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FAAC 884

De FAAC 884 is een robuuste zelfblokkerende elektromechanische aandrij-
ving geschikt voor het automatiseren van schuifpoorten met een maximaal 
poortvleugelgewicht van 3500 kg. Bij stroomuitval blokkeert de aandrijving 
de poortvleugel en is dan te ontgrendelen door middel van een persoonlijke 
sleutel.

De FAAC 884 is ontwikkeld voor de industrie om op de meest eenvoudige 
en veilige manier de zwaarste industriële poorten te bewegen. De werking 
wordt verzekerd door de buitengewone prestaties van deze aandrijving.

FAAC 884
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 884 serie stuurt, dankzij de 
elektronische besturing, de poort 
automatisch achter u dicht.

Uw wereldwijde partner in toegangsoplossingen



Uw dealer

Algemene kenmerken

Stalen karakter
De stalen kap, met een robuust 
karakter behandeld met 
cataforese en gelakt met polyes-
ter biedt weerstand aan elke 
invloed uit de omgeving, zelfs in 
de meest extreme klimaten.

Intelligente technologie
Het automatische systeem wordt
gecontroleerd door een verfijnde 
besturing, die in staat is alle 
nodige functies te vervullen en 
waarop aansluiting van bedie-
nings-, veiligheids- en signalerings-
voorzieningen mogelijk is.

Onomkeerbaar
In geval van nood zorgt het 
remsysteem voor directe stopzet-
ting van de poort, hetgeen ge-
heel ten gunste komt van de be-
veiliging tegen inklemming. Het 
systeem waarborgt verder dat de 
poort bij sluiting dicht blijft, zodat 
er geen elektrosloten of grendels 
hoeven te worden geïnstalleerd. 
Bij stroomuitval is door een spe-
ciale ontgrendelhendel met sleu-
tel mogelijk de poort met de 
hand te openen en te sluiten.
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FAAC 884

Importeur FAAC:

Technische gegevens FAAC 884 MC 3PH

Voeding 400 V

Vermogen 850 W

Maximale poortsnelheid 10 m/ min

Max. poortgewicht 3500 kg

Beschermingsgraad IP 55

Gebruiksfrequentie 50%

Afmetingen (l x b x h) in mm 430 x 310 x 586

Positie Aantal Beschrijving van benodigdheden
 1 Aandrijving met besturing

1 Ontvanger 
1 Handzender

 1 Waarschuwingslamp
 1 Fotocelbeveiliging
 1 Sleutelschakelaar
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