
950N
Automatische systemen voor vleugeldeuren

In overeenstemming met 
de normen UL325 en CSA 
Standard CAN/CSA - 22.2

STANDAARDFUNCTIES

Functiekeuzeschakelaar

Behuizing van 
geanodiseerd aluminium

•  Bedrijfslogica’s: AUTOMATISCH - OPEN - HANDBEDIENING/NACHT
•  Zelflerende procedure voor de standen open en dicht, en weging van de massa van 

de deur
•  Beknellingsbeveiliging actief bij het openen en sluiten
•  Instelbare “PUSH and GO” functie
•  Functie “WINDBEVEILIGING” instelbaar (zorgt ervoor dat de deur ook in geval van 

harde windstoten gesloten blijft)
•  Sluitingsstoot om ervoor te zorgen dat de deur ook  

in geval van harde windstoten gesloten wordt
•  Functie AVS (Anti Vandal System) beschermingsvoorziening voor de motor 

voor het geval de beweging van de vleugel wordt geforceerd
•  Handbediende werking indien de stroom uitvalt
•  Trimmer voor: openingssnelheid, sluitingssnelheid, pauzetijd
•  Vooruitrusting voor: microgolfradar, actief- en passief-infraroodsensor, 

bedieningsknoppen, fotocellen, elektrosloten, vergrendeling, programmeereenheid  
KP-Controller, radioafstandsbedieningen FAAC

Indien het functietoetsenbord van de KP-Controller of SDK Light wordt gebruikt, 
zijn de volgende functies beschikbaar:

•  Bedrijfslogica’s 
 AUTOMATISCH - HANDBEDIEND - OPEN - EEN RICHTING - NACHT - GEDEELTELIJKE 

OPENING - DIAGNOSTIEK MET BREED GAMMA AAN SIGNALEN
 Indien het toetsenbord van de KP-Controller in combinatie met het 

programmeerdisplay wordt gebruikt, zijn de volgende functies beschikbaar:
•  Instellen openings-en sluitingssnelheid
•  Instellen pauzetijd
•  Instellen openingsbreedte
•  Interlock-functie
•  Functie Master-Slave voor deuren met twee vleugels 

Vooruitrusting voor akoestische of lichtsignalen voor doorgang
•  Zelfdiagnose.

Programmeerdisplay

Functietoetsenbord  
KP Controller

Functietoetsenbord  
SDK Light

KnikarmSchuifarm

DoChtEroNDErNEmINGEN

hooFDKANtoor

Om
 e

en
 v

oo
rtd

ur
en

de
 v

er
be

te
rin

g 
va

n 
he

t p
ro

du
ct

 te
 g

ar
an

de
re

n,
 b

eh
ou

dt
 FA

AC
 S

pA
 zi

ch
 h

et
 re

ch
t v

oo
r t

ec
hn

is
ch

e 
w

ijz
ig

in
ge

n 
aa

n 
te

 b
re

ng
en

 zo
nd

er
 d

it 
vo

or
af

 te
 m

el
de

n.
 

Al
le

 re
ch

te
n 

zij
n 

vo
or

be
ho

ud
en

, e
n 

ie
de

re
 re

pr
od

uc
tie

 in
 w

ill
ek

eu
rig

e 
vo

rm
 e

n 
op

 w
ill

ek
eu

rig
e 

w
ijz

e 
va

n 
de

ze
 p

ub
lic

at
ie

 o
f e

en
 d

ee
l d

aa
rv

an
 zo

nd
er

 to
es

te
m

m
in

g 
vo

or
af

 v
an

 FA
AC

 S
pA

, i
s 

ve
rb

od
en

.

AUStrALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Homebush – Sydney, Australia
tel. +61 2 87565644
fax +61 2 87565677 
www.faac.com.au

AUStrIA

FAAC GMBH
Salzburg, Austria
tel. +43 662 8533950
fax +43 662 85339525
www.faac.at

FAAC TUBULAR MOTORS
tel. +49 30 56796645
fax +49 30 22409006
faactm.info@faacgroup.com
www.faac.at

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA
Brugge, Belgium
tel. +32 50 320202
fax +32 50 320242
www.faacbenelux.com
 
FAAC TUBULAR MOTORS
Schaapweg 30
NL-6063 BA  Vlodrop, Netherlands
tel. +31 475 406014
fax +31 475 406018
faactm.info@faacgroup.com
www.faacbenelux.com

ChINA

FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
fax +86 21 68182968
www.faacgroup.cn

FrANCE

FAAC FRANCE
Saint Priest - Lyon, France
tel. +33 4 72218700
fax +33 4 72218701
www.faac.fr
 
FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
Massy - Paris, France
tel. +33 1 69191620
fax +33 1 69191621
www.faac.fr
 
FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS
Saint Denis de Pile - Bordeaux, France
tel. +33 5 57551890
fax +33 5 57742970
www.faac.fr

GErmANY

FAAC GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
fax +49 8654 498125
www.faac.de

FAAC TUBULAR MOTORS
tel. +49 30 56796645
fax +49 30 22409006
faactm.info@faacgroup.com
www.faac.de

INDIA 

FAAC INDIA PVT. LTD
Noida – Delhi, India
tel. +91 120 3934100/4199
fax +91 120 4212132
www.faacindia.com

IrELAND 

NATIONAL AUTOMATION LTD
Co. Roscommon, Ireland
tel. +353 71 9663893
fax: +353 71 9663890
www.nal.ie

mIDDLE EASt

FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis Operation Center - Dubai, UAE
tel. + 971 4 3724190
fax+ 971 4 3724191
www.faac.ae 

NEthErLANDS

KEMKO BV
Doetinchem, Netherlands
tel. +31 314 378777
fax +31 314 362224
www.kemko.nl

NorDIC rEGIoNS

FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
tel. +46 435 779500
fax +46 435 779529
www.faac.se

PoLAND 

FAAC POLSKA SP.ZO.O
Warszawa, Poland
tel. +48 22 8141422
fax +48 22 8142024
www.faac.pl

rUSSIA 

FAAC RUSSIA
Moscow, Russia
tel. +7 (495) 646 24 29
www.faac.ru

SPAIN

CLEM, S.A.U.
San Sebastián de los Reyes - Madrid, Spain
tel. +34 91 3581110
fax +34 91 7293309
www.faac.es

SWItzErLAND

FAAC AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
fax + 41 41 8713484
www.faac.ch

tUrKEY

FAAC OTOMATİK GEÇİ� SİSTEMLERİ LTD. �Tİ.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul, Turkey
tel.+90 (0)212 - 3431311
www.faac.com.tr 

UNItED KINGDom

FAAC UK LTD.
Basingstoke - Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
fax +44 1256 318101
www.faac.co.uk

U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC
Jacksonville, FL - U.S.A.
tel. +1 904 4488952 
fax +1 904 4488958
 
FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
fax +1 714 446 9898
www.faacusa.com 

ItALY
FAAC SpA
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faacgroup.com
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Gebruik

Technische eigenschappen 950N
Voedingsspanning 230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz

Opgenomen vermogen 100 W
Gebruiksfrequentie ononderbroken 

Aandrijfeenheid 24 Vdc motor met encoder
Aandrijving elektromechanisch met/zonder

terugslagveer
Beknellingsbeveiliging standaard aanwezig

Afmetingen 530 x 100 x 104 mm (LxHxD)
Gewicht 10 kg

Beschermingsgraad IP 23
Openingshoek 70° ÷ 95°

Openingssnelheid regelbaar van 30% tot 100%
Sluitingssnelheid  regelbaar van 30% tot 100%

Pauzetijd  regelbaar van 1 tot 30 sec.
Standaard bedrijfsfuncties automatisch-handbediend-open

Aandrijfarm knikarm
van roestvrij staal: met korte geleider

met standaard geleider

Dekkap van ABS of aluminium

Model Lengte  
vleugel (mm)

max. gewicht vleugel (kg)
Knikarm

max. gewicht vleugel (kg)
Arm met korte geleider

max. gewicht vleugel (kg)
Arm met standaard geleider

950N 700 367 286 -
750 320 249 -
800 281 219 -
850 249 - 194
900 222 - 173
950 199 - 155
1000 180 - 140
1050 163 - 127
1100 149 - 116
1150 136 - 106
1200 125 - 97
1250 115 - 90
1300 107 - 83
1350 99 - 77
1400 92 - 71

3 5
4

7Automatische instellingen
Bepaling van de posities: “open” en “gesloten”
Meting van de massa en van de wrijving van  
de vleugels
Keuze van de optimale snelheid, versnelling  
en vertraging
Fotoceltest

950N

Automatische systemen voor vleugeldeuren 1 Elektronische sturing 950 I/0

2 Lamellentransformator

3 Terugslagveer met bevestiging beweegarm

4 Elektronische sturing 950 MPS

5 Encoder

6 Gelijkstroommotor

7 Aansluiting radio-ontvanger

Functie WINDBEVEILIGING instelbaar
(zorgt ervoor dat de deur ook in geval  
van harde windstoten gesloten blijft)

Dankzij kalenderbeheer kunnen 
tijdblokken worden geprogrammeerd.
(beschikbaar bij toetsenbord  
KP-Controller en display)

  Volledig geruisloos openen en sluiten
Dankzij het automatisch systeem 950N met ingebouwde veer 
kan de deur volledig geruisloos worden geopend en gesloten.

  Veelzijdig en elegant
De automatische systemen 950N van Faac (met veersluiting) 
kunnen zowel op de architraaf als rechtstreeks op de 
deurstructuur worden gemonteerd, en zijn volledig 
compatibel en uitwisselbaar met de eerdere modellen 
950BM/BSM.
De behuizing van het automatisch systeem is verkrijgbaar 
van geanodiseerd geëxtrudeerd aluminium, of van 
voorgevormd ABS met een innovatief design met ruimte voor 
een detectiesensor (passief infrarood).
Met de automatische systemen 950N kunnen ook toegangen 
met twee vleugels worden geautomatiseerd door twee 
eenheden als master/slave te configureren; de dubbele 
vleugels zullen dan als één automatisch systeem worden 
bewogen.

  Veilig en intelligent
Het automatisch systeem is voorzien van twee sturingen, de 
stuurprint en de 950 I/O (input / output). Een microprocessor 
regelt rechtstreeks alle activiteiten van de deur, en een 
encoder bepaalt op ieder moment de hoek. Daarnaast kan 
met een ingebouwde schakelaar de bedrijfslogica worden 
gekozen (automatisch, handbediend, nacht, open).
Vervaardigd in overeenstemming met de nieuwe Europese 
veiligheidsvoorschriften, snelheid en duwkracht worden 
geprogrammeerd worden geprogrammeerd op grond van 
de afmetingen van de deur. Indien een obstakel wordt 
gedetecteerd gaat de deur onmiddellijk weer open, en bij het 
sluiten wordt, met een lage snelheid, gecontroleerd of het 
obstakel is verdwenen.

  Krachtig en betrouwbaar
Dankzij de zorgvuldige keuze van de mechanische en 
elektronische onderdelen, is ons automatisch systeem 
950N in staat om ononderbroken in alle veiligheid deuren te 
bewegen met een gewicht van meer dan 300 kg. Nieuwe in de lengte 

verstelbare knikarm

Nieuwe schuifarm van 
geanodiseerd aluminium
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