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Algemene waarschuwingen 

Deze waarschuwingen vormen een integraal en essentieel onderdeel van het product en moeten aan de gebruiker 
meegedeeld worden. Lees zorgvuldig de waarschuwingen in deze paragraaf. Ze bevatten belangrijke informatie over 
de veiligheid van de installatie, het gebruik en het onderhoud ervan. Bewaar dit handboek voor eventueel later gebruik.  

1.1 Waarschuwingen voor installateur en eindgebruiker 
1) Verwijder de verpakking en controleer of de uitrusting in goede staat is. Gebruik bij twijfel de uitrusting niet. 

Roep de hulp in van professioneel gekwalificeerd personeel.  
Houd de verpakkingselementen (plastic tasjes, geëxpandeerd polystyreen, nagels, enz.) buiten het bereik van 
kinderen, ze vormen mogelijke bronnen van gevaar.  
 

2) Controleer alvorens de uitrusting aan te sluiten of de gegevens op het identificatieplaatje overeenstemmen met 
deze van het elektriciteitsnet. De installatie moet uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel dat een 
technische opleiding kreeg in verband met het product, in overeenstemming met de huidige reglementen en 
volgens de instructies van de fabrikant. De installatieregels kunnen van land tot land variëren. Een onjuiste 
installatie kan schade berokkenen aan mensen, dieren of voorwerpen. De fabrikant kan hiervoor niet 
aansprakelijk worden gesteld.  
Deze uitrusting is pas elektrisch veilig indien ze correct wordt aangesloten op een effectief geaard systeem 
uitgevoerd volgens de geldige veiligheidsregels. Het is noodzakelijk deze fundamentele veiligheidsvereiste te 
controleren. Vraag bij twijfel om een controle van het systeem door een professioneel gekwalificeerde persoon. 
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die ontstaat doordat de poort niet 
geaard is. Controleer of het elektrisch vermogen van het systeem geschikt is voor de maximale stroom die de 
poort nodig heeft, zoals vermeld op het identificatieplaatje. Raadpleeg bij twijfel een professioneel 
gekwalificeerde persoon. Die moet in het bijzonder ook nagaan of de doorsnede van de stroomkabels geschikt 
is voor de stroom die de hele poortuitrusting opneemt. Het wordt afgeraden adapters, duostekkers en/of 
verlengdraden te gebruiken.  
 

3) Deze poort mag enkel bestemd zijn voor het gebruik waarvoor deze uitdrukkelijk werd ontworpen (het volledige 
systeem). Alle andere doeleinden moeten als ongeschikt en dus gevaarlijk worden beschouwd. Betafence kan 
niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een ongepast, onjuist en onredelijk gebruik.  
 

4) Voor het gebruik van elektrische uitrusting moeten steeds enkele basisregels in acht genomen worden. (Alle 
types uitrustingen). In het bijzonder:  
- Raak de uitrusting niet aan met vochtige of natte handen of voeten.  
- Gebruik de uitrusting niet blootsvoets.  
- Trek niet aan de stroomkabels om de uitrusting af te koppelen van het elektriciteitsnet.  
- Stel de uitrusting niet bloot aan atmosferische elementen (regen, zon, enz.) behalve indien uitdrukkelijk 

voorzien.  
- De uitrusting mag niet gebruikt worden door kleine kinderen of onbekwame personen.  

 
5) Alvorens de uitrusting schoon te maken of tot onderhoud over te gaan, moet u de uitrusting afkoppelen van het 

elektriciteitsnet of de hoofdschakelaar uitschakelen.  
 

6) In geval van een defect en/of de slechte werking van de uitrusting moet u hem uitschakelen zonder daarbij te 
proberen de uitrusting te herstellen. Consulteer professioneel gekwalificeerd personeel. Enkel de fabrikant of 
een erkend installateur mag uitsluitend met originele reserveonderdelen de eventuele herstellingen aan het 
product uitvoeren. Het niet naleven van het bovenstaande zou de veiligheid van de uitrusting in het gevaar 
kunnen brengen.  
 

7) Een algemene stroomschakelaar moet voorzien zijn voor de installatie zoals opgelegd door de huidige 
veiligheidsregels met een openingsafstand van 3 mm of meer bij de contacten.  
 

8) De gebruiker mag geen kabels van de installatie plaatsen of vervangen; dit mag enkel gedaan worden door 
professioneel gekwalificeerd personeel. 
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1.2 Bijzondere opmerkingen 
- Vermijd handelingen in de buurt van scharnieren of bewegende mechanische onderdelen die tot gevaarlijke 

situaties zouden kunnen leiden. Lichaamsdelen en kledingstukken kunnen er makkelijk in verstrikt raken en 
moeilijk los te maken zijn.  

- Vergeet niet dat deze uitrusting aanzienlijke krachten kan vrijmaken, dat zou een bron van gevaar kunnen zijn. 
Blijf buiten het bewegingsbereik van de poort wanneer ze in beweging is en wacht tot ze volledig tot stilstand 
gekomen is. Een bewegende poort kan gevaarlijk zijn voor wie binnen het bewegingsbereik komt.  

- Laat de poort alleen bewegen wanneer ze volledig zichtbaar is en vrij van hindernissen en obstakels.  

- Laat kleine kinderen niet spelen met de bediening of de afstandsbediening.  

- Laat kleine kinderen niet spelen binnen het openings- en/of bewegingsbereik van de poort.  

- Ga niet tegen de beweging van de poort in, want dat kan tot gevaarlijke situaties leiden.  

- Vermeld duidelijk op de poort dat het een automatische poort is en dat deze vanop afstand in beweging kan 
worden gebracht (indien geleverd met een dergelijk toestel). 

- Informeer alle gebruikers van de poort over deze waarschuwingen en de veiligheidsuitrusting zoals vermeld in 
de gebruikershandleiding. Vermeld deze informatie op een geschikte plaats.  

- Om de doeltreffendheid van de installatie en de correcte werking ervan te garanderen, dient u de instructies 
van de fabrikant op te volgen en het periodieke onderhoud en regelmatige controles van de installatie te laten 
uitvoeren door professioneel gekwalificeerd personeel. Het wordt in het bijzonder aanbevolen de correcte 
werking van alle veiligheidsinrichtingen periodiek te laten controleren volgens het BETAFENCE 
ONDERHOUDSBOEKJE.  

- Leer het manuele noodbedieningssysteem te gebruiken volgens de procedures beschreven in het 
instructieboekje. 

- Zorg er bij het sluiten van de vleugel voor dat het slot in zijn open stand staat om te vermijden dat het tegen de 
tegenkast van het slot slaat.  

- Zorg ervoor dat iemand de vleugel bij het openen of sluiten van de poort vasthoudt, zodat ongerichte beweging 
van de vleugel kan worden uitgesloten. Vermijd onnodig slaan van de delen tegen elkaar 

2 Inhoud van de levering 
Bij de levering zou u moeten ontvangen: 

1. Vleugel van de poort voorzien van: 

      - In geval van Manuele uitvoering: Locinox slot 

     - In geval van Volautomatische uitvoering: tandheugel + actieve veiligheidsdruklijsten 

     - In geval van Motoriseerbare uitvoering: tandheugel (voorgeïnstalleerd, module 4)                  

 

 

3. Enkele slot portiek 
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2. Enkelvoudige geleidingsportiek met rollerset slede en motor (optie)                  3. Enkelvoudige slotportiek 

                            

 

 

 

 

 

 

   

                 

 

3 Vereiste toebehoren voor de installatie 
 

1. Rolmeter 

              

4. Trekbuis Ø50 of groter 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

6. Vlakke sluitringen DIN 
9021 voor M12 – 14 st. 

5. Chemische ankers 
M12x160 of langer.- 14 st. 

2. Waterpas of laserwaterpas 3. Boormachine 

7. Zeskantmoeren M12 DIN 934 –14 st  
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4 Funderingen 
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1. Stort de funderingen volgens de aangeleverde funderingsplannen.  
De funderingen moeten waterpas liggen – ook de hoofdfundering ten  
opzichte van de slotportiek fundering.  
Installeer de grondbevestiging van de geleidings- en 
slotportieken overeenkomstig de posities zoals aangeduid op het 
funderingsplan. Daarvoor is het volgende bevestigingsmateriaal 
nodig: Chemische ankers M12x160 (minimaal 80 mm 
boven de afgewerkte grond. Controleer voor de ankerdiepte 
de installatiehandleiding van de leverancier van het chemisch hars). 
Betafence levert de chemische ankers niet mee. 

2. Markeer de positie van de gaten met een betonboor met een kleine diameter. 
Zo kan het eigenlijke boorgat beter gecentreerd worden. 
 
3. Boor de gaten voor de bevestiging overeenkomstig de  
installatiehandleiding van de leverancier van de chemische ankers.  
Het boren moet goed verticaal gebeuren. 
 
4. Verwijder stof en kleine deeltjes uit de boorgaten met 
een borstel en perslucht. Dat zorgt voor een perfecte hechting tussen  
het hars voor het grondanker en de betonfundering. 
 
5. Plaats de chemische ankers volgens de instructies van de 
leverancier De droogtijden moeten worden nageleefd. 
Gebruik voor correcte installatie chemische ankers van het "highbond" type. 

5 Installatie van de poort 
- Na het uitharden van het chemisch anker. 
- Plaats de geleidingsportiekslede met de vleugel en de slotportiek op de ankers in de hoofdfundering en schroef deze 

vervolgens vast met de sluitringen en moeren.  
- De slotportiek dient op hetzelfde niveau te worden geplaatst als de geleidingsportiek 
- Hierna het bovenaanzicht van de poort om de ankerposities weer te geven. 

 
 
 
 
 
 

-  
-  
-  
-     
-  Remember to always have a 

proper leveling of foundation. 

 

 

 

 

 

Schroef de moeren van de aandrijfplaat niet 
aan. 
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- Het achterste rollenset van de slede wordt op dezelfde hoogte geplaatst als het voorste. 
- Controleer de loodrechte positionering van de slotportiek en de geleidingsportiek 
- Controleer of de geleidingsportiek slede de centerlijn volgt. 
- Regel bij indien nodig 
- Opgelet: foute positionering van portieken leidt tot vroegtijdige schade 

6 Installatie van de achterste steunrol 
Aanpassingen van de geleidingswielen van de vleugel 

- Schuif de vleugel op de sleden.  Controleer of de vleugel lichtjes over de rollersets van de slede loopt.  
- De geleidingsrollen zijn verstelbaar zodat de poort vrij kan bewegen. 
- Regel de positie van de rollen bij en stabiliseer de rollen binnen de brug op de geleidingsportiek. 
- Plaats de poortvanger in het verlengde van de positie van de poortvleugel in gesloten toestand. 
- Monteer na de afstelling, de afdekplaat van de vleugel 

 

   

 

7 Automatiseringssysteem en veiligheidsaccessoires 
                                               

De poorten kunnen uitgerust worden met één type automatisering.  

- FAAC 720 – voor normaal en intensief gebruik  

Bekabeling voor Motor en veiligheidsaccessoires is volledig voorgemonteerd. 

De meegeleverde fotocellen zijn draadloze XP20W-fotocellen met batterijvoeding. Ze kunnen 
ook met de motor verbonden worden overeenkomstig de handleiding van de 
motorleverancier.  

Als de poort besteld werd met een codeklavier (alleen draadloze oplossing met 
batterijvoeding), zal ze meteen kunnen werken.  
Meer informatie over de elektrische aansluiting vindt u op: 
http://www.betafence.net/slidinggatesmanuals  

Na de mechanische installatie van de poort dient u de motorhoogte te regelen.  

Er moet een afstand zijn van ~1,5 mm tussen het tandwiel van de motor en de 
tandheugel.   

Regel deze hoogte bij, met behulp van de regelmoeren onder de motor bevestigingsprofielen. 

http://www.betafence.net/slidinggatesmanuals
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8 CE-label 
Een CE-label van Betafence garandeert dat de poort werd vervaardigd conform de CE-Verordeningen zoals 
beschreven in de Europese Bouwproductenverordening (Nr. 305/2011). 

Voor deze poort is een specifieke Prestatieverklaring (DoP) beschikbaar met nummer DoP Beta-Oxx (vermeld op het 
CE-label).  

U kunt deze Prestatieverklaring inkijken op 

www.betafence.com/en/ce-documentation.  

9 Garantie 

9.1 Definitie van de garantie 
Betafence NV (hierna “Betafence” genoemd) garandeert hierbij de levensduur van de producten gedurende een periode 
van twee (2) jaar vanaf de datum van de factuur die door de verkoper werd uitgeschreven.  

De garantie geldt onder de volgende voorwaarden: 

- Elk verondersteld defect dat opgemerkt wordt binnen de garantieperiode dient expliciet schriftelijk meegedeeld te 
worden binnen 30 dagen nadat het gedetecteerd werd. In geval van een klacht zal de verkoper de factuur opvragen. 

- Deze garantie dekt alle productiedefecten van dit Betafence-product evenals de toestand ervan bij temperaturen 
tussen –20 °C en +50 °C op voorwaarde dat het product niet wordt opgebouwd bij temperaturen onder 0 °C (producten 
met PVC-coating) of onder -10 °C (andere producten). 
 
 

Wanneer Betafence de claim aanvaard heeft en het defect niet eenvoudig hersteld kan worden, verbindt Betafence zich 
ertoe de defecte Betafence-producten kosteloos te vervangen, doch enkel het materiaal, met uitsluiting van alle mogelijke 
directe en indirecte kosten. 

Indien nodig kan een erkend onafhankelijk inspectie-orgaan ingeschakeld worden om de ware aard van uw klacht te 
bepalen. Alle kosten die voortvloeien uit een dergelijke inspectie zullen voor rekening van Betafence zijn indien het 
onderzoek bewijst dat het defect in het Betafence-product veroorzaakt werd door Betafence. 

9.2 Algemene uitsluitingen 
 

- Producten die niet door Betafence geleverd worden en die mogelijk een nadelige invloed kunnen hebben op 
de producten van Betafence.  

- Schade veroorzaakt door een installatie die niet overeenstemt met de instructies van Betafence.  
- Schade veroorzaakt tijdens de opslag, transformatie, hantering of installatie of na de installatie van het product 

of wanneer het product gebruikt wordt voor oneigenlijke doeleinden. 
- Corrosie veroorzaakt door abnormale hoeveelheden agressieve chemische stoffen of door onvoorziene 

factoren die niet door de aanvrager vermeld werden op het moment van de garantie-aanvraag.  
- Een beperkt aantal roestvlekken met een oppervlakte van maximaal 2% van de totale oppervlakte van de 

individuele producten. Verkleuring van de coating. Witte roest. 
- De producten en oppervlakken die niet met kunststof gecoat zijn. 
- Deze garantie dekt geen defecten of schade die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik of verkeerde 

toepassing, bodem- of structurele bewegingen, natuurrampen, brand, misbruik, vandalisme, oorlog, nalatigheid 
of het nalaten om het nodige routine-onderhoud uit te voeren.  

- Deze garantie is pas geldig wanneer de volledige betaling ontvangen werd.  
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9.3 Twee jaar garantie op automatiseringssysteem en onderdelen van de 
poort 

De garantie op de werking en het automatiseringssysteem van de poort is beperkt tot 2 jaar vanaf de facturatiedatum. 
 
Uitsluitingen 

- Poorten die niet correct volgens de instructies van Betafence werden geïnstalleerd. 
- Nalaten om de correcte werking van de poort minstens tweemaal per jaar te controleren en de poort indien nodig 

bij te stellen of te reinigen. 
- Poorten waarbij geen regelmatig onderhoud door een gekwalificeerd persoon werd uitgevoerd, zoals 

voorgeschreven in de onderhoudsinstructies; een schriftelijke nota van elk onderhoud dient aanwezig te zijn. 
- Oneigenlijk gebruik van de poort. 
- Elke wijziging van de structuur of het automatiseringssysteem van de poort die niet door Betafence werd 

goedgekeurd en het gebruik van incompatibele automatiseringsonderdelen maken de garantie ongeldig. 

10 Onderhoud 
Een controle dient uitgevoerd te worden door de eigenaar, installateur of verkoper van het product vóór en na elk 
winterseizoen en onmiddellijk na het vaststellen van een defect. 

Elk onderhoud dient genoteerd te worden in de tabel en bijgevoegd te worden bij elke garantieclaim.  

A) Algemene visuele inspectie van de toestand van de poort: controleer dat geen enkel deel van de poort  
beschadigd is, geraakt werd door een voertuig of algemeen incorrect gebruikt werd. 

B) Controleer de verticale positie van de poort.  

C) Controleer alle bouten en draai waar nodig schroeven aan en vervang beschadigde bouten.  

D) Controleer de geleidingswielen op mogelijke slijtage en reinig de makkelijk toegankelijke onderdelen. 

E) Controleer de zone van de opening van de poort; verwijder alle mogelijke obstakels (planten, sneeuw, modder, enz.) 

F) Reinig de afdekplaten van de fotocellen en de motor 

G) Vervang de batterijen (CR2 3V) van de op de slotportiek geïnstalleerde fotocel.  

Bijkomende opmerkingen:  

- Een controle dient uitgevoerd te worden door de eigenaar, installateur of verkoper van het product vóór en na 
elk winterseizoen en onmiddellijk na het vaststellen van een probleem met de poort.  

- Smeer de rollers of de onderbalk niet. 
- Schade aan de verflaag mag alleen met PU-verf en door een professional hersteld worden 
- Betafence kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een incorrecte werking van de poort na niet-toegestane 

wijzigingen aan de instellingen van de motor of één van de veiligheidsaccessoires. 

Poortnummer (op de plaat onder de achterkant van de poort)  
Inspectie 
nr.  

Inspectiedatu
m  

A  B  C  D  E  F  G  Handtekeni
ng  

1  
         

2  
         

3  
         

4  
         

5  
         

Opmerkingen:  
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FAAC radio-ontvanger – programmering afstandsbediening "master" 

 

1) Druk op beide knoppen van de afstandsbediening en hou ze 2 seconden ingedrukt. De led op de 
afstandsbediening gaat knipperen. 

2) Hou de afstandsbediening binnen maximaal 5 seconden niet verder dan 30 cm en hou de knop die u wilt 
programmeren ingedrukt. 

3) Druk op de knop "SW" op de radiomodule.  

4) Laat de knop op de afstandsbediening los. 

5) Druk twee keer gedurende 2 seconden op de geprogrammeerde knop. 

FAAC radio-ontvanger – programmering afstandsbediening vanaf de afstandsbediening 

 

1) Druk op beide knoppen van de afstandsbediening en hou ze 2 seconden ingedrukt. De led op de 
afstandsbediening gaat knipperen. 

2) Hou de afstandsbediening binnen maximaal 5 seconden niet verder dan 30 cm en hou de knop die u wilt 
programmeren ingedrukt. 

3) Druk twee keer gedurende 2 seconden op de geprogrammeerde knop. 
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