Aut. foldeport type 561
Til beboelse- og industriområder
En elektrisk og fuldautomatisk løsning til afspærring
af indkørsler ved både beboelsesområder, industri og
arealer med infrastruktur.
Porten er opbygget som en sidehængt og elektrisk
foldbar løsning med to rammer - hver ramme delt i
to sektioner.
Portene kan leveres i flere størrelser (se tabel).
Ved aktivering af den automatiske port, er åbningshastigheden på ca. 0,7 meter/ sekundet.
Automatikken drives af kraftige og stabile motor til
svingporte, med motorstyring og ledninger indbygget
i portstolperne - Og hele den automatiske løsning til
porten leveres inklusive de krævede sikkerhedsfunktioner som klemlister og fotoceller m.m.
Porten leveres med pulverlakeret overflade.
Ved montering skal begge portens stolper fastboltes i
egnede underlag som betonfundamenter eller lign.
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Valgmuligheder


Kan også leveres med gitterudfyldning (tilvalg)



Portens overflade kan leveres i flere farver:
RAL 6009 mørkegrøn, RAL 7016 antracitgrå,
RAL 9005 sort eller RAL 9006 sølvmetal (standard)



Flere muligheder for betjeningsudstyr (tilvalg)

Specifikationer type 561
Drivsystem

Elektrisk

Portens bredde (åbning)

Opgivet bredde fratrukket ca. 2 cm

Portens bredde (total)

Opgivet bredde tillægges ca. 100 cm

Portens højde

Opgivet højde (inklusive 120 mm luft i bunden)

Stolper materiale

Galvaniserede stålprofiler 250x150 mm

Ramme materiale

Aluminium 80x60 mm

Ramme opbygning

Sidehængt - To rammer leddelt i hver to sektioner

Åbningsretning

Hængslet i begge sider (svinger ind som standard)

Udfyldning

Ø25 mm balustre eller stålgitter 50x200 mm masker

Fastgørelse

Stolper med fodplader fastboltes

Åbningshastighed

Maksimum 0,7 meter pr. sekund (2 x 0,35 m/sek.)

Åbningstype

Soft-start og Soft-stop af lågerammen

Motortype

230V svingportsmotorer (spindeldrev)

Sikkerhedsudstyr

Klemlister, fotoceller og advarselsblink

Aflåsning

Indbygget blokering i motor

Nødåbning

Frikobling indbygget i motor

Standard betjening

Nøglekontakter indbygget i lågestolpe

Fremføring af forsyningsspænding og eventuelle signalkabler til portautomatik, skal
udføres af autoriserede personer (er ikke inkluderet).
I forbindelse med montering af porten, skal de to sider af porten forbindes med signalkabler til den automatiske løsning - Dette udføres typisk ved en nedgravet tværgående
føringsvej under kørebanen.
Terrænforhold i portens arbejdsområde skal være plant, uden større højdeforskelle.

ISHØJ HEGN er en landsdækkende, familieejet produktions-,
handels- og servicevirksomhed med rødder helt tilbage til
1919. Gennem alle år har vi været markedsførende inden for

ISHØJ HEGN A/S
Industrivangen 2-6
DK-2635 Ishøj

hegnsmateriale, hegnsopsætning, områdesikring, adgangskontrol, porte og låger.
ISHØJ® er virksomhedens logo og er registreret som vores
varemærke. Det blå ISHØJ-skilt, som sidder på utallige hegn og

Telefon: +45 43 73 22 33

porte i hele landet, er din garanti for høj kvalitet, god service og

E-mail: mail@ishoj-hegn.dk

lang levetid. ISHØJ HEGN tilbyder en lang række produkter

Hjemmeside: www.ishoj-hegn.dk

ster i at lave individuelt tilpassede løsninger til et bredt kunde-

indenfor hegn, områdesikring og adgangskontrol. Vi er specialisegment – lige fra private hjem til komplekse erhvervsløsninger.

Vi tilbyder mange forskellige typer af hegn og er især kendt for
vores trådhegn, panelhegn og byggepladshegn. Herudover
tilbyder vi montage af manuelle og automatiske porte, låger,
bomme og pullerter, støjhegn, TV-overvågning, adgangskontrol
og andre effektive former for områdesikring.

Fra start til slut.
Går du med tanker om hvordan en ny
opgave eller et nyt projekt skal udføres.
Hvilke typer af hegn eller porte, vil give den
bedste løsning til det ønskede formål(?)
Så er du velkommen til at kontakte en af
vores konsulenter, som gerne vil hjælpe
dig med at svare på spørgsmål, samt
komme med gode råd og eventuelt
tekniske forslag.
Ud fra de aftalte valg, kan vi fremsende et
uforpligtende tilbud, der inkluderer alle de
valgte løsninger i forbindelse med levering
og udførelse af den samlede opgave.
Opgaverne udføres af vores erfarne
montører, som sørger for at materialerne
placeres og opsættes til det aftalte

tidspunkt, og i henhold til den indgåede
aftale da opgaven blev bestilt.
Alt sammen, så den færdige løsning
ender med et tilfredsstillende resultat.

