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A. MANUEEL OPENEN VAN UW INSTALLATIE  
In geval van een stroompanne of storing van uw poort, kunt u uw poort steeds manueel 
openen.  

1. 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, … ? 

2. Ga naar de zekeringenkast en zet de zekering van de poort uit ! 
3. 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. Ga naar de zekeringenkast en schakel de zekering van de poort uit. 
2. Open de console van de poort. 
3. Lokaliseer de oranje hendel onderaan in de console. 
4. Draai de hendel in wijzerzin (van boven naar onder gezien) tot de poort vlot 

manueel te verplaatsen is. 

Opnieuw vergrendelen: 

1. Open de poort volledig met de hand. 
2. 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.  

3. 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. Ga naar de zekeringenkast en schakel de zekering van 
de poort uit, zodat er geen elektrische stroom meer 
naar de poort gaat. 

2. 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. Open de poort volledig met de hand. 
2. 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.  

3. Schakel nu de zekering in de zekeringenkast opnieuw aan.  

 

 

3. Schuifpoort Taurus   
 

Ontgrendeling  

1. Ga naar de zekeringenkast en schakel de zekering 
van de poort uit, zodat er geen elektrische stroom 
meer naar de poort gaat. 

2. Beweeg de hendel (zie foto hiernaast) naar rechts 
om te ontkoppelen.  

Opnieuw vergrendelen: 

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

Ontgrendeling 

1. Ga naar de zekeringenkast en schakel de zekering 
van de poort uit, zodat er geen elektrische stroom 
meer naar de poort gaat. 

2. Trek dan de noodontgrendeling naar voren (zie 
foto hiernaast).  

Opnieuw vergrendelen: 

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

 

5. Sierpoort mechanische aandrijving 
 

Ontgrendeling 

1. Ga naar de zekeringenkast en schakel de zekering van 
de poort uit, zodat er geen elektrische stroom meer 
naar de poort gaat. 

2. De ontkoppeling gebeurt met het bijgeleverd sleuteltje (in tegenwijzerzin).  

Opnieuw vergrendelen: 

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

 

6. Sierpoort met ondergrondse motor  
 

Ontgrendeling 

1. Ga naar de zekeringenkast en schakel de zekering van 
de poort uit, zodat er geen elektrische stroom meer 
naar de poort gaat. 

2. Steek de bijgeleverde sleutel in aangeduid gat (zie foto 
hiernaast) en draai rond.  

Opnieuw vergrendelen: 

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

Ontgrendeling 

1. Ga naar de zekeringenkast en schakel de zekering van de 
poort uit, zodat er geen elektrische stroom meer naar de 
poort gaat. 

2. Open de kap van de motor en neem de inox stang. 
3. Steek de inox stang in de grote bout met ogen en draai 

deze los. 

Opnieuw vergrendelen: 

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

 

8. Slagboom 
 

Ontgrendeling 

1. Ga naar de zekeringenkast en schakel de zekering 
van de poort uit, zodat er geen elektrische stroom 
meer naar de poort gaat. 

2. Neem de sleutel (driehoekige sleutel of cilinderslot-
sleutel) en steek hem in het slot op de zijkant van 
de console. 

3. Draai de sleutel naar links om de slagboom te 
ontgrendelen. 

Opnieuw vergrendelen: 

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

 

 

 

 

 


