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Uw wereldwijde partner in toegangsoplossingen

FAAC 844

De FAAC 844 is ontworpen voor het automatiseren van schuifpoorten met 
een maximaal gewicht tot 1800 kg. De uitermate betrouwbare schuifpoort-
aandrijving is zeer breed toepasbaar. De FAAC 844 is optioneel ook lever-
baar in een 400V uitvoering. Deze aandrijving is geschikt voor het automati-
seren van poorten met een maximaal gewicht van 2200 kg. Bij deze laatste 
uitvoering wordt de besturing ondergebracht in de externe besturingskast.

De intelligente besturing is ondergebracht in de solide behuizing van de 
aandrijving en is standaard voorzien van alle benodigde ingang- en uitgang-
signalen. Hierdoor is het mogelijk diverse vormen van beveiliging toe te pas-
sen. Uiteraard voldoet de FAAC 844 volledig aan alle Europese richtlijnen 
die voor schuifpoorten van toepassing zijn. 

FAAC 844
Schuifpoortaandrijving

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 844 serie stuurt, dankzij de 
elektronische besturing, de poort 
automatisch achter u dicht. 



Uw dealer

Algemene kenmerken

Technologie op een breed 
gebied
De FAAC 844 is de meest toege-
paste aandrijving ten behoeve 
van het automatiseren van de  zwaar-
ste poorten in commerciële en 
industriële omgevingen.

Veilig
De speciale koppeling waarborgt 
een regeling van de duwkracht 
van 0 tot 110 daN.
Door de onomkeerbaarheid van 
de aandrijving is installatie van 
een elektroslot niet nodig en bij 
stroomuitval is het door het 
ontgrendelingsmechanisme
(met persoonlijke sleutel) moge-
lijk de poort met de hand te ope-
nen of te sluiten.

Maximale duurzaamheid
De voortdurende smering van de 
volledig in een oliebad onderge-
brachte aandrijving en de assem-
blage in één behuizing van 
persgegoten hoogwaardig alumi-
nium waarborgen een zeer lange 
levensduur.

Elektronisch betrouwbaar
Elk stuursignaal is afkomstig uit 
een verontwikkelde besturing die 
maximale veiligheid en betrouw- 
baarheid garandeerd.

Gemakkelijk
De intelligente besturing in deze
schuifpoortaandrijving maakt de 
installatie sneller en gemakkelij-
ker, tegen beperkte kosten.
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FAAC 844

Importeur FAAC:

Technische gegevens FAAC 844 ER FAAC 844 R 3PH

Voeding 230 V 400 V

Vermogen 650 W 950 W

Maximale poortsnelheid 9,5 m / min

Max. vleugelgewicht 1800 kg 2200 kg

Beschermingsgraad IP 44

Gebruiksfrequentie 70%

Afmetingen (l x b x h) in mm 275 x 191 x 387

Positie Aantal Beschrijving van benodigdheden
 1 Aandrijving met besturing
 1 Ontvanger 

1 Handzender
 1 Waarschuwingslamp
 1 Fotocelbeveiliging
 1 Sleutelschakelaar
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