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A. ONDERHOUD VAN UW INSTALLATIE
1.

Nut van onderhoudsovereenkomst
Een jaarlijks onderhoud verhoogt de veiligheid van uw installatie, voorkomt
onverwachte storingen en bevordert de goede werking en levensduur van uw installatie.
Bovendien voldoet u zo aan de wettelijke verplichtingen.*


Veiligheid:

De CE-normering en de wetgeving (* EN 13241-1 en EN 12635:2002) daaromtrent vraagt
de fabrikant om een advies te formuleren met betrekking tot het onderhoud van de
installatie. Indien de eindgebruiker afziet van deze aanbeveling, kan hij verantwoordelijk
worden gesteld worden bij een eventueel ongeval. Het is bij deze dan ook onze taak als
installateur u hierop attent te maken.


Optimaal comfort:

Bij een jaarlijks onderhoud wordt een goede werking van de installatie(s) verzekerd en
zullen onderdelen langer meegaan. Defecten en slijtage worden tijdig gedetecteerd
alvorens deze nog meer schade aanrichten en voor dringende en dure storingen zorgen.

2.

Doe een beroep op ons vakmanschap
Als specialist van poorten en toegangscontrole, is Segaf de geschikte partner voor het
periodiek onderhoud van uw installatie. Contacteer ons vrijblijvend voor een
onderhoudsovereenkomst.

3.

Inhoud van de onderhoudsovereenkomst
Het onderhoudscontract omvat een jaarlijkse onderhoudsbeurt van uw installatie(s).
Zijn inbegrepen in het contract:
-

Verplaatsingskosten
Het volledige nazicht van de installatie(s).
Het correct afstellen van de installatie(s).
De werkuren voor het vervangen van kleine
onderdelen.
- Het opsporen van defecte onderdelen.
- Smering van -aan smering onderhevige
onderdelen- en uitvoeren van testen.
- Het updaten van de software in de sturing als
zich nieuwe versies ontwikkelen.
Na elk bezoek ontvangt u een gedetailleerd rapport van ons nazicht.
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B. MANUEEL OPENEN VAN UW INSTALLATIE
In geval van een stroompanne of storing van uw poort, kunt u uw poort steeds manueel
openen.
1.

2.
3.

Controleer eerst of er niets de goede werking van de wielen hindert (bij de meeste
poorten zijn deze wielen onderaan de poort, bij sommige bovenaan). Is het tracé vrij van
takken, stenen, bladeren, modder, zand, bladeren, sneeuw, vorst, … ?
Ga naar de zekeringenkast en zet de zekering van de poort uit !
Maak de noodontgrendeling los. Lees hiervoor de handleiding van uw poort of de korte
uitleg hieronder.

De manier om de noodontgrendeling los te maken, varieert per type poort.
Het type/naam van uw poort vindt u terug :
- Op de poort zelf (naamplaatje op de portiek van de Aluette, Terminus & Pretorian)
- Factuur (andere poorten)
- Op de cover van dit logboek

Werkwijze per type poort:
1.

Schuifpoorten Terminus & Pretorian

De ontgrendeling van de Terminus en Pretorian gebeurt
door middel van de oranje hendel. Deze is toegankelijk
door de opening aan de binnenzijde onderaan in de
console (foto hiernaast).
Ontgrendeling:
1.
2.
3.
4.

Ga naar de zekeringenkast en schakel de zekering van de poort uit.
Open de console van de poort.
Lokaliseer de oranje hendel onderaan in de console.
Draai de hendel in wijzerzin (van boven naar onder gezien) tot de poort vlot
manueel te verplaatsen is.

Opnieuw vergrendelen:
1.
2.

3.

Open de poort volledig met de hand.
Draai de oranje hendel in tegenwijzerzin (van boven naar onder gezien) aan tot de
poort niet meer kan bewegen. Let op dat u de hendel niet te hard aanspant!
Indien de druk te hoog is op het aandrijvingswiel, kan dit beschadigd worden.
Schakel nu de zekering in de zekeringenkast opnieuw aan.

Let op: bij het ontgrendelen van de motor moet u de vleugel altijd manueel begeleiden
of vastleggen. Als u dit niet doet, kan de poort de eindeloopdetectoren ernstig
beschadigen. Let op voor de handen als de poort in beweging komt!
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2.

Schuifpoort Aluette (inclusief Twister)

Ontgrendeling:
1.

2.

Ga naar de zekeringenkast en schakel de zekering
van de poort uit, zodat er geen elektrische stroom
meer naar de poort gaat.
Onderaan de poort is een oranje hendel voorzien.
Draai de hendel in wijzerzin (van boven naar onder
gezien) tot de poort vlot manueel te verplaatsen is.

Opnieuw vergrendelen:
1.
2.

3.

Open de poort volledig met de hand.
Draai de oranje hendel in tegenwijzerzin (van boven naar onder gezien) aan tot de poort
niet meer kan bewegen. Let op dat u de hendel niet te hard aanspant! Indien de druk te
hoog is op het aandrijvingswiel, kan dit beschadigd worden.
Schakel nu de zekering in de zekeringenkast opnieuw aan.

3.

Schuifpoort Taurus

Ontgrendeling
1.

2.

Ga naar de zekeringenkast en schakel de zekering
van de poort uit, zodat er geen elektrische stroom
meer naar de poort gaat.
Beweeg de hendel (zie foto hiernaast) naar rechts
om te ontkoppelen.

Opnieuw vergrendelen:
1.
2.

Beweeg de hendel naar links om de poort opnieuw de vergrendelen.
Schakel nu de zekering in de zekeringenkast opnieuw aan.
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4.

Schuifpoort Jumbo

Ontgrendeling
1.

2.

Ga naar de zekeringenkast en schakel de zekering
van de poort uit, zodat er geen elektrische stroom
meer naar de poort gaat.
Trek dan de noodontgrendeling naar voren (zie
foto hiernaast).

Opnieuw vergrendelen:
1.
2.

Duw de hendel naar achter.
Schakel nu de zekering in de zekeringenkast opnieuw aan.

5.

Sierpoort mechanische aandrijving

Ontgrendeling
1.

2.

Ga naar de zekeringenkast en schakel de zekering van
de poort uit, zodat er geen elektrische stroom meer
naar de poort gaat.
De ontkoppeling gebeurt met het bijgeleverd sleuteltje (in tegenwijzerzin).

Opnieuw vergrendelen:
1.
2.

Draai het sleuteltje naar de andere kant te draaien. (in wijzerzin).
Schakel nu de zekering in de zekeringenkast opnieuw aan.

6.

Sierpoort met ondergrondse motor

Ontgrendeling
1.

2.

Ga naar de zekeringenkast en schakel de zekering van
de poort uit, zodat er geen elektrische stroom meer
naar de poort gaat.
Steek de bijgeleverde sleutel in aangeduid gat (zie foto
hiernaast) en draai rond.

Opnieuw vergrendelen:
1.
2.

Steek de sleutel opnieuw in het gat en draai naar de andere kant.
Schakel nu de zekering in de zekeringenkast opnieuw aan.
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7.

Industriële poort

Ontgrendeling
1.

2.
3.

Ga naar de zekeringenkast en schakel de zekering van de
poort uit, zodat er geen elektrische stroom meer naar de
poort gaat.
Open de kap van de motor en neem de inox stang.
Steek de inox stang in de grote bout met ogen en draai
deze los.

Opnieuw vergrendelen:
1.
2.
3.

Sluit de poort met de hand.
Steek de grote bout met ogen opnieuw in het gat en draai deze vast met de inox stang.
Schakel nu de zekering in de zekeringenkast opnieuw aan.

8.

Slagboom

Ontgrendeling
1.

2.

3.

Ga naar de zekeringenkast en schakel de zekering
van de poort uit, zodat er geen elektrische stroom
meer naar de poort gaat.
Neem de sleutel (driehoekige sleutel of cilinderslotsleutel) en steek hem in het slot op de zijkant van
de console.
Draai de sleutel naar links om de slagboom te
ontgrendelen.

Opnieuw vergrendelen:
1.
2.

Draai de sleutel naar rechts.
Schakel nu de zekering in de zekeringenkast opnieuw aan.

www.segaf.be

depannage@segaf.be

Tel. 051/56.99.41

