
INNOVATIES FAAC PRIJSLIJST 

Hierbij vindt u een overzicht van de belangrijkste vernieuwingen in onze FAAC 2021 prijslijst!

AUGUSTUS 2021

Simply Connect (p. 182)

Via Wi-Fi / LAN / ESIM / Bluetooth-plugincommunicatiekaartjes
op FAAC sturingen (o.a. E045S / E145S / E124, E680, ...) verkrijgt u 
een slimme, op afstand programmeerbare automatisering

Beschikbaar: vanaf 4e kwartaal 2021 - verdere info volgt!

Simply Connect biedt de eindgebruiker uitvoerige bedieningsmogelijkheden en statusindicatie, 
en de installateur een onmisbare tool om on site en op afstand zijn verschillende installaties te 
beheren. Meer info? https://www.faacsimplyconnect.com/nl_be/home-nl_be/

HEK- EN GARAGEDEUROPENERS & SLAGBOMEN 

FAAC S2500I 24V (p. 86)

Elektromechanische draaihekaandrijving vormt een perfect 
esthetisch geheel met uw hekvleugel (tot max. 2,5mB) en uw 
pilaster (10 x 10 tot 15 x 15cm)

FAAC C4000I 24V (p. 90)

Elektromechanische integreerbare schuifhekaandrijving tot 
max. 400kg

BUISMOTOREN FAAC NEXTMODE

KITS BNL NEXTMODE (p. 210)

Deze kits bevatten:
- Eén buismotor TM2 naar keuze op 15, 30 of 50Nm
- Twee bevestigingsbeugels
- Adaptersets voor octogonale assen Ø 60 & 70mm
NIEUW! POP-handzenders (POP1 433 incl. in KITS RADIO)

15, 30 of 50Nm kiezen? U heeft de oppervlakte van het rolluik nodig!
Voor berekening buismotor + toebehoren: Zie Rolluikmotor Tool op het BUSINESS PORTAL.

Octogonale assen voor rolluiken zijn enkel nog beschikbaar op lengtes van 2m, 3m of volle 
lengtes van 6-7m

SIMPLY CONNECT

https://www.faacsimplyconnect.com/nl_be/home-nl_be/


VERKEERSCONTROLEPALEN, TOEGANGSCONTROLE EN PARKEERSYSTEMEN

FAAC KEYDOM (p. 212)

Web-based toegangscontrolesysteem bevat een compleet 
gamma van:

- Proximity lezers FAAC XTRR & lezer/klavieren FAAC XKPR op 
   125KHz of 13,56MHz (Mifare compatibel)
- Lange-afstandlezers FAAC AT4 tot 4m / AT8 tot 10m

- ANPR Nummerplaatherkenning via READERPLATE-DS-TCG
- Ticketgever- en ticketlezerkolommen op enkele en dubbel 
   hoogte FAAC VTDT / VTRT

Meer info? http://faacbenelux.com/keydom/

FAAC JS48 & FAAC JS80 (p. 276 - 284)

De nieuwe generatie bollards voor perimeterbeveiliging zijn 
getest voor impact met een vrachtwagen van 7 500kg aan een 
snelheid van 50km/u (JS48) of 80km/u (JS80).

Hiernaast zijn ze ook getest volgens alle geldende normen:
PAS68 / IWA14-1 / ASTM F2656.

De JS bollards / verkeerscontrolepalen zijn vervaardigd uit hoogwaardig staal en bekleed met een  
personaliseerbare en verwisselbare mantel mDure ®. De bollards JS48 / JS80 zijn beschikbaar in 
verschillende uitvoeringen: Automatisch (HA & HA EFO), verwijderbaar (R) en een vaste versie (F)

Meer info? www.faacbollard.be (brochures, bestekteksten, DWG- en 4D tekeningen, ...

AUTOMATISCHE DEUREN

FAAC XMS CH / CH IN (p. 294)

De nieuwe versie contactloze benaderingsschakelaars zijn 
IP65, instelbaar van 10 tot 50cm met multikleur-led.

Beschikbaar als opbouw XMS CH of inbouw XMS CH IN. 
Advanced versie: toggle modus, audio functie en programmeer-
baar via TF1

KIT FAAC XPB SCAN (p. 295)

Voor een perfecte beveiliging van een draaideurautomatisering.
Aan de binnen- en buitenzijde kan u 2 laser scanners gebrui-
ken voor de monitoring van het complete deurvlak en vinger-
knelzone.

Ook de automatische schuifdeuren kunnen uitgerust worden met de gloednieuwe Simply Connect 
modules.

SIMPLY CONNECT



TOEBEHOREN

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE VERWIJDERDE OF VERVANGEN ARTIKELS

- FAAC 750 ondergrondse draaihekaandrijving: deze is nog steeds beschikbaar op aanvraag
- FAAC J355 M30 & M50: vervangen door de nieuwe FAAC JS48 & FAAC JS80 bollards
- MSE110W veiligheidslijst voor schuifhek: te vervangen door de FAAC XS weerstandlijsten i.c.m. 
   XRS en XTS draadloos transmissiesysteem.
- Algemene wijzigingen in artikelcodes m.b.t. onderdelen

KITS WEERSTANDSLIJSTEN XS10 / XS30 / XS55 / XS85 (p. 196)

Deze kits bevatten:
- Eén rubberen weerstandlijst van 2,5m lang
- Twee eindstops
- Eén aluminium profiel

Beschikbaar op breedtes van 10 tot 85mm 
(in kits of rollen van 25m)

Meer info? 
https://faacbenelux.com/nieuw-weerstandslijsten-xs10-xs85/

EXTERNE GRONDSTOPS SABO en GATESTOP (p. 201)

Grondstop SABO:
- Schroefbare niet-gecentreerde grondstop
- Zwart anodisé alumiunium topplaat 
- In hoogte verstelbaar tussen 20 & 45mm

GATESTOP: 
- Aluminium grondstop met stootrubber
- Ook op muur monteerbaar
- In hoogte verstelbaar tussen 100 &140mm

ARTIKELCODE 
FAAC SPAREPARTS-WEBSITE 

https://bit.ly/3eafL2W

BRUTOPRIJS
FAAC BUSINESS PORTAL 

www.faacbenelux.com/business-portal

De huidige artikelcode en brutoprijs m.b.t. spareparts / onderdelen kunt u raadplegen via: 



DOWNLOADS

Interesse in onze opleidingen?

Op zoek naar een
 productafbeelding?

Digitale prijslijst downloaden?

In de download area vindt u 
nuttige links en downloads terug   

BRUTOPRIJS TOOL

Raadpleeg de brutoprijzen en 
status (≠ stock)

aan de hand van de 
artikelcode of omschrijving 

dankzij 
de BRUTOPRIJS TOOL 

FAAC BENELUX BUSINESS PORTAL

FAAC BUSINESS PORTAL LOGIN AANVRAAG

Vraag als professional, installateur of vakman uw persoonlijke login aan 
en krijg toegang tot onze handige tools en download gebied! 
Ga naar het aanvraagformulier via deze QR-code of 
surf naar www.faacbenelux.com/business-portal

Word nu lid van onze FAAC BENELUX BUSINESS PORTAL
Vraag als professional, installateur of vakman uw persoonlijke login aan
en krijg toegang tot onze handige tools en downloads!




