaak Storing verhelpen 

6010 
WARNING 

Watchdog-reset SW-fout Evt. service contacteren. 

8110 
WARNING 

Bus-storing Waarschuwing Evt. service contacteren. 

8120 
WARNING 

Bus-HW-storing Waarschuwing  DIP-schakelaar naast 
service-interface controleren 
(stand ON) 

 Evt. apparaten aan service-
interface verwijderen. 

Tabel 27: Gebeurtenis-, waarschuwings- en storingsmeldingen – Alle modules 

 



Slagboom MHTMTM MicroDrive Access en Parking 

 Storingen 

 

 

5815,5001NL / Versie 03  119 
 

 

12.4 Reset van de slagboom uitvoeren 

 U reset het stuurapparaat als volgt: 

 Schakel de stroomtoevoer uit en na 10 seconden opnieuw in. 

of 

 Druk gedurende 5 seconden op beide middelste bedientoetsen 
op het scherm van het stuurapparaat. 

 

 
 

LET OP 

 

Apparaatschade door te korte 
schakelintervallen van de stroomtoevoer! 

Daarom: 

– Om apparaatschade te vermijden moet de 
stroom minstens 10 seconden lang 
uitgeschakeld blijven.  
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12.5 Slagboom bij stroomuitval sluiten of openen 

 Bij stroomuitval kan het gebeuren dat de slagboom zich in zijn 
onderste of bovenste dode punt bevindt, i.e. de slagboom kan niet 
meer probleemloos met de hand worden bewogen. In dit geval 
gaat u als volgt te werk: 

1. Kap van de slagboombehuizing verwijderen. 

2. Deur van de slagboombehuizing verwijderen. 

3. Met een werktuig recht in de overeenkomstige werktuigboring 
duwen. De hefboomarm wordt uit het onderste dode punt 
gedrukt. 

 Bovenste werktuigboring om de slagboom te openen 

 Onderste werktuigboring om de slagboom te sluiten 

4. Evt. deur monteren. 

5. Evt. kap monteren en vergrendelen. 
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Afb. 48: Bovenste en onderste werktuigboring 

1 Bovenste werktuigboring om de slagboom te openen 
2 Onderste werktuigboring om de slagboom te sluiten 

 



Slagboom MHTMTM MicroDrive Access en Parking 

 Herstelling 

 

 

5815,5001NL / Versie 03  121 
 

 

13 Herstelling 

13.1 Veiligheid  

 Zie ook veiligheidsvoorschriften pagina 16, hoofdstuk 2.6 
Werkveiligheid en bijzondere gevaren. 

Algemeen 
 

 WAARSCHUWING 

 

Verwondingsgevaar bij niet-voorgeschreven 
herstelling! 

Een niet-voorgeschreven herstelling kan tot zware 
of levensgevaarlijke verwondingen leiden. 

Daarom: 

– Alle herstellingswerken mogen uitsluitend door 
geautoriseerde MHTM-servicevaklui worden 
uitgevoerd.  

– Voor het begin van de werken voor voldoende 
montagevrijheid zorgen. 

– Zorg voor orde en properheid op de 
montageplaats! Los op elkaar staande of 
rondslingerende bouwonderdelen en werktuigen 
zijn ongevalbronnen. 

– Uitsluitend originele vervangonderdelen of door 
MAGNETIC toegelaten vervangonderdelen 
gebruiken. Vervangonderdelen via uw 
handelaars of rechtstreeks bij de fabrikant 
aankopen. Adres, zie rekening, leveringsbon of 
achterzijde van deze handleiding. 

– Na het afsluiten van de herstellingsweken dient 
u ervoor te zorgen dat alle deksels correct zijn 
gemonteerd.  

 

Stroomtoevoer uitschakelen 
 

 WAARSCHUWING 

 

Verwondingsgevaar en gevaar voor materiële 
schade bij het uitschakelen van de 
stroomtoevoer van de slagboom! 

Als de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en de 
slagboom is gedemonteerd, kan dit tot materiële 
schade aan het aandrijfsysteem en in het 
hefboomsysteem en tot lichte en ernstige 
verwondingen leiden. 

Daarom: 

– Slagboom uitsluitend uitschakelen als de 
slagboom ofwel is gedemonteerd of de veren 
van het hefboomsysteem zijn ontspannen. De 
flens staat loodrecht.   
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Persoonlijke beschermuitrusting Bij reparatie de volgende beschermuitrusting dragen: 

 Arbeidskledij 

 Beschermhandschoenen 

 Veiligheidsschoenen 

 Beschermhelm. 

 

13.2 Vervangonderdelen  

 
 

 WAARSCHUWING 

 

Gevaar voor verwondingen door verkeerde 
vervangonderdelen! 

Verkeerde of defecte vervangonderdelen kunnen 
tot beschadigingen, storingen of volledige storing 
leiden en de veiligheid in gevaar brengen. 

Daarom: 

– uitsluitend originele vervangonderdelen van de 
fabrikant gebruiken.  

Vervangonderdelen via uw handelaars of rechtstreeks bij de 
fabrikant aankopen. Adres, zie rekening, leveringsbon of 
achterzijde van deze handleiding. 

Vervangonderdelenlijsten ontvangt u op aanvraag. 

 

13.3 Slagboom vervangen 

Verwondingsgevaar 
 

 VOORZICHTIG 

 

Verwondingsgevaar! 

Bij de montage van de slagboom bestaat 
verwondingsgevaar. 

Daarom: 

– Slagboom vanaf 4,5 m lengte met twee 
personen monteren. Wij raden ook aan om bij 
kortere slagboomen de slagboom met twee 
personen te monteren. 

 
 

Niet invetten 
 

LET OP 

 

Het nasmeren van bouwonderdelen, in het 
bijzonder van de borgmoer of verlengas kan tot 
toestelschade leiden! 

Daarom: 

– Borgmoer en verlengas niet invetten.  
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Stroomtoevoer uitschakelen 1. Gevarenbereik van de slagboom, vb. met afzetlint beveiligen. 

2. Kap van de slagboombehuizing verwijderen. 

3. Deur van de slagboombehuizing verwijderen. 

 

WAARSCHUWING! 

Knelgevaar tussen slagboom en slagboombehuizing! 
 

4. Stroomtoevoer uitschakelen. Spanningsvrijheid beveiligen. 
Beveiligen tegen opnieuw inschakelen. De compensatieveren 
van het hefboomsysteem zijn ontspannen. 

 

Oude slagboom met flens 
demonteren 

5. Flens samen met de slagboom van de verlengas demonteren. 
Hiervoor de 4 binnenzeskantschroeven SW 10 aan de flens 
losmaken. 

 6. Flens met slagboom verwijderen. 
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Afb. 49: Flens met slagboom demonteren 

 

Flens demonteren 7. Flens van de slagboom demonteren. Hiervoor de 4 
binnenzeskantschroeven SW 5 aan de slagboom losmaken. 
Hamerkopbouten en bijkomende plaat voor de nieuwe 
slagboom gebruiken. 
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Afb. 50: Flens demonteren 

 

Slagboom vervangen 8. Slagboom vervangen. 
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Flens aan de nieuwe slagboom 
monteren 

9. Afsluitdeksel van de slagboom demonteren. 
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Afb. 51: Afsluitdeksel demonteren 

 10. De kortere hamerkopbout en de bijkomende plaat aan de 
onderkant van de slagboom in de moer schuiven.  
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Afb. 52: Onderste hamerkopbout en bijkomende plaat monteren 

1 Kortere hamerkopbout 
2 Bijkomende plaat 

 

 11. De langere hamerkopbout aan de bovenkant van de 
slagboom. 
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Afb. 53: Bovenste hamerkopbout monteren 
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 12. Flens met de 4 binnenzeskantschroeven aan de slagboom 
monteren. De kortere uitstulping van de flens moet in de 
richting van het slagboomeinde wijzen. Schroeven na elkaar 
tweemaal aanspannen om zeker te zijn dat alle schroeven 
correct zijn aangespannen. 

 Draaimomentsleutel met binnenzeskant: SW 5 

 Aandraaimoment: 12 Nm 
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Afb. 54: Flens monteren 

 13. Afsluitdeksel aan de slagboom monteren. 
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Afb. 55: Afsluitdeksel monteren 

 

Nieuwe slagboom met flens 
monteren 

14. Slagboom met gemonteerde flens op de verlengas steken. 

15. Slagboombehuizing verticaal afstellen. 

16. Flens met de 4 binnenzeskantschroeven aan de verlengas 
monteren. Schroeven gelijkmatig aanspannen. 

 Draaimomentsleutel met binnenzeskant: SW 10 

 Aandraaimoment: 75 Nm 

 

Slagboom afstellen, stroomtoevoer 
inschakelen 

17. Slagboom in bovenste positie drukken. De klemhendel moet 
zich aan de aanslag voor de positie "Openen" bevinden. Evt. 
met een werktuig door die bovenste werktuigboring duwen om 
de hefboomarm uit het dode punt te duwen.  
 Zie pagina 120, hoofdstuk 12.5. 

18. Evt. verticale afstelling van de slagboom controleren en evt. 
via de binnenzeskantschroeven aan de flens corrigeren. 

19. Stroomtoevoer inschakelen. 
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 20. Schakelaar "Service" aan het stuurapparaat omstellen. De 
LED licht rood op. De achtergrondverlichting van het scherm 
knippert. 

21. De slagboom manueel sluiten met de toets rechtsmidden  
op het stuurapparaat. 

22. Horizontale afstelling van de slagboom met behulp van een 
waterpas controleren en evt. via de binnenzeskantschroeven 
aan de flens corrigeren. 

23. Schroeven en tapgaten met de meegeleverde grijze kunststof 
afdekkappen afsluiten. 

24. Schakelaar "Service" aan het stuurapparaat omstellen. De 
LED moet groen oplichten. 

25. Deur van de slagboombehuizing monteren. 

26. Kap van de slagboombehuizing monteren en vergrendelen. 

27. Bescherming tegen scherpe randen monteren. 
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14 Buitengebruikstelling, demontage en verwijdering 

Een niet meer bruikbare slagboom mag niet als geheel, maar moet 
in afzonderlijke delen en volgens de materiaalsoort worden 
gedemonteerd en gerecycleerd. Niet recycleerbare materialen 
moeten op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd. 

 De buitengebruikstelling, demontage en verwijdering van de 
slagboom mag uitsluitend door vaklui worden uitgevoerd. 

 De demontage van de slagboom in omgekeerde volgorde t.o.v. 
de montage uitvoeren. 

 De slagboom moet volgens de landspecifieke voorschriften 
worden verwijderd. 

 
 

 

OPMERKING! 

Voor een vakkundige verwijdering van elektrische 
en elektronische bouwonderdelen neemt u contact 
op met MAGNETIC of een erkend elektromonteur. 
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15 EG-Conformiteitsverklaring 

15.1 Slagboom, personenverkeer verboden 

 In overeenstemming met de EG-Conformiteitsverklaring voor 
slagboomen waarbij personenverkeer kan worden verboden. 

 Zie ook pagina 12, hoofdstuk 2.1.3. 
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EG-Conformiteitsverklaring 
De fabrikant / manufacturer  

MAGNETIC Autocontrol GmbH 
Grienmatt 20 – 28 Telefoon +49 (0) 7622 / 695-5 

D-79650 Schopfheim Telefax +49 (0) 7622 / 695-602 
 

Gevolgmachtigde voor de documentatie/ Documentation Engineer 

Dhr. Stefan Wellinger Telefoon +49 (0) 7622 / 695-719 

verklaart hierbij dat het hier geleverde product/ this is to certify that the delivered product 

Omschrijving/ designation Slagboom/ barrier MHTMTM MicroDrive 

Type/ type PARKING, PARKING PRO, PARKING SEL, 
ACCESS, ACCESS PRO, ACCESS SEL,  
ACCESS-L, ACCESS PRO-L, ACCESS SEL-L,  
ACCESS PRO-H, ACCESS SEL-H 
TOLL, TOLL PRO, TOLL HIGHSPEED 
(met veiligheidsinrichtingen in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing 
/ with safety installations accordance with operating instructions) 

Vanaf serienr./ from serial no. F05392073 
 
 
 

in overeenstemming is met/ corresponds to the conformity of 

Richtlijn / directive 2006/42/EG (machinerichtlijn/ machine directive) 
Richtlijn / directive 2004/108/EG (EMV-richtlijn/ EMC directive) 

Toegepaste geharmoniseerde normen (of onderdelen daarvan)/ Realized harmonized norms (or parts of them): 

EN ISO 12100-2 (2004-04) 
Veiligheid van machines – basisbegrippen, algemene vormgevingsbepalingen – deel 2: Technische  
principes / Safety of machinery – basic concepts, general principles for design – Part 2: Technical principles 

EN 60204-1 (2007-06) 
Veiligheid van machines – elektrische uitrusting van machines – deel 1: Algemene vereisten /  
Safety of Machinery – Electrical Equipment of Machines – Part 1: Specifications for General Requirements 

EN 61000-6-2 (2006-03) 
Elektromagnetische Compatibiliteit (EMV) – deel 6.2: Vakgebonden basisnormen – storingsvastheid voor industriële 
omgevingen/ Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity for industrial environments 

EN 61000-6-3 (2007-09) 
Elektromagnetische Compatibiliteit (EMV) – deel 6-3: Vakgebonden basisnormen – emissienormen voor woon-, winkel- en 
licht-industriële omgevingen/ Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3: Generic standards – Emission standard for 
residential, commercial and light-industrial environements 

EN 13849-1 (2008-12) 
Veiligheid van machines – Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie – deel 1: Algemene  
regels voor ontwerp/ Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design 

 

Deze verklaring doet geen uitspraak over eigenschappen in de zin van de Productaansprakelijkheidswet. De 
veiligheidsvoorschriften van de gebruiksaanwijzing dienen in acht te worden genomen./ This declaration is not a guarantee of 
characteristics in the sense of product liability law. The safety regulations of the operating instructions/maintenance instructions have to 
be observed. 

Schopfheim, 12.09.2013 

 

 

Plaats en datum/ place and date  Handtekening/ signature 
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15.2 Slagboom, personenverkeer niet verboden  

 In overeenstemming met de EG-conformiteitsverklaring voor 
slagboomen waarbij personenverkeer niet kan worden verboden. 

 Zie ook pagina 13, hoofdstuk 2.1.3. 
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EG-Conformiteitsverklaring 
De fabrikant / manufacturer  

MAGNETIC Autocontrol GmbH 
Grienmatt 20 – 28 Telefoon +49 (0) 7622 / 695-5 

D-79650 Schopfheim Telefax +49 (0) 7622 / 695-602 

Gevolgmachtigde voor de documentatie/ Documentation Engineer 

Dhr. Stefan Wellinger Telefoon +49 (0) 7622 / 695-719 

verklaart hierbij dat het hier geleverde product/ this is to certify that the delivered product 

Omschrijving/ designation Slagboom/ barrier MHTMTM MicroDrive 

Type/ type ACCESS PRO, ACCESS SEL  
(uitsluitend bij langzame snelheid (2,5 s) tot 3,66 m doorrijbreedte conform EN 13241-1) /  
only at slow speed (2.5 s) up to 3.66 m barrier width conform with EN13241-1) 
 

ACCESS, ACCESS-L, ACCESS PRO-L,  
ACCESS SEL-L, ACCESS PRO-H, ACCESS SEL-H 
 
 

(met veiligheidsinrichtingen in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing /  
all types with safety installations accordance with operating instructions) 

Vanaf serienr./ from serial no. F05392073 
 

in overeenstemming is met/ corresponds to the conformity of 

Richtlijn / directive 2006/42/EG (machinerichtlijn/ machine directive) 
Richtlijn / directive 2004/108/EG (EMV-richtlijn/ EMC directive) 
Verordening/ regulation 305/2011 (Bouwproductenverordening/ construction products regulation) 

Toegepaste geharmoniseerde normen (of onderdelen daarvan)/ Realized harmonized norms (or parts of them): 

EN ISO 12100-2 (2004-04) 
Veiligheid van machines – basisbegrippen, algemene vormgevingsbepalingen – deel 2: Technische  
principes/ Safety of machinery – basic concepts, general principles for design – Part 2: Technical principles 

EN 60204-1 (2007-06) 
Veiligheid van machines – elektrische uitrusting van machines – deel 1: Algemene vereisten /  
Safety of Machinery – Electrical Equipment of Machines – Part 1: Specifications for General Requirements 

EN 61000-6-2 (2006-03) 
Elektromagnetische Compatibiliteit (EMV) – deel 6.2: Vakgebonden basisnormen – storingsvastheid voor industriële 
omgevingen/ Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity for industrial environments 

EN 61000-6-3 (2007-09) 
Elektromagnetische Compatibiliteit (EMV) – deel 6-3: Vakgebonden basisnormen – emissienormen voor woon-, winkel- en 
licht-industriële omgevingen/ Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3: Generic standards –  
Emission standard for residential, commercial and light-industrial environements 

EN 13849-1 (2008-12) 
Veiligheid van machines – Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie – deel 1: Algemene regels voor 
ontwerp / Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design 

EN 13241-1 (2011-05) 
Poorten – productnorm deel 1: producten zonder brand- en rookbeschermingseigenschappen / Industrial, commercial and 
garage doors and gates – Product standard – Part 1:Products without fire resistance or smoke control characteristics 

Deze verklaring doet geen uitspraak over eigenschappen in de zin van de Productaansprakelijkheidswet. De veiligheids-
voorschriften van de gebruiksaanwijzing dienen in acht te worden genomen./ This declaration is not a guarantee of charac-
teristics in the sense of product liability law. The safety regulations of the operations manual/maintenance instructions have to be 
observed. 

Schopfheim, 04.07.2013 

 

 

Plaats en datum/ place and date  Handtekening/ signature 



Slagboom MHTMTM MicroDrive Access en Parking 

Bijlage  

 

 

132  5815,5001NL / Versie 03 
 

 

16 Bijlage 

16.1 Elektrisch schakelplan 

Het volgende schakelplan is geldig voor standaardslagboomen.  
Bij klantspecifieke slagboomen moeten de klantspecifieke 
schakelplannen in acht worden genomen. 
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D 

Demontage .......................................................127 
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MGC-Pro.............................................................. 7 
MHTMTM MicroDrive servicevakman ............... 15 
MicroBoom......................................................... 39 

Gebruikt bij slagboomtype.............................. 27 
MicroBoom-T 

Gebruikt bij slagboomtype.............................. 27 
MicroBoom-T-Flens 

Gebruikt bij slagboomtype.............................. 27 
Milieubescherming............................................. 11 
Montage 

Flens............................................................... 68 
Slagboom ....................................................... 68 
Slagboombehuizing........................................ 62 
Veiligheidsdetectiecel..................................... 65 

Montage controleren.......................................... 83 
Montage en installatie 

Uit te voeren arbeidsstappen ......................... 49 
Montageplaats 

Detectiecelvoet............................................... 54 
Slagboom ....................................................... 51 
Steunvoet ....................................................... 54 

Motorfietslussen................................................. 47 

N 

Naamplaatje....................................................... 25 
Netleiding aansluiten ......................................... 87 
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O 

Onderhoud....................................................... 102 
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Access............................................................ 38 
Access Pro H.................................................. 39 
Parking ........................................................... 38 

Opgeleide personen .......................................... 15 

P 

Parameters instellen ............................................ 7 
Parking 

Opbouw.......................................................... 38 
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Persoonlijke beschermingsuitrusting ................. 16 
Plausibiliteitscontrole 

Werkwijze ....................................................... 90 
Prestatieverklaring ............................................. 10 

R 

Reiniging .......................................................... 103 
Reset slagboom............................................... 119 

S 

Serviceschakelaar ........................................... 100 
 

Slagboom..................................................... 38, 39 
Manueel openen........................................... 100 
Manueel sluiten ............................................ 100 
Montage.......................................................... 68 

Slagboombehuizing ..................................... 38, 39 
Monteren ........................................................ 62 
Openen........................................................... 61 

Slagboomstuurapparaat.............Zie stuurapparaat 
Stekkermodule 

Funk................................................................ 37 
Lusdetector..................................................... 37 

Steunvoet ..................................................... 38, 39 
Storingen.......................................................... 106 
Storingstabel .................................................... 107 
Stuurapparaat 

MGC ................................................................. 7 
MGC Pro........................................................... 7 
Technische gegevens .................................... 36 

T 

Technische gegevens 
Access ............................................................ 28 
Access Pro H.................................................. 31 

Transport............................................................ 43 
Transportinspectie ............................................. 42 
Typesleutel......................................................... 26 

U 

Uitgangsrelais .................................................... 95 
Uitpakken ........................................................... 61 
Uitschakelen....................................................... 99 

V 

Vaklui ................................................................. 15 
Vereisten ........................................................ 15 

VarioBoom ......................................................... 38 
Gebruikt bij slagboomtype.............................. 27 

Vario-Flens 
Gebruikt bij slagboomtype.............................. 27 

Veiligheid............................................................ 12 
Bediening........................................................ 97 
Elektrische aansluiting.................................... 84 
Herstelling..................................................... 121 
Ingebruikneming............................................. 97 
Onderhoud.................................................... 102 
Reiniging....................................................... 102 
Storingen ...................................................... 106 
Transport ........................................................ 41 

Veiligheidsdetectiecel ........................................ 65 
Aansluiten....................................................... 92 
Afstellen.......................................................... 92 
Controleren..................................................... 93 

 



Slagboom MHTMTM MicroDrive Access en Parking 

 Index 

 

 

5815,5001NL / Versie 03  143 
 

Veiligheidsdetectiecellen 
Aansluiten .......................................................90 

Veiligheidsinrichtingen 
Aansluiten .......................................................90 
Plausibiliteitscontrole ......................................90 

Verbouwingen.....................................................14 
Verklaring van de symbolen .................................8 
Vervangonderdelen ..........................................122 
Verwijdering......................................................127 
Voertuig-/vrachtwagenlussen .............................46 
Voertuiglussen........................................44, 45, 47 
Voorgeschreven doel..........................................12 

Voorgeschreven gebruik.....................................12 
Vrachtwagenlussen ............................................45 

W 

Waarschuwingen ..................................................8 
Waarschuwingen ..............................................112 
Waarschuwingsborden .......................................83 
Waarschuwingsmeldingen WARNING .............112 
WARNING.........................................................112 
Werkveiligheid ..............................................16, 18 
Wijzigingen .........................................................14 



 

F05530672  

 

  

MAGNETIC Autocontrol GmbH 
Grienmatt 20 
79650 Schopfheim 
Duitsland 
 
Tel.: +49 (0)76 22 695 5 
Fax.: +49 (0)76 22 695 602 
E-mail: info@ac-magnetic.com 
Internet: www.ac-magnetic.com 

 
Adres verkoopspartner: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Inhoudsopgave
	1 Algemeen 
	1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing 
	1.2 Verklaring van de symbolen 
	1.3 Aansprakelijkheidsbeperking 
	1.4 Auteursrecht 
	1.5 Leveringsomvang 
	1.6 Garantie 
	1.7 Klantendienst 
	1.8 EG-Conformiteitsverklaring
	1.9 Prestatieverklaring
	1.10 Milieubescherming 

	2 Veiligheid 
	2.1 Voorgeschreven gebruik van de slagbomen
	2.1.1 Voorgeschreven gebruik voor bepaalde voertuigen
	2.1.2 Slagboom, personenverkeer verboden
	2.1.3 Slagboom, personenverkeer niet verboden 
	2.1.4 Niet-voorgeschreven toepassingen

	2.2 Verantwoordelijkheid van de gebruiker
	2.3 Wijzigingen en verbouwingen
	2.4 Vaklui en bedienpersoneel
	2.4.1 Vereisten

	2.5 Persoonlijke beschermingsuitrusting 
	2.6 Werkveiligheid en bijzondere gevaren 
	2.6.1 Gevaarsymbolen aan de MHTMTM MicroDrive slagboom
	2.6.2 Gevaarvoorschriften en werkveiligheid  

	2.7 Gevarenbereik

	3 Identificatie
	3.1 Naamplaatje
	3.2 Typesleutel
	3.3 Overzicht: Slagboomtypes, slagbomen, flenzen en stuurapparaten

	4 Technische gegevens
	4.1 Access
	4.1.1 Afmetingen en gewicht
	4.1.2 Elektrische aansluiting
	4.1.3 Bedrijfsvoorwaarden
	4.1.4 Looptijden

	4.2 Access Pro H
	4.2.1 Afmetingen en gewicht
	4.2.2 Elektrische aansluiting
	4.2.3 Bedrijfsvoorwaarden
	4.2.4 Looptijden

	4.3 Parking
	4.3.1 Afmetingen en gewicht
	4.3.2 Elektrische aansluiting
	4.3.3 Bedrijfsvoorwaarden
	4.3.4 Looptijden

	4.4 Stuurapparaat
	4.5 Stekkermodule "Detector A-B"
	4.6 Stekkermodule "Funk"

	5 Opbouw en functie
	5.1 Opbouw
	5.1.1 Access en Parking
	5.1.2 Access Pro H

	5.2 Functie 

	6 Transport en opslag
	6.1 Veiligheidsvoorschriften voor het transport 
	6.2 Transportinspectie 
	6.3 Transport
	6.4 Bewaring 

	7 Planningsvoorschriften voor inductielussen
	8 Montage en installatie
	8.1 Veiligheid 
	8.2 Uit te voeren arbeidsstappen 
	8.3 Fundament en kabelbuizen
	8.3.1 Fundament en kabelbuis voor slagboom
	8.3.2 Fundament en kabelbuis voor steunvoet of detectiecelvoet

	8.4 Inductielussen monteren en installeren
	8.4.1 Voorschriften voor de montage en installatie van inductielussen
	8.4.2 Inductielussen
	8.4.3 Inductielussen controleren
	8.4.4 Inductielussen in bitumen, asfalt of beton plaatsen
	8.4.5 Inductielussen onder sierklinkers plaatsen

	8.5 Uitpakken
	8.6 Slagboombehuizing openen
	8.7 Slagboombehuizing monteren
	8.8 Steunvoet of detectiecelvoet monteren
	8.9 Veiligheidsdetectiecel monteren
	8.9.1 Zender monteren
	8.9.2 Ontvanger monteren

	8.10 Slagboom type "VarioBoom" monteren
	8.11 Bescherming tegen scherpe randen monteren
	8.12 Flens en slagboom monteren
	8.13 Ombouw "linkse uitvoering" – "rechtse uitvoering" 
	8.14 Compensatieveren van het hefboomsysteem controleren en instellen
	8.14.1 Instelling compensatieveren
	8.14.2 Overzichtstabel compensatieveren
	8.14.3 Montageplan compensatieveren

	8.15 Slagboombehuizing en voet afstellen
	8.16 Steunvoet in de hoogte afstellen
	8.17 Waarschuwingsborden bevestigen
	8.18 Montage en installatie controleren

	9 Elektrische aansluiting
	9.1 Veiligheid
	9.2 Elektrische beschermvoorzieningen installeren
	9.3 Stroomtoevoer aansluiten
	9.4 Stuurleidingen (signaalgevers) die door de klant moeten worden aangesloten
	9.4.1 Veiligheidsinrichtingen aansluiten
	9.4.2 Plausibiliteitscontrole van de veiligheidsinrichtingen
	9.4.3 Controlelus aansluiten
	9.4.4 Veiligheidsdetectiecel aansluiten en controleren
	9.4.5 Noodopeningscontacten aansluiten
	9.4.6 Digitale ingangen
	9.4.7 Digitale uitgangen en uitgangsrelais

	9.5 Elektrische aansluiting controleren

	10 Ingebruikneming en bediening
	10.1 Veiligheid
	10.2 Ingebruikneming
	10.3 Slagboom in- en uitschakelen
	10.4 Slagboom manueel openen en sluiten
	10.5 Slagboom tijdelijk buiten gebruik stellen

	11 Reiniging en Onderhoud 
	11.1 Veiligheid 
	11.2 Reiniging 
	11.3 Reiniging buitenzijde
	11.4 Slagboombehuizing van binnen reinigen
	11.5 Onderhoudsplan

	12 Storingen 
	12.1 Veiligheid 
	12.2 Storingstabel – storingen slagboom
	12.3 Gebeurtenis-, waarschuwings- en storingsmeldingen op het display
	12.3.1 Gebeurtenis-, waarschuwings- en foutmeldinge – Besturingslogica (besturingseenheid)
	12.3.2 Gebeurtenis-, waarschuwings- en foutmeldinge – Motor GW
	12.3.3 Gebeurtenis-, waarschuwings- en foutmeldinge – Detector
	12.3.4 Gebeurtenis-, waarschuwings- en foutmeldinge – Alle modules

	12.4 Reset van de slagboom uitvoeren
	12.5 Slagboom bij stroomuitval sluiten of openen

	13 Herstelling
	13.1 Veiligheid 
	13.2 Vervangonderdelen 
	13.3 Slagboom vervangen

	14 Buitengebruikstelling, demontage en verwijdering
	15 EG-Conformiteitsverklaring
	15.1 Slagboom, personenverkeer verboden
	15.2 Slagboom, personenverkeer niet verboden 

	16 Bijlage
	16.1 Elektrisch schakelplan

	Index

