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1. Waarschuwingen 
 
      
Deze waarschuwingen vormen een integraal en essentieel onderdeel van het 
product en moeten aan de gebruiker meegedeeld worden. Lees zorgvuldig de 
waarschuwingen in dit hoofdstuk. Ze bevatten belangrijke informatie over de 
veiligheid tijdens de installatie, het gebruik en het onderhoud. Bewaar dit 
handboek goed zodat het later nog kan worden geraadpleegd. 
 

1.1. Waarschuwingen voor installateur en 
eindgebruiker 

 
 
Verwijder de verpakking en controleer of de uitrusting in goede en bruikbare 
staat is. Als dit niet zo is, gebruik de uitrusting dan niet tot ze is gecontroleerd 
door professioneel gekwalificeerd personeel. Laat kinderen de 
verpakkingselementen (plastic tasjes, geëxpandeerd polystyreen, nagels enz.) 
niet aanraken, ze vormen mogelijke bronnen van gevaar. 
 
De installatie moet uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel dat een 
technische opleiding over het product heeft gekregen, in overeenstemming met 
de huidige reglementen en volgens de instructies van de fabrikant. De 
installatieregels kunnen van land tot land variëren. Een onjuiste installatie kan 
schade berokkenen aan personen, dieren of andere voorwerpen. De fabrikant kan 
hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 
 
In geval van een defect en/of slechte werking van de uitrusting mag u uitsluitend 
de hulp inroepen van gekwalificeerd personeel, best de fabrikant of een 
gecertificeerd installateur. Laat het product enkel herstellen met originele 
reserveonderdelen. Het niet naleven van het bovenstaande zou de veiligheid van 
de uitrusting in het gedrang kunnen brengen. 
 
Deze poort mag enkel worden gebruikt waarvoor deze uitdrukkelijk werd 
ontworpen (het volledige systeem). Alle andere onbedoelde toepassingen moeten 
als ongeschikt en dus gevaarlijk worden beschouwd. Betafence kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door een 
ongepast, onjuist en onredelijk gebruik. 
 

1.2. Bijzondere aandachtspunten 
 
-  Vermijd handelingen in de buurt van mechanisch bewegende componenten. 

Als lichaamsdelen of kledingstukken erin verstrikt geraken, kan dit voor een 
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gevaarlijke situatie zorgen. Soms is het onmogelijk zichzelf eruit los te 
maken en dit kan ernstige letsels veroorzaken. 

 
-  Laat de poort alleen bewegen wanneer deze volledig zichtbaar is en vrij van 

hindernissen en obstakels. 
 
-  Probeer een bewegende poort niet manueel tegen te houden, dit kan schade 

of ernstige letsels veroorzaken. 
 
-  Hou er rekening mee dat een poort in werking aanzienlijke krachten kan 

vrijmaken. Deze kunnen een bron van gevaar zijn. Begeef je niet in het 
bedieningsgebied van een bewegende poort. 

 
-  Laat kinderen de poort niet als spelletje openen of sluiten. 
 
-  Laat kinderen niet spelen binnen het openingsgebied van de poort. 
 
-  Zorg ervoor dat het vleugelslot is geïnstalleerd, werkt en correct is 

vergrendeld  wanneer de poortvleugel dichtgaat. 
 
-  Let erop dat het slot openstaat wanneer u de deur sluit. Zo vermijdt u dat 

het tegenslot bij het sluiten beschadigd geraakt (waardoor dit kapot kan 
gaan). 

 
-  Zorg ervoor dat u de vleugel bij het openen of sluiten van de poort goed 

tegenhoudt (manuele bediening). Zo vermijdt u dat de vleugel ongewenste 
bewegingen maakt.  
Vertraag wanneer de poort vrijwel geheel is geopend of gesloten, dit om 
onnodige slijtage te vermijden wanneer deze contact maakt met de buffers. 

 
-  Houd de vleugel in extreme weersomstandigheden (zware wind) bij het 

openen of sluiten van de poort goed vast. Zo vermijdt u dat de vleugel 
ongewenste bewegingen  maakt. 

 
-  Mensen mogen tijdens het gebruik niet aan de poort gaan hangen omdat ze 

anders geplet kunnen raken: 
 

• Tussen de geleidingsportiek en de vleugel, wat ernstige letsels aan armen 
en benen kan veroorzaken. 

• Tussen de geleidingsrollen en de poortvanger, wat ernstige letsels aan 
handen en vingers kan veroorzaken.  

• Tussen de steunroller en de schuine plaat. 
• Tussen de vleugel en de slotportiek. 
• Tussen een voorwerp aan de achterzijde van de vleugel, bij het openen. 

 
Houd rekening met volgende instructies zodat niemand vast komt te zitten 
tussen een van deze elementen en ernstige letsels oploopt. 
 
-  Klim niet op de vleugel 
 
-  Waarschuw alle gebruikers voor deze gevaren. Breng deze informatie best 

aan op een geschikte plaats op of vlakbij de poort. 
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-  Om de doeltreffendheid en de correcte werking van de installatie te 

garanderen, is het belangrijk dat de richtlijnen van de fabrikant in acht 
worden genomen. 

 

1.3. Veiligheidsrichtlijnen voor eindgebruiker 
 
 
 

- Opgelet: zodra de poort is geplaatst en in gebruik is genomen, is de 
gebruiker hier helemaal verantwoordelijk voor.  

- De gebruiker is verantwoordelijk voor het volgende: 
 

• Dat alle veiligheidsrisico's zoals het hoort worden gecontroleerd 
(fotocellen, veiligheidsdruklijsten). 

• Correcte werking. 
• Jaarlijks onderhoud. 
• Veiligheidsinspectie (afhankelijk van het land van gebruik). 

       
                      

- Veiligheid en correcte werking van de poort houden in dat de gebruiker op 
regelmatige basis (minstens eenmaal per jaar) nagaat of alle 
veiligheidsinrichtingen en toegangscontroleopties nog altijd werken zoals 
het moet. 

 
- Het jaarlijkse onderhoud moet een onderhoud zijn dat wordt uitgevoerd 

zoals het door de fabrikant wordt beschreven. Als de klant en Betafence 
een onderhoudscontract hebben afgesloten, dan neemt Betafence dit 
onderhoud in samenwerking met de klant op zich.  

 
- Op in Duitsland geplaatste poorten moet de gebruiker elke twaalf maanden 

een onderhoud in overeenstemming met ASR A 1.7 laten uitvoeren. Het 
testbureau stelt na de inspectie een verslag op. Als de poort aan alle 
vereisten voldoet, wordt dit in het verslag gemeld en wordt op de poort 
een teststicker aangebracht. Als de poort een onvoldoende haalt, worden 
de mankementen in het verslag vastgelegd en aan de gebruiker 
gecommuniceerd.  Het is dan aan de gebruiker om de poort te laten 
herstellen en voor een nieuwe inspectie aan te bieden.  

 
- In het geval van een oudere poort die niet volgens DIN EN 13241-1 is 

gebouwd, is de gebruiker wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat deze 
voldoet aan alle nieuwe normen/reglementen.  

 
 

2. Richtlijnen voor plaatsing 
 
 

• Enkel erkende technici of installateurs die bij Betafence een grondige 
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productopleiding hebben gevolgd, mogen de poort installeren. 
 

• Het inbouwen van de poort in een omheining mag geen 
bijkomende gevaren/risico's met zich meebrengen. Gelieve 
zorgvuldig het waarschuwingsdocument te lezen. Bekijk ook de 
inbouwvoorbeelden in de documenten die met de poort worden 
meegeleverd. 

 
• De aansluiting op het elektriciteitsnet moet door een gekwalificeerd 

technicus gebeuren volgens de voorschriften en normen die gelden in 
het land van plaatsing. 

 

3.  Richtlijnen voor het optillen van de 
poort 

 
 
 

• Poorten worden volledig 
voorgemonteerd op de 
bouwplaats afgeleverd. 

 
• Optilpunten om 

de poort uit te 
laden en te 
positioneren 

 
• De poort mag enkel met de juiste heftakel worden opgetild. Deze moet 

over een recent testcertificaat beschikken en moet groot genoeg zijn 
voor het gewicht van de poort. Gebruik bij voorkeur onbeschadigde 
flexibele hijsbanden met voldoende hefcapaciteit. 

4.  Funderingen 
 

• Bereid de fundering voor zoals geïllustreerd op de tekening. 
 

- Zie voor standaardpoorten pagina 5 en 6. Voor de tekeningen en 
afmetingen, zie pagina 7. 
 

- Voor alle niet-standaard uitvoeringen en poortcombinaties moet u 
de speciale tekeningen van de fundering raadplegen. Die worden 
met de poort meegeleverd. 
 

- De poort mag niet geïnstalleerd worden naar de helling van de 
bouwwerf. Zorg ervoor dat de fundering voor de slotportiek op 
hetzelfde niveau staat als de fundering voor de 
geleidingsportiek. 
 

- Eén mantelbuis voor de verbinding tussen de krachtbron en de 
geleidingsportiek van de poort. 
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- Plaats een extra mantelbuis tussen de poort en de plaats van 
bediening (signaalkabels). 
 

- Eén mantelbuis voor de kabelverbindingen tussen de 
geleidingsportiek en de slotportiek (fotocellen). 

 
- TREK GEEN SIGNAALKABELS DOOR DE MANTELBUIS 

VOOR DE VOEDING!  
 

 
 Waarschuwing: 
 
DE FUNDERINGSPLANNEN OP DE VOLGENDE PAGINA’S 
DIENEN ENKEL ALS VOORBEELD!  
GEBRUIK ALTIJD DE PLANNEN DIE BIJ HET BESTELDOCUMENT 
ZITTEN. 

 
 
 
 

• Kwaliteit van het beton: C25 = kubieke drukweerstand 25 
N/mm2. 
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4.1. Poorten die naar rechts openen 
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4.2. Poorten die naar links openen 
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5. Voorbereidingen voor het installeren van de 
poort 

 

5.1. Fixatievereisten 
 

• Chemische ankers M16 x 250 mm met sluitringen (minimale diepte 125 
mm en minstens 100 mm boven de afgewerkte grond). 

• Voor het monteren en vastzetten van: 
- Geleidingsportiek (vier ankers) 
- Slotportiek (vier ankers) 
- Geleidingsrollen achteraan (vier ankers) 

• Chemische ankers M10 x 200 mm. Vier ankers voor het monteren en 
vastzetten van de steunrollerset (wanneer volledig geopend). 

 
WAARSCHUWING! 
 
GEBRUIK GEEN MECHANISCHE ANKERS, ZIJ ZIJN NIET 
GESCHIKT VOOR DEZE TOEPASSING! 

 
 
De maximale afstand tussen het beton en de voetplaat van de portiek mag niet 
meer dan 50 mm bedragen. Anders heeft dit gevolgen voor de stabiliteit.  
(Als de gebruiker binnen de garantieperiode zou melden dat "de poort niet vlot 
beweegt" en als blijkt dat er een probleem is met de positie van de poort omdat 
deze regel niet is gevolgd, dan zal de garantieclaim niet ontvankelijk worden 
verklaard).  
 
 

5.2. De grondankers plaatsen 
 
 

1) Span een koord door de centrale as van de 
funderingen om precies aan te geven waar de 
poort moet worden geplaatst. Daar horen ook 
de slotportiek, de geleidingsportiek, de 
rollerset achteraan en de steunroller achteraan 
bij. 

 
2) Plaats de sjablonen voor de geleidings- en de 

slotportiek en voor de rollerset achteraan. Richt u 
op de spankoord om de centrale merktekens van 
de sjablonen juist te zetten. Houd u hierbij aan 
de afstanden tussen de sjablonen zoals die zijn 
vastgelegd in de funderingsplannen bij het 
besteldocument. 

 
3) Markeer de positie van de gaten met een betonboor met een kleine 

diameter. Dit zal helpen om het uiteindelijke boorgat te centreren op 
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de juiste diameter. 
 
4) Boor de desbetreffende gaten voor het 

vastzetten van de chemische ankers zoals 
aangeduid in de installatiehandleiding van de 
leverancier. Gaten moeten verticaal worden 
geboord. 

 
 
 

 
5) Verwijder alle stof en kleine deeltjes uit de 

boorgaten met een borstel en een handpomp. 
Dat zorgt voor een perfecte hechting tussen het 
hars, het grondanker en de betonfundering. 

 
 
 

 
6) Plaats de chemische ankers volgens de 

instructies van de leverancier. Neem de 
droogtijden van het hars in acht.  

 
 
 

 

5.3. De plaatsingsniveaus voorbereiden 
 
 

1) Draai de onderste instelmoeren zo'n 25 mm 
boven het beton op hun grondankers en 
plaats de 3D-sluitringen op de moeren. 

 
 
 

2) Gebruik een luchtbelwaterpas (zie foto) om alle 
vier de moeren op gelijke hoogte te zetten. De 
positie van de geleidingsportiek dient als 
referentiepunt voor de plaatsing van de andere 
belangrijkste componenten (rollerset, 
slotportiek en steunroller). 

 
3) De moeren van elke montagepositie (rollerset 

achteraan en slotportiek) moeten perfect 
horizontaal en even hoog staan zodat de 
horizontale en verticale posities voor de 
voornaamste steunelementen van de poort 
goed zijn uitgelijnd alvorens u de poort op de 
ankers laat zakken. 
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6. De poort op de grondankers plaatsen 
 
Belangrijk: 
 
Zorg dat u uw elektrische kabels doorheen de mantelbuizen die in het beton 
liggen hebt getrokken. Zo kunt u de kabels makkelijker in de voornaamste 
geleidingsportiek plaatsen. 
De kabels moeten minstens 1500 mm boven het beton uit komen. 
 
Zodra dit in orde is, kan de installatie van de poort beginnen. 
 

 
1) De poort wordt als één geheel met de 

geleidingsportiek en de rollerset achteraan op 
de desbetreffende grondankers 
gepositioneerd. 
 

2) Chronologische volgorde van de handelingen: 
 

1) Pak de geleidingsportiek uit. De riem die de onderbalk en de 
voetplaat samenhoudt, mag u niet verwijderen. 

 
2) Plaats de poort met de geleidingsportiek boven de 

grondankers tot op ongeveer 500 mm boven de grond. 
 

3) Open de voornaamste bovenste 
toegangsdeur in de kast van de 
geleidingsportiek. 

                       Open de kleine onderste deur in   
                       de kast van de geleidingsportiek. 

 
4) Kijk welke kabels naar de slotportiek 

lopen (fotocellen, sleutelschakelaar 
enz.).  

 
5) Trek deze kabels doorheen de 

mantelbuis naar de slotportiek. 
 
 

6) Steek de blootliggende uiteinden van de 
voedings- en andere kabels door het 
gat in de voetplaat van de 
geleidingsportiek in de kast. 

 
7) Snij de riemen af waarmee de rollerset 

achteraan vasthangt aan de onderbalk. 
 
 

8) Laat de poort nu zakken tot de rollerset 
achteraan en de geleidingsportiek op de 
sluitringen van de grondankers rusten. 
Breng op elk grondanker een sluitring en 
een moer aan. Draai de moeren aan 
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zodat ze voorlopig blijven vastzitten. 
Verwijder de riemen van de voetplaat 
van de geleidingsportiek. 

 
OPGELET! 
Zorg dat kabels en draden bij het laten zakken en positioneren 
van de poort op de grondankers niet geplet raken tussen 
oppervlakken. 

 

7. De slotportiek op de grondankers plaatsen 
 

 
1) Verwijder de slotportiek van de poortvleugel en 

hang deze over zijn grondankers. Trek de 
kabels van onder de slotportiek en verbind 
de desbetreffende (kleurgecodeerde) 
connectoren aan elkaar. Wij hebben een of 
twee dozen met connectoren voor deze 
verbindingen meegeleverd. 

 
 

2) Duw de kabels terug in de buis van de slotportiek tot ook de 
connectoren in de buis zitten. Dit zal ze beschermen tegen water en 
vereenvoudigt het verwijderen (vervangen) van de fotocellen. 

 
3) Positioneer de slotportiek op de grondankers en breng de bovenste 

sluitringen met de moeren aan. Draai de moeren aan zodat ze 
voorlopig blijven vastzitten. 

8. De poort uitlijnen en 
waterpas zetten 

 

 
1) Zet de poort in handmatige 

(losgekoppelde) modus door de rode 
slinger rechtsom te draaien. 

 
2) Lijn de rollerset achteraan en de 

geleidingsportiek uit volgens de 
centrale aslijn van de poort. Zorg 
ervoor dat de vleugel parallel loopt in 
de geleidingsportiek. 

 
          De geleidingsportiek en de rollerset achteraan kunnen lateraal  
          in de langwerpige gaten van de voetplaten worden bewogen. 

 
          Span, zodra de uitlijning tussen de rollerset achteraan en de 
          geleidingsportiek klaar is, de moeren op de grondankers van de 
   geleidingsportiek en de rollerset achteraan lichtjes aan. 

 
          Controleer of u de poort over de hele breedte van de vleugel zonder    
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          haperingen kunt openen en sluiten. Doe dit langzaam, aangezien de 
   poort nog niet overal juist is afgesteld. 

 
  

3) Sluit de poort zo goed als volledig met de hand 
en lijn de slotportiek uit. Controleer of de 
geleidingsrollers op de top van de vleugel 
centraal in de poortvanger bewegen. Als er op 
een van de kanten van de poortvanger te veel 
kracht wordt uitgeoefend, is er een probleem 
met de afstelling (dit wijst op een slechte 
uitlijning). 
 

 
 

4) Positioneer de vleugel zo dat de rollerset 
achteraan en de geleidingsportiek deze 
ondersteunen. Leg tussen de twee sets rollers 
een luchtbelwaterpas. Stel de hoogte van de 
vleugel bij met behulp van de moeren op de 
grondankers van de rollerset achteraan. Zorg 
dat de voetplaat waterpas ligt. 

 
WAARSCHUWING! 
STEL DE M10 MOEREN EN BOUTEN WAARMEE 
DE ROLLERSET VASTZIT OP DE VOETPLAAT 
NIET BIJ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Na het uitlijnen van de slotportiek en het 
waterpas zetten van de vleugel past u de 
hoogte van de slotportiek zo aan dat het 
steunwiel onder de voorkant van de onderbalk 
de schuine plaat (van de slotportiek) lichtjes 
raakt. Let erop dat de poortvanger verticaal 
waterpas en in positie blijft staan. De hoogte 
aanpassen doet u met de moeren van de 
grondankers. 

 
OPGELET! 
Het steunwiel in de onderbalk mag niet helemaal  
op de schuine plaat in de slotportiek worden gewrongen.  

 
 
 

6) Draai, na de volledige afstelling van de poort, alle moeren van de 
grondankers aan. Zaag de bouten van de grondankers dan 5 mm 
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boven de moeren af en schilder ze met een roestwerende verf. (Doe 
dit pas wanneer de werking van de poort is getest en de installatie is 
voltooid). 

 
 

7) Poorten met een vrije doorgang van meer dan 6000 mm hebben een 
steunroller voor wanneer de vleugel openstaat. De installatie van 
deze steunroller staat beschreven in paragraaf 8. 

 
 

8) Opdat de poort correct kan werken is het zeer belangrijk dat deze 
roller wordt afgesteld. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9) De roller moet in hoogte worden versteld en ook loodrecht op de 

onderbalk van de vleugel worden gezet.  
 
 
 
 
 

Het spansysteem niet 
aanpassen 

Steunroller Rollerset 
achteraan 

Voornaamste 
geleidingsportiek 
rollerset vooraan 



 

[H ie Bekamatic SC   pg. 16 
 r eingeben]  [H ier eingeben]  [H ier eingeben]  

 
10) Als een steunroller te hoog staat, veroorzaakt dit ongewenste  

 wrijving op de vleugel. Naarmate de vleugel verder opengaat,  
 neemt de wrijving nog toe. 

  
 
 

11) De hoogte van de steunroller moet worden   
     aangepast zodra de vleugel ongeveer  
 500 mm van de volledig open positie is    
     verwijderd. 

 
 
 
 
 

12) In deze positie moet de steunroller een  
 eerste contact maken met de onderbalk.  
 Pas de hoogte waar nodig aan. 

 
 
 
 
 
 

0°

 < 90° 
 
 

9.    De mechanische eindbuffering 
afstellen 

 
 
 

OPGELET! 
 
De mechanische eindbuffering moet altijd gecontroleerd en/of aangepast 
worden. Wanneer de eindbuffering niet correct is afgesteld, kan dit 
bepaalde onderdelen van de poort ernstig en onherstelbaar beschadigen. 
De mechanische eindbuffering bevindt zich op de rollersets vooraan en 
achteraan in de onderbalk. Om eraan te kunnen moet u de voorste en 
achterste eindplaat van de onderbalk verwijderen. 

 

9.1. De mechanische eindbuffering vooraan 
afstellen: 

 
Als de poort helemaal zoals in het funderingsplan beschreven is geplaatst, 
behoeft de buffering vooraan geen verdere afstelling. De fabrieksinstelling 
(130 mm) is dan voldoende. 130 mm is ook de minimale afstand om 
ervoor te zorgen dat de meegaande spoel van het inductiesysteem niet 
geplet raakt (de meeste poorten die daarmee zijn uitgerust hebben ook 
een draadloos systeem). 

 
Als u evenwel licht van het funderingsplan bent afgeweken of de poort 

Opmerkingen:    
Het is heel belangrijk om de ruimte onder de plaat van de geleidings- en de slotportiek 
 te vullen met krimpcompenserend beton. 
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door een obstakel aan de achterkant niet volledig kan 
openen, stel dan af zoals hieronder beschreven. 

 
1) Trek het onderste deel van de veiligheidsdruklijst van diens 

aluminium bevestigingsprofiel. 
 
 

2) Verwijder de voorste afdekplaat van de onderbalk door de vier schroeven 
(twee aan elke kant) los te draaien. 

 
 

3) Draai de tegenmoer los. Draai de 
schroefstang linksom zodat de rubberen stop 5 mm tot 10 mm van 
onder de onderbalk uitkomt. Zet de tegenmoer terug vast. 
 

4) Plaats de afdekplaat terug om de onderbalk af te sluiten en draai de 
schroeven met gematigde kracht aan. 
 
 
 

5) Zet de veiligheidsdruklijst terug in het aluminium profiel.  
Om dit vlotter te doen verlopen spuit u best wat siliconenolie op het  
rubberen profiel aan de achterkant van de lijst en duwt u deze op zijn 
plaats. 

 
 
 

9.2. De mechanische 
eindbuffering afstellen 

 
De mechanische eindbuffering achteraan is een 
integraal deel van de rollerset achteraan en kan tot 
maximaal 450 mm worden verlengd. (Uitzondering 
zijn poorten tot 40000 mm, waarbij de buffering tot 200 mm 
kan worden verlengd). Tot zover kunt u de buffering afstellen 
als u wilt dat de poort goed werkt onder de krachten die erop 
inwerken. Daarom raden wij ten zeerste aan dat u zich steeds 
houdt aan de afmetingen vermeld in de funderingsplannen. 

 
1) Verwijder de achterste afdekplaat van de onderbalk door 

de vier schroeven (twee aan elke kant) los te draaien. 
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2) Sluit de poort zodat er 10 mm tot 20 mm afstand 
zit tussen de bovenste geleidingsrollers op de top 
van de vleugel en de onderkant van de poortvanger 
op de slotportiek. 

 

 

 

3) Draai de tegenmoer los. Draai de schroefstang linksom zodat de 
rubberen stop 5 mm tot 10 mm van onder de onderbalk uitkomt.                     
Zet de tegenmoer terug vast. 
 
 
 

4) Plaats de afdekplaat terug om de onderbalk af te sluiten en draai de 
schroeven met gematigde kracht aan. 

 

10. De motorhoogte aanpassen 
 

1) Zet de vleugel in een positie waar deze wordt ondersteund door zowel 
de voorste als de achterste rollersets. 

 

 
 
2) Draai de rode slinger linksom om de motor en de tandwielkast te 

koppelen.  
 

 
 
3) Pas de hoogte van het rondsel aan door aan de moer M12 te draaien. 

Daardoor kan de veer de aandrijving naar boven 
doen bewegen. Verhoog tot het tandwiel volledig in 
de tandheugel grijpt.  
De veer zorgt ervoor dat de tandheugel en het 
tandwiel tijdens bewegingen mooi in elkaar blijven 
grijpen. 
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4) De hoogte van het tandwiel is heel belangrijk en zorgt er samen met  
de vleugel op correcte hoogte voor dat de poort foutloos werkt 
(instelling zie Menu 8, Paragraaf 4). 
Normaal moet er 1,5 mm tussen het tandwiel en de tandheugel zitten. 
 

 

Beweeg, als de aanpassing voltooid is, de vleugel over de hele lengte 
en houd het tandwiel en de heugel in het oog. 
Als ze in bepaalde posities moeilijk in elkaar grijpen, kunt u dit oplossen 
door de tandheugel op de onderbalk naar boven of beneden te 
verplaatsen (langwerpige gaten). 
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5) Ontkoppel de tandwielkast door de rode slinger 
rechtsom te draaien. 
 

6) Beweeg de vleugel over een korte afstand heen en weer. Controleer of 
het tandwiel over de hele breedte van de tandheugel de koppeling 
maakt. Pas de tandheugel anders aan.  

 

11.  De eindpositie instellen 

                                                                 
 
  

1) Doe de poort helemaal open en beweeg het 
detectieblok op de tandheugel voor de sensor om te 
openen. U zult een klikgeluid horen en zien dat de led 
‘FCA1’ uitschakelt. 
Positie om te openen is OK. 
 
 
 

2) Beweeg de vleugel in de gesloten positie. Beweeg nu het tweede 
detectieblok voor de sensor om te sluiten. U zult een klikgeluid horen 
en zien dat de led ‘FCC1’ uitschakelt. Positie om te sluiten is OK. 
 
 

3) Beweeg de vleugel nu manueel in de open en gesloten posities. 
Controleer of de positie van de vleugel vergeleken met de leds in de 
besturing correct schakelt.  
 
 

12. Voeding  
 

1) De stroombron moet 230V AC zijn. Sluit de voedingskabel aan op de 
connectoren van de hoofdschakelaar. Er zijn drie connectoren 
voorzien om de voeding aan te sluiten. De kabel vanuit het 

Alleen actief 
indien geen 
limietschakelaar is 
geactiveerd. 

Eindschakelaar 

Detectieblok 



 

[H ie Bekamatic SC   pg. 21 
 r eingeben]  [H ier eingeben]  [H ier eingeben]  

hoofdpaneel naar de poort moet beveiligd worden volgens de meest 
recente voorschriften op elektrische installaties. 
Gebruik een vaste laagspanningskabel met een doorsnede zoals in 
onderstaande tabel. (Bijvoorbeeld: NYJZ 3 x 2,5 mm2 in 
overeenstemming met VDE0276 deel 603, VDE 0271 en IEC 52) 
 
 

Doorsnede (mm2) Maximale afstand (m) 
2,5 300 
4 600 
6 900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Zet de stroom op door de hoofdschakelaar "AAN" te zetten. 
 
 

                                       
 

 
WAARSCHUWING: 
 
DE KABELDIAMETER IS BEREKEND OM ONZE POORT TE VOEDEN, MET AL 
ONZE MOGELIJKE ACCESSOIRES. ALS U HET SYSTEEM DEELT MET 
MEERDERE GEBRUIKERS, DAN MOET U MISSCHIEN VOOR EEN DIKKERE 
DOORSNEDE KIEZEN. 
 
 

13. Veiligheidsuitrusting afstellen en testen 

13.1. Draadloos transmissiesysteem voor  
 veiligheidsdruklijst op de vleugel            

 
 

• Door het radiosysteem is het eenvoudiger om veiligheidsdruklijsten 
op elke positie (ook complexe posities) te installeren. Daarbij 
moeten geen fysieke kabelverbindingen worden gelegd tussen de 
veiligheidsdruklijsten en het automatische besturingspaneel. 
 

• Het radiosysteem bestaat uit een XRS 868 radio-ontvanger die kan 
communiceren met XTS 868 zenders; een of twee resistieve 
veiligheidsdruklijsten (8,2 kilo-ohm XS55) of hulpinrichtingen (NC-

Hoofdschakelaar 
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contacten) die op elke zender kunnen worden aangesloten (nr. 2). 
Elke XRS 868 radio-ontvanger is voorzien op maximaal zes XTS 868 
zenders, i.e. twaalf veiligheidsdruklijsten mod. XS55 (8,2 kilo-ohm).  

 
• De bedrading naar FAAC-besturingspanelen met BUS 2-easy 

verloopt langs slechts twee niet-gepolariseerde draden. De 
ontvanger communiceert via BUS 2-easy op twee specifieke 
adressen (bescherming van de opening en de sluiting). U hebt geen 
andere kabels nodig om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen. 
De terminaluitgang "Transmitters Battery level" is de enige 
bruikbare. 

 
 
Dit zijn de technische specificaties: 

Ontvanger 
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Zender 
 

              
 
 

Belangrijk: 
 
Wilt u dat het systeem goed werkt, dan 
vervangt u best elk jaar de batterijen. 
 
 

13.2. Veiligheidsdruklijsten 
  
              Het kabelschema voor de veiligheidsdruklijsten op de geleidingsportiek vindt u  
 hieronder: 
 

                                                  
                                          
 

  
      Controleer of alle veiligheidsdruklijsten werken.                             
       
        Er zijn vier veiligheidsdruklijsten aangesloten op de CN60E-module. 
        CN60E is aangesloten op de veiligheidsingang op het besturingspaneel 
        (ingang 5).  

     
 

Om zeker te zijn dat het systeem goed werkt moeten de 
batterijen elk jaar worden vervangen.  



 

[H ie Bekamatic SC   pg. 24 
 r eingeben]  [H ier eingeben]  [H ier eingeben]  

13.3. Fotocellen 
 

De fotocellen zijn aangesloten op een bussysteem. Zij hebben slechts twee 
draden zonder polariteit nodig. 
Elke set bestaat uit een zender en een ontvanger. Beide apparaten moeten 
op hetzelfde kanaal staan. Daarvoor moet u de correcte dipschakelaar 
selecteren. 
U kunt de fotocellen zo programmeren dat zij werken in: 

                         
 Sluitende richting 
 Openende richting 
 Beide richtingen 

        
     
 
      De fotocellen werken in paar en moeten zo worden afgesteld. Op één poort 
      kunnen tot zeven paar worden gezet. 
      Volg de procedure zoals hieronder beschreven: 
      Na afstelling zet elke individuele onderbreking van de IR-straal  
      "een lijn van het segment" op het scherm in werking. 
 
 

                      

 
 
 
      
 

13.4. Afstandsbedieningen 
 

13.4.1. Afstandsbedieningen op het paneel programmeren 
 

- In het paneel van de poortsturing zit een tweekanaalsontvanger 
geïntegreerd. Met deze rechtstreekse methode op de ontvanger 
kunt u slechts één zender programmeren. 

- Om de ontvanger voor Kanaal 1 te activeren houdt u knop +/R1 
gedurende > 5 seconden ingedrukt. Zodra de led DL11 begint te 
knipperen, laat u de knop +/R1 los. 

- Neem uw tweekanaalszender en houd beide knoppen ingedrukt 
tot de led boven op de zender begint te knipperen. 
Laat beide knoppen los. 

- Kies nu op uw zender de knop die u wilt programmeren. Druk op 
deze knop tot de led DL11 oplicht en blijft branden. 
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Laat de knop los. 
- Druk tweemaal snel na elkaar op de geprogrammeerde knop. 

Bij de tweede keer drukken zet de poort zich in beweging. 
- In dat geval is het programmeren geslaagd. 

 

 

 
13.4.2. Een zender naar een andere zender programmeren 

 
- Aan de hand van de geprogrammeerde zender (werking getest). 
- Druk 2 tot 3 seconden op beide knoppen tot de led bovenaan 

begint te knipperen. Laat beide knoppen los. De zender staat nu 
in programmeermodus. 

- Neem de zender die u wilt programmeren en houd hem met de 
bovenkant tegen de Master-zender die al in 
programmeermodus staat (zie schema hieronder). 

- Druk op de geprogrammeerde knop op de Master en tegelijk op 
de knop die u wilt programmeren op de tweede zender. 

- Wanneer de led op de Master blijft branden, laat u beide 
knoppen los. 

- Druk ten slotte tweemaal snel na elkaar op de 
geprogrammeerde knop op de tweede zender. Led DL11 op de 
controle-eenheid licht op. 

- In dat geval is het programmeren geslaagd. 
 

 

 
 
 

14. Verschillende set-upsystemen 
14.1.  Set-up voor bussysteem 

 
Deze set-up is de fabrieksinstelling. Elk instrument dat wordt aangesloten op het 
bussysteem moet door de controle-eenheid worden aangeleerd. 
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             De volgende procedure legt uit hoe dit moet gebeuren:     
              
 

- Open BASIC programmeren (met knop F) en scroll doorheen de 
functies tot aan bu. 

- Wanneer u F loslaat, toont het scherm de status van de BUS 2-
easy-inrichtingen (zie het schema hieronder). 

- Voer volgende stappen uit: houd + en - gedurende minstens 5 
sec. tezamen ingedrukt (ondertussen zal het scherm knipperen). 
Y zal verschijnen als bevestiging dat de invoer is voltooid.  

- Laat de + en - knop los. De status van de BUS 2-easy-
inrichtingen verschijnt op het scherm. 

               

14.2. De zelfleerprocedure starten 
 
 
 

OPGELET! 
 
TIJDENS DE SET-UP WORDEN ALLE VEILIGHEIDSINRICHTINGEN 
UITGESCHAKELD! VOER DEZE DUS ENKEL UIT WANNEER ER GEEN 
VERKEER IS IN HET BEWEGINGSGEBIED VAN DE VLEUGEL. 

 
Als een systeem zonder encoder is geïnstalleerd, zijn er mechanische eindbuffers 
nodig voor de vleugels. Wij hebben de set-up gedaan voor de businrichtingen en 
de eindposities liggen vast. De tandwielkast is gekoppeld. 
 
Op dit ogenblik kan de zelfleerprocedure worden opgestart. Deze begint altijd 
wanneer de poort in gesloten positie staat. 
 

1) Ga naar BASIC programmeren (met F) en ga naar de parameter tL. 
Wanneer u F loslaat, verschijnt --. 

2) Zorg ervoor dat de vleugel(s) van de poort gesloten is/zijn. Doe anders 
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het volgende: 
3) Druk op de knop +/R1 om de poort te sluiten.  

 
 
 
Als u op de knop +/R1 drukt en de vleugel(s) opent/openen, schakel de stroom 
dan uit en draai op contactstrook J2 de fasekabels van de desbetreffende 
motor(en) om (stroken 2-3 voor vleugelmotor). 
 

4) Start, wanneer de poort gesloten is, de SET-UP op door + en - 
ingedrukt te houden tot S1 op het scherm begint te knipperen 
(ongeveer 3 sec.). 

5) Laat + en - los. De vleugel gaat nu open. 
6) Controleer na het installeren en programmeren of het systeem correct 

werkt.  
7) Let zeker goed op of de veiligheidsinrichtingen correct werken en zorg 

ervoor dat het systeem voldoet aan alle geldende 
veiligheidsvoorschriften.  

8) Sluit het deksel in de daarvoor bestemde flens met pakking.  
 
 
 
Om de parameters te personaliseren volgt u de procedure zoals 
aangeduid in het technisch handboek: 
FAAC E145 
 
 
DE POORT KAN NU IN AUTOMATISCHE MODUS WORDEN BEDIEND 

 
 

15. Onderhoud 
 
Wij raden aan om de werking van het systeem om de zes maanden te controleren. Let 
daarbij in het bijzonder op de veiligheidsinrichtingen (en op de stuwkracht van de motor, 
die moet voldoen aan de ter plaatse geldende voorschriften) en op de ontgrendelaars. 
 

16. Controle 
 

Controle Datum Door 
Installatiehandleiding 

bijwerken 
14-05-2019 Vdb Wim 
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