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Lees voor het eerste gebruik van deze poort de oorspronkelijke ge-

bruikershandleiding! Handel ernaar en bewaar deze goed voor later 

gebruik of voor een volgende eigenaar. 
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VOORWOORD 
 

De handleiding stelt u in staat de poort op een juiste manier te bedienen en te on-

derhouden. Mogelijke opties zijn kort beschreven. Hoofdstuk Bediening maakt u 

wegwijs in de besturing. Hoofdstuk Onderhoud is zeer belangrijk om ook op lange 

termijn probleemloos gebruik van uw poort te kunnen blijven maken. 

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de poort gaat 

gebruiken.  

 

Bewaar de gebruikershandleiding om deze indien nodig te kunnen raadplegen. 

Wanneer de poort aan nieuwe eigenaars wordt overgedragen, moet ook de gebrui-

kershandleiding worden meegeleverd. 

Deze beschrijving is gemaakt voor de bediener van de poort. De installateur ge-

bruikt een aparte handleiding voor de montage en installatie. 

 

De installateur gebruikt een installatieschema van de betreffende aandrijving en 

werkt volgens de geldende normen. In geval van storingen dient u een door Heras 

gecertificeerde technicus te raadplegen. 

Deze handleiding is slechts een aanvulling op de handleidingen die meegele-

verd worden met de aandrijving en besturing. Gedetailleerde informatie is 

hierin terug te vinden. Handleidingen voor besturing en aandrijving zijn te vinden 

op www.faacbenelux.com  
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 INLEIDING 
 

 
 FABRIKANT / LEVERANCIER 

 

Fabrikant:    Heras B.V. 

     Hekdam 1, 5688 JE Oirschot, Nederland 

     Tel.: +31(0)499-551255 

     www.heras.com 

Technisch constructie dossier: Beheerder Heras B.V. afdeling PD 

 

 SERVICE / ONDERHOUDSDIENST 
 

Bij problemen, storingen of vragen kunt u contact opnemen met: 

Heras Netherlands Telefoon +31(0) 499 551 255 

Heras Germany Telefoon +49(0) 1805 437277 

Heras UK Telefoon +44(0) 1302 364 551 

Heras France Telefoon +33(0) 3 88 067 000 

Heras Norway Telefoon +47(-) 22 900 555 

Heras Sweden Telefoon +46(0) 77 1506050 

 

 DEFINITIES GEBRUIKER / BEDIENER / TECHNICUS 
 

Gebruiker: Een ieder die met de poort te maken heeft. 

 

Bediener: Gebruiker die vertrouwd is met alle in deze handleiding vermelde vei-

ligheidsaspecten. De bediener mag geen installatie-werkzaamheden 

aan de poort uitvoeren tenzij uitdrukkelijk vermeld en benoemd. 

 

Technicus: De technicus is een monteur van Heras (of een technicus  welke uit-

drukkelijk schriftelijke toestemming heeft gekregen van Heras) die ge-

kwalificeerd is voor het uitvoeren van technische handelingen aan de 

poort. 
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 VOORGESCHREVEN GEBRUIK / TOEPASSING  

 

Alleen correcte montage en onderhoud, door een bevoegd/gekwalificeerd bedrijf of 

persoon in overeenstemming met de gebruikershandleiding, logboek, controle- en 

onderhoudslijsten, kan zorgen voor een veilige werking van de installatie.  

Een gekwalificeerd persoon is volgens EN 12604 en EN 12453 een persoon die be-

schikt over de nodige opleiding, gekwalificeerde kennis en praktische ervaring om 

een poortinstallatie goed en veilig te monteren, te testen en te onderhouden. 

 

 CONFORMITEIT MET EUROPESE RICHTLIJN 
 

De installatie is in overeenstemming met de volgende EU richtlijnen/verordeningen: 

 

EU 2006/42/ EC Machinerichtlijn 

EU 2014/30 EU EMC richtlijn (elektromagnetische compatibiliteit) 

EU 305/2011 EC Verordening bouwproducten (CPR) 

 

UK Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 

UK Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 

UK Construction Products Regulations 2013 

 

Ontwerp en productie zijn uitgevoerd met inachtneming van de geldende product-

norm EN 13241 en de EN 12453. 

Voor dit product is een Prestatieverklaring (DoP) en Verklaring van overeenstem-

ming (DoC) verplicht. De DoP en DoC zijn opgenomen in Bijlage A.  

De CE of UKCA markering is aangebracht op de poortvleugel. 

 

 OPLEVERING 

 

De poort en aandrijfunit wordt door een monteur of technicus gemonteerd, aange-

sloten, afgesteld en ingeregeld. Tevens worden eventuele accessoires aangesloten 

en geprogrammeerd. 

De besturing van de poortaandrijving is afgestemd op de opties/accessoires die 

met de gebruiker zijn overeengekomen. De betreffende opties worden tijdens ople-

vering vastgelegd.  
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Het is uiteraard mogelijk achteraf opties/accessoires toe te voegen. Neem hiervoor 

contact op met de leverancier. 

Poorten worden altijd volledig getest opgeleverd. 

 

 ALGEMENE INFORMATIE OVER ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 
 

Elektrische aansluitingen moeten worden gemaakt in overeenstemming met het 

meegeleverde elektrisch schema.  

Het is belangrijk dat het apparaat goed geaard (beschermende aarding volgens DIN 

VDE) is.  

Omdat er, door EMC-gerelateerde ontstoringsbouwdelen, lekstromen naar de aard-

kabel kunnen lopen is het raadzaam om voor de besturing geen aardlekschakelaar 

te plaatsen. Bij het inschakelen van het apparaat kan door het opladen van de tus-

senkring een hoge inschakelstroom optreden. 

Indien na meting bij inbedrijfname blijkt dat de lekstroom de volgens de norm toe-

gestane 3,5 mA overschrijdt, dient een aanvullende aarding, in overeenstemming 

met de EN 60335-1 en IEC 30364-5-54, te worden voorzien. Meting hiervan ge-

schiedt volgens de EN 60335-2-103. Raadpleeg hiervoor uw installateur. 

Houd rekening met een goede afscherming, bijvoorbeeld een installatieautomaat 

16A B-karakteristiek. 

Let er op dat de voedingskabels niet onder stroom staan tijdens inbedrijfna-

me. 
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 VEILIGHEID 
 

 UITLEG VAN SYMBOLEN 
  

Voorzichtig!  Om persoonlijk letsel te voorkomen dient u de onder 

   staande veiligheidsvoorschriften absoluut op te volgen.  

Let op!  Om materiële schade te voorkomen dient u de onder 

   staande veiligheidsvoorschriften absoluut op te volgen.  

Informatie:  Hier volgt verdere informatie of een verwijzing naar  

   andere documentatie.  

Waarschuwing:  Gevaar voor beknelling 

 

 VEILIGHEIDSAFSTANDEN 
 

In het gebied waarin de poort zich kan bewegen gelden veiligheidsafstanden con-

form EN 12453 voor elektrisch aangedreven poorten. 

 

 VEILIGHEID ALGEMEEN 
 

 
 

• Voordat de poort in bedrijf wordt genomen dient de bediener de gebruikers-

handleiding volledig te lezen. De in de gebruikershandleiding vermelde voor-

schriften moeten worden opgevolgd en nageleefd. Iedere andere vorm van 

gebruik kan onvoorspelbare gevaren veroorzaken en is daarom verboden. 

• Het toepassen van een aandrijfunit en/of veiligheidscomponenten van der-

den heeft gevolgen hebben voor de veiligheid en CE markering of UKCA 

markering.  

• De poort mag uitsluitend in bedrijf worden genomen wanneer alle veilig-

heidsvoorzieningen aanwezig en aangesloten zijn en naar behoren functione-

ren.  

• Alle storingen van het apparaat die de veiligheid van de gebruiker of van 

derden kunnen beïnvloeden, moeten onmiddellijk worden verholpen.  

• Alle op de apparaten aangebrachte waarschuwingen en veiligheidsinformatie 

moeten volledig aanwezig zijn en in leesbare staat worden gehouden. 

• Het is niet toegestaan om de vulling van de poort op enigerwijze dicht te 

maken. Hierbij moet gedacht worden aan spandoeken, reclameborden etc. 

Dit kan het veilig werken van de poort negatief beïnvloeden. 
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• Voor het aanbrengen van veranderingen of van extra onderdelen aan de 

poort mogen uitsluitend door de fabrikant voorgeschreven onderdelen wor-

den gebruikt. Desbetreffende werkzaamheden mogen uitsluitend worden uit-

gevoerd door gekwalificeerd personeel. Wanneer hiermee in strijd wordt ge-

handeld, komt de conformiteit en garantie van de fabrikant te vervallen en 

gaat het risico volledig over op de gebruiker.  

• Onvakkundige bediening, gebrekkig onderhoud of veronachtzaming van de in 

deze handleiding opgenomen instructies kan personen in gevaar brengen 

en/of materiële schade veroorzaken.  

• Mochten in de handleiding beschreven instructies, handelingen, veiligheidsin-

formatie of andere informatie niet volledig begrijpelijk zijn, neem dan con-

tact op met uw leverancier alvorens het apparaat in bedrijf te stellen. 

• Deze handleiding moet altijd op de gebruikslocatie van de besturing/poort 
beschikbaar zijn. Deze handleiding moet grondig worden doorgelezen en 

toegepast door alle personen die belast zijn met de bediening, het onder-
houd en het herstel van de besturing.  

 

 TOEGEPASTE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN 
 

• Om personen en goederen te beschermen tegen letsel of schade is de poort 

is voorzien van veiligheidsvoorzieningen. Deze dienen als noodvoorziening 

om de beweging van de poort onmiddellijk te stoppen en om te keren. Het is 

niet toegestaan deze als stopfunctie van de poort te gebruiken. 

• Bij een poort met dodemansbediening zijn bovenstaande veiligheidsvoor-

zieningen niet noodzakelijk en worden dan ook niet standaard voorzien. 

Bij deze bediening stop de poort direct zodra de bediening losgelaten wordt. 

 

 BEOOGD GEBRUIK 
 

Het bieden van een veilige toegang voor goederen en voertuigen begeleid of be-

stuurd door personen in industriële, commerciële of residentiële ruimten. 
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 VEILIGHEID TIJDENS GEBRUIK  

 

De poort mag niet door kinderen of personen met een beperking bediend 

worden. Kinderen moeten onder toezicht staan van volwassenen om te voor-

komen dat deze met de poort gaan spelen.   

➔ OUDERS ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR HUN KINDEREN  

• Houd voldoende afstand als de poort in beweging is. Hiervoor zijn 

waarschuwings-pictogrammen op verschillende plaatsen aangebracht. 
• Passeer de doorgang alleen als de poort geheel geopend is. 

• Houd de beweging van de vleugels niet opzettelijk tegen. 
• Probeer de vleugels niet met de hand te bewegen als ze niet eerst 

ontgrendeld zijn. 

• Bij dodemansbediening mag de poort alleen in de nabijheid bediend 

worden als er volledig, direct en permanent real-time overzicht is en 

door een vast opgesteld bedieningsapparaat zoals een sleutelscha-

kelaar of drukknop. Deze moeten zo geplaatst zijn dat de bediener 

niet op een gevaarlijke plek staat. Poort moet direct stoppen als knop 

of sleutel losgelaten wordt. Andere bedieningsapparaten zijn niet toe-

gestaan. 

• De poort moet vrij kunnen bewegen zonder obstakels in de doorgang 

en gehele gebied waar de poort zich kan bewegen. Steek geen voor-

werpen door, boven of onder de poort die de poort kunnen blokkeren.  

• Het is absoluut verboden op de poort te klimmen. Tijdens het onver-

wacht in bedrijf stellen van de poort zou u zich kunnen verwonden. 

• De installatiekast tijdens het gebruik altijd afsluiten.  

 

 

 VEILIGHEID TIJDENS MONTAGE, ONDERHOUD EN DEMONTAGE  
 

• Tijdens werkzaamheden aan de poort, het reinigen ervan of handma-

tig bedienen, moet de voeding naar de installatie uitgeschakeld wor-

den en tegen onbevoegd inschakelen beveiligd zijn. 

• De installatie dient te geschieden in overeenstemming met de normen 

EN 13241 en EN 12453. Voor niet EEG landen moeten, om een goed 

veiligheidsniveau te bereiken, behalve de nationale voorschriften ook 

bovenstaande normen in acht worden genomen. 
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 BEDIENING 
 

 OPEN /SLUITEN POORT NORMAAL GEBRUIK 

 

Met behulp van een pulsbediening, bijvoorbeeld een knop of sleutelschakelaar, kan 

de poort in beweging gezet worden. De locatie van de bediening is afhankelijk van 

de keuze van de klant of van de bedrijfsmodus. 

• OPENEN: 
Druk op knop “openen”. De poort opent tot de volgende eindpositie.  

• SLUITEN: 
      Druk op knop “sluiten”.  De poort sluit geheel dicht. 

 

• STOPPEN: 
      Druk op knop “stoppen”.  De poort zal direct stoppen, ongeacht de  

      richting. Om de poort weer te laten   

      bewegen “druk op “open” of sluiten”. 

 

 HANDBEDIENING 
 

In noodgevallen is het mogelijk de poort met de hand te bewegen. Hiervoor dient 

de aandrijving door middel van een sleutel te worden ontgrendeld. Voor een uitge-

breide instructie moet de handleiding van de aandrijving voor worden geraad-

pleegd. 

Probeer de vleugels niet met de hand te bewegen voordat deze ontgrendeld 

zijn. Dit kan leiden tot schade aan de installatie. 

• Til de beschermdop (afb. 1, ref. 1) op en steek de meegeleverde 

sleutel in het slot (afb. 1, ref. 2). 

• Draai de sleutel 90° met de klok mee om de afdekking te openen 

• Til de afdekking op (afb. 1, ref. 3). 

• Draai de ontgrendelknop (afb. 1, ref. 4) ongeveer twee slagen 

tegen de richting van de klok in. 

• Voer de manoeuvre voor opening of sluiting van de vleugel met 

de hand uit. 

• Om de aandrijving weer te vergrendelen moet de ontgrendelknop 

met de klok mee worden gedraaid tot hij niet verder kan. 

• Sluit de afdekking weer en draai de sleutel 90° tegen de klok in. 

• Haal tenslotte de sleutel weg en sluit de beschermdop. 
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Afbeelding 1: Ontgrendelen/vergrendelen aandrijfunit 
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 OMSCHRIJVING 
 

 DRAAIPOORT 
 

De beweegbare poortvleugel met aandrijving is ontwikkeld voor het afsluiten van 

openingen. Er zijn poorten met zowel 1 vleugel als poorten met 2 vleugels. Het 

maakt de toegang van personen of motorvoertuigen tot een begrenst terrein moge-

lijk. Afhankelijk van de configuratie worden de bewegingen (openen en sluiten) au-

tomatisch, vanaf een bedieningspost of via een afstandsbediening op gang ge-

bracht. 

Toepassingen zijn o.a. haventerreinen, bedrijfsgebouwen, kantoorpanden, opslag-

terreinen, tuin & landschap, high-risk terreinen, luchthavens, transport- en distri-

butieterreinen, parkeergarages. 

 

 

 

Afbeelding 2: Enkele draaipoort met aandrijving 

 

pilaster 

pilaster 

fotocel (sluiten) 

aandrijving 

Safecoder 

poortvleugel 
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Afbeelding 3: Dubbele draaipoort met aandrijvingen 
 

 

 

 

 

 

pilaster 

pilaster 

poortvleugels 

aandrijving 

aandrijving 

Safecoder 

aanslag Safecoder 

fotocel (sluiten) 
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 BESTURING + SAFECODER 

 

De poortbesturing van het type Faac E145 of Faac E145S is geplaatst in een aparte 

installatiekast. De besturing is verbonden met de aandrijving en Safecoder. Dit sys-

teem zorgt voor een volledige controle van de beweging en omkeren bij een obsta-

kel. Vertragings- en eindpunten zijn automatisch en zeer nauwkeurig te bepalen 

zonder gebruik van elektronische eindschakelaars of mechanische eindaanslagen. 

 

Bij stroomonderbreking, zal de absolute encoder de positie van de poort behouden, 

waar deze ook gestopt is, ter voorkoming van storingen. 

 

 FOTOCELLEN 
 

Deze detecteren of zich obstakels in de doorgang van de poort bevinden. Wordt 

een obstakel gedetecteerd dan zal de poort direct stoppen en omkeren naar zijn 

oorspronkelijke startpunt. Afhankelijk van de configuratie zal de poort opnieuw 

starten.  

Standaard zijn de poorten uitgerust met een fotocel voor de sluitbeweging en be-

vindt zich op de poortpilasters en nog een fotocel voor de sluitbeweging op losse 

paaltjes in de open stand van de poort. 

Fotocellen dienen minimaal elk half jaar getest worden op functie. 

Zie hoofdstuk “ONDERHOUD” 
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Afbeelding 4: Configuratie fotocellen  
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 ACCESSOIRES  

 
 Detectielussen (Optie) 

 

Een detectielus is een inductielus verzonken in het wegdek waarmee met behulp 

van elektronica een voertuig kan worden waargenomen. Detecteert de lus een 

voertuig dan zal de poort openen en/of geopend blijven. Detectielussen reageren 

niet op personen. 

 Verkeerslicht (Optie) 

 

Rood/groen signalering. Geeft de status van de dicht/open stand weer. Passeer de 

doorgang alleen bij groen licht. 

 Flitslicht (Optie*) 
 

Een knipperend signaleringslicht. Het dient als extra aandacht voordat en tijdens 

dat de poort open/dicht beweegt.  

Een technicus kan de inschakeltijd programmeren.  

* In sommige landen kan een flitslicht verplicht zijn. 

 

 Afstandsbediening (Optie) 

 

Met een afstandsbediening (handzender) kan de poort op afstand geopend, deels 

geopend, gestopt en gesloten worden. 

 

Zorg dat de afstandsbediening niet binnen bereik van kinderen kan komen 

en dat alleen bevoegde personen er toegang tot hebben. Gebruik deze alleen 

in de nabijheid van de poort zodat u volledig zicht heeft.  

Let er op dat de knop van de afstandsbediening per ongeluk, bijvoorbeeld in een 

broekzak, ingedrukt kan worden en kan leiden tot een ongewenste poortbeweging. 
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 STORINGEN 
 

 

 BESTURING 
 

Een storing of alarm wordt gemeld op de besturingsprint. Voor gedetailleerde in-

formatie over storings-, en alarmmeldingen en het oplossen ervan zie handleiding 

E145 of E145S van Faac.  

 

Zie Faac E145 of Faac E145S (faacbenelux.com) 

 

 

 DEFECTE FOTOCEL  
 

Als een fotocel defect is kan de poort alleen met dodemansbediening open en dicht 

gestuurd worden. 

In dit geval raadpleeg gekwalificeerde technicus. 

 

Zie hoofdstuk “SERVICE / ONDERHOUDSDIENST” 

 

 

 

 NOODSTOP 
 

De poort is standaard niet uitgerust met een noodstopinrichting. Volgens de Machi-

nerichtlijn 2006/42/EC bijlage 1 paragraaf 1.2.4.3. is dit niet noodzakelijk als het 

risico niet verminderd wordt door de noodstopinrichting. Het is wel mogelijk deze 

aan te sluiten. 

 

 

 ONDERHOUD 
 

•  Tijdens werkzaamheden aan de poort, of het reinigen ervan, moet de 

voeding naar de installatie uitgeschakeld worden en tegen onbevoegd 

inschakelen beveiligd zijn. 

•  Wanneer de poort met de hand moet worden bewogen, eerst 

installatieautomaat in de motorkast in de stand “uit” zetten en tegen 

opnieuw inschakelen beveiligen (bijv. door kast op slot te doen). 
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  ONDERHOUD POORT 
 

Draaipoorten hebben onder normale omstandigheden en met periodiek onderhoud 

een levensduur van minimaal 100.000 cycli. Om ervoor te zorgen dat uw poort vei-

lig, betrouwbaar en in overeenstemming met alle relevante regelgeving en wetten 

werkt, raden wij aan om elke 12 maanden een MINIMUM van één onderhoudscon-

trole uit te voeren. Om de veiligheid en goede werking van de poort te waarborgen, 

worden echter vaker onderhoudscontroles aanbevolen tijdens de levensduur van de 

poort. Alle onderhoudswerkzaamheden, inclusief reparatie, vervanging, aanpassing 

en upgrade MOETEN worden uitgevoerd door een door Heras opgeleide, gekwalifi-

ceerde, competente en gecertificeerde technicus die door Heras goedgekeurde ge-

reedschappen en reserveonderdelen gebruikt. Als u er niet voor zorgt dat de poort 

wordt gebruikt in overeenstemming met de meegeleverde gebruiksaanwijzing of 

eventuele fouten of schade veroorzaakt door opzettelijk verkeerd gebruik, zal alle 

garantie vervallen. Houd er rekening mee dat Heras geen aansprakelijkheid aan-

vaardt voor enig persoonlijk letsel, materiële schade of gevolgschade veroorzaakt 

door verkeerd gebruik van de poort. 

Bij onderhoud dienen de poorten aan de hand van een inspectieprotocol periodiek 

gecontroleerd te worden op essentiële punten.  

 

• Juiste werking en afstelling 

• Controleren van alle anker- en boutverbindingen 

• Controleren slijtage scharnieren 

• Controleren lasverbindingen, coating- en zinkbeschadigingen 

• Controleren olie peil (zie instructie van betreffende aandrijving) 

• Controleren van beschadigingen, lekkages 

• Werking van het ontgrendelmechanisme* 

• Werking van de veiligheidsvoorzieningen (duwkracht van de aandrijving)  

• Werking van de fotocellen*. 

 

* Deze punten kunnen ook uitgevoerd worden door de gebruiker. 

 

 

 TESTEN VAN HET ONTGRENDELMECHANISME 

 

 

Zie hoofdstuk “HANDBEDIENING”. 
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 TESTEN VAN DE WERKING VAN DE FOTOCEL IN SLUITRICHTING 

 

• geef een “SLUIT” commando.    

• plaats gedurende de sluitbeweging een voorwerp voor de fotocellen (tussen 
zender en ontvanger). De detectiestraal (onzichtbaar) van de fotocel is nu 
onderbroken waardoor de beweging stopt en eventueel omkeert.    

• bij een onderbroken detectiestraal mag de poort niet verder sluiten. Ook 
niet bij het geven van een nieuw “SLUIT” commando. 

 

 TESTEN VAN DE WERKING VAN DE FOTOCEL IN OPENRICHTING (OP-
TIONEEL) 

 

• geef een “OPEN” commando.    

• plaats gedurende de openbeweging een voorwerp voor de fotocel (tussen 
zender en ontvanger). De detectiestraal (onzichtbaar) van de fotocel is nu 

onderbroken waardoor de beweging stopt en eventueel omkeert.  
• bij een onderbroken detectiestraal mag de poort niet verder openen. Ook 

niet bij het geven van een nieuw “OPEN” commando. 

 

  ONDERHOUD BESTURING/SAFECODER 

 

De besturing en Safecoder zijn op zich onderhoudsvrij. Alleen de batterij, type CR 

2032, voor de ingebouwde klokmodule moet na circa 5 jaar vervangen worden. De 

batterij is rechts boven op de besturingsprint te vinden.  

 

Als u de batterij met een metalen werktuig verwijdert, dient u voor kortsluiting te 

waken.  

 

  REINIGEN 
 

De poort en aandrijving kunnen met een niet agressief reinigingsmiddel schoonge-

maakt worden. Gebruik hiervoor een zachte doek, borstel of spons. Vermijd het 

reinigen met een hogedrukreiniger. Dit kan schade toebrengen aan de poort en 

aandrijving. 
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 BUITEN BEDRIJF STELLEN EN VERWIJDEREN  
 

Laat het demonteren uitvoeren door een gekwalificeerde technicus. 
Koppel de stroomtoevoer op een veilige manier los van de 
aandrijfunit.  

Maak gebruik van de montagehandleiding. 
 

Aan het einde van hun gebruiksduur moeten de producten conform alle plaatselij-

ke, regionale en nationale voorschriften verwijderd worden. De pilaster(s) en vleu-

gel(s) zijn van staal gemaakt.  

Heras neemt de producten ook graag retour en verwijdert deze dan naar behoren.  

 

 

 RESERVEONDERDELEN  
 

Voor het vervangen van de batterij op de besturingsprint een knoopcel CR 2032. 

Voor overige reserveonderdelen kunt u contact opnemen met Heras Service. 

 

Zie hoofdstuk “SERVICE /ONDERHOUDSDIENST”  

 

 TECHNISCHE GEGEVENS  
 

  GEGEVENS AANDRIJVINGEN 

 

Omschrijving: FAAC 422 cbc ped FAAC 400 cbac ln 

      

Voeding (V) 230 230 

Vermogen (W) 220 220 

Stroomopname (A) 1 1 

Slag (mm) 160 380 

Snelheid (cm/s) 2 1,5 

Snelheid dicht/open (s) ~8 ~23 

Openingshoek 90° 90° 

Gebruiksfrequentie (cycli/uur) 70 50 

   
De in deze handleiding beschreven functies zijn ontworpen voor de heersende kli-

matologische omstandigheden in Europa.  
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Bijlage A: VERKLARINGEN DoP / DoC 
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                 Local supplier stamp 

 

 


