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 1) LET OP! Het is belangrijk voor de veiligheid dat deze hele instructie zorgvuldig 
wordt opgevolgd. Een onjuiste installatie of foutief gebruik van het product 
kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.

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

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

 4) Bewaar de instructies voor raadpleging in de toekomst.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES

(RICHTLIJN 2006/42/EG)

Fabrikant: FAAC S.p.A.

Adres: Via Benini, 1  - 40069  Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË

verklaart dat:  de aandrijving mod.  C720

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

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

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

 Bologna, 01-11-2008
       De President-directeur
                      A. Marcellan
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C720
Wij willen u bedanken dat u voor dit product heeft gekozen. Wij zijn er zeker van dat het aan al uw eisen zal voldoen ten opzichte van de prestaties 
waarvoor het is ontworpen.
Dit product is ontworpen en vervaardigd voor de toegangscontrole van voertuigen. ELKE ANDERE TOEPASSING MOET WORDEN VERMEDEN.

 Lees deze meegeleverde handleiding aandachtig door, aangezien deze belangrijke aanwijzigingen bevat ten aanzien van 
veiligheid, installatie, gebruik en onderhoud. 

1  ALGEMEEN
Deze aanwijzingen gelden voor de volgende modellen:

C720
Model C720 is een elektromechanische aandrijving voor de beweging van schuifpoorten.
Een praktische en functionele mechanische vergrendeling die de motor direct beïnvloedt, garandeert de vergrendeling van de poort wanneer 
de aandrijving niet in werking is. Het is dus niet nodig een elektrisch slot te installeren.
Door een gemakkelijke, handmatige ontgrendeling kan de poort worden bewogen in geval van stroomuitval, indien de noodaccu niet is geïnstal-
leerd of wanneer de aandrijving slecht functioneert.

Beschermkast

Motorblokkering

Deksel trekstangen

Hendel motorontgrendeling

Transformator

Steunplaat

Kabeldoorvoeropeningen

Pignon en pignonhoes

Elektronische kaart

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

MODEL C720

Voeding 230 V~ 50 Hz

Maximale Opgenomen vermogen (W) 170

Duwkracht op pignon (N) 320

Max. koppel (Nm) 18

Type pignon Z28 module 4

Maximale aanbevolen poort lengte (m) 15

Max. gewicht vleugel (Kg) 400

Snelheid van de poort (m/min)
min 8

Max 18

Type eindaanslag Magnetisch

Koppeling Elektronisch

Bedrijfstemperatuur (°C) -20 +55

Gewicht motorvertraging (kg) 6

Beschermingsgraad IP44

Afmetingen motorvertraging Zie Fig. 02

Gebruiksfrequentie RESIDENTIEEL

2  BESCHRIJVING EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
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Afmetingen in mm

Aandrijving

Waarschuwingslamp

Fotocellen 2easy-BUS

Traditionele fotocellen

Sleutelschakelaar

1.

2.

3.

4.

5.

5  INSTALLATIE VAN HET AUTOMATISCHE SYSTEEM 
5.1  VOORBEREIDENDE CONTROLES

Uit het oogpunt van de veiligheid en om een goede werking van het automatische systeem te garanderen, moet worden gecontroleerd of aan 
de volgende vereisten wordt voldaan:

De constructie van de poort moet geschikt zijn om te worden geautomatiseerd. Het is met name noodzakelijk dat de diameter van de 
wielen in de juiste verhouding staat tot het gewicht van de te automatiseren poort, dat er een bovenrail aanwezig is en dat er mechanische 
eindaanslagstops zijn om te voorkomen dat de poort uit de rails loopt.

De schuifrail van de poort moet recht en horizontaal zijn.

De handmatige beweging van de poort moet over het gehele loopvlak gemakkelijk gaan.

De eigenschappen van het terrein moeten een garantie bieden voor voldoende stevigheid van de funderingsplint.

In de zone van de uitgraving van de plint mogen geen leidingen of elektriciteitskabels lopen. 

Als de motorvertraging zich in de zone bevindt waar de voertuigen passeren, dient, indien mogelijk, te worden gezorgd voor een afdoende 
bescherming tegen stoten.

Controleer of er een goede aarding is voor de aansluiting van de motorvertraging.

Indien de gecontroleerde elementen niet voldoen aan de bovenstaande vereisten, dienen ze te worden aangepast.

•

•

•

•

•

•

•

3  AFMETINGEN

4  ELEKTRISCHE AANSLUITMOGELIJKHEDEN (standaard systeem)
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5.2  INMETSELEN VAN DE FUNDERINGSPLAAT 
Assembleer de funderingsplaat zoals is aangegeven bij Fig. 4

De funderingsplaat moet worden geplaatst zoals op Fig. 5 (sluiting 
rechts) of Fig. 6 (sluiting links) om te zorgen dat pignon en tandheugel 
goed in elkaar grijpen.

1.

2.

Afmetingen in mm

Plaatsing van de plaat met versterkt NYLON 
tandheugel sluiting links

Plaatsing van de plaat met versterkt 
NYLON tandheugel 

sluiting rechts

Plaatsing van de plaat met VERZONKEN 
STALEN tandheugel 

sluiting rechts

Plaatsing van de plaat met VERZONKEN 
STALEN tandheugel sluiting links

Afmetingen in mm

Dit symbool moet 
altijd naar de poort 
zijn gericht

Maak een funderingsplint zoals op Fig. 7 en metsel de funderings-
plaat in, waarbij u één of meer kabelmantels moet aanbrengen 
voor het doortrekken van de elektriciteitskabels in het gat van de 
funderingsplaat. 

 Controleer met een waterpas of de plaat perfect 
horizontaal is. 

 Wacht tot het cement is uitgehard.

Plaats de elektriciteitskabels voor de aansluiting met de accessoires 
en de elektrische voeding zoals op Fig. 3 

 Om de aansluitingen in de centrale gemakkelijk tot 
stand te brengen, moeten de kabels minimaal 30 cm 
uit het gat in de plaat steken.

3.

4.

Afmetin-
gen in 

mm

Afmetin-
gen in 

mm
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5.3  MECHANISCHE INSTALLATIE 
Verwijder de beschermkast door de betreffende pallen 90° te draaien en de kast op te heffen (Fig. 8).

Plaats de aandrijving op de funderingsplaat met behulp van de bijgeleverde moeren en ringetjes, zoals in Fig. 9. Tijdens deze handeling 
moeten de kabels door de betreffende gaten in de motorbehuizing worden getrokken (zie Fig. 9 ref. �).

1.

2.

Afmetingen in mm met tandheugel 
van VERSTERKT NYLON 

Afmetingen in mm met tandheugel 
van VERZONKEN STAAL

Stel de hoogte van de motorvertraging af en de afstand van de poort volgens de aanwijzingen in Fig. 10. 

 Deze handeling is nodig voor een juiste montage van de tandheugel en om later nieuwe afstellingen te kunnen uitvoeren.

3.

Bevestig de motorvertraging aan de plaat door de bevestigings-
moeren vast te draaien.

Stel de motorvertraging in voor de handmatige bediening zoals 
beschreven in paragraaf 8

4.

5.
Zorg ervoor dat Zorg ervoor dat 
het hekken of het hekken of 
andere onder-andere onder-

delen ervan het tand-delen ervan het tand-
wielbehuizing niet kun-wielbehuizing niet kun-
nen beschadigen ge-nen beschadigen ge-
durende de bewe-durende de bewe-
ging. ging. 
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5.4  MONTAGE VAN DE TANDHEUGEL

5.4.1  STALEN TANDHEUGEL DIE VAST WORDT GELAST (fig.11)
Monteer de drie pallen met schroefdraad op het element van de 
tandheugel en plaats ze in het bovenste deel van de uitsparing. 
Op deze manier laat de speling op de uitsparing in de loop der tijd 
eventuele afstellingen toe.

Breng de vleugel met de hand in de gesloten positie.

Leg het eerste stuk van de tandheugel vlak op de pignon, en las 
de pal met schroefdraad op de poort zoals is aangegeven op 
fig.14.

Beweeg de poort handmatig en controleer of de tandheugel op 
de pignon rust en las de tweede en de derde pal vast.

Plaats een ander tandheugelelement tegen het vorige en gebruik, 
om de vertanding van de twee elementen in fase te brengen, een 
stuk tandheugel zoals aangegeven op fig.15.

Beweeg de poort handmatig en las de drie pallen met schroefdraad 
vast en ga zo verder tot de poort volledig is afgewerkt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

5.4.2  STALEN TANDHEUGEL DIE WORDT VASTGESCHROEFD 
(Fig. 12) 

Breng de vleugel met de hand in de gesloten positie.
Leg het eerste stuk van de tandheugel vlak op de pignon en plaats 
het afstandstuk tussen tandheugel en poort, en plaats het in het 
bovenste deel van de uitsparing. Op deze manier laat de speling 
op de uitsparing in de loop der tijd eventuele afstellingen toe
Teken het boorgat af op de poort. Boor een gat van Ø 6,5 mm en breng 
een buitenschroefdraad aan van Ø 8 mm. Schroef de bout vast.
Beweeg de poort handmatig en controleer of de tandheugel op 
de pignon rust en herhaal de handelingen die zijn beschreven 
onder punt 3.
Plaats een ander tandheugelelement tegen het vorige en gebruik, 
om de vertanding van de twee elementen in fase te brengen, een 
stuk tandheugel zoals aangegeven op fig.15.
Beweeg de poort handmatig en ga verder met de bevestigings-
werkzaamheden zoals voor het eerste element, tot de poort volledig 
is afgewerkt

1.
2.

3.

4.

5.

6.

5.4.3  NYLON TANDHEUGEL DIE WORDT VASTGESCHROEFD 
(Fig. 13) 

Breng de vleugel met de hand in de gesloten positie.

Leg het eerste stuk van de tandheugel vlak op de pignon en te-
ken het boorgat af op de poort; boor een gat van Ø 6,5 mm en 
schroef de meegeleverde zelftappende schroef met bijbehorend 
verstevigingsplaatje vast.

Beweeg de poort handmatig en controleer of de tandheugel op 
de pignon rust en herhaal de handelingen die zijn beschreven 
onder punt 2.

Plaats een ander tandheugelelement door dit vast te maken aan 
het vorige element.

Beweeg de poort handmatig en ga verder met de bevestigings-
werkzaamheden zoals voor het eerste element, tot de poort volledig 
is afgewerkt.

1.

2.

3.

4.

5.
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Belangrijke informatie voor de installatie 
van de tandheugel:

 Controleer of er gedurende het verloop van de poort 
geen elementen van de tandheugel buiten de pignon 
lopen.

 Las beslist geen tandheugelelementen aan de af-
standstukken of aan elkaar vast.

 Als de installatie van de tandheugel is voltooid, is 
het handig om de motorvertraging circa 1,5 - 2 mm 
te laten zakken door aan de betreffende moeren 
te draaien (Fig. 16 ref. �), teneinde een correct 
ingrijpen met de pignon te garanderen.

 Gebruik geen vet of andere smeermiddelen tussen 
pignon en tandheugel (Fig. 16)

 Controleer met de hand of de poort de mechanische 
eindaanslagstops bereikt en of er gedurende de 
beweging geen wrijving is.

6  INBEDRIJFSTELLING 
6.1  AANSLUITING VAN DE ELEKTRONISCHE KAART

 Alvorens werkzaamheden aan de kaart te verrich-
ten (aansluitingen, programmering, onderhoud) 
moet altijd eerst de voeding worden afgesloten.

Volg de punten 10, 11, 12, 13 en 14 van de ALGEMENE 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.

Volg de instructies van Fig. 3, plaats de kabels in de kabelgoten en 
voer de elektrische aansluitingen met de gekozen accessoires uit.

Houd de voedingskabels gescheiden van de bedienings- en vei-
ligheidskabels (drukknop, ontvanger, fotocellen enz.).

Om elektrische storingen te voorkomen, moeten er verschillende 
kabelmantels worden gebruikt.

•

•

•

•

6.1.1  AARDING 
Sluit de aardleiding aan volgens Fig. 17.

6.1.2  ELEKTRONISCHE APPARATUUR 
In de motorvertragingen is het elektronische bedieningsapparaat aan 
een steun bevestigd (Fig. 18 ref. �) met een doorzichtig deksel (Fig. 18 
ref. �).
Op het deksel bevinden zich de programmeerknoppen van de kaart 
(fig.18 ref. �), hierdoor kan de programmering van de kaart worden 
uitgevoerd zonder het deksel te verwijderen.

 Om de centrale op de juiste wijze aan te sluiten en 
te programmeren, moeten de betreffende instructies 
worden opgevolgd.

Afmetin-
gen in 

mm
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6.2  POSITIONERING VAN DE EINDAANSLAG 

 Voor een juiste positionering van de eindaanslagmagneten moet de bedieningscentrale op de juiste wijze zijn geïnstalleerd 
en zijn aangesloten op alle bedieningsinrichtingen en veiligheidsvoorzieningen.

De aandrijving is voorzien van een magneetsensor voor de eindaanslag die direct in de elektronische besturingskaart is geïntegreerd.
Het stoppen van de poort, in geopende of gesloten toestand, vindt plaats op het moment dat de gepolariseerde magneet, die in het bovenste 
deel van de tandheugel is bevestigd, de sensor activeert.

Assembleer de twee magneten zoals is aangegeven in figuur 19.
Stel de aandrijving in voor de handmatige bediening zoals is beschreven in hoofdstuk 8 en voedt het systeem.

  Voor de positionering van de eindaanslagen op de tandheugel dient u de instructies van de elektronische apparatuur te 
raadplegen.

  Om schade aan de aandrijving en/of onderbrekingen van de werking van het automatische systeem te voorkomen, moet 
er een afstand van circa 40 mm vanaf de mechanische eindaanslagstops worden overgelaten.

7  HET AUTOMATISCHE SYSTEEM TESTEN 
Zodra de installatie van de aandrijving is voltooid, moet er een zorgvul-
dige controle worden uitgevoerd van de werking van alle aangesloten 
accessoires en veiligheidsvoorzieningen.
Druk de plastic afschermingen op de bevestigingsschroeven van de 
aandrijving en controleer of het pijltje in de richting van de poort wijst 
(Fig. 20 ref. �), breng de beschermkast aan (Fig. 20 ref. �) en draai aan 
de betreffende pallen aan de zijkant (Fig. 20 ref. �).
Overhandig aan de klant de “Gebruikershandleiding”, laat de juiste 
werking en het gebruik van de motorvertraging zien, en wijs daarbij de 
gevaarlijke zones van het automatische systeem aan.

8  DE AANDRIJVING ONTGRENDELEN/VERGRENDELEN 

 Tijdens het ontgrendelen/vergrendelen dient u op te 
letten en te voorkomen dat een onverwachte impuls 
de poort inschakelt.

Om de motorvertraging te ontgrendelen, dient u als volgt te werk te 
gaan:

Draai de ontgrendeling met de klok mee zoals is aangegeven in 
Fig. 21 ref. �. De ontgrendelingshendel zal zich iets verwijderen van 
de aandrijvingskast (Fig. 21 ref. �)

Laat de ontgrendelingshendel helemaal zakken tot aan de me-
chanische aanslag, Fig. 21 ref. �.

Voer het openen of sluiten handmatig uit.

1.

2.

3.
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Om de motorvertraging te vergrendelen, dient u als volgt te werk te 
gaan:

Duw de ontgrendelingshendel helemaal omhoog tot aan de me-
chanische aanslag, Fig. 22 ref. �.
Draai de ontgrendeling tegen de wijzers van de klok in zoals is 
aangegeven in Fig. 22 ref. �.

 Om de aandrijving niet te beschadigen, mag er geen 
impuls worden gegeven om de poort te activeren, voor-
dat het ontgrendelingsmechanisme is opgeheven.
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9  ONDERHOUD 
Het is raadzaam om maandelijks de werking van het systeem te controle-
ren, waarbij bijzondere aandacht moet worden besteed aan de werking 
van de veiligheidsvoorzieningen (inclusief de duwkracht van de motor die 
aan de geldende normen moet voldoen) en de ontgrendelingen.

10  REPARATIE 
Neem voor eventuele reparaties contact op met een erkend repara-
tiecentrum.

11  ACCESSOIRES
11.1  ACCUKIT 

Installeer de accukit zoals is aangegeven in Fig. 23 door deze in de betref-
fende zitting te plaatsen en vast te zetten met de schroef ref. �. Sluit hem op 
de betreffende connector op de kaart aan (zie bijbehorende instructie).
Voor meer informatie over de accukit dient u de betreffende instructies 
te raadplegen.

11.2  RADIOMODULE 
Installeer de radiomodule zoals is aangegeven in Fig. 24.

11.3  ACCU MOTORONTGRENDELING 
Installeer de accu voor de motorontgrendeling zoals is aangegeven in 
Fig. 25 en sluit deze aan op de betreffende connector op de kaart (zie 
bijbehorende instructie).
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Fig. 2

Lees de instructies zorgvuldig door alvorens het product 
te gebruiken en bewaar ze voor eventuele verdere 
raadpleging in de toekomst.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Het automatische systeem C720 garandeert, mits correct 
geïnstalleerd en gebruikt, een hoge veiligheidsgraad.
Enkele eenvoudige gedragsregels kunnen bovendien 
onvoorziene problemen voorkomen:

Kinderen, volwassenen of voorwerpen mogen zich 
niet ophouden in de buurt van het automatische 
systeem, met name wanneer deze in bedrijf is.
Houd radiobesturingen of andere impulsgevers die 
het automatische systeem onbedoeld kunnen inschakelen, buiten 
het bereik van kinderen.
Laat kinderen niet met het automatische systeem spelen.
Houd de beweging van de poort niet opzettelijk tegen.
Zorg ervoor dat takken of struiken de beweging van de poort niet 
kunnen verhinderen.
Zorg ervoor dat het lichtsignaalsysteem goed werkt en zichtbaar is.
Probeer de poort niet handmatig te bedienen als deze niet eerst 
ontgrendeld is.
Bij storingen moet de poort worden ontgrendeld om toegang te 
krijgen, waarna moet worden gewacht op de technische interventie 
van gekwalificeerd personeel.
Nadat de handmatige bediening is ingesteld, moet de voeding 
naar het systeem worden afgesloten, alvorens de normale werking 
te hervatten.
Breng geen wijzigingen aan op componenten die deel uitmaken 
van het automatische systeem.
Probeer geen reparaties of directe handelingen uit te voeren, maar 
wend u zich hiervoor uitsluitend tot gekwalificeerd personeel.
Laat de werking van het automatische systeem, de veiligheidsvoor-
zieningen en de aarding minimaal elk half jaar door gekwalificeerd 
personeel controleren.

BESCHRIJVING
Het automatische systeem C720 is ideaal voor de toegangscontrole van 
voertuigen op plaatsen met een gemiddelde doorgangsfrequentie.
Het automatische systeem C720 voor schuifpoorten is een elektrome-
chanische aandrijving die de vleugel laat bewegen via een pignon met 
tandheugel of ketting die aan de poort is gekoppeld.
De werking van de schuifpoort wordt geregeld door een elektronisch 
bedieningsapparaat dat in de aandrijving of in een waterdichte houder 
voor buiten is geplaatst.
Wanneer het apparaat, als de poort gesloten is, een openingscomando 
ontvangt via een radiobesturing of een andere geschikte inrichting, wordt 
de motor aangedreven totdat de poort geopend is. 
Wanneer automatisch bedrijf is ingesteld, gaat de poort na de geselec-
teerde pauzetijd uit zichzelf weer dicht.
Als de halfautomatische bediening is ingesteld, moet een tweede impuls 
worden gegeven om de poort weer te sluiten.
Een openingsimpuls die wordt gegeven tijdens het sluiten, zorgt altijd voor 
de omkering van de beweging.
Een stopimpuls (indien aanwezig) laat de beweging altijd stoppen.
Het lichtsignaal geeft aan dat de poort in beweging is.
Voor meer informatie over het gedrag van de schuifpoort in de verschil-
lende bedrijfslogica's, dient u zich te wenden tot de installatietechnicus. 
De automatische systemen zijn uitgerust met inrichtingen die obstakels 
waarnemen en/of veiligheidsvoorzieningen (fotocellen, veiligheidslijsten) 
die verhinderen dat de poort kan sluiten wanneer een obstakel in de 
beveiligde zone wordt waargenomen.
Het systeem garandeert de mechanische vergrendeling wanneer de 
motor niet in werking is. Het is dus niet nodig een slot te installeren.
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De handmatige opening is derhalve alleen mogelijk via het betreffende 
ontgrendelingsmechanisme.
De motorvertraging is uitgerust met een apparaat met een elektronisch 
beveiligingssysteem tegen inklemming die veiligheid biedt door, wanneer 
de poort tijdens zijn beweging ergens tegenaan botst, onmiddellijk een 
omkering van de beweging te veroorzaken.
Door een gemakkelijke, handmatige ontgrendeling kan de poort wor-
den bewogen in geval van stroomuitval (indien de backup-accu niet is 
geïnstalleerd) of een slechte werking.

HANDMATIGE BEDIENING

 Tijdens het ontgrendelen/vergrendelen dient u op te 
letten en te voorkomen dat een onverwachte impuls 
de poort inschakelt.

Om de motorvertraging te ontgrendelen, dient u als volgt te werk te 
gaan:

Draai de ontgrendeling met de klok mee zoals is aangegeven in 
Fig. 1 ref. �. De ontgrendelingshendel zal zich iets verwijderen van 
de aandrijvingskast (Fig. 1 ref. �)
Laat de ontgrendelingshendel helemaal zakken tot aan de me-
chanische aanslag, Fig. 1 ref. �.
Voer het openen of sluiten handmatig uit.

HERSTEL VAN DE NORMALE WERKING
Om de motorvertraging te vergrendelen, dient u als volgt te werk te 
gaan:

Duw de ontgrendelingshendel helemaal omhoog tot aan de me-
chanische aanslag, Fig. 2 ref. �.
Draai de ontgrendeling tegen de wijzers van de klok in zoals is aange-
geven in Fig. 2 ref. �.

 Om de aandrijving niet te beschadigen, mag er geen 
impuls worden gegeven om de poort te activeren, 
voordat het ontgrendelingsmechanisme is opgehe-
ven.

ONDERHOUD
Het is raadzaam om maandelijks de werking van het systeem te 

controleren, waarbij bijzondere aandacht moet worden geschonken 
aan de werking van de veiligheidsvoorzieningen (inclusief de duw-
kracht van de motor die aan de geldende normen moet voldoen) en 
de ontgrendelingsinrichtingen.

REPARATIES
Neem voor eventuele reparaties contact op met een erkend repara-
tiecentrum.

 VERKRIJGBARE ACCESSOIRES
Raadpleeg voor de verkrijgbare accessoires de catalogus.
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Le descrizioni e le illustrazioni del presente manuale non sono impegnative. La FAAC si riserva il diritto, lasciando inal-
terate le caratteristiche essenziali dell’apparecchiatura, di apportare in qualunque momento e senza impegnarsi 
ad aggiornare la presente pubblicazione, le modifiche che essa ritiene convenienti per miglioramenti tecnici o per 
qualsiasi altra esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

The descriptions and illustrations contained in the present manual are not binding. FAAC reserves the right, whilst 
leaving the main features of the equipments unaltered, to undertake any modifications it holds necessary for either 
technical or commercial reasons, at any time and without revising the present publication.

Les descriptions et les illustrations du présent manuel sont fournies à titre indicatif. FAAC se réserve le droit d’apporter à 
tout moment les modifications qu’elle jugera utiles sur ce produit tout en conservant les caractéristiques essentielles, 
sans devoir pour autant mettre à jour cette publication.

Die Beschreibungen und Abbildungen in vorliegendem Handbuch sind unverbindlich. FAAC behält sich das Recht 
vor, ohne die wesentlichen Eigenschaften dieses Gerätes zu verändern und ohne Verbindlichkeiten in Bezug auf die 
Neufassung der vorliegenden Anleitungen, technisch bzw. konstruktiv/kommerziell bedingte Verbesserungen vorzu-
nehmen.

Las descripciones y las ilustraciones de este manual no comportan compromiso alguno. FAAC se reserva el derecho, 
dejando inmutadas las características esenciales de los aparatos, de aportar, en cualquier momento y sin compro-
meterse a poner al día la presente publicación, todas las modificaciones que considere oportunas para el perfec-
cionamiento técnico o para cualquier otro tipo de exigencia de carácter constructivo o comercial.

De beschrijvingen in deze handleiding zijn niet bindend. FAAC behoudt zich het recht voor op elk willekeurig moment de 
veranderingen aan te brengen die het bedrijf nuttig acht met het oog op technische verbeteringen of alle mogelijke 
andere productie- of commerciële eisen, waarbij de fundamentele eigenschappen van de apparaat gehandhaafd 
blijven, zonder zich daardoor te verplichten deze publicatie bij te werken.
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