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Verklaart hierbij dat: het automatiseringssysteem 595 I / S
•

is bedoeld om te worden ingebouwd in machines of om te worden geassembleerd met
andere machines tot een machine volgens de eisen van Richtlijn 89/392 EEC en
volgende amendementen 91/368 EEC, 93/44 EEC en 93/68 EEC;

•

voldoet aan de cruciale veiligheidseisen in de volgende EEC Richtlijnen:
73/23 EEC en volgende amendement 93/68 EEC,
89/336 EEC en volgende amendementen 92/31 EEC en
93/68 EEC.
en verklaart bovendien dat een eenheid niet in werking mag worden gesteld voordat de
machine waarin deze is
ingebouwd of waarvan deze een onderdeel vormt is geïdentificeerd en een verklaring is
afgegeven dat deze voldoet aan de bepalingen van Richtlijn 89/392 EEC en volgende
amendementen vastgesteld door de nationale wetgeving voor implementatie.

Bologna, 1 januari 1997

A. Bassi

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATEUR
Algemene veiligheidsvoorschriften
1) Waarschuwing! Ten behoeve van de persoonlijke 13) De elektrische installatie dient een
veiligheid dienen de instructies in deze handleiding aardlekschakelaar meteen uitschakelniveau van 0,03 A
strikt te worden opgevolgd. Een foutieve installatie te bevatten.
c.q. toepassing van het product kan ernstig letsel tot
gevolg hebben.
14) Controleer het aardingspunt, dit dient in goede
2) Verpakkingsmateriaal (kunststof, piepschuim enz.)
conditie te verkeren, verbind deze met de metalen
vormt een gevarenbron voor kinderen en dient derhalve delen. Aard tevens de groen/gele draad van de
buiten hun bereik te worden bewaard.
aandrijving.
3) Voor de installatie van het hierin beschreven product 15) De aandrijving is voorzien van een antidientdeze instructie te worden gelezen en goed te
beknellingssysteem met koppelcontrole. In elk geval
worden bewaard.
dienen aanvullende beveiligingsorganen te worden
opgenomen.
4) Bewaar de installatie-instructies.
16) De veiligheidsvoorzieningen (b.v. fotocellen,
5) Dit product is uitsluitend ontwikkeld en vervaardigd
veiligheidslijsten enz.) bieden in gevarenzones
voor het in dit document genoemde doel. Gebruik dat
bescherming tegen risico’s als gevolg van mechanische
niet uitdrukkelijk vermeld is kan een nadelige invloed
bewegingen zoals bekneld raken, meegesleurd worden
hebben op de foutvrijheid
en schaven.
van het product c.q. een gevaar vormen.
17) Iedere installatie dient bovendien te beschikken over
6) FAAC SpA wijst iedere vorm van aansprakelijkheid bij een knipperlicht (b.v. FAAC LAMP, MINILAMP enz.)
onjuist en oneigenlijk gebruik van de aandrijving van de alsmede een aarschuwingsbord aan de oortconstructie
hand.
en de onder nt. 16 genoemde veiligheidsvoorzieningen.
7) Gebruik het product niet in explosiegevoelige ruimten: 18) FAAC kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor
brandbare gassen of rookemissies vormen een ernstig de eiligheid en correcte aandrijving wanneer de
veiligheidsrisico.
installatie is uitgerust et andere componenten dan
originele FAAC onderdelen.
8) De mechanische componenten dienen te voldoen aan
de bepalingen van de norm UNI8612, CEN pr EN 12604 19) Gebruik voor het onderhoud uitsluitend originele
en CEN pr EN 12605. Voor landen buiten de E.E.G.
FAAConderdelen.
gelden behalve de nationale bepalingen eveneens
bovengenoemde normen teneinde
20) Breng geen wijzigingen aan in de onderdelen voor
een maximaal veiligheidsniveau te kunnen garanderen. de andrijving.
9) FAAC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
foutief geconstrueerde poorten en deuren die moeten
worden aangedreven,dan wel voor de
structuurvervormingen die tijdens het gebruik ervan
optreden.

21) De installateur dient alle informatie met betrekking
tot de andbediening van het systeem te verstrekken en
aan de indgebruiker de instructies en handleidingen die
bij het product ehoren te overhandigen.

22) Personen dienen uit de buurt van de poort te blijven
10) Bij installatie dienen de normen UNI8612, CEN pr
wanneer eze wordt bediend.
EN 12453 en CEN pr EN 12635 te worden nageleefd.
Het veiligheidsniveau an het drijfwerk dient C + E te zijn. 23) Radiografische besturingssystemen of andere
impulsgevers ogen niet door kinderen worden
11) Schakel de elektrische spanning uit voordat er aan gehanteerd om te voorkomen at de aandrijving per
de installatie moet worden gewerkt.
ongeluk in werking wordt gezet.
12) Het stroomnet van de aandrijving dient te worden
beveiligd met behulp van een meerpolige schakelaar
met een contactafstand van minimaal 3 mm. Als
alternatief kan een meerpolige thermomagnetische
schakelaar van 6 Amp. worden
gebruikt.

24) Het is de gebruiker niet toegestaan zelf reparaties of
ingrepen te verrichten.
Deze werkzaamheden dienen uitsluitend te worden
uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
25) Alle overige, niet uitdrukkelijk in deze
handleiding genoemde handelingen zijn verboden.

AUTOMATISCH SYSTEEM 595 I/S
Het automatische systeem 595 I/S is een hydraulische
eenheid, bestaande uit een aandrijfpomp en een
cilindertandwiel combinatie dat optimale automatisering
garandeert van binnen- en buitendraaiende kantelpoorten.
Het wordt op de poort gemonteerd door middel van
toebehoren.
Het systeem is uitgerust met een anticrash-beveiliging,
een noodbeveiliging en een manuele noodontgrendeling in
geval van stroompanne of defect.
Het automatische systeem 595 I werd ontworpen en
gebouwd voor de automatisering van kantelpoorten met
tegengewicht. De figuren 1,2 en 3 tonen de courantste
types van kantelpoorten. Gebruik dit systeem niet voor
andere toepassingen.
1. BESCHRIJVING EN TECHNISCHE SPECIFICATIES

Tabel 1: Technische specificaties aandrijving 595 I
Voeding
230V~ (+6 – 10 %) 50Hz
Verbruik (W)
220
Gebruiksfrequentie %
50
Type olie
FAAC XD 220
Hoeveelheid olie (l)
1
Thermische bescherming
120° C
wikkeling
Anticrash-systeem
Met standaard bypassventiel
Gebruikstemperatuur
-20 ÷ +55 °C
Beschermingsgraad
IP 54
Gewicht (kg)
10
Debiet pomp (l/min)
0,75
Toerental (t/min)
1,54
Max. poortgewicht(kg/m²)
15
Max. koppel (Nm)
400
Max. hoogte poort (m)
2,70 met 1 aandrijving
Max. lengte poort (m)
3,5 met 1 aandrijving
Technische eigenschappen elektrische motor
Toerental (t/min)
1400
Vermogen (W)
200
Opgenomen stroom (A)
1,2
Voeding
230V~ (+6 -10 %) 50 Hz

1.1

CURVE MAXIMUM GEBRUIK

De curve laat toe om de maximum arbeidstijd (T) te
bepalen in functie van de gebruiksfrequentie (F). Bvb: de
aandrijvingen 595 I/S kunnen ononderbroken werken bij
een gebruiksfrequentie van 50%. Om een goede werking
te garanderen blijft u best in de ruimte onder de curve.
Belangrijk: de curve werd opgemaakt bij een temperatuur
van 24°C. De onmiddellijke blootstelling aan zonlicht kan
de gebruiksfrequentie doen dalen met 20%.
Berekening van de gebruiksfrequentie:
Dit is het percentage van effectieve arbeidstijd (opening +
sluiting) in verhouding tot de volledige looptijd (opening +
sluiting + pauzes).
We kunnen dit berekenen met de volgende formule:

%F =

Ta + Tc
Ta + Tc + Tp + Ti

Waarbij:
Ta
Tc
Tp
Ti

=
=
=
=

openingstijd
sluitingstijd
pauzeertijd
de tijd tussen
een volledige
cyclus en de
volgende

X 100

2.

INSTALLATIESCHEMA

4.2. INSTALLATIE VAN DE AANDRIJVING
Toebehoren van de FAAC 595 I/S worden geleverd in
twee uitvoeringen:
• “Lasbevestiging”: men moet de telescopische armen,
transmissieas en bevestigingsbeugels lassen.
• “Schroefbevestiging”: hierbij zijn alle toebehoren
voorzien om met schroeven te worden bevestigd.
Zowel rechte als gebogen telescopische armen zijn in
beide versies beschikbaar. De hier beschreven montageinstructies verwijzen naar schroefbevestiging.
4.3. POSITIONERING VAN DE TELESCOPISCHE
ARMEN

3.

AFMETINGEN

De ruimte (S – fig. 7) tussen de bestaande evenwichtsarm
en het frame moet op zijn minst 15 mm. bedragen. Dit is
nodig om de telescopische armen naast elkaar te laten
draaien zoals op fig. 11.
Indien de ruimte (S) minder dan 15 mm. bedraagt, gebruik
dan de gebogen telescopische armen en monteer deze
zoals op fig. 9. Monteer de haakse bevestigingsplaatjes
(D) zoals op fig. 4 op de poort, zo dicht mogelijk tegen de
bestaande evenwichtsarm. Breng vervolgens de buitenste
bescherming van de armen aan. Plaats een enkele
aandrijving (FAAC 595 I) in het midden van de poort zoals
op fig. 8, of twee aandrijvingen (595 I en 595 S) aan de
zijkanten van de poort zoals op fig. 9. Hou hierbij rekening
met de maximum afmetingen, zoals aangegeven in de
technische specificaties.
4.4. POSITIONERING VAN DE ACHTERSTE PLAAT /
AANDRIJVING / TRANSMISSIEAS

4. INSTALLATIE
4.1

VOORBEREIDENDE CONTROLE

Zorg ervoor dat de poort de maximumafmetingen in de
technische specificaties niet overschrijdt. Zorg ervoor dat
de poort vlot opent en geen starre punten heeft. Reinig,
indien nodig, de rails en smeer deze met olie op basis van
silicone. Gebruik geen vet of smeer. Controleer de
toestand van alle lageringen en scharnierpunten van de
poort. Verwijder de manuele sloten zodat de poort alleen
kan worden gesloten door het automatische systeem
wanneer deze dicht is. Zorg ervoor dat er een 230VACstopkontakt aanwezig is in de garage en dat deze
voorzien is van een zekering.
Het automatische systeem FAAC 595 I werd ontworpen
om verschillende types van kantelpoorten met
tegengewicht aan te drijven. Fig. 1, 2 en 3 tonen de
courantste
types:
buitendraaiende
kantelpoorten,
buitendraaiende 2-delige kantelpoorten, binnenblijvende
kantelpoorten. Zowel metalen blokken als betonblokken
kunnen worden gebruikt als tegengewicht, hoewel
sommige kantelpoortfabrikanten gebruik maken van veren
in plaats van gewichten. Controleer in ieder geval dat de
poort correct kantelt bij openen en sluiten.

In de achterste plaat (Z), zijn twee gaten (M) en (N) voor
de bevestiging aan de bovenste dwarsbalk van de poort,
zoals afgebeeld in A en B op fig. 4.
Bij een poort die lager is dan 2100 mm. bevestigt u de
achterste plaat op de bovenste dwarsbalk door middel van
(M) (zie A fig. 4).
Bij een poort die hoger is dan 2100 mm. bevestigt u de
achterste plaat op de bovenste dwarsbalk door middel van
(N) (zie B fig. 4).
Boor twee gaten van 6 mm. (U) om de achterste plaat te
bevestigen op de middenste verstevigingsribben van de
poort (fig. 4). Wanneer het geraamte niet voldoende
stevig is (dunne plaat), gebruik dan bouten en moeren of
gebruik zelftappende schroeven. Plaats het rotatiepunt
van de transmissieas op 10 cm onder het onderste
draaipunt van de bestaande arm van de poort zoals op
fig. 11 en 13. Verwijder de ontluchtingsschroef (F) en
bevestig
de
aandrijving
door
middel
van
bevestigingsbeugels (S) op de achterste plaat, zoals op
fig. 4. Koppel de motor af en open de garagepoort zoals
op fig. 10 en laat het tandwiel in de richting van de pijl
draaien tot aan de eindaanslag van de cilinder. Draai dan
ongeveer 5° terug in de tegengestelde richting. Sluit de
garagepoort en bevestig de transmissieassen (T- fig. 4)
op de tandwielen van de aandrijving en breng deze op
maat zoals in fig. 8/9. Bevestig de bussen (C) en de
beugels (L) op de transmissieassen en schroef de beugels
(L) op de verstevigingsribben van de kantelpoort. Zorg
hierbij
voor
een
correcte
uitlijning
van
de
transmissieassen.
Rechte telescopische arm: zie fig. 11 – Gebogen
telescopische arm: zie fig. 13.

Open de garagepoort en plaats de telescopische arm
zoals op fig. 11 of 13. Snijd het buitenste profiel op punt
A. Snijd het buitenste profiel van de telescopische arm
op referentiepunt B.
NB.: Laat een ruimte van ongeveer 1 cm aan de uiteinden
van beide profielen. Breng de transmissieassen (T) in het
binnenste profiel van de telescopische arm aan (Q fig. 4),
deze reeds op lengte gebracht, en boor een gat van 8
mm. Schroef vast met een bout M8.
Voor een vlotte sluiting van de poort kunt u een kussentje
(T – fig. 14) plaatsen. Anderzijds, om te vermijden dat de
garagepoort door het gewicht van de motor naar binnen
gaat hellen, kunt u een L-profiel plaatsen zoals op fig. 15.
4.5.

INSTELLING VAN DE TEGENGEWICHTEN

Voor een vlotte beweging van de kantelpoort moet u de
druk instellen van de tegengewichten. Indien er niet
voldoende plaats is om gewichten bij te hangen, kunt u
deze vervangen door blokken met een hoger soortelijk
gewicht. Om de gewichten aan te passen maakt u de
aandrijving los en zet u de poort in halfopen positie (45°).
Deze moet in deze positie in balans zijn.
4.6.

DUBBELE MONTAGE

Voor kantelpoorten van 3,50 m. tot 5,00 m. breedte moet u
een aandrijving 595 I (geïntegreerde sturing) en een 595 S
(Slave) gebruiken. De maximum toegelaten hoogte is 3 m.
Deze installatie voert u op quasi dezelfde wijze uit als die
voor centrale montage (fig. 9). Na de mechanische
bevestiging voert u de elektrische aansluitingen uit zoals
op fig. 20.
5.

ELEKTRONISCHE STURINGSPRINT 596 MPS

5.1.

AANSLUITING VAN DE STURINGSPRINT

Opgelet: vooraleer u de sturingsprint gaat instellen of
aansluiten moet u er altijd voor zorgen dat de stroom
is uitgeschakeld.
Lees punt 10,11,12,13 en 14 van de ALGEMENE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN aandachtig.

Tabel 2: Technische eigenschappen sturing 596 MPS
Voeding
Opgenomen vermogen
Max. vermogen aandrijving
Max. vermogen toebehoren
Omgevingstemperatuur
Zekering
Bedrijfslogica
Open/sluittijd
Pauzeertijd
Ingang klemmenbord
Uitgang klemmenbord

Snelconnector
Microswitch selecteerbare
opties

230 V(+6% - 10%) – 50 Hz
10 W
800 W
0,250 A
-20 °C + 55 °C
2 (zie fig. 19)
Automatisch / Halfautomatisch
Instelbaar via dipswitch (van
25 tot 40 s)
Instelbaar via dipswitch (van
30 tot 60 s)
Open / Stop / Sluitveiligheid /
Voeding + aarding
Aandrijving – Voeding
toebehoren 24 V DC –
Startcondensator –
Veiligheidslamp
Decodeerkaarten – Ontvanger
RP SL/DS
Bedrijfslogica – Fail-safe –
Open/sluittijd – Pauzeertijd –
Logica van de sluitbeveiliging

Leg de kabelgeleiding en voer de elektrische aansluitingen
uit van de stuurprint 596 MPS met de gekozen
toebehoren, zoals op fig. 17.
(1) Klem J1 (fig. 19): Deze wordt gebruikt om alle
toebehoren aan te sluiten (zie Tabel 3)
Normaal open contact (N.O.): elk apparaat
1 (drukknop, fotocel, detector,…) dat een open- of
sluitimpuls kan geven aan de poort door een contact te
sluiten. Sluit de N.O. contacten aan in parallel om meer
dan 1 openingsapparaat aan te sluiten.
Veiligheden
2 Elk apparaat (fotocellen, veiligheidslijsten, magnetische
schilden) met een N.G. contact dat in werking treedt als er
een obstakel aanwezig is in het gebied dat beveiligd is
door de veiligheden, en dat de beweging van de poort kan
stoppen.
Om meer dan 1 veiligheidsapparaat te installeren plaatst u
de N.G. contacten in serie.
NB.: Indien geen enkel veiligheidsapparaat aangesloten
is, overbrugt u de klemmen 2 en 4.

(4) Microswitches voor programmering
(5) Zekering F1 5X20 5A / 250 V snel (voeding motor)
(6) Zekering F2 5X20 800mA / 250 V vertraagd
(voeding toebehoren)
(7) Snelconnector J4 voor de aansluiting van de
DECODER SL/DS / MINIDEC SL/DS / RP SL/DS (fig. 2122-23-24).
5.2.

PROGRAMMERING VAN DE DIPSWITCHES

Om de werking van de aandrijving te programmeren, doet
u dit door de dipswitches te schakelen volgens Tabel 4.
5.2.1.
N.G. – STOP-contact : elk apparaat (bvb
3 drukknop)dat de deurbeweging kan stoppen door een
N.G. contact te openen. Om meer dan één stopapparaat
te installeren plaatst u de N.G.-contacten in serie.
NB.: Indien geen enkel stopapparaat geïnstalleerd is
overbrugt u de klemmen 3 en 4.
Gemeenschappelijk contact voor signalen en
4 minpool van de voeding van de toebehoren.
5 Pluspool voeding toebehoren (+ 24 V DC)
Opgelet: de maximum stroomsterkte van de toebehoren
bedraagt 250 mA. Om het verbruik te berekenen verwijzen
wij naar tabel 2.
6 Failsafe: indien geactiveerd moet de pluspool
van de voeding van de fotocelzender worden aangesloten.
7

-

Eindaanslag N.O.-contact bij sluiting

8

-

Gemeenschappelijk contact eindaanslag

Eindaanslag N.O.-contact bij opening
9 NB.: Indien de eindaanslagen niet aangesloten zijn, voert
u geen enkele overbrugging uit!
(2) Klem J2 (fig. 19)
10 – 11 Aansluiting startcondensator
12 – 13 – 14 Aansluiting elektrische motor
NB.: Indien u kiest voor dubbele montage (2 motoren),
sluit dan de tweede motor parallel op de eerste (al
aangesloten) motor.
15 – 16 Tijdgestuurde waarschuwingslamp (230 V AC
max. 40 W)
(3) Klem J9 (fig. 19)
N.
L.

:
:
:

Aarding
Voeding 230 V (Neutraal)
Voeding 230 V (Fase)

NB.: Voor een goede werking van het systeem moet de
kaart worden aangesloten op de aarding van het systeem.
Voorzie altijd, opwaarts van de elektrische installatie, een
geschikte magneetthermische verliesstroomschakelaar.

BEDRIJFSLOGICA

De volgende 2 logica zijn beschikbaar:
A: automatisch, E: halfautomatisch
De werking van de verschillende logica wordt uiteengezet
in de tabellen 5a en 5b.
Tabel 3: Opgenomen vermogen toebehoren
TYPE TOEBEHOREN
R 31
Ontvanger Plus E
Minidec SL / DS
Decoder SL / DS
Ontvanger RP SL / DS
DIGICARD
METAL DIGIKEY
FOTOSWITCH
Detector F4 / PS6
MINIBEAM

5.2.2.

OPGENOMEN VERMOGEN
50 mA
20 mA
6 mA
20 mA / 55 mA
12 mA / 6 mA
15 mA
15 mA
90 mA
50 mA
70 mA

SLUITVEILIGHEDEN

Deze functie laat toe om de werkingswijze van de
sluitveiligheden te wijzigen:
OFF: de garagedeur houdt op met dichtlopen en
opent onmiddellijk opnieuw.
ON: de garagedeur houdt op met dichtlopen en
opent bij vrijgave van de veiligheid.

6.

IN WERKING STELLEN VAN DE AANDRIJVING

Programmeer de elektronische stuurprint 596 MPS naar
uw wensen volgens tabel 4.
6.1.
1)
2)
3)
4)
5)

DRAAIRICHTING
Schakel de stroom uit
Plaats de deur handmatig in halfopen positie
Blokkeer de aandrijving
Schakel de stroom in
Stuur een “OPEN”-impuls naar de ingang (fig. 20) en
check of de deur hierdoor opent

Indien de deur sluit, wissel dan de draden van de
aandrijving op de stuurprint (bruine en zwarte draad).
6.2.

KEUZE VAN DE WERKINGSTIJD

Kies een openingstijd die enkele seconden langer is dan
de eerder geprogrammeerde tijd op de 596 MPS. Dit zorgt
voor een zo efficiënt mogelijke werking van de
hydraulische vergrendeling.
6.3.

KEUZE VAN DE PAUZEERTIJD

Door de logica A te kiezen is het mogelijk de pauzeertijd
van de garagedeur in te stellen, door middel van de
hiervoor geschikte dipswitch.
6.4.

KEUZE VAN DE FAIL-SAFE

De elektronische sturing 596 MPS is uitgerust met een
FAIL-SAFE-functie om te controleren of het N.G.-contact
op de fotocelontvanger correct werkt vóór elke cyclus.
Deze functie kan worden uitgeschakeld.

Tabel 5/a
LOGICA “A”
TOESTAND POORT
GESLOTEN

OPEN
Opent en sluit na rusttijd

IMPULSEN
STOP
Geen effect (OPEN gedeactiveerd)

OPEN IN RUSTSTAND

Sluit onmiddellijk

LOOPT DICHT
LOOPT OPEN
GESTOPT

Opent onmiddellijk
Geen effect
Loopt dicht

Geen effect (OPEN gedeactiveerd)

LOGICA “E”
TOESTAND POORT
GESLOTEN

OPEN
Opent en sluit na rusttijd

IMPULSEN
STOP
Geen effect (OPEN gedeactiveerd)

OPEN IN RUSTSTAND

Sluit onmiddellijk

LOOPT DICHT
LOOPT OPEN
GESTOPT

Opent onmiddellijk
Sluit onmiddellijk
Loopt dicht

Blokkeert de werking

VEILIGHEDEN
Geen effect
Bevriest de rusttijd tot de vrijgave
(OPEN gedeactiveerd)
Zie §5.2.2
Geen effect
Geen effect (OPEN gedeactiveerd)

Tabel 5/b

Blokkeert de werking
Geen effect (OPEN gedeactiveerd)

VEILIGHEDEN
Geen effect
Bevriest de rusttijd tot de vrijgave
(OPEN gedeactiveerd)
Zie §5.2.2
Geen effect
Geen effect (OPEN gedeactiveerd)

6.5.

KRACHTREGELING

De aandrijving 595 I/S werd uitgerust met een anticrashsysteem. Hierdoor stopt de deur telkens een obstakel
wordt gedetecteerd tijdens open- of dichtloop. Laat de
poort openen en regel de kracht door middel van de
groene schroef (V, fig. 4). Herhaal ditzelfde bij het sluiten
van de poort maar deze keer door middel van de rode
schroef (V, fig. 4). De kracht is pas goed afgesteld als de
poort stopt met ca. 15 kg. op het onderste gedeelte van
de poort. Om de kracht te verhogen draait u de schroeven
in wijzerzin, om de kracht te verlagen uiteraard tegen
wijzerzin. Na deze instellingen schroeft u vervolgens het
beschermdeksel weer op de aandrijving.

8.

Om te vermijden dat er per ongeluk een impuls wordt
gestuurd die de poort in werking kan zetten, raden wij aan
de elektrische stroom uit te schakelen alvorens terug over
te gaan tot normale werking.
Knop (standaard):
- draai de knop in wijzerzin tot op het einde
Gepersonaliseerde sleutel (optioneel):
- draai de sleutel in wijzerzin tot op het einde
- draai nu de sleutel voorzichtig tegen wijzerzin tot op het
punt waar u de sleutel uit het slot kan trekken.
9.

6.6

TERUGKEREN NAAR NORMALE WERKING

TOEBEHOREN

TEST VAN HET AUTOMATISCH SYSTEEM

Na de volledige installatie hangt u de “gevaar”-labels
tussen de drijfstangen en de telescopische armen (fig. 8 &
fig. 9). Controleer nauwkeurig de werking van de
aandrijving en alle aangesloten toebehoren. Geef de
“Handleiding voor de eindgebruiker” aan de klant en leg
de werking uit van de aandrijving. Wijs de klant op de
mogelijke gevaren die kunnen optreden bij gebruik van de
aandrijving.

Kit eindschakelaars
De kit eindschakelaars laat toe om de garagedeur te laten
stoppen op twee specifieke posities.
Deze kit kan enkel op de aandrijving 595I worden
geïnstalleerd indien de sturing 596 MPS hierop is
aangesloten. Wanneer dit zo is gaat u verder met de
installatie als volgt:
1.
2.

7.

HANDMATIGE BEDIENING

Indien de poort handmatig bediend moet worden als
gevolg van een stroompanne of een defect aan het
systeem, kunt u hiervoor gebruik maken van de
noodontgrendelingsknop fig. 25. Het is eveneens mogelijk
om een noodontgrendeling te installeren met
gepersonaliseerde sleutel, voor ontgrendeling van buitenaf
fig. 26 (optioneel).

3.
4.

5.
6.

- Steek de sleutel in het slot en voer 1 draai uit tegen
wijzerzin.
- Open of sluit de poort manueel

Haal de buisjes van de tandwielen en monteer de
nokken.
Draai de schroeven van de aandrijving los op de
langsdragers. Monteer de bijgeleverde platte
rondsels en bevestig de beugels van de
eindschakelaars.
Draai de schroeven vast en bevestig de
eindschakelaars.
Open de garagedeur tot op de gewenste hoogte
en draai de nok A van de microswitch FCA tot op
het punt waar de microswitch effectief wordt
geactiveerd.
Sluit de garagedeur en draai nok B van de
microswitch FCC tot op het punt waar deze de
microswitch activeert.
Zet de zelftappende schroeven vast op de
nokken.

Extern ontgrendelingsmechanisme met
gepersonaliseerde sleutel Fig. 12-28.
Het ontgrendelingsmechanisme met gepersonaliseerde
sleutel zorgt ervoor dat u de garagedeur van buitenaf kan
bewegen, in geval van defect of panne.

10.

ONDERHOUD

Bij het onderhoud moet u altijd controleren of de
bypassschroeven correct afgesteld zijn, of de poort goed
uitgebalanceerd is en of de veiligheidsapparaten goed
werken.
10.1.

BIJVULLEN VAN DE OLIE

Controleer regelmatig het oliepeil in het oliereservoir. Voor
residentieel gebruik is een jaarlijkse controle voldoende;
voor een intensiever gebruik raden wij aan dit om de 6
maanden uit te voeren. Het oliepeil mag niet hoger staan
dan de niveaulijn. Om olie bij te vullen schroeft u de
vuldop los en vult u met olie tot aan de niveaulijn. (fig.16).
Gebruik uitsluitend FAAC XD 220 olie.
10.2.

ONTLUCHTING

Indien de poort niet goed functioneert (schokkende
opening en/of sluiting) kan dit als oorzaak hebben dat er
zich lucht bevindt in het hydraulische circuit. Als het nodig
zou blijken te zijn om het systeem te ontluchten doet u dit
als volgt:
1. Controleer of de ontluchtingsschroeven
verwijderd zijn (fig. 16).
2. Maak de zijdelingse aandrijfstangen los.
3. Stel op de elektronische sturing een bedrijfstijd in
van ongeveer 1 minuut.
4. Beweeg de aandrijving elektrisch om deze in
beide richtingen op zijn eindeloop te brengen.
5. Herhaal deze stap een paar keer indien nodig.
6. Monteer alles terug op zijn plaats volgens de
installatie-instructies.
11.

HERSTELLINGEN

Voor herstellingen verwijzen wij u door naar een erkend
FAAC Service Center.

HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER
AUTOMATISCH SYSTEEM 595 I/S
Lees deze instructies aandachtig door alvorens het
product te gebruiken, en bewaar hen voor eventueel
gebruik in de toekomst.
ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Als de automatische systemen 595 I/S correct
geïnstalleerd en gebruikt worden, garanderen ze een hoge
veiligheidsgraad. Verder kunnen door enkele eenvoudige
gedragregels ongewenste storingen worden voorkomen:
• Ga nooit onder de poort staan.
• Sta het niet toe dat kinderen, volwassenen of
voorwerpen zich in de buurt van de automatische
systemen bevinden, vooral tijdens de werking.
• Houd de radioafstandsbediening of alle andere
impulsgevers die de deur kunnen aandrijven buiten het
bereik van kinderen.
• Sta het kinderen niet toe met het automatische systeem
te spelen.
• Houd de beweging van de deur niet opzettelijk tegen.
• Voorkom dat takken of struiken de beweging van de deur
kunnen hinderen.
• Houd de lichtsignaleringssystemen efficiënt en goed
zichtbaar.
• Probeer de deur niet met de hand te bewegen als deze
niet eerst ontgrendeld is.
• Verzeker u ervan dat er geen personen, dieren of
voorwerpen in de buurt van de deur zijn, voordat u deze
gaat ontgrendelen.
• Bij storingen moet de deur met de hand bediend of
ontgrendeld worden om binnen te kunnen en moet een
technische ingreep door gekwalificeerd personeel worden
afgewacht.
• Als de aandrijving eenmaal ontgrendeld is, moet worden
gecontroleerd of de installatie niet gevoed wordt alvorens
de gemotoriseerde werking te hervatten.
• Voer geen wijzigingen uit op componenten die deel
uitmaken van het automatische systeem.
• Doe geen pogingen tot reparatie of andere directe
ingrepen, en wendt u zich uitsluitend tot gekwalificeerd
personeel van FAAC.
• Laat de werking van het automatische systeem, de
veiligheidsvoorzieningen en de aarding minstens eenmaal
per half jaar controleren door gekwalificeerd personeel.
• Laat de deur controleren door gekwalificeerd personeel
met de door de fabrikant aanbevolen regelmaat, en met
bijzondere
aandacht
voor
de
veiligheidsen
balanceersystemen.
• Men mag alleen onder de deur passeren als het
automatische systeem stilstaat.
BESCHRIJVING
De automatische systemen 595 I/S zijn uitermate geschikt
voor het bedienen van kantelpoorten met tegengewicht
voor particulier en residentieel gebruik, tot 5 m. breedte (2
motoren nodig) en voor een gemiddelde
gebruiksfrequentie.
De werking van de kantelpoort wordt bestuurd door een
elektronische sturingseenheid in waterdichte behuizing,
die kan worden geïnstalleerd in de garage. De kantelpoort
is gewoonlijk gesloten als die zich in verticale positie
bevindt. Nadat een openingssignaal werd ontvangen van
een radiozender of eender welke impulsgever, zet de
sturingsprint de aandrijving in werking en plaatst de poort
in horizontale positie.

Indien de aandrijving is ingesteld op automatische werking
zal de poort sluiten na de gekozen pauzeertijd. Bij
halfautomatische werking echter moet een tweede impuls
worden gegeven om de poort te doen sluiten. Indien een
impuls wordt gegeven terwijl de poort aan het sluiten is,
zal deze telkens in de tegenovergestelde richting
bewegen.
Een stop-impuls (indien voorzien) stopt altijd de beweging
van de kantelpoort. Voor een gedetailleerde omschrijving
van de toestanden van de kantelpoort neemt u best
contact op met uw installateur. De aandrijvingen kunnen
worden uitgerust met veiligheidsapparaten (bvb fotocellen)
die de sluiting van de poort verhinderen indien er zich een
obstakel bevindt binnen hun detectiebereik.
De aandrijving 595 I/S beschikt over een anti-crash
beveiliging die de overgebrachte kracht op de poort kan
doen afnemen (bestaat uit een koppeling). Het
hydraulische systeem garandeert de blokkering van de
poort in elke positie. Manuele opening is bijgevolg enkel
mogelijk indien het systeem ontgrendeld wordt met een
daartoe voorziene inrichting.
MANUELE WERKING
Indien de kantelpoort manueel moet worden geopend als
gevolg van een stroomonderbreking of een defect aan het
systeem, bedient u de ontgrendeling op de volgende
wijze.
Ontgrendeling met hendel (zie fig. 1)

Ontgrendeling met sleutel van buitenaf (zie fig. 2)
- Steek de sleutel in het slot en voer 1 draai uit tegen
wijzerzin.
- Open of sluit de poort manueel
TERUGKEREN NAAR NORMALE WERKING
Om te vermijden dat er per ongeluk een impuls wordt
gestuurd die de poort in werking kan zetten, raden wij aan
de elektrische stroom uit te schakelen alvorens terug over
te gaan tot normale werking.
Knop (standaard):
- draai de knop in wijzerzin tot op het einde
Gepersonaliseerde sleutel (optioneel):
- draai de sleutel in wijzerzin tot op het einde
- draai nu de sleutel voorzichtig tegen wijzerzin tot op het
punt waar u de sleutel uit het slot kan trekken.
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lasciando inalterate le caratteristiche essenziali dell’apparecchiatura, di apportare in qualunque
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FAAC per la natura
• La presente istruzione è realizzata al 100% in carta riciclata.
• Non disperdete nell'ambiente gli imballaggi dei componenti dell'automazione bensì selezionate
i vari materiali (es. cartone, polistirolo) secondo prescrizioni locali per lo smaltimento rifiuti e le
norme vigenti.
FAAC for the environment
• The present manual is produced in 100% recycled paper
• Respect the environment. Dispose of each type of product packaging material (card, polystyrene)
in accordance with the provisions for waste disposal as specified in the country of installation.
FAAC der Umwelt zuliebe
• Vorliegende Anleitungen sind auf 100% Altpapier gedruckt.
• Verpackungsstoffe der Antriebskomponenten (z.B. Pappe, Styropor) nach den einschlägigen
Normen der Abfallwirtschaft sortenrein sammeln.
FAAC écologique
• La présente notice a été réalisée 100% avec du papier recyclé.
• Ne pas jeter dans la nature les emballages des composants de l’automatisme, mais sélectionner
les différents matériaux (ex.: carton, polystyrène) selon la législation locale pour l’élimination des
déchets et les normes en vigueur.
FAAC por la naturaleza.
• El presente manual de instrucciones se ha realizado, al 100%, en papel reciclado.
• Los materiales utilizados para el embalaje de las distintas partes del sistema automático (cartón,
poliestireno) no deben tirarse al medio ambiente, sino seleccionarse conforme a las prescripciones
locales y las normas vigentes para el desecho de residuos sólidos.
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