
tandriemaandrijving voor sectionale  
en buitendraaiende kanteldeuren
voor residentieel (D600 - D700HS) of collectief gebruik (D1000)

KIT FAAC D600 -  
D700 HS - D1000

✓ snelle en eenvoudige montage
✓ inklemmingsbeveiliging conform 
 met europese regelgeving

KIT
kit FAAC D 600/RBD300 XT kit met aandrijving D 600 + rail 3m 12204970300

kit FAAC D 600/RBD360 XT kit met aandrijving D 600 + rail 3,6m 12204970301

kit FAAC D 700HS/RBD300 XT kit met aandrijving D 700 HS + rail 3m 12204970305

kit FAAC D 700HS/RBD360 XT kit met aandrijving D 700 HS + rail 3,6m 12204970306

kit FAAC D 1000/RBD300 XT kit met aandrijving D 1000 + rail 3m 12204970310

kit FAAC D 1000/RBD360 XT kit met aandrijving D 1000 + rail 3,6m 12204970311

ARTIKELCODE PRIJS (€)OmSCHRIJVIng

kits garagedeuren (rail met voorgemonteerde tandriem)
Iedere kit bestaat uit een aandrijving + rail met voorgemonteerde tandriem + 
ontvanger/frequentiemodule  + 2 x zender Xt2 868 + 1 bevestigingsclip voor zender Xt

D600 - D1000

D700HS

+

1 x FAAC D600 - 
D700HS - D1000

(moteur avec commande incorporée) 

++ + +

RBD
(rail à chaîne)

 XF 868 
(module de fréquence

868 MHz ) 

FAAC XT2
(émetteur 2 canaux)

FAAC XT2
(émetteur 2 canaux)

(clip support 
émetteur XT)

+OF + + +

D600 - D1000 D700HS RBD Xt2 Xt2 CLIP
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kettingaandrijving voor sectionale  
en buitendraaiende kanteldeuren
voor residentieel (D600 - D700HS) of collectief gebruik (D1000)

KIT FAAC D600 -  
D700 HS - D1000

KIT
kit FAAC D 600/RCD300 XT kit met aandrijving D 600 + rail 3m  12204970302

kit FAAC D 600/RCD360 XT kit met aandrijving D 600 + rail 3,6m  12204970303

kit FAAC D 700HS/RCD300 XT kit met aandrijving D 700 HS + rail 3m  12204970307

kit FAAC D 700HS/RCD360 XT kit met aandrijving D 700 HS + rail 3,6m  12204970308

kit FAAC D 1000/RCD300 XT kit met aandrijving D 1000 + rail 3m  12204970312

kit FAAC D 1000/RCD360 XT kit met aandrijving D 1000 + rail 3,6m  12204970313

ARTIKELCODE PRIJS (€)OmSCHRIJVIng

kits garagedeuren (rail met voorgemonteerde ketting)
Iedere kit bestaat uit een aandrijving + rail met voorgemonteerde ketting + 
ontvanger/frequentiemodule  + 2 x zender Xt2 868 + 1 bevestigingsclip voor zender Xt

✓ snelle en eenvoudige montage
✓ inklemmingsbeveiliging conform 
 met europese regelgeving

D600 - D1000

D700HS

+OF + + +

D600 - D1000 D700HS RCD Xt2 Xt2 CLIP



Nota
OPGELET : U dient steeds rekening te houden met de Europese regelgevingen 
EN 12445 en 12453 en de overeenkomstige veiligheidsmaatregelen te voorzien 
(zoals vb. fotocellen, … etc.)
• De plaatsingskosten, elektrische aansluitingen en indienststelling zijn niet 
inbegrepen in de prijs.

InSTALLATIEVOORBEELD

Ref. Hoev. Omschrijving artikelcode Prijs
(€) Kit

 1 Aandrijving D600 + XF 868 + Xt2  105550                              Ja
 1 Rail met ketting, bewegingsslag 2250 m 390125

1 zender Xt2 868 787005
1 Clip voor Xt2 390203

TOTAAL (EXCL. BTW)

1 kabelset voor noodontgrendeling 
(toepassing op bestaande draaiknop)

390488

1

A

   Voeding 230 V
  1 kabel 2x1,5+t

Opmerking : de kabeldoorsneden zijn uitgedrukt in mm2

Standaardsnelheid onbelaste geleideslede 6,6 m/min 12 m/min 6,6 m/min
Lage snelheid onbelaste geleideslede 3,8 m/min 3,8 m/min 3,8 m/min
Snelheid geleideslede tijdens vertraging 1,3 m/min 1,3 m/min 1,3 m/min
geluidsniveau standaardsnelheid 45 dB(A) 52 dB(A) 45 dB(A)
Afgelegde afstand tijdens vertraging variabel volgens programmatie
Intrinsieke veiligheidsvoorziening Categorie 2
Beschermingsgraad enkel voor binnengebruik (IP20)
omgevingstemperatuur -20 °C ÷ +55 °C
Afmetingen(BxHxD) in mm. 360 x 200 x 145

AFmETIngEn En TECHnISCHE EIgEnSCHAPPEn D600 - D700HS - D1000

• Het onomkeerbare systeem garandeert een mechanische vergren-
deling van de deur wanneer de motor niet in werking is, zodat er 
geen slot hoeft te worden geïnstalleerd 

• Ingebouwde sturing met anti-beknellingsmechanisme d.m.v.  
encoder, conform met de europese regelgeving.

• Versnelling / vertraging zowel bij openen als bij sluiten,  
diverse bedrijfslogica’s en veiligheidsvoorzieningen

• Bi-stabiele ontgrendeling
• Lamp met tijdregeling
• Snelle en eenvoudige installatie dankzij de vooraf  

gemonteerde geleiderail en de bevestiging van het  
automatische systeem zonder gereedschap d.m.v. rotatie- 
koppeling 

• Aandrijving via ketting of tandriem

elektromechanische aandrijving 
voor sectionale en buitendraaiende garagedeuren
residentieel (D600- D700HS) en collectief gebruik (D1000)

D600 -D700HS-D1000

collegamento di
terra non

necessario

D600 D700HS D1000
Voeding 230V AC
elektromotor 24V DC
Maximaal opgenomen vermogen 220 W 440W 350 W
Duwkracht 600 n 700n 1 000 n
gebruiksfrequentie continu
Benodigde ruimte vanaf het plafond 35 mm
Lampje verlichting 230V AC - 40 W (max)
timer verlichting 120 sec.

D700HS



OVERIgE TOEBEHOREn  

Aa
nd

rij
vin

ge
n 

vo
or

 g
ar

ag
ed

eu
re

n

Veiligheidstoebehoren
pagina 174

Zenders
pagina 166

Fotocellen en 
kolommen
pagina 172 

Waarschuwingslampen
pagina 178

Diverse toebehoren
pagina 179 

Sleutelcontacten
pagina 169 

Opmerking (*) De aandrijvingen D600-D700HS-D1000 zijn voorzien om een optionele noodbatterij XBAt24 in te bouwen. ;
(**) om de externe ontgrendeling te installeren dient u gebruik te maken van de kabelset voor noodontgrendeling.
Belangrijk: de stuurprint e600/e700HS/e1000 met nieuwe technologie   zijn enkel compatibel met de ontvanger XF868.
De aandrijvingen D600-D700HS-D1000 kunnen gebruikt worden met de daarvoor voorziene XL24L waarschuwingslamp.

Artikelcode 390765
Prijs (€) 

Artikelcode 12204710001
Prijs (€) 

middenophangbeugel met  
bevestigingslatten 

nO noodontgrendelingsslot met uit-
neembare cilinder (steeds combineren 
met kabelset 390488 **)

Artikelcode 390488
Prijs (€) 

Kabelset voor noodontgrendeling
(steeds combineren met nO) 

TOEBEHOREn SPECIFIEKE TOEBEHOREn

KA 3 V Curve-arm voor binnenblij-
vende  deur (met knelbeveiliging)

Artikelcode 122204704001
Prijs (€) 

Artikelcode 390923
Prijs (€) 

Ingebouwde stuurprint  E 600/ 
E700 HS/E1000 
(technische specificaties zie p. 192)

KIT noodbatterij XBAT 24
(in te bouwen in huizing)

BELAngRIJK: een volledig systeem D600, D700HS of D1000 bestaat steeds uit : 1 rail (één- of tweedelig) met tandriem- of kettingaandrijving.
De verpakking bevat: een elektromechanische aandrijving met ingebouwde sturing, tijdgeschakelde verlichting, installatietoebehoren, 
ontgrendelingsmechanisme, 1 ontvanger XF868 en 1 zender Xt2 868 MHz

model gebruiksfrequentie 
(cycli/uur))

motorsturing max. duw/trekkracht Artikelcode Prijs (€)

D600 (+ XF868 + Xt2) Continu gebruik e600 ingebouwd 600 n 105550
D700 HS (+ XF868 + Xt2) Continu gebruik e600 ingebouwd 700 n 105551
D1000 (+ XF868 + Xt2) Continu gebruik e1000  ingebouwd 1000 n 105552

modellen Artikelcode Prijs (€)

RBD 300  VooRgeMonteeRDe tAnDRIeM 3000 mm bewegingsslag 2250 mm 390126
RBD 360  VooRgeMonteeRDe tAnDRIeM 3600 mm bewegingsslag 2850 mm 390132
RBD 420  VooRgeMonteeRDe tAnDRIeM 4200 mm bewegingsslag 3450 mm 390139
RBD 500/2  tAnDRIeMRAIL 5000mm bewegingsslag 4250mm (in 2 stukken, niet voorgemonteerd) 390244
RCD 300  VooRgeMonteeRDe kettIng 3000 mm bewegingsslag 2250 mm 390125
RCD 360  VooRgeMonteeRDe kettIng 3600 mm bewegingsslag 2850 mm 390131
RCD 420 VooRgeMonteeRDe kettIng 4200 mm bewegingsslag 3450 mm 390138

D600 - D700HS - D1000

RAILS VOOR AAnDRIJVIngEn D600-D700HS-D1000

Artikelcode 390770
Prijs (€) 

middenophangbeugel

Artikelcode 12204801006
Prijs (€) 

V KIT HEAVY - Versterkte adapter 
voor buitendraaiende vleugeldeur

Artikelcode 410017
Prijs (€) 

Waarschuwingslamp 
XL 24 L

Artikelcode 490324
Prijs (€) 

SKg : Inbraakvertragende kit  
(conform met EnV1627)




