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CASSETTA PORTANTE-BEARiNg CASE-CASSON PORTANT
TRAgEgEHÄUSE-CAJA PORTANTE- BEHUiZiNg
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	 PER	GARANTIRE	UNA	CORRETTA	INSTALLAZIONE	OCCOR-
RE	CHE	L’ASSE	DI	ROTAZIONE	DELL’ANTA,	SIA	PERFETTA-
MENTE	ALLINEATO	CON	L’OPERATORE	(Fig.	7)

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

	 POUR	GARANTIR	UNE	INSTALLATION	CORRECTE,	L’AXE	DE	
ROTATION	DU	VANTAIL	DOIT	ÊTRE	PARFAITEMENT	ALIGNÉ	
SUR	L’OPÉRATEUR	(Fig.	7)

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

	 PARA	 GARANTIZAR	 UNA	 CORRECTA	 INSTALACIÓN	 ES	
NECESARIO	QUE	EL	EJE	DE	ROTACIÓN	DE	LA	HOJA	ESTÉ	
PERFECTAMENTE	ALINEADO	CON	EL	OPERADOR	(Fig.	7)	

	 OM	EEN	CORRECTE	INSTALLATIE	TE	GARANDEREN	MOET	
DE	ROTATIE-AS	VAN	DE	VLEUGEL	PERFECT	OP	EEN	LIJN	
ZIJN	MET	DE	AANDRIJVING	(Fig.	7)
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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	
kunnen	ernstig	persoonlijk	letsel	veroorzaken.

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

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

	 4)	 Bewaar	de	instructies	voor	raadpleging	in	de	toekomst.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	14)	 Controleer	of	de	aardingsinstallatie	vakkundig	 is	aangelegd	en	sluit	er	de	

metalen	delen	van	het	sluitsysteem	op	aan.	

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

16)		 De	veiligheidsvoorzieningen	(norm	EN	12978)	maken	het	mogelijk	eventuele	
gevaarlijke	gebieden	 te	beschermen	 tegen	Mechanische	gevaren	door	
beweging,	zoals	bijvoorbeeld	inklemming,	meesleuren	of	amputatie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27)		 Het	automatisch	systeem	S700H	dient	om	de	 toegang	van	voertuigen	 te	
automatiseren,	voor	voetgangers	moet	er	een	afzonderlijke	toegang	zijn.

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

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

WAARSCHUWINGEN	VOOR	DE	INSTALLATEUR
ALGEMENE	VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

CE VERKLARiNg VAN OVEREENSTEMMiNg VOOR MACHiNES
(RICHTLIJN	2006/42/EG)

Fabrikant:	 FAAC	S.p.A.

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

Verklaart	dat:	 De	aandrijving	mod.	S700H

is gebouwd voor opname in een machine of voor assemblage met andere machines, met het doel een machine te vormen in 
de zin van de Richtlijn 2006/42/EG

in overeenstemming is met de fundamentele veiligheidseisen van de volgende EEG-richtlijnen
   
2006/95/EG Laagspanningsrichtijn 
2004/108/EG richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit 

En verklaart daarnaast dat het niet is toegestaan het apparaat in bedrijf te stellen tot de machine waarin het wordt ingebouwd 
of waar het een onderdeel van zal worden, is geïdentificeerd, en conform de vereisten van Richtlijn 89/392/EEG en daaropvolgende
wijzigingen, zoals overgenomen in de nationale wetgeving bij presidentieel besluit DPR n. 459 van 24 juli 1996, is verklaard 

 Bologna, 01 december 2008       
       De Algemeen Directeur

															 	 	 	 A.Marcellan

AUTOMATiSCHE SYSTEEM S700H
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1	 BESCHRIJVING
Deze instructies gelden voor volgende modellen:
S700H SB - S700H CBAC  /  100° - 180°.
FAAC S700H is een hydraulisch automatisch systeem in monoblok (KLASSE III), voor de toegang van voertuigen via vleugelpoorten, omdat hij onder 
de grond is geïnstalleerd, de poort niet ontsiert. 
Op modellen met een hydraulische vergrendeling hoeft geen elektrische vergrendeling te worden gemonteerd, aangezien het monoblok 
een mechanische vergrendeling van de vleugel tot 2 m garandeert wanneer de motor niet in werking is. Bij het model zonder hydraulische 
vergrendeling moeten er altijd een of meerdere elektrische vergrendelingen worden gemonteerd om de mechanische vergrendeling van de 
deur te garanderen.
De automatische systemen S700H zijn ontworpen en gebouwd om vleugelpoorten te automatiseren. Vermijd ieder ander gebruik.

Fig.1

a  Ontluchtingsschroef
b  Steungreep
c  Rondsel
d  Bevestigingsschroeven
e Regelschroef mechanische    
     eindschakelaars
f  Hydraulische ontgrendeling
g  Olievuldop
h  Motor
i  Elektronische encoder 
j  Behuizing 
k  Bevestigingsgaten dekplaat
l Gaten voo r  beves t ig ing    
      hefcilinder
m  Dragende bus
n  Bevestigingsbeugel poort
o Ontgrendelingsmechanisme  
      met sleutel
p  F lappen voor inmetselen  
      behuizing.
q Gat voor voedingskabel of  
      draineerbuis
r  Sleutel voor ontgrendelen en  
       afstellen en steunbus
s  Dekplaat
t  Gegroefde bus

Fig.1

Fig.2

TECHNiSCHE  
EIGENSCHAPPEN

CBAC- 
AANDRiJViNg

SB- 
AANDRiJViNg 

Voeding (V dc) 24

Opgenomen vermogen (W) 60 (*)

Beschermingsgraad IP 67

Type olie FAAC HP OIL

Bedrijfstemperatuur -20° C  +55°C

Rated Operating Time Continous duty at 55°C

Hydraulische vergrendeling Aanwezig Niet aanwezig

Max. koppel (Nm) ** 500 (E700) ; 600 (E124)

Hoeksnelheid (°/sec) *** 5.5 (E700) ; 8.2 (E124)

Max. Openingshoek **** 113° (S700H 100°) 
187° (S700H 180°)

Max. lengte vleugel (m) 2 4

Max. gewicht vleugel (kg) 800

2	 TECHNISCHE	EIGENSCHAPPEN

*          iEDERE AFZONDERLiJKE AANDRiJViNg
**         BiJ EEN STATiSCHE DRUK iN DE KAMERS VAN 55 Bar
***       BiJ EEN POMPDEBiET VAN 0.6 lpm
****     TiJDENS DE iNSTALLATiE VAN DE AANDRiJViNg gAAT EEN 
        SLAg VAN 3° VERLOREN

3	 ELEKTRICITEITSAANSLUITINGEN

a  Aandrijvingen S700H met encoder   
 2x2.5 mm ² / AVg 12   voor motor  (minimum)
 (Max. lengte 20 m) 
 2x0.5 mm ² / AVG 20   voor encoder bus
 (Max. lengte 100 m) 
b  Fotocellen  bus 2 Easy
 2x0.5 mm ² / AVG 20
 (Max. lengte 100 m) 
c  Elektronische apparatuur  
 ( Te kiezen op grond van de aanwezige voeding)
 2x2.5 mm ² / AVG 12   voor voeding
d  Sleutelschakelaar 2x0.5 mm ² / AVG 20
e  Waarschuwingslamp 24 V 2x1.5 mm ² / AVG 16

230 V ~ / 50 Hz
of

115 v ~ / 60Hz
(afhankelijk van de 

gekozen  
besturingseenheid)
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EINDSCHAKELAAR 
VOOR HET SLUITEN

EINDSCHAKELAAR 
VOOR HET OPENEN

4	 INSTALLATIE	VAN	DE	AANDRIJVING

4.1	 AANDRIJVING	ZONDER	MECHANISCHE	NOODVERGRENDELING

LET OP:  VERWiJDER DE ENCODER (Fig.1 ref. i ), ALVORENS MET DE iNSTALLATiEVAN DE MECHANiSCHE ONDERDELEN TE BEgiNNEN

ZET	 DE	 SLEUTEL	 ERIN	 ZONDER	 HET	 RONDSEL	 TE	
BEWEGEN,	EN	CONTROLEER	OF	DEZE	OP	NUL	STAAT

Fig.6

DRAAI	DE	SLEUTEL	TOT	HIJ	TEGEN	DE	MECHANISCHE	
AANSLAG	KOMT	EN	HAAL	HEM	VAN	HET	RONDSEL

Fig.3

Fig.4

Fig.5

1) Zet de poort open. 
2) Ontgrendel het hydraulische systeem van de aandrijving 
volgens de instructies van hoofdstuk 7.1, door met de speciale 
sleutel aan de ontgrendelschroef te draaien (Fig.3 ref. a ).

3) Draai op de aandrijving de dop (Fig.4 ref. A) van de schroef van 
de eindschakelaar voor het sluiten los (Fig.4 ref. a ) en controleer 
of de schoef helemaal is aangedraaid.
4 )  D r a a i  d e  s c h r o e f  v a n  d e  e i n d s c h a ke l a a r 
( F i g . 4  r e f .  B )  v o o r  h e t  s l u i t e n  e e n  s l a g  l o s  
(BELANgRiJK OM HET RONDSEL EN DE gEgROEFDE BUS gOED 
iN ELKAAR TE LATEN gRiJPEN).
5) Draai het rondsel van de aandrijving met de bijgeleverde 
sleutel (Fig.5 ref. a ) in de sluitingsrichting van de poort zoals in 
figuur 5, tot aan de interne aanslag van de zuiger, en verwijder 
de sleutel.
6) Zet, zonder het rondsel te bewegen, de bijgeleverde 
sleutel op de aandrijving zoals in figuur 6, en controleer 
of deze 0 (NUL) aangeeft op het plastic element van de 
aandrijving (Fig.6 ref.a ), draai eventueel het rondsel.  
(BELANgRiJK OM HET RONDSEL EN DE gEgROEFDE BUS gOED 
iN ELKAAR TE LATEN gRiJPEN)
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OPMERKING: draai indien nodig de schroef van de eindschakelaar 
voor het sluiten iets strakker
7) Verwijder de stelsleutel, draai de dop van de schroef van de 
eindschakelaar vast en smeer het rondsel.
8) Zet de aandrijving met behulp van de speciale handgrepen 
in de behuizing, zoals in figuur 7-8. 
9) Sluit de poort weer.
10) Til de aandrijving met behulp van de speciale handgrepen 
op (Fig.10 ref. A ), en zet het rondsel in de gegroefde bus van 
de behuizing. Om deze handeling te vereenvoudigen moet de 
aandrijving iets worden gedraaid tot hij in de bus grijpt.

11) Plaats de bijgeleverde sleutel onder de aandrijving zoals in 
figuur 10 ref. B, C
12)  Steek de bevestigingsschroeven er met een splitring en 
een platte ring in en draai ze, zoals in figuur 10 ref. C, zo vast 
dat de aandrijving aan de behuizing wordt bevestigd zoals in 
figuur 11.
13) Open de poort en controleer de correcte positie van 
de eindschakelaar voor het openen; stel eventueel de 
eindschakelaar af aan de hand van de instructies in hoofdstuk 5.   

Fig.7

Fig.8

Fig.9

Fig.10

Fig.11

14) Sluit de poort en controleer de correcte positie van de 
eindschakelaar voor het sluiten; stel eventueel de eindschakelaar 
af aan de hand van de instructies in hoofdstuk 5. 
15) Vergrendel het hydraulische systeem van de aandrijving 
volgens de instructies in hoofdstuk 7.1.
16) Sluit, zoals beschreven in de instructies van de elektronische 
apparatuur, de elektrische verbindingen aan, en let daarbij op 
de polen van de encoder.
17) Bevestig de dekplaat van de behuizing met de bijgeleverde 
schroeven.
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Fig.13

Fig.15

Fig.14

ZET	 DE	 SLEUTEL	 ERIN	 ZONDER	 HET	 RONDSEL	 TE	
BEWEGEN,	EN	CONTROLEER	OF	DEZE	OP	NUL	STAAT

DRAAI	DE	SLEUTEL	TOT	HIJ	TEGEN	DE	MECHANISCHE	
AANSLAG	KOMT	EN	HAAL	HEM	VAN	HET	RONDSEL

1) Zet de poort open. 
2) Ontgrendel het hydraulische systeem van de aandrijving volgens 
 de instructies van hoofdstuk 7.1, door met de speciale sleutel 
(Fig.1 ref. r ) aan de ontgrendelschroef te draaien (Fig.12 ref. a ) 
3) Draai op de aandrijving de dop (Fig.13 ref. A) van de schroef 
van de eindschakelaar voor het sluiten los (Fig.13 ref. a ) en 
controleer of de schoef helemaal is aangedraaid.
4) Draai de schroef van de eindschakelaar (Fig.13 ref. a) voor 
het sluiten een slag los.
(BELANgRiJK OM HET RONDSEL EN DE MECHANiSCHE 
ONTgRENDELiNg gOED iN ELKAAR TE LATEN gRiJPEN).
5) Draai het rondsel van de aandrijving met de bijgeleverde 
sleutel  in de sluitingsrichting van de poort zoals in figuur 14, tot 
aan de interne aanslag van de zuiger, en verwijder de sleutel. 

4.2	 AANDRIJVING	MET	MECHANISCHE	ONTGRENDELING

6) Zet, zonder het rondsel te bewegen, de bijgeleverde 
sleutel op de aandrijving zoals in figuur 15, en controleer 
of deze 0 (NUL) aangeeft op het plastic element van de 
aandrijving (Fig.15 ref. a ), draai eventueel het rondsel.  
(BELANgRiJK OM HET RONDSEL EN DE MECHANiSCHE 
ONTgRENDELiNg gOED iN ELKAAR TE LATEN gRiJPEN).
OPMERKING: draai indien nodig de schroef van de eindschakelaar  
voor het sluiten iets strakker

EINDSCHAKELAAR 
VOOR HET SLUITEN

EINDSCHAKELAAR 
VOOR HET OPENEN

Fig.12
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Fig.6

7) Verwijder de stelsleutel en draai de dop van de schroef van 
de eindschakelaar.
8) Smeer het rondsel van de aandrijving enigszins. 
9) Zet de aandrijving met behulp van de speciale handgrepen 
in de behuizing, zoals in figuur 17 A, B
10) Zet de poort in de gESLOTEN-stand.

11) Maak de mechanische ontgrendeling vrij aan de hand van 
paragraaf 7.2 .

12) Zet de ontgrendelde poort open, en controleer daarbij of het 
deel van de ontgrendeling dat van de poort is losgekomen in de 
stand van de gesloten poort blijft, zoals in figuur 20 ref. a. 
13) Til de aandrijving met behulp van de speciale handgrepen 
op (Fig.21 ref. A ), en zet het rondsel in de gegroefde bus van 
de behuizing. Om deze handeling te vereenvoudigen moet de 
aandrijving iets worden gedraaid tot hij in de bus grijpt.

Fig.16

Fig.17

Fig.18

Fig.19

Fig.20

Fig.21

Fig.22

14) Plaats de bijgeleverde sleutel zodanig onder de aandrijving, 
zoals in figuur 21, dat de motor wordt ondersteund
15) Steek de bevestigingsschroeven er met een splitring en een platte  
ring in en draai ze, zoals in figuur 21 C, zo vast dat de aandrijving 
aan de behuizing wordt bevestigd.
16) Sluit de poort en zet hem weer vast aan de mechanische 
ontgrendeling.
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5	INTERNE	MECHANISCHE	EINDAANSLAGEN	(POSITIVE	STOP)
De S700H-aandrijving wordt standaard geleverd met interne 
mechanische eindschakelaars voor het openen en sluiten, dit is 
om de installatie te vereenvoudigen, aangezien wordt vermeden 
dat mechanische aanslagen moeten worden gemonteerd.
De mechanische eindschakelaars (POSITIVE STOP) kunnen  
worden afgesteld met betrekking tot de laatste 30° van het 
MAXIMALE bereik van de aandrijving, bij het openen en bij het 
sluiten.
FAAC LEVERT DE EINDSCHAKELAARS HELEMAAL OPEN (MAXIMALE 
DRAAIHOEK RONDSEL ) , 

5.1	 PLAATSING	VAN	DE	EINDSCHAKELAARS

1) Ontgrendel het hydraulische systeem van de aandrijving. (Zie 
hst. 7.1)
2) Sluit de vleugel door hem met de hand dicht te doen
3) Draai de dop (Fig.23 ref.A) van de schroef van de eindschakelaar 
voor het sluiten los (Fig.23 ref.a)
4) DRAAI de schroef (Fig.25 ref. B) van de eindschakelaar voor het 
sluiten LOS (Fig.25 ref.a) tot de poort begint te bewegen. 
5) Draai de dop (Fig.23 ref.A) van de schroef van de eindschakelaar 
vast.
6) Open de vleugel door hem met de hand open te zetten.
7) Draai de dop (Fig.23 ref.A) van de schroef van de eindschakelaar 
voor het openen los (Fig.23 ref.b).
8) DRAAI de schroef (Fig.23 ref. B) van de eindschakelaar voor het 
openen LOS (Fig.23 ref. b) tot de poort begint te bewegen.
9) Draai de dop van de schroef van de eindschakelaar  
vast.
10) Controleer, door de poort te openen en te sluiten, of  
de eindschakelaars goed zijn afgesteld. 
11) Vergrendel de aandrijving weer volgens de instructies van 
hoofdstuk 7.1.

GESLOTEN POSITIE

OPEN POSITIE
Fig.23

Fig.24

Fig.25

17) Open de poort en sluit hem weer, controleer daarbij de 
bijbehorende eindschakelaars, en stel ze eventueel af zoals 
beschreven in hoofdstuk 5.
18) Sluit, zoals beschreven in de instructies van de elektronische 
apparatuur, de elektrische verbindingen aan, en let daarbij op 
de polen van de encoder.
19) Vergrendel het hydraulische systeem van de aandrijving 
volgens de instructies in hoofdstuk 7.1.

EINDSCHAKELAAR VOOR HET SLUITEN

EINDSCHAKELAAR 
VOOR HET OPENEN

6	 AFSLUITENDE	HANDELINGEN

	 Om	te	grote	spanningsverliezen	te	
vermijden,	is	het	beter	als	de	mo-
torkabels	met	een	doorsnede	van	
2,5	mm	niet	langer	zijn	dan	20	m.	
De	kabels	van	de	BUS	mogen	in	to-
taal	niet	langer	zijn	dan	100	m.

1) Zet de encoder op zijn plaats op de motor.
2) Sluit de motor (Fig.1 ref. h) en de encoder (Fig. 1 ref. i) aan op 
de elektronische apparatuur volgens de specifieke instructies.
3) Bevestig de dekplaat van de behuizing met de bijgeleverde 
schroeven (Fig.24;25).
4) Zet, indien de plaatselijke voorschriften dit voorschrijven, op 
beide zijden van het automatisch systeem minstens twee borden 
met “gevaar automatische bewegingen”.

	 CONTROLEER	 ALVORENS	 TE	 VERGRENDELEN	 OF	 TE	 	
ONTGRENDELEN	 OF	 DE	 SPANNING	 NA AR	 DE	 	
AANDRIJVING	IS	UITGESCHAKELD	EN	OF	DEZE	NIET	IN	
BEWEGING	IS

7	 HANDBEDIENDE	WERKING
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7.1	 ONTGRENDELING	HYDRAULISCH	SYSTEEM	VAN	DE	AANDRIJVING
Als de poort met de hand moet worden bediend omdat de 
stroom is uitgevallen of omdat het automatische systeem niet 
goed werkt, dient het hydraulische ontgrendelmechanisme te 
worden gebruikt met behulp van een sleutel (Fig.26 ref.b):
1) Verwijder de dekplaat van de behuizing
2) Draai aan de ontgrendelschroef (Fig.26 ref.a) met de  
bijgeleverde driekantsleutel (Fig.26 ref.b):
- Om hem te ONTGRENDELEN moet de schroef een slag tegen 
de wijzers van de klok in worden gedraaid.  (DRAAI DE SCHROEF 
NIET HELEMAAL LOS OM TE VOORKOMEN DAT ER OLIE UIT STROOMT). 
- Om hem weer te VERgRENDELEN moet de schroef met de wijzers  
van de klok mee worden gedraaid tot aan de mechanische  
aanslag.

7.2	 MECHANISCHE	ONTGRENDELING	VOOR	NOODGEVALLEN	(OPTIONEEL)

De aandrijving S700H heeft, optioneel, een mechanische  
handmatige ontgrendeling voor noodgevallen. 
Als de poort met de hand moet worden bediend omdat de 
stroom is uitgevallen of omdat het automatische systeem niet 
goed werkt, dient het ontgrendelmechanisme met een sleutel 
te worden gebruikt.
Het mechanisme zit op de bevestigingsbeugel van de poort 
(Fig.27 ref. a) en maakt het mogelijk het systeem zowel van 
binnen als van buitenaf te ontgrendelen.

BEVESTIGINGSBEUGEL

ONTGRENDELSLEUTEL

ONTGRENDELINGSHENDEL

BESCHERMINGSKLEPJE

ONTGRENDELSLEUTEL

ONTGRENDELINGSHENDEL

Handel als volgt om de vleugel met de hand te bedienen:

1) Open het beschermingsklepje (Fig.28 ref.b).
2) Steek de ontgrendelsleutel in het slot (Fig.28 ref. c) en draai 
hem met de wijzers van de klok mee tot hij niet verder kan.
3) Trek de ontgrendelingshendel naar u toe (Fig.28 ref.a).
4) Beweeg de vleugel met de hand.

Handel als volgt om de normale werking van het systeem te 
hervatten:
1) Zet de ontgrendelingshendel weer in de ruststand (Fig.27)
2) Steek de ontgrendelsleutel in het slot (Fig.28 ref.c) en draai 
hem in de tegengestelde richting tot hij niet verder kan, en trek 
hem eruit.
3) Sluit de beschermingsdop van de vergrendeling. 
4) Trek met de hand aan de hendel tot hij in de vergrendelingsbeugel  
haakt.

ONTGRENDELSLEUTEL

ONTGRENDELSCHROEF

Als er lucht in het hydraulische circuit zit, heeft dit tot gevolg dat 
het automatische systeem onregelmatig werkt, hetgeen zich 
manifesteert doordat de vleugel onregelmatig beweegt en 
teveel lawaai maakt tijdens de werking.
Handel als volgt om dit probleem te verhelpen:
1) Geef het commando voor het openen van de poort.
2) Draai terwijl de vleugel in beweging is de ontluchtingsschroef 
voor het openen los (Fig.29 ref.a)

8.1	 ONTLUCHTEN

	 	 DE	AANDRIJVING	S700H	WORDT	GELEVERD	MET	EEN	
REEDS	VOLLEDIG	ONTLUCHT	HYDRAULISCH	CIRCUIT.	HET	
HOEFT	NIET	TE	WORDEN	ONTLUCHT.	HET	ONTLUCHTEN	
IS	ALLEEN	NOODZAKELIJK	IN	GEVAL	VAN	ONDERHOUD	
AAN	 DE	 HYDRAULISCHE	 INSTALLATIE,	 OF	 ALS	 OLIE	 IS	
BIJGEVULD.

8	 ONDERHOUD

Controleer minstens ieder half jaar of de installatie goed werkt, en 
let daarbij met name op de goede werking van de veiligheids- en  
ontgrendelingsvoorzieningen (inclusief de duwkracht van de 
aandrijving) en die van de scharnieren van de poort.
De veiligheidsvoorzieningen die op de installatie zijn geïnstalleerd 
moeten iedere zes maanden worden nagekeken.   

Fig.26

Fig.27

Fig.28
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ONTLUCHTINGSSCHROEF 
VOOR HET OPENEN

ONTLUCHTINGSSCHROEF 
VOOR HET SLUITEN

Fig.30

Fig.29

3) Laat de lucht via de ontluchtingsschroef uit het hydraulische 
circuit komen tot er niet-geëmulgeerde olie verschijnt.
4) Draai de ontluchtingsschroef vast voordat de aandrijving de 
openingscyclus heeft beëindigd.
5) Geef het commando voor het sluiten van de poort.
6) Draai terwijl de vleugel in beweging is de ontluchtingsschroef 
voor het sluiten los (Fig.29 ref.b)
7) Laat de lucht via de ontluchtingsschroef uit het hydraulische 
circuit komen tot er niet-geëmulgeerde olie verschijnt.
8) Draai de ontluchtingsschroef vast voordat de aandrijving de 
sluitingscyclus heeft beëindigd.
9) Herhaal deze handeling meerdere malen.
10) Vul olie bij tot het peil tot net onder de dop komt (Fig. 30 
ref.a).
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