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ATTENTIE ! ALGEMENE WAARSCHUWINGEN ! 

Voor het veilig gebruiken en onderhouden van deze sectionale poort dienen er 
een aantal voorzorgsmaatregelen te worden genomen. Neem daarom, voor 

ieders veiligheid, onderstaande waarschuwingen en aanwijzingen in acht ! Neem 
bij twijfel contact op met uw installateur. 

! Deze handleiding beslaat het gebruiken en bedienen van de standaard sectionale poort. Wellicht dient deze 
handleiding te worden aangevuld met separate instructies voor overige componenten. 

! Lees deze handleiding vooraf zorgvuldig door. 
! Alle geleverde onderdelen zijn berekend voor deze specifieke sectionale poort. Het toevoegen van andere 

onderdelen kan nadelige invloed hebben op de veiligheid van de poort. De garantie vervalt indien 
onderdelen worden toegevoegd of gewijzigd zonder overleg met de leverancier.  

!  Laat deze poort niet bedienen door onbevoegden (kinderen!). Zij kunnen gevaar lopen tijdens bediening. 
! Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Technische wijzigingen zijn voorbehouden 

zonder schriftelijke melding. 
! Uw installateur heeft de plicht om uw poort conform de lokaal geldende eisen en normen aan u op te 

leveren. Controleert u of de benodigde markeringen (CE) zijn aangebracht en of de benodigde documenten 
zijn meegeleverd.  

! EEN SECTIONALE POORT IS EEN ZWAAR EN GROOT BEWEGEND OBJECT. VERKEERDE BEDIENING, 
STORING OF ONVOORZICHTIG HANDELEN KAN GEVAAR EN VERWONDINGEN OPLEVEREN ! VOOR 
VRAGEN OF ZAKEN DIE NIET, OF ONVOLDOENDE, IN DEZE HANDLEIDING ZIJN TOEGELICHT, DIENT U 
CONTACT OP TE NEMEN MET UW INSTALLATEUR. GA TEN ALLEN TIJDE VOORZICHTIG OM MET DEZE 
SECTIONALE POORT ! 

! Deze sectionale poort is niet ontworpen om in een zone geplaatst te worden waar er ontploffingsgevaar 
kan voorkomen. 

! Deze sectionale poort is een product zonder brand- of rookwerende kenmerken. 
! Bij de bediening van deze sectionale poort, blijft het geluidsniveau steeds onder de max. toegestane 

waarde voor dit type product (70 dB(A)). 

INDEX

WAARSCHUWINGEN pag. 3 

1. Functie principe pag. 4 
2. Openen en sluiten pag. 4 

2.1 Handbediening pag. 4
2.2 Elektrisch aandrijving pag. 4 

3. Afsluiten pag. 5 
4. Ongeoorloofd gebruik pag. 5 
5. Beveiligingen pag. 5 

5.1 Veerbreukbeveiliging pag. 5
5.2 Krachtbeveiliging bij elektrische bediening pag. 5 

6. Reparaties, Onderhoud en Storingen pag. 5 
7. Gebruikershandleiding van de motor pag. 7 

    

BEKLEMMINGSGEVAAR !           SNIJGEVAAR !     ATTENTIE ! 
              GEVAAR !



Gebruikershandleiding

3

WAARSCHUWINGEN

Nota :  Indien de veren achteraan geplaatst zijn,  
bevinden de “B” stickers zich op het afhangprofiel  
links en rechts van de veren (achteraan). 

D = Bij gemotoriseerde poort, handeling ontgrendeling  
van de motor voor manuele bediening (in geval van 
nood). 

LET OP! 
VEILIGHEID INSTRUKTIES VOOR DEZE DEUR 
Ondeskundige installatie, onderhoud of verkeerde 

bediening van deze deur kan gevaar of 
verwondingen veroorzaken.  

Deze deur moet voorzien zijn van een CE-merk ! 

 Volg deze veiligheidsinstructies: 
A. Installatie, onderhoud en reparaties mogen 

alleen uitgevoerd worden door een 
gekwalificeerde en ervaren overhead deur 
monteur!  

B. Lees voor installatie, onderhoud of reparatie 
van deze deur de installatie handleiding. Begin 
niet met de werkzaamheden als er geen 
handleiding bij de deur aanwezig is!  

C. Houd afstand van een bewegende deur. Een 
bewegende deur kan gevaar of verwondingen 
veroorzaken! 

D. Het is verboden om kinderen deze deur te 
laten bedienen! 

E. Bij het bedienen van de deur met een 
afstandsbediening moet u de deur altijd in zicht 
houden. Er kunnen mensen (kinderen!) of 
spullen in de weg staan.  

F. Kijk uit met uw vingers bij bewegende panelen, 
rails en andere bewegende onderdelen op 
deze deur! Gebruik alleen aanwezige 
handgrepen om de deur handmatig te 
bedienen! 

G. Zorg ervoor dat de deur regelmatig 
geïnspecteerd en onderhouden wordt. 

C

GEVAAR! 
Deze  bodemconsole 

staat onder hoge 
spanning!
NIET ZELF 

REPAREREN, 
DEMONTEREN OF 

AFSTELLEN! 
Dit kan gevaar of 

verwondingen 
veroorzaken! 

Bel een gekwalificeerde 
monteur! 

AGEVAAR! 

TORSIEVEREN STAAN 
ONDER ZEER HOGE 

SPANNING! 
NIET ZELF 

REPAREREN, 
AFSTELLEN OF 
DEMONTEREN! 
Dit kan gevaar of 

verwondingen 
veroorzaken! 

Gekwalificeerde 
monteurs: 

Lees de handleiding 
vóór installatie of 

reparatie!

B

C

CE

A
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C

A

D
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Lees voordat u werkzaamheden aan de sectionale 
poort verricht deze gebruikershandleiding 
aandachtig door.  
De installateur of de fabrikant is niet verantwoordelijk 
voor eventuele schade door foutief gebruik van de 
sectionale poort !

1.  FUNCTIEPRINCIPE 
Aan beide zijden van het poortblad bevinden zich de 
looprails die voor de geleiding zorgen. Boven het 
poortblad, of aan de achterzijde van de horizontale rails,  
bevindt zich de aandrijfas met balansveren, 
kabeltrommels en veerbreukbeveiligingen. Het poortblad 
is aan stalen kabels opgehangen die bij het openen van 
de poort om de kabeltrommels gewikkeld worden. De 
balansveren zorgen er voor dat het poortblad in elke 
positie stilgezet kan worden met handkracht. De 
balansveren hebben de hoogste spanning als de poort 
gesloten is. 

DEMONTEER NOOIT DE KABELS, 
KABELTROMMELS OF DE BALANS- 
VEREN OF ENIG ANDER ONDERDEEL 
AAN DE POORT ! DIT MAG ALLEEN 
DOOR VAKKUNDIG EN 
GEKWALIFICEERD PERSONEEL 
UITGEVOERD WORDEN ! 

2.  OPENEN EN SLUITEN 
HOUD TIJDENS HET OPENEN EN SLUITEN 
VAN DE POORT ALTIJD ZICHT OP DE POORT 
EN LET EROP DAT ER ZICH GEEN 
PERSONEN OF VOORWERPEN IN DE 
POORTOPENING OF IN DE NABIJHEID VAN 
DE GELEIDING BEVINDEN ! 

ZET NOOIT IETS ONDER EEN SLECHT 
UITGEBALANCEERDE POORT OM DE 
POORT OPEN TE HOUDEN ! 

Het openen en sluiten van de poort is 
afhankelijk van het bedieningsprincipe 
waarmee de poort is uitgerust. 

Er zijn 2 mogelijkheden: 

2.1. Handbediening 
2.2. Elektrische aandrijving 

2.1 Openen en sluiten met handbediening 
Bij dit principe wordt de poort met de hand bediend. 

OPENEN 
De poort bij de handgreep nemen en omhoog trekken. 
Het poortblad zoveel snelheid geven dat deze ook met 
de hand te stoppen is, dus niet « omhoog gooien ». 

SLUITEN 
De poort bij de handgreep (of bij het touw) nemen en 
naar beneden trekken. 

BEDIEN DE POORT ALLEEN BIJ DE 
HANDGREEP (OF HET TOUW) ! ANDERE 
ONDERDELEN ZIJN NIET GESCHIKT OM DE 
POORT MEE TE BEDIENEN ! 

2.2. Openen en sluiten met elektrische aandrijving  

Bij dit principe wordt de poort met een lineaire motor 
aangedreven.

De poort kan met een drukknop, sleutelcontact type puls 
en/of een zender bediend worden. Drukknoppen en 
sleutelcontacten type puls moeten steeds geplaatst 
worden op een veilige afstand van de poort en met zicht 
op de poort. 

OPENEN 
Door op de handzender 
(of drukknop) te drukken 
zal de gesloten poort zich 
openen.

SLUITEN 
Door op de handzender 
(of drukknop) te drukken 
zal de open poort zich sluiten. 

STOPPEN 

Door op de handzender (of drukknop) te drukken 
wanneer de poort naar beneden gaat, zal de poort eerst 
stoppen en dan automatisch weer naar boven gaan. 

Door op de handzender (of drukknop) te drukken 
wanneer de poort naar boven gaat, zal de poort stoppen. 
Een volgend bevel zal de poort naar beneden sturen. 

ONTKOPPELEN VAN DE MOTOR 
Om de elektrische bediening te ontkoppelen en over te 
gaan op handbediening aan het trekkoord trekken, de 
poort wordt dan ontkoppeld van het loopwagentje. Bij 
manuele bediening de poort enkel met de handgreep 
bedienen.
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HERSTEL NA ONTKOPPELEN VAN DE 
MOTOR 

Zie de gebruikershandleiding van de motor op pag. 7 en 
sticker “D” op pag. 3. 

BEDIEN NOOIT DE POORT MET EEN 
HANDZENDER ALS U DE POORT NIET IN 
HET ZICHT HEEFT! ER KUNNEN ZICH 
OBSTAKELS OF PERSONEN IN DE 
OPENING BEVINDEN ! 

3.  AFSLUITEN 
Bij het afsluiten van een sectionale poort met een slot of 
grendel moeten de volgende zaken in acht worden 
genomen.

Een slot in combinatie met elektrische bediening moet 
voorzien zijn van een schakelaar, die verhindert, dat de 
aandrijving in werking kan treden als de poort 
vergrendeld is. Dit voorkomt dat de aandrijving of de 
poort beschadigd wordt en gevaar kan veroorzaken. 

4.  ONGEOORLOOFD GEBRUIK 
Gewichtsveranderingen verstoren de balans van de 
sectionale poort. 

NOOIT : 

TEGEN HET POORTBLAD OF DE LOOPRAIL 
AANLEUNEN ! 
GEWICHTS VERHOGENDE OF VERLAGENDE 
DELEN  OP HET POORTBLAD AANBRENGEN ! 
DE POORT ALS TAKEL GEBRUIKEN ! 
LANGS HET POORTBLAD OMHOOG 
KLIMMEN ! 
OP ZIJSCHARNIEREN OF ANDERE 
UITSTEKENDE DELEN GAAN STAAN ! 
HANGEN AAN DE LOOPRAILS OF AAN DE RAIL 
VAN DE MOTOR 

5.  BEVEILIGINGEN 
5.1 Veerbreukbeveiliging 
De veerbreukbeveiliging treed in werking als de veer 
gebroken is en voorkomt het ongeremd vallen van de 
poort. De as met de kabeltrommel wordt dan geblokkeerd 
waardoor de poort niet meer naar beneden kan.  

De poort werkt weer als de gebroken veren door nieuwe 
vervangen worden en een nieuwe beveiliging is 
geïnstalleerd. 

HET OPHEFFEN VAN DE BLOKKERING VAN 
DE VEERBREUKBEVEILIGING MAG ALLEEN 
DOOR VAKKUNDIG PERSONEEL  
GEBEUREN ! PROBEER NIET OM EEN 
POORT WAARVAN EEN VEER GEBROKEN IS 
ZELF TE SLUITEN OF TE OPENEN ! 

5.2 Onderloopbeveiliging 
Dit is alleen mogelijk in combinatie met een elektrische 
aandrijving. Wanneer iets de werking van de poort 
belemmert, bijvoorbeeld een persoon of een object, dan 
zorgt deze krachtbegrenzing ervoor dat de poort stopt en 
zich automatisch weer opent om het obstakel vrij te 
geven.

ELEKTRISCH AANGEDREVEN 
POORTEN DIENEN CONFORM “CE” 
VOORZIEN TE ZIJN VAN EEN 
ONDERLOOPBEVEILIGING ! VRAAG 
HET UW INSTALATEUR ! 

6.  REPARATIES, ONDERHOUD 
EN STORINGEN 

6.1 Algemeen 
Het is verstandig om uw sectionale poort regelmatig 
(minimaal 1x per jaar) te laten onderhouden en 
inspecteren. Sluit, voor uw eigen veiligheid hiertoe een 
onderhoudscontract af bij voorkeur bij uw installateur. 

Neem ingeval van storingen contact op met uw 
onderhoudsbedrijf. Wordt het jaarlijkse onderhoud niet 
door een gekwalificeerd bedrijf en met originele 
onderdelen uitgevoerd, dan vervalt elke garantie 
aanspraak.

REPARATIE EN ONDERHOUD AAN DE 
SECTIONALE POORT, EN MET NAME AAN 
BALANSVEREN, KABELS, BEVEILIGINGEN, 
MOTOR EN TROMMELS MAG ALLEEN DOOR 
VAKKUNDIG PERSONEEL UITGEVOERD 
WORDEN !

Alle onderhoudswerkzaamheden dienen op een 
veilige manier uitgevoerd te worden. In geval van een 
gemotoriseerde poort dient men steeds de 
voedingsstekker van de motor uit het stopcontact te 
trekken aan de fiche (niet aan de kabel). 
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NEEM VOOR VRAGEN OF ONDERWERPEN DIE 
NIET, OF ONVOLDOENDE, IN DEZE HANDLEIDING 

ZIJN TOEGELICHT, CONTACT OP MET UW 
INSTALLATEUR ! EEN SECTIONALE POORT IS EEN 
GROOT EN ZWAAR BEWEGEND OBJECT EN KAN 

GEVAAR OF VERWONDINGEN VEROORZAKEN 
DOOR ONJUISTE BEDIENING OF VERKEERDE 

HANDELINGEN !

HET DEMONTEREN EN VERWIJDEREN VAN DEZE 
SECTIONALE POORT DIENT TE WORDEN 
UITGEVOERD DOOR GEKWALIFICEERDE 

MONTEURS. DEMONTAGE VAN ONDERDELEN KAN 
GEVAARLIJK ZIJN DOORDAT KABELS EN 

TORSIEVEREN ONDER GROTE SPANNING STAAN ! 
LET EROP DAT DE GEDEMONTEERDE DEUR 

CONFORM DE LOCALE MILIEUVOORSCHRIFTEN 
WORDT AFGEVOERD.

Kleine onderhoudswerkzaamheden en inspecties die u 
eventueel zelf kunt doen zijn: 

Alle bouten en moeren van het poortblad 
controleren en deze in voorkomend geval licht 
aandraaien.
Scharnieren, lagers en looprollen smeren met olie. 
De looprollen controleren, de looprol assen moeten 
bij gesloten poort makkelijk te draaien zijn. Zonodig 
afstellen. 
De kabels controleren. Zijn de kabels beschadigd of 
hangen ze slap neem dan contact op met uw 
onderhoudsbedrijf. 
De looprails in voorkomend geval reinigen. 
De balans van de poort testen, bij elektrische 
bediening  eerst de motor ontkoppelen als de 
poortopening ca. 1m hoog is moet de poort blijven 
hangen. Is dit niet het geval neem dan contact op 
met uw onderhoudsbedrijf. 
Onderrubber, zijafdichting en toprubber controleren 
en reinigen. 
De poortopening schoon houden. 
Bij een elektrische bediening de instelling van het 
ingebouwde krachtbegrenzingssysteem en de 
onderloopbeveiliging (indien aanwezig) en/of 
fotocellen (indien aanwezig) regelmatig testen. Dit 
kan eenvoudig nagezien worden door een 
tegenkracht uit te oefenen wanneer de poort naar 
beneden gaat.

Reinigen buitenzijde poortblad. 

De poort kan met een zeem, water en een neutrale zeep, 
bijvoorbeeld autoshampoo, gereinigd worden en 
vervolgens met leidingwater nagespoeld worden. 

Dit onderhoud is afhankelijk van de omgeving waarin de 
poort staat. In landelijke of in licht verstedelijkte zone 
volstaat het om ze 1 à 2 keer per jaar te reinigen. In 
industriële omgeving zijn minstens 3 reinigingsbeurten 
per jaar noodzakelijk. 

Deze frequentie moet verhoogd worden voor poorten 
opgesteld aan de kust of in een agressieve 
omgeving. 

Reinigen binnenzijde poortblad. 

Let er op dat smeervet en olie niet door reiniging van de 
draaiende delen verwijderd wordt. 
Er mag geen vocht in de elektrische delen terechtkomen! 
Let er op dat in holle ruimten geen vocht achter blijft, dit 
kan corrosie veroorzaken. 

Reinigen Akryllaatglas. 

De acrylaat ramen moeten alleen schoongemaakt 
worden met schoon water. Droog poetsen veroorzaakt 
krassen op dit type raam ! 



ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Het automatische systeem D600-D1000  garandeert, als het op correcte wijze is geïnstalleerd en gebruikt, een hoge 
mate van veiligheid.
Daarnaast kunnen een aantal simpele gedragsregels accidentele ongemakken voorkomen:
- Blijf nooit onder de deur staan.
- Zorg dat er geen personen, dieren of voorwerpen in de buurt van het automatische systeem staan, vooral terwijl hij 

in werking is.
- Er mag pas onder de deur door worden gegaan als het automatische systeem stil staat. Houd gedurende heel de 

beweging de deur in de gaten en zorg dat er geen andere personen in de betreffende zone komen. 
- Houd de afstandsbediening en alle andere impulsgevers waarmee de deur kan worden bediend buiten het bereik van kinderen.
   - LET OP! BEKNELLINGSGEVAAR.
   - Controleer maandelijks of de beknellingsbeveiliging in staat is een obstakel op de grond
        met een hoogte van 50 mm te detecteren.
   - Laat kinderen nooit met het automatische systeem spelen.
   - Houd niet opzettelijk de beweging van de deur tegen.
   - Zorg dat takken of struiken de beweging van de deur niet kunnen hinderen.
   - Zorg dat de lichtsignalen altijd goed werken en goed zichtbaar zijn.
- Probeer de deur niet met de hand te bewegen als hij niet eerst ontgrendeld is.
- In geval van storing moet de deur worden ontgrendeld om toegang mogelijk te maken, en wacht op de technische assistentie van deskundig personeel.
- Als de handbediende werking is ingesteld, moet de elektrische voeding naar de installatie worden uitgeschakeld alvorens de normale werking te hervatten
- Voer geen wijzigingen uit op onderdelen die deel uitmaken van het automatische systeem.
- Doe geen pogingen tot reparaties of directe ingrepen, en wend u uitsluitend tot deskundig personeel.

Het automatische systeem is voorzien van een elektronisch systeem om obstakels te detecteren. Als tijdens de 
sluitingsmanoeuvre een obstakel wordt gedetecteerd, opent het automatische systeem de deur weer helemaal. Als 
het automatische systeem met een automatische logica werkt zal de deur na een pauzetijd weer sluiten, als dat niet 
het geval is, moet opnieuw een impuls worden gegeven om de deur te sluiten. Al tijdens de openingsmanoeuvre een 
obstakel wordt gedetecteerd, wordt de beweging stopgezet (om te voorkomen dat personen of voorwerpen worden 
opgetild). Om de normale werking te herstellen moet opnieuw een openingsimpuls worden gegeven.
Als tijdens het sluiten drie keer achter elkaar een obstakel op dezelfde plaats wordt gedetecteerd, beschouwt het 
automatische systeem deze waarde als de nieuwe aanslag voor het sluiten, en gaat hij over op de gesloten stand. 
Om de correcte posities te herstellen moet het obstakel worden verwijderd en het commando voor een nieuwe 
cyclus worden gegeven: als de deur vervolgens wordt gesloten, zal het automatische systeem vertraagd bewegen 
tot de aanslag wordt gedetecteerd.
De deur is normaal gesproken gesloten; wanneer de elektronische besturingseenheid een openingscommando on-
tvangt van een afstandsbediening of een willekeurige andere impulsgever (Fig. 1), schakelt hij de elektrische motor 
in, die door middel van een ketting- of riemtransmissie de deur open trekt en toegang mogelijk maakt.
- Als de automatische werking is ingesteld, sluit de deur vervolgens uit zichzelf na de pauzetijd. Als tijdens de 

openingsfase een openingsimpuls wordt gegeven, heeft dit geen enkel effect.
- Als de halfautomatische werking is ingesteld, moet een tweede impuls worden gegeven om de poort weer te 

sluiten. 
- Als tijdens het openen een impuls voor opening wordt gegeven, wordt de beweging stopgezet. Als tijdens het sluiten 

een impuls voor opening wordt gegeven, wordt altijd de beweging omgekeerd.
- Een stop-impuls (indien voorzien) zorgt er altijd voor dat de beweging wordt gestopt.
Raadpleeg een installatietechnicus voor het gedetailleerde gedrag van de deur met de verschillende logica s.
Automatische systemen kunnen veiligheidsvoorzieningen (fotocellen) hebben die verhinderen dat de deur weer sluit 
als er zich een obstakel in het door hen beveiligde gebied bevindt.
De handbediende opening in noodgevallen is alleen mogelijk met behulp van het speciale ontgrendelingsmechanisme.
Het lichtsignaal (indien voorzien) geeft aan dat de deur in beweging is.
De verlichting gaat aan wanneer de motor start, en blijft branden tot ongeveer 2 minuten nadat de motor is uitgegaan. 
Als de verlichting knippert, is het automatische systeem geblokkeerd vanwege een storing en moet er deskundig 
personeel bij worden gehaald om de storing te verhelpen.
HANDBEDIENDE WERKING
De aandrijving D600-D1000 is uitgerust met een ontgrendelingsmechanisme voor noodgevallen dat van binnen- 
uit kan worden bediend; er kan, op verzoek, een slot worden aangebracht waarmee de deur tevens van  
buitenaf kan worden ontgrendeld.
Als de deur moet worden bediend omdat de elektrische voeding is uitgevallen of omdat het automatische systeem 
niet goed werkt, dient het ontgrendelingsmechanisme te worden gebruikt, en wel als volgt.
- Schakel de stroomtoevoer naar de installatie uit.
- Ontgrendel de aandrijving door de ontgrendelingshendel naar beneden te trekken (Fig. 2 ref. A).

HERVATTING AUTOMATISCHE WERKING
- Vergrendel het automatische systeem weer door het handvat horizontaal te trekken (Fig. 2 ref. B) en controleer, 

wanneer hij wordt losgelaten, of het LOCK -venstertje onder de geleideslede rood is, ter bevestiging dat het 
mechanisme weer is ingesteld.

- Beweeg de deur tot aan het aangrijppunt.
- Schakel de stroomtoevoer naar de installatie weer in.
ONDERHOUD
Het automatische systeem D600-D1000 vereist geen periodieke vervanging van onderdelen.
VERVANGING LAMPJE VERLICHTING 
Om de lamp te vervangen moet de plafonnière met één hand worden vastgepakt en naar beneden
worden getrokken, zoals aangegeven in Fig. 3.
Draai de lamp (type E27 - 230 Vac  ma . 0 ) los en zet de plafonnière weer op zijn plaats.

- Laat de werking van het automatische systeem en de veiligheidsvoorzieningen minstens eenmaal per half jaar controleren door deskundig personeel.
BESCHRIJVING
Het automatische systeem D600-D1000 is ideaal om gebalanceerde sectionale garagedeuren bij woningen te automatiseren.
De automatische systemen bestaan uit een elektromechanische aandrijving, elektronische bedieningsapparatuur, verlichting en een behuizing, ondergebracht in 
een monoblok.
Het onomkeerbare systeem garandeert een mechanische vergrendeling van de deur wanneer de motor niet in werking is, zodat er geen slot hoeft te worden 
geïnstalleerd; een handmatige ontgrendeling zorgt ervoor dat de deur kan worden bewogen in geval van een black-out of een storing.
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