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Uw wereldwijde partner in toegangsoplossingen

FAAC 415

Het automatische systeem FAAC 415 voor poorten met draaiende vleugels, 
is een onomkeerbare elektromechanische aandrijving die de beweging op 
de vleugel overdraagt via een wormwielsysteem.

De aandrijving is leverbaar in 24 Volt uitvoering, zodat aan alle installatie-
eisen kan worden voldaan. Dit type draaipoortautomatisering is in 2 versies 
leverbaar, voor poortvleugels tot 3 meter of 4 meter breedte.

FAAC 415
Draaipoortaandrijving

Comfortabel en veilig thuiskomen?

FAAC is het bewezen kwaliteitsmerk op 
gebied van poortautomatisering. Veilig, 
betrouwbaar en sterk. 

Deze systemen werken geruisloos en 
vragen een minimum aan ruimte. Uw 
poort opent door één druk op de knop 
van uw handzender.

Voortaan heeft u letterlijk geen omkijken 
meer naar uw oprit of toegangspoort: de 
FAAC 415 serie stuurt, dankzij de 
elektronische besturing, de poort 
automatisch achter u dicht.



Systemen
Het onomkeerbare systeem 
garandeert mechanische vergren-
deling van de vleugel wanneer de 
motor niet in werking is. 

Een praktisch en veilig ont-
grendelsysteem met individuele 
sleutel maakt handmatige ver-
plaatsing van de vleugel mogelijk 
als de stroom is uitgevallen.

Optioneel kan dit type draaipoort-
automatisering worden voorzien 
van een noodaccu.
Hiermee wordt disfunctioneren 
van de automatische poort bij 
stroomuitval voorkomen.

 Algemene kenmerken

Uw dealer

Positie Aantal Beschrijving van benodigdheden
 2 Aandrijving
 1 Besturing
 1 Behuizing
 1 Ontvanger

1 Handzender
 1 Waarschuwingslamp
 1 Fotocelbeveiliging
 1 Sleutelschakelaar

FAAC 415

Technische gegevens FAAC 415 (24V) FAAC 415 L (24 V)

Voeding 24 V

Vermogen 70 W

Gebruiksfrequentie 100%

Gewicht aandrijving 7,8 kg 8 kg

Max. lengte van de vleugel (m.) 3* 4*

Afmetingen (l xb x h ) in mm. 835 x 105 x 148 940 x 105 x 148

Beschermingsgraad IP 54
* Bij poortvleugels van meer dan 1,8 meter adviseren wij u, om de vergrendeling van de poort te waarborgen, een elektroslot 

te installeren 

Importeur FAAC:
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