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1) Inleiding. 
 
Het residentieel gamma veren vooraan Easyclick 200 is in 2 verschillende 
types beslagsystemen verkrijgbaar RSS en RSS+. 
Beide types zijn geschikt voor maximale afmetingen van 5000x3000mm(B x H). 

 
RSS 
Basistype, beslag voorzien van een bovenste horizontale geleider met bocht, veren vooraan. 
Zijslagen : 80 mm 
Bovenslag : 210 mm 
 
RSS+ 
Variante op RSS waar de toprubber op het linteel bevestigd wordt i.p.v. op het toppaneel. 
Zijslagen : 80 mm 
Bovenslag : 180 mm 
 

 
 
Belangrijk  
 

Om veiligheidsredenen dient U de hieronder vermelde instructies nauwgezet op te 
volgen. Gelieve uw leverancier te contacteren bij de minste twijfel. 
De volgende stappen moeten ondernomen worden om de veiligheid te garanderen, 
zowel bij de montage als bij het gebruik van de deur. 
 

 Gelieve deze handleiding zorgvuldig te lezen vóór het begin van de werkzaamheden. 
 Deze handleiding richt zich tot ervaren professionals, niet tot het grote publiek of 

leergasten. 
 Wij raden het gebruik van beschermingshandschoenen aan want sommige onderdelen 

kunnen scherpe hoeken of braamvorming vertonen. 
 Alle onderdelen van deze kit werden berekend om ingezet te worden in het kader van een 

specifieke deur. De toevoeging van andere onderdelen kan uw eigen veiligheid in gevaar 
brengen en de nietigheid van de waarborg met zich meebrengen. 

 Wees uiterst voorzichtig tijdens het opspannen van de veren, want deze bewerking brengt 
aanzienlijke krachten teweeg. Gebruik het geschikte gereedschap. 

 Zorg tenslotte dat U in een voldoende verlichte omgeving werkt. Om elk ongeval te 
vermijden dient U er voor te zorgen dat buiten de monteur niemand aanwezig is in de 
afgebakende werkzone. 

 Voorzie het benodigde bevestigingsmateriaal in overeenstemming met de vigerende 
normen. 

 Deze poort heeft geen brandwerende of rookwerende kenmerken en is niet geschikt voor 
plaatsing in een zone met explosiegevaar. 
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Benodigd gereedschap: 
 
 1 x schroefmachine met een mof van 10 mm 
 1 x sleutel van 13 mm 
 1 x sleutel van 10 mm 
 1 x inbussleutel van 4 mm 
 1 x combinatietang 
 1 x waterpas 
 1 x looddraad 
 1 x schroevendraaier met platte kop 
 1 x schroevendraaier met ster-kop 

 
 

2) Nazicht van de afmetingen van de kit. 
 
Alvorens over te gaan tot de installatie van uw kit Easyclick 200 RSS of RSS+ dient U allereerst 
de afmetingen na te gaan ten opzichte van de geleverde deur (zie figuur 1). 
 

 
 
 
H = Daghoogte 
h = Bovenslag 
B = Dagbreedte 
Sa & Sb = Zijslagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paneelbreedte:   
B + 40 mm (met eindkap) 
    
Deurhoogte (panelen + aluminium + bodemrubber)  
RSS  : H + 25 mm 
RSS+ : H - 5 mm 
 
Minimum bovenslag: 
RSS = 210 mm 
RSS+ = 180 mm 
 
Minimum zijslagen: 
Sa & Sb : 80 mm 
 

Figuur 1 
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3) Belangrijke voorbereidingen. 
 

 De slagen waartegen de poort gemonteerd wordt, moeten zich in één effen en stevig vlak 

bevinden. Indien dit niet het geval is, een voorzetkader voorzien (b.v. 80 x 40 x 2 mm). 

 

 De bevestigingspunten voor de horizontale rails moeten zich in een straal van 500 mm 

bevinden - tenzij anders afgesproken. 

 

 Controleer of de vloer waterpas ligt en geen oneffenheden vertoont. 

 

 Maak de omgeving van de opening vrij van rommel en vuil.   

 

 Controleer of er genoeg boven- en zijruimte aanwezig is. 
 

 
 
4) Maten vergelijken & nazicht. 

 
 Vergelijke de dagmaten met de maten opgegeven op de bons. 
 
 Vergelijk de zijslagen en het bovenslag met de slagen opgegeven op de bons. 

 
 Controleer type, kleur en afmetingen van de geleverde panelen. 

 
 Controleer of het geleverde beslagtype overeenstamt met het bestelde. 

 
5) Installatie van de verticale looprail. 

 

Ga als volgt te werk : 

 

1. Duid het midden van de dagopening aan. 

2. Plaats vanuit dit punt een lijn op 1/2 van de breedte + 65 mm dit zowel links als rechts. 

(figuur 2a). 

3. Monteer de voorplaten, (Ref 70011 en 70012) zoals getoond in figuur 2b, met behulp van 3 

bouten M8 voor elke plaat, op de verticale hoeklijnen. 

4. Plaats de verticale hoeklijn tegen de muur. Zorg dat ter hoogte van de vloer, de hoeklijn exact 

op de aanduiding staat. Plaats met behulp van een sergeant de hoeklijn vast op de muur. Zet 

de hoeklijn loodrecht en plaats een tweede sergeant bovenaan. Bevestig de hoeklijn aan de 

muur. 

5. Controleer met het meegeleverd afhangprofiel de tussenafstand in de geleiders. Het 
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afhangprofiel moet spannen in de geleiders (figuur 2c). 

6. Controleer of de 2 verticale rails wel degelijk op dezelfde hoogte geplaatst zijn (t.o.v. de 

horizontale vloerpas), zelfs als de vloer niet horizontaal is. 

7. Monteer het linteelprofiel met dichting (niet bij RSS en RMS). 

    Figuur 2a      Figuur 2b 

 

    Figuur 2c 

 

 
6) Plaatsing van de horizontale rails. 

 
a. Beschrijving van de horizontale rails. 

 
De horizontale looprail wordt geleverd zoals in figuur 3 voorgesteld. 
 
      Figuur 3 

 
b. Montage van de horizontale rails. 
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Breng de rail op hoogte en bevestig hem aan het hoekprofiel van de verticale rail met bouten M8 
zoals op onderstaande figuren aangetoond. 
 

        Figuur 4 

 

Figuur 5 

 
 
 Stel de montage zodanig af dat de horizontale looprail perfect waterpas geplaatst wordt 

(figuur 6). 
 Beide rails dienen haaks op het deurvlak te staan. 

Indien dit niet zo is zal de poort gaan wringen bij het openen 
 (controleer door het opmeten van de diagonalen).  
 
  Figuur 6      Figuur 7 

 
 
 Herhaal deze operatie voor de horizontale rail  

aan de andere kant. 
 

 Bevestig de klemplaten zodat een stabiele  
verbinding van de bocht met de verticale  
rail verkregen wordt. 

90° 
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c. Bevestiging van de horizontale rails (aan het plafond en de muur). 
 
Bevestig het afhangprofiel achteraan de horizontale looprail met behulp van de achterplaten 
Easyclick 200 (ref. 70052 – 70053). De achterplaten worden aan de horizontale rails bevestigt met 
behulp van een bout M8 (figuur 8). Vervolgens wordt het achterprofiel links en rechts op de 
afhangplaten vastgezet met telkens een bout M8 (figuur 9). 
 

Figuur 8 
 

 

Figuur 9 
 

De horizontale looprail kan gemakkelijk op verschillende manieren bevestigd worden: 
 

 Vooraan : bevestiging aan het plafond. 
 

 Glijd de ophanghoeken (ref. 70056) in de dubbele steunen van de 
looprail (ref. 70055).  Zie figuur 10. 
 Bevestig de hoeken stevig op het plafond met behulp van bouten. 
 Regel de ankerpunten van de hoeken aan de steunen van de 
looprail teneinde de looprails evenwijdig met de vloer te kunnen 
plaatsen. 
 Bevestig de ophanghoeken stevig aan de steunen van de looprail 
met behulp van bouten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
 
Snijd de eventuele overtollige hoeklengte weg. 
 

Figuur 10 
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 Achteraan : bevestiging op de zijmuren. 
 

 Wanneer het afhangprofiel geïnstalleerd is, glijdt U de 2 uitschuifbare profielen aan 
weerskanten in het afhangprofiel. 

 Bevestig de uitschuifbare profielen met behulp van het hoekprofiel (ref. 48659) L en R op 
de zijmuur. 
Verbind elk uitschuifbaar profiel aan het afhangprofiel met behulp van een klemplaat      
(ref. 48655 – figuur 11b). 

 
BELANGRIJK: zorg dat het uitschuifbare profiel minimum 200mm in het afhangprofiel zit 
om een stevige verbinding toe te laten. 
 
  Figuur 11a                    Figuur 11b           

 
 Achteraan : bevestiging aan het plafond. 

 
Indien er zich geen zijmuren in een straal van 500mm van de rails bevinden kunnen de 
horizontale rails achteraan aan het plafond vastgemaakt worden met behulp van de 
uitschuifbare profielen. Om het zijdelings bewegen van de horizontale rails te vermijden is het 
noodzakelijk om aan één kant met de uitschuifbare profielen een driehoek constructie te maken 
zoals op de foto voorgesteld. 

     Figuur 12 
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7) Installatie van de veeras. 
 

a. Montage van de veeras. 
 Monteer de veeras in overeenstemming met de beschrijving in figuur 13. 

 
Figuur 13 

 
 
       Rode    Veeras  Assteun     Zwarte 
Kabeltrommel   Linksdraaiende            Kabeltrommel 

 Veerbreuk-   veer 
                     beveiliging                                          Rechtsdraaiende      Veerbreukbeveiliging          

        veer 
 

 Schuif eerst de linksdraaiende veer (met de reeds gemonteerde veerbreuk) langs de linkerkant 
op de as. 

 Glijd de centrale assteun op de as. 
 Glijd de rechtsdraaiende veer op de as langs de rechterkant. 
 Glijd de met de veerbreukbeveiligingen meegeleverde stalen palwielen op elk uiteinde van de 

as. 
 Glijd een trommel aan weerskanten op de as. Plaats de rode trommel op het linkerdeel van de 

as en de zwarte op het rechterdeel van de as. 
 

 
Draag zorg voor de positionering: de trommel is correct geplaatst wanneer de kabel bij het oprollen 
van buiten naar binnenkant poort oprolt . 
Vijs de trommels handmatig vast op de veeras met behulp van de meegeleverde vijzen. 
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b. Bevestiging van de veeras. 
 
De installatie van de veeras werd aanzienlijk vereenvoudigd dankzij de aanwezigheid van het 
gepatenteerd systeem “Easyclick 200”. 
De nieuwe versterkte voorplaat (Ref. 70202 en 70203) met extra lagerplaat (Ref. 70204) – zoals 
onderaan afgebeeld - verhindert het doorbuigen van de as. 

 
 Positioneer de veeras zo dat de veerbreukbeveiligingen in lijn komen te staan met de 

montageplaten. 
 "Clip" de veerbreukbeveiligingen op de 

platen. Werk de montage af door de 
veerbreukbeveiligingen met 2 bouten M8 
(geleverd met de platen) vast te vijzen. 

 Bevestig de centrale assteun (Ref. 70010) in 
het midden op het linteel (figuur 14). Met 
behulp van het koppelstuk (Ref. 70200) met 
bijhorende bout kan deze assteun tevens 
gebruikt worden om de motorrail op het 
linteel te bevestigen, zoals op naaststaande foto te zien is.  

 
       Figuur 14 
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70016

Figuur 15 

 

Figuur 16 

 
 

8) Installatie van de panelen. 
 
 Bodempaneel 
 
 Bevestig de volgende elementen aan één kant van het bodempaneel:  

 
 Een bodemconsole met behulp van 4 zelftappende vijzen (ref. 70017 – 70018). 
 Een zijscharnier (ref. 70014) met behulp van 4 zelftappende vijzen. 
 Schuif een loopwiel met de afstandbus (ref. 70201 - figuur 17) in de bodemconsole. 
 Plaats het paneel tussen de verticale rails. Zorg ervoor dat het loopwiel zich in de rails 

bevindt. Dit kan als volgt gebeuren : plaats het paneel onder een hoek met de muur en zorg 
dat het loopwiel zich in de rail bevind. Draai nu het paneel naar de muur toe. 

 Plaats de tweede bodemconsole met loopwiel en afstandsbus (ref. 70016) op het paneel. 
 Breng de loopwielen aan op de zijscharnieren en regel de scharnier zodanig dat het wiel 

aansluit in de railkromming. 
 Plaats het paneel waterpas en gecentreerd tussen de looprails. 
 

 
 Figuur 17 

70201 
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Figuur 18 

 

 
 Tussenpanelen 
 
 Bevestig de zijscharnieren (ref. 70014) bovenaan het paneel, aan elke kant, met behulp van 

4 zelftappende vijzen (zoals hierboven). 
 Plaats het paneel op het onderpaneel. Glijd 2 wieltjes (ref. 70016) in de wielhouder van de 

zijscharnier en vijs de wielhouder vast op de zijscharnieren met behulp van de 2 bouten en 
moeren. 

 Bevestig de zijscharnieren op de onderkant van het nieuw geplaatste paneel met behulp van 
2 zelftappende vijzen. 

 

 
Figuur 19 

 

7001470014

70017 70018

70015
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 Bevestig de middenscharnier(en) (ref. 70015) met behulp van zelftappende vijzen en   
gebruik hiervoor de voorgeboorde gaten. Deze scharnieren moeten geplaatst worden met 
hun as naar de binnenkant van het paneel gericht (zie figuren 20, 21). 

 

 
Figuur 20 

 
Figuur 21 

 
 

 Herhaal de procedure hierboven voor alle tussenpanelen. (Figuur 22) 
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Figuur 22 
 

 

 Plaats het toppaneel. 
 
 Bevestig eerst de topconsoles Easyclick200 (ref. 70013). Schroef deze nog niet volledig 

vast want ze dienen nog geregeld te worden. 
 
9) Installatie van de kabels en regeling van de veeras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Palwiel  
 
 
 

                  Figuur 23 
 

 
Figuur 24 

 

70014 

70014

70017 

70015

70014 

70014 

70018 
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 Plaats de met de veerbreukbeveiligingen geleverde en reeds op de veeras geïnstalleerde 

palwieltjes tegen de overeenstemmende lagers van de veerbreukbeveiligingen. 
WAARSCHUWING: deze handeling is bijzonder belangrijk – het palwiel moet dusdanig 
geplaatst worden dat een permanent contact met de pal van de veerbreukbeveiliging steeds 
gegarandeerd is. 
 

 Bevestig de palwielen met behulp van de 2 inbusvijzen die op elk palwiel 
gemonteerd zijn. 

 
 Steek het kabeloog over de haak van de bodemsteun. 
 
 Bevestig het ander uiteinde van de kabel aan de trommel (met behulp van de 

ingezette einddop) (figuur 23). De kabel moet tussen de voorzijde ven de 
hoek en de wieltjes lopen (figuur 25). 

 
 Draai de as met de trommels tot de kabels correct gespannen zijn. Indien één 

van de kabels minder gespannen is dan de andere, moet U de 
overeenstemmende trommel losvijzen en hem doen draaien tot de kabel 
correct gespannen is alvorens hem opnieuw vast te vijzen. 

 
 
 
 

Figuur 25 
 
 
 

 
Opspannen van de veren: 
 

 Zorg dat de vaste veerplug goed vastzit op de veerbreuk. 

 Gebruik 2 passende staven, Ø 13, L = 600 mm voor het opspannen. 

 Zorg ervoor dat de as nog steeds geklemd is door de spantang. 

 Controleer of er een merkstreep is aangebracht op de veer dit in langsrichting; zo niet breng er 

een aan met krijt. 

 Het opspannen kan nu gebeuren door de staaf in de daarvoor voorziene gaten van de losse 

veerplug te brengen en deze naar boventoe te draaien. Het aantal slagen of windingen die elke 

veer moet opgespannen worden is terug te vinden op de sticker, deze bevindt zich in de colli, 

dit kan eenvoudig gecontroleerd worden door het aantal diagonaal strepen die verschijnen op 

de veer. Door het opspannen van de veer moet deze dunner en langer worden, indien dit niet 

het geval is dan zijn de veren verwisseld. 

 Na het juiste aantal windingen blokkeer je de veer, door bijvoorbeeld de opspanstaaf tegen het 

afhangprofiel te plaatsen, en span je de losse veerplug goed vast op de as. 

 Wanneer beide veren opgespannen zijn, kan de spantang worden verwijderd. 
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  WAARSCHUWING: wees zeer voorzichtig bij een interventie op de 

veeras. Aanzienlijke krachten worden uitgeoefend op deze boom tijdens 
het opspannen van de veren. Installatie- en onderhoudswerken mogen 
uitsluitend uitgevoerd worden door ervaren professionals. 
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10) Deurregeling. 
 
Vermits de deur nu geïnstalleerd is hoeft U nog enkel de uiteindelijke detailregeling uit te voeren. 
 

Toprolhouders: met de deur in gesloten 
positie, regelt U de toprolhouders door ze 
naar beneden te trekken zodat het 
toppaneel correct aansluit tegen de 
zijdichting (RSA en RSA+) .          
 
              Blokkeer vervolgens de toprol- 
houder met behulp van een zelftappende 
vijs die U in het centrale gat plaatst 
(voorafgaand geboord met een boor met 
een diameter van 4 mm). 
       
 

 

Loopwielhouders op de zijscharnieren: 
met de deur in gesloten positie, regelt U 
vervolgens de wielhouders. Gebruik 
hiervoor een steeksleutel van 13 mm om 
de bout los te vijzen en oefen dan een 
lichte druk uit op het paneel opdat dit 
laatste tegen de dichting zou aangedrukt 
zijn. De loopwielen zo vast zetten dat de 
panelen niet te hard tegen de zijdichting 
worden gedrukt. 
De loopwielen moeten nog vrij kunnen 
ronddraaien. 

 
11) Afwerking & Markeringen 

 

1. Smeer alle scharnieren en loopwieltjes, eveneens de veren lichtjes invetten. 

2. Reinig de zijrubbers en behandel deze lichtjes met silicone spray. 

3. Indien de poort na het openen niet volledig sluit, los dan de veren over een ¼ toer en controleer 

de uitbalancering opnieuw.  

4. Indien nodig herhaal stap 3 totdat de poort perfect uitgebalanceerd is. 

  

    WEES VOORZICHTIG DE VEREN STAAN ONDER SPANNING !!! 

 

5. Kleef de verschillende waarschuwingstekens volgens tekening hieronder. Gebruik hiervoor het 

meegeleverd stickerblad. 

6. Kleef de CE stikker met de technische gegevens. 
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Overzicht aan te brengen stickers : 
 

A. Bodemconsoles onder spanning 

B. Veren onder spanning (op afhangprofiel- 

achteraan) 

C. Algemene waarschuwingen 

D. Gebruikershandleiding noodbediening (enkel bij elektrische poort) 

CE. CE markering 

Handen en vingers verwijderd houden 
 

CE sticker bij elektrische poort          CE sticker bij manuele poort 
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Documenthouder A4 : 
 

Bevestig de documenthouder aan de muur op +/- 1,500 m hoogte in de omgeving van de poort. 

Gebruik hiervoor pluggen Ø 6 mm en aangepaste    vijzen. De voorziene dubbelkleefband is niet 

voldoende om een langdurige bevestiging te verzekeren. 

 

Deze houder is voorzien om min. volgende documenten te bergen : 

 

Gebruikershandleiding 

Onderhoudsboekje 

 

Deze documenten dienen steeds in de omgeving van de 

poort te blijven. 

 

TIP : De installateur kan zijn gegevens op de houder 

plaatsen. 

 

 

12) Aandachtspunten gemotoriseerde poort 
 

 Plug steeds de voedingsfiche van de motor in een 

stopcontact in de dichte omgeving van de motor. 

 Bij elke interventie op de poort, trek steeds de 

voedingsstekker van de motor uit het stopcontact. 

Trek hiervoor aan de fiche en niet aan de kabel 

van de motor. 

 De originele voedingsfiche van de motor nooit 

afknippen voor een rechtstreekse verbinding in 

een aftakdoos (GARANTIE !). 

 Hou rekening met de minimum veiligheidseisen voor 

elektrisch bediende poorten (zie volgende blz.). 

 Het plaatsen van fotocellen type zender/ontvanger is 

ten sterkste aanbevolen zo dicht mogelijk bij het 

poortblad (max. 20 cm). De max. plaatsingshoogte is 30 cm t.o.v. de vloerpas.  

 Bekabeling proper in buizen. 
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13) Min. veiligheidseisen elektrische poorten 

 
 

14) Plaatsing van de motor 
 

De montage van de motor gebeurt enkel en alleen na de volledige afwerking van de poort wanneer 

deze perfect uitgebalanceerd is. 

 

Voor de montage en de aansluiting van de motor zie de meegeleverde montagehandleiding bij de 

motor. Lees aandachtig deze handleiding voor aanvang van de plaatsing van de motor. 

A A N D A C H T  ! 

Bij elektrische bediening moet het meegeleverde signalisatieplaatje voor automatische deur (te 

plaatsen op sectie 2 : rechts van binnen gezien) op de poort aangebracht worden alsook de “warning” 

sticker (zie hiernaast). 
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15) Checklist “geschiktheid tot gebruik” 
 
Aan de hand van de meegeleverde checklist, controleer de volledige plaatsing van de 
poort, stap voor stap. 
 

A A N D A C H T  ! 
 

DE INSTALLATEUR IS VERANTWOORDELIJK VOOR 
DE CORRECTE EN VEILIGE MONTAGE VOLGENS : 

 
1. DE MONTAGEHANDLEIDING 
2. DE CHECKLIST “geschiktheid 

tot gebruik” 
3. GOED VAKMANSCHAP 

 
 
 
 
 
 

 
16) Uitleg poort aan de eindgebruiker 

 
Na de volledige afwerking van de montage van de poort wordt deze bij de eindgebruiker 

opgeleverd. Nu deelt men hem nog de belangrijkste tips voor onderhoud en veiligheid mee, alsook 

de manier waarop hij de poort moet bedienen. Indien het om een elektrische poort gaat, moet de 

werking van de motor uitgelegd worden inclusief schakelaar, zender(s) en noodbediening (indien 

aanwezig). 

 

Het document “gebruikershandleiding”  

en het onderhoudsboekje   

worden dan ook op dit moment                

aan de eindgebruiker afgegeven. 

 

Indien de eindgebruiker geen vragen meer heeft omtrent de poort, hem de werkbon voor akkoord 

laten afteken voor ontvangst van de documenten (gebruikershandleiding en onderhoudsboekje), de 

goede plaatsing en goede werking van de poort. 

 

TIP ! : Laat geen afval en verpakkingen achter bij de klant ! 
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17) Bijlagen 

Onderdelenlijst 

49105 48101 veer51 : 70006-70007 
veer67 : 70102-70103

71014 
70015 

71013 70016 
71017 - 71018 70201 48660 

70056 

70055 70022-70023-70024 48919-48885 70092 

48659 
70052 - 70053 48655 70010 

70200 

70202 70203 70054 70204 

Artikelnr. : 9338 


