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1. Garanties en aansprakelijkheid Devokon - IDL 

 

 

Devokon – IDL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ,ongevallen die het gevolg zijn 

van : 

Onvoldoende onderhoud ( 3 maandelijks nazicht is noodzakelijk poortblad, bevestigingsbouten , rails, 

onderloopbeveiliging, eventueel de veerspanning  en de eindelopen van de motor) 

Het negeren van waarschuwingen zoals aangeduid in de handleiding of op de poort 

Het gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de poort gemaakt werd 

Wijzigingen aanbrengen aan het product door derden 

Heffen of tillen van voorwerpen, dieren of personen  

Klemmen aandrukken van voorwerpen, dieren of personen 

Bediener moet op de hoogte zijn van de handleiding, ouder dan  16 jaar, voldoende vaardigheden 

bezitten om de deur veilig te bedienen 

Bij schade, vervorming van deurblad of mankementen moet het rolluik stil gelegd worden  

Kans op insluiting , indien er deze kans bestaat moet de eigenaar van het gebouw de aanvullende 

maatregelen treffen 

Reparaties uitvoeren door derden 

Het versnellen of vertragen van de poort  



De poort is voorzien van de wettelijke verplicht beveiligheden ,alle andere veiligheden zijn optioneel, 

eigenaar voorziet steeds de verliesstroomschakelaar en aarding 

De poort enkel bedienen als men de poort ziet vooraleer je de poort laat bewegen        

 

2. Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen  

 
 

 

Waarschuwingen: 

Controleer voor je de poort bediend of alles er normaal onbeschadigd uit ziet. 

Zorg er voor dat het zicht op de poort niet belemmerd is, zodat je de poort ziet vooraleer te                          

bedienen. 

Rolhekken met gaten of openingen dienen dodemans geopend te worden of voorzien te worden van 

een extra fotocel. Dodemans wil zeggen: de bediener dient de knop ononderbroken ingedrukt te 

houden tijdens open en sluiten, dus bij open rolluiken of poorten . 

Laat kinderen nooit met een poort spelen. 

Bij storing of werken aan de sturing of bedieningsknoppen, stekker uittrekken, poort zonder 

spanning zetten. 

Beveilig uw ladder tegen uitschuiven indien u een controle uit voert. 

Plaats nooit voorwerpen tegen de looprail of in de loopweg van de poort. 

Controleer steeds voor het sluiten of er geen mensen of dieren onder de poort bevinden. 

Controleer voor het sluiten of er geen kinderen in de nabijheid van de poort bevinden. 

Nooit handen in de geleidingen van de poort plaatsen, opgelet knelgevaar door poortblad of 

loopwielen 

Afrolbeveiliging, eens deze ingeslagen is moet deze vervangen worden 



Controleer 3 maandelijks de bevestigingsschroeven van de konzoles 

Controleer 3 maandelijks de bevestiging van deurblad aan de oprolas 

Controleer 3 maandelijks de hefkabels of veiligheidskabels , bij uitrafelen poort stilleggen en direct 

laten vervangen 

Controleer vervormingen aan de looprails, indien vervormingen moeten deze vervangen worden, 

gevaar voor ongewenst afrollen 

Meetrekken van voorwerpen , dieren of personen, contoleer zorgvuldig voor openen poort 

De poort enkel bedienen als men de poort ziet vooraleer je de poort laat bewegen 

Bij gebruik van de hand- noodbediening de poort zonder spanning zetten (prize uit trekken) 

Bij gebruik zenders laat kinderen of onbevoegden de zenders nooit zonder toezicht gebruiken 

Leg de zender op een veilige plaats ,zodat ongewenst indrukken van de bedieningsknop v/d zender 

onmogelijk wordt. 

Bij gebruik van de noodbediening de poort nooit hoger open of lager sluiten dan normaal , buiten 

deze grenzen wordt de motor uitgeschakeld en bestaat de mogelijkheid dat de schakelaars 

beschadigd worden 

Thermische veiligheid, indien de poort teveel gebruikt wordt, schakelt deze thermische veiligheid de 

motor uit tot deze afkoelt , na deze periode kan je de poort normaal gebruiken 

Bij het schoonmaken van het poortblad , schakel de poort uit door de noodstop of zet de poort 

zonder spanning, zo voorkom je dat iemand de poort onverwacht bediend 

Nooit veren zelf aanspannen,  leg nooit je hand op een veer, veren zijn aan gespannen en hebben 

een enorme kracht. 

Indien verenpakket hoger zit dan 3000 mm, dient een hoogtewerker gebruikt te worden, een ladder 

dient enkel om u in de hoogte te verplaatsen 

 Schakelaars moeten steeds staan waar de bediener goed zicht op de poort heeft 

 De poort kan slechts definitief gebruikt worden na oplevering en uitdrukkelijke bevestiging van de 

installateur devokon, zodat alle beveiligingen afgeregeld en gecontroleerd zijn 

 Na werken aan de 3 fasige spanning ,poort halverwege zetten en draaiveld controleren, indien 

verkeerd faze wisselen ( enkel door elektricien of technieker Devokon) 

 

 

3. Noodsituaties, gebruik hand-noodbediening 

Eigenaar dient na te zien of er bij een defect de kans bestaat op insluiting een nooddeur dient dan 

voorzien te worden 

Eigenaar dient met de brandweer na te zien of de poort op een vluchtroute ligt bij brand of ander 

ongeval 



Bij stroom uitval moet dan bepaald worden welke noodbediening gebruikt dient te worden en of de 

standaard noodbediening voldoende is  

Bij gebruik van de noodbediening steeds poort zonder spanning zetten (stekker uit trekken) 

 

Standaard noodbedieningen : 

Winkelrolluiken buismotoren : een noodhendel 

Winkelrolluiken met box motor : een noodhendel of een noodkettingbediening 

Sektionaal poorten : een noodhendel of een noodkettingbediening of een snelle ontkoppeling via 

koord 

Industrie rolluiken met box motor : een noodhendel of een noodkettingbediening 

Snelsluitpoorten : een kleine noodhendel 

Noodbedieningen optioneel : 

Noodstroomvoorziening met noodbatterijen , bij stroom uitval kan je de poort nog enkele keren 

bedienen 

 

 

 4.Storingen oplossen 

Storingen die je zelf kan oplossen: 

Poort werkt niet meer en leds branden niet 

Controleer zekeringen en verliesstroomschakelaar, indien uit, terug inschakelen 

Als op de leiding verschillende apparaten zitten , apparaten 1 voor  1 inschakelen 

 

Poort werkt niet meer met zender of codeklavier 

Batterijen van zender /codeklavier vervangen 

 

Poort sluit niet volledig 

Nazien of er niks onder de poort ligt , indien wel verwijderen 

 

Poort maakt lawaai 

Lagers smeren , oliën tussen trommel en lager, geleiders en scharnieren smeren 

 

 



Storingen die je niet zelf kan oplossen: 

verliesstroomschakelaar schakelt regelmatig uit 

motor schakelt dikwijls uit op thermische veiligheid 

poortblad is beschadigd 

kabels zijn versleten en rafelen uit 

veer gebroken 

extreem veel lawaai bij openen en sluiten 

poort is uit zijgeleiders 

valbeveiliging is ingeslagen 

poort hangt scheef 

poort stopt niet meer op de juiste plaats 

storingen aan de beveiligingen en storingen aan de werktijd beveiliging 

bij deze storingen direct Devokon IDL bellen  055/211766 of mailen  

onze mails worden ook bekeken buiten de kantoor uren 

 

 

 5.voordelige onderhoudscontracten (jaarlijks opzegbaar) 

Devokon biedt u erg voordelige onderhoudscontracten aan en zijn jaarlijks opzegbaar , u wordt 

jaarlijks opgebeld of we langs moeten komen, een jaarlijks onderhoud geeft je zekerheid  en 

verhoogd de levens duur van je poort    

Wat houdt een devokon onderhoud in: 

 



        

 6.montage,demontage en afstelling 

Montage, demontage en afstelling kan enkel door een ervaren monteur en door devokon  

Schakelaars moeten steeds staan waar de bediener goed zicht op de poort heeft 

Steeds de handleidingen per artikel grondig lezen en  de persoonlijke opleiding binnen het bedrijf 

devokon 

De poort kan slechts definitief gebruikt worden na oplevering en uitdrukkelijke bevestiging van de 

installateur devokon, zodat alle beveiligingen afgeregeld en gecontroleerd zijn 

 

7.draaiveld 3 fasige motoren + elektrisch aansluiten 

Na werken aan de 3 fasige spanning of installatie ,poort halverwege zetten en draaiveld controleren, 

indien verkeerd faze wisselen ( enkel door elektricien of technieker Devokon) 

Aansluiten motor , devokon levert steeds motoren met een stekker volgens de geldende 

voorschriften, het stopcontact dient door de eigenaar voorzien te worden en gemonteerd oor een 

vakbekwaam persoon of een erkende elektrieker volgens de geldende voorschriften 

Een verliesstroomschakelaar op deze leiding is wettelijk verplicht , alsook een goede aarding, we 

raden aan een afzonderlijke elektrische zekering te plaatsen op de voeding van de poort, zo voorkom 

je dat andere toestellen de zekering laten springen en uw poort onnodig uitvalt door een ander 

toestel 

           

8.poortblad schoonmaken 

Poortblad maandelijks schoonmaken met zachte vochtige doek  met een oplossing van zachte zeep 

en water 

Hoge drukreiniger niet gebruiken, zeker niet spuiten op de motor of elektrisch gedeelte 

Verzinkte looprails reinigen met terpentijn en daarna inwrijven met een zachte doek met olie 

Tijdens het reinigen noodstop of spanning motor afleggen, zodat plots openen of sluiten voorkomen 

wordt en eventuele ongevallen vermeden worden 

               

 9.oplevering en 1 ste gebruik 



De poort kan slechts definitief gebruikt worden na oplevering en uitdrukkelijke bevestiging van de 

installateur devokon, zodat alle beveiligingen afgeregeld en gecontroleerd zijn 

           

10.afdanken 

De poort dient bij demontage direct afgevoerd te worden volgens de geldende milieunormen 

De motor bevat olie en valt onder klein chemisch afval 

Metalen en kunststoffen moeten apart aangeboden worden aan het afvalverwerkings bedrijf, je kan 

ook steeds terecht bij Devokon-IDL  

 

11.reserve onderdelen 

Devokon-IDL verbindt er zich toe minstens 10 jaar vervangingsonderdelen te voorzien voor het 

Devokon product 

Indien de klant geen originele vervangingsstukken gebruikt vervalt de aansprakelijkheid van Devokon 

 

 

 

 


