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Hoe te handelen als vleugelpoortaandrijving niet meer werkt? 

   

   
Als het nodig is de poort met de hand aan te drijven, omdat het stroom is 
uitgevallen of omdat het automatische systeem niet goed werkt, moet het 
ontgrendelmechanisme worden gebruikt. 
Let op: Neem ten allen tijde de elektrische voeding weg. 

 
1. Schuif het beschermdeksel weg 
2. Steek de sleutel erin en draai hem 90°. 
3. Til de bedieningshendel op. 
4. Om de aandrijving te ontgrendelen draait u de bedieningshendel 180° in 

de richting van de pijl op het ontgrendelsysteem. 
5. Voer de manoeuvre voor opening of sluiting van de vleugel met de hand 

uit. 
 
Heeft u nog vragen omtrent deze beschrijving of is u iets niet geheel duidelijk, 
neem dan altijd contact op met: Van Klompenburg Hekwerk- en Toegangstechniek 
B.V. 
 
Storing aan uw vleugelpoortaandrijving? Neem dan contact met ons op via 
buitendienst@klompenburg.eu 
 

 
1 jaar na plaatsing van uw vleugelpoortaandrijving, kunnen wij u een onderhoudscontract aanbieden. 
Deze kunt u aanvragen via info@klompenburg.eu  
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Hoe dient u de vleugelaangedreven poort weer automatisch in 

werking te krijgen? 

 

 
Let op: Zorg dat het stroom naar uw automatische poort afgesloten is, dit om 
gevaren voor onverwachts open en dichtgaan te voorkomen. 
 

1. Draai de ontgrendelknop 180° tegen de klok in, totdat hij niet verder kan. 
2. Draai de ontgrendelsleutel 90°. 
3. Sluit de bedieningshendel. 
4. Verwijder sleutel en sluit het beschermdeksel. 
5. Geef de installatie voeding en voer een paar manoeuvres uit, om na te gaan 

of alle functies van het automatische systeem correct zijn hersteld. 
 
Heeft u nog vragen omtrent deze beschrijving of is u iets niet geheel duidelijk, neem 
dan altijd contact op met: Van Klompenburg Hekwerk- en Toegangstechniek B.V. 
 
 
Storing aan uw vleugelpoortaandrijving? Neem dan contact met ons op via 
buitendienst@klompenburg.eu 
 
 
 
 
1 jaar na plaatsing van uw vleugelpoortaandrijving,kunnen wij u een onderhoudscontract aanbieden. 
Deze kunt u aanvragen via info@klompenburg.eu. 
 

 


