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schuifpoortaandrijvingen
DÉ COMFORTABELE OPLOSSING

PLU

EN
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PLUSPUNT 1: KWALITEIT
I Door gebruik van hoogwaardige materialen, de modernste techniek
en een geoptimaliseerd produktieproces garanderen wij u de beste
kwaliteit.
I Robuuste constructie.

T H E D R I V E F O R AU TO M AT I O N

PLUSPUNT 2: TECHNIEK
I door middel van microprocessortechniek.
I diverse uitvoeringen in 24Vdc., eventueel met noodaccu`s,
te verkrijgen.
I Ook na een spanningsuitval blijven de ingeprogrammeerde waarden
bewaard.

Met ons uitgebreid programma schuifpoortaandrijvingen kunnen
wij u voor praktisch elke schuifpoort een oplossing bieden op het
gebied van de automatisering hiervan. Zo kunt u kiezen uit
verschillende krachten, eindschakelaarsystemen, bedieningen, etc.
Afhankelijk van lengte en het gewicht van uw poort wordt de juiste
aandrijving uitgekozen om zo de ideale combinatie van aandrijving
en poort te realiseren. De meeste typen zijn in een 24Vdc. versie
te verkrijgen, dit maakt het mogelijk om, met een optionele accupakket, uw poort te kunnen bedienen in geval van een spanningsuitval.Ook bieden wij u een compleet programma met toebehoren
voor deze aandrijvingen. Zo kunt u kiezen uit diverse: afstandsbedieningen, beveiligingen, bedieningen, verlichting, etc.
Voor de juiste keuze van de mogelijkheden raden wij u aan uw dealer
te raadplegen.

PLUSPUNT 3: COMFORT
I Geluidsarme werking mede dankzij gelagerde reductiemotor .
I Met behulp van ons unieke afstandsbedieningssysteem bedient u
comfortabel vanuit iedere positie uw poort.
I Onderhoudsvrij.
I Fraai design.
I Voor elke poort een oplossing dankzij een zeer compleet
programma.
PLUSPUNT 4: VEILIGHEID
I De veiligheidsautomaat waarborgt een permanente krachtcontrole
conform de nieuwe Europese normen EN 12445 & EN 12453.
Indien uw poort in contact komt met een obstakel, dan wordt de
beweging van de poort onmiddelijk afgebroken en zal de poort
direkt weer openen en het obstakel vrijgeven.
I Rolling code, na elke bediening met de afstandsbediening verandert
de veiligheidscodering. Hierdoor is het toevallig openen door een
vreemde afstandsbediening uitgesloten.
I Door het gebruik van zelfblokkerende motoren of elektrische sloten
wordt uw oprit stevig afgesloten voor ongenode gasten.
I Met een waarschuwingslamp kunt u anderen waarschuwen voor de
beweging van de poort.
PLUSPUNT 5: MONTAGE
I Eenvoudige in bedrijfstelling door druktoetsbediening met display.
I Simpel aan te sluiten dankzij overzichtelijke besturingen.
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uw dealer:

Wij weten wat de klant wenst:
Bij de ontwikkeling van onze produkten staan de wensen van de gebruiker voorop. “Meedenken” is hierbij het sleutelwoord. Dit uit zich
onder andere in het design, de vooruitstrevende techniek en het complete leveringsprogramma welke zeer nauw aansluit bij de wensen en
eisen van deze tijd.
Liefde voor het vak en oog voor detail drijven ons tot groot enthousiasme in ons streven u tot uw dienst te zijn
op de best mogelijke manier.

SCHUIFPOORTAANDRIJVINGEN 1x230Vac/50Hz & 3x400Vac/50Hz
EST604

EST1204

EST2004

EST4004

netvoeding

230Vac/50Hz

230Vac/50Hz

230Vac/50Hz

3x400Vac/50Hz

bedrijfsspanning

230Vac

230Vac

230Vac

3x400Vac/50Hz

inschakelduur

75%

75%

75%

75%

snelheid

0,18m/s

0,18m/s

0,18m/s

0,18m/s

max. opening

8.000mm

12.000mm

16.000mm

16.000mm

max. gewicht

600Kg

1200Kg

2000Kg

4000kg

temp. bereik

-20°C…+70°C

-20°C…+70°C

-20°C…+70°C

-20°C…+70°C

bescherming

IP56

IP56

IP56

IP56

Technische wijzigingen voorbehouden!

24Vdc. SCHUIFPOORTAANDRIJVINGEN
EST204

EST404

EST804

EST1224

netvoeding

230Vac/50Hz

230Vac/50Hz

230Vac/50Hz

230Vac/50Hz

bedrijfsspanning

24Vdc

24Vdc

24Vdc

24Vdc

inschakelduur

50%

50%

50%

50%

snelheid

0,17m/s

0,17m/s

0,17m/s

0,17m/s

max. opening

5.000mm

6000mm

7.000mm

10.000mm

max. gewicht

200Kg

400Kg

800Kg

1200Kg

temp. bereik

-20°C…+70°C

-20°C…+70°C

-20°C…+70°C

-20°C…+70°C

bescherming

IP56

IP56

IP56

IP56

STANDAARDLEVERINGSOMVANG:



motor met geïntergreerde microprocessorgestuurde besturing
afstandsbediening met 2 zenders

Toebehoren

 1x set fotocellen
 benodigd aantal meters tandheugel

(raadpleeg uw dealer voor de mog eli jkheden van uw situatie):

FOTOCELLEN:
Ten behoeve van doorrijdtbeveiliging of een
automatische openaansturing van uw poort.

DENVER KIT:
Set 64 bit elektronisch programmeerbare
toegangssleutels welke u, door het gecodeerde
signaaloverdracht, een veilige bediening garanderen.

AFSTANDSBEDIENING:
Een ruime keuze uit afstandsbedieningen met rolling code
zorgen voor een comfortabele en veilige manier van het
bedienen van uw garagedeur.

TANDHEUGEL:
Ons assortiment van tandheugel garandeert u een stille,
robuuste overbrenging om uw poort aan te drijven. In ons
programma vindt u zowel kunststof als verzinkt stalen tandheugel. Vraag uw dealer naar de juiste uitvoering voor uw
poort.

BEDIENINGSELEMENTEN:
Een breed assortiment uit bedieningen als: drukknoppen,
sleutelschakelaars en codepanelen bieden u de
mogelijkheid uw deur eenvoudig te bedienen.

LUS-DE:
Een comfortabele manier van bediening van uw poort.
Met een inductielus in de grond en een detector aan uw
besturing gekoppeld kunt u uw poort beroeringsloos
bedienen zonder einige handeling te verrichten.

