Delta
Schuifpoort
Dé zelf samen te stellen toegangsoplossing
voor iedere situatie en locatie.

Experts in perimeter protection

Keer op keer veilig openen en sluiten, het is de eerste vereiste aan een vrijdragende
schuifpoort. Bij de keuze voor een schuifpoort voor bijvoorbeeld een kantoorpand,
distributieopslag, luchthaven of haventerrein spelen aansluiting bij de omgeving en
situatie een belangrijke rol. De Delta past naadloos in dit plaatje door een ruime keuze
in onder meer hoogte, breedte, vulling en kleur. Dankzij een nieuw type aandrijving is
de poort nu zelfs bij minder frequent gebruik een zeer interessante optie.

Betrouwbaar
Met meer dan 70.000 geïnstalleerde exemplaren in de

passen in kleinere vrachtwagens en kunnen altijd op de juiste

afgelopen 30 jaar heeft deze betrouwbare, solide en robuuste

locatie worden afgeleverd. Verdere verplaatsing en installatie

schuifpoort zijn bestaansrecht bewezen. Het vrijdragende

met hijskranen en heftrucks is overbodig. De schuifpoort wordt

systeem garandeert een probleemloze open- en sluitbeweging.

eenvoudig, ter plekke geassembleerd.

Storingen door ophoping van vuil of sneeuw behoren tot het
verleden dankzij het ontbreken van een rail. Dit betekent
onbezorgd gebruik en een langere levensduur.

Gepreassembleerd
Indien de installatieruimte geen beperkingen kent en er

Modulair systeem

behoefte is aan een zo kort mogelijke installatietijd met

Hartje centrum, op het dak van een parkeergarage of op

uiteraard ook als volledig ge-preassembleerde poort op locatie

een locatie ingeklemd tussen bebouwing, in de bestaande

geleverd worden.

hekwerklijn: de compacte geprefabriceerde poortelementen
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minimale verstoring van de bedrijfstoegang, dan kan de Delta
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In vijf stappen
naar een Delta
op maat
Dé toegangsoplossing voor iedere situatie en locatie.
Stel hem zelf samen.

Scan de code, of ga naar:
heras.nl/deltaconfigurator

Dimensies
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Gebruik

Stijl

Accessoires

Service

1. Dimensies
Een enkele schuifpoort is beschikbaar in breedtes van 3 tot 9,5 meter. In een dubbele uitvoering is een vrije doorgang van maar
liefst 19 meter mogelijk. De hoogte van de schuifpoort varieert van 1 tot 2,5 meter. In onderstaande tabel worden de beschikbare
hoogte/breedte/vulling combinaties weergegeven. De Delta is beschikbaar met 1 (model 3A) of 2 (model 3B) geleide portalen.
Vanwege het feit dat model 3A slechts 1 geleide portaal heeft, zijn er minder veiligheidslijsten nodig. Model 3B, met twee geleide
portalen geniet de voorkeur als een doorgang van 7 meter of meer en een hoogte van 2 meter of meer gewenst zijn. Ook wanneer
een poort gedurende een langere periode open staat (bijvoorbeeld wanneer de poort in de ochtend geopend en in de avond
gesloten wordt) adviseren wij te kiezen voor Model 3B. Een tweede portaal, zoals in model 3B geeft extra stabiliteit aan de gehele
constructie. Dit kan voordelig zijn op locaties waar het hard waait.
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3B

Passend bij spijlenhekwerk:
Atlas/Atlas Grence
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Athos
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3A Enkel portaal
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3B Dubbel portaal

Kort geleidepaaltje
Aanslagportaal
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2. Gebruik
Afhankelijk van de frequentie van gebruik, heeft u keuze uit drie soorten aandrijvingen.
Simple Access: De HMD Basic is een ideaal instapmodel wanneer de poort minder dan twintig keer per dag open en dicht gaat.
Deze aandrijving heeft een snelheid van 0,20 m/s.
Frequent Access: De HMD Standard is de juiste keuze als de Delta meer dan twintig keer per dag open en dicht gaat en intensiever
gebruikt wordt. Deze aandrijving heeft een snelheid van 0,25 m/s. U kunt deze aandrijving personaliseren. Het is mogelijk om de
aandrijving van een andere kleur te voorzien dan de poortvleugel.
High Speed: Wordt de poort intensief gebruikt én speelt openingssnelheid een belangrijke rol? Dan is de HMD Advanced de beste
optie. Deze opent en sluit twee keer zo snel als de HMD Standard. Deze aandrijving heeft een snelheid van 0,50 m/s. U kunt deze
aandrijving personaliseren. Het is mogelijk om de aandrijving van een andere kleur te voorzien dan de poortvleugel.

3. Stijl
U wilt een poort die naadloos aansluit bij uw hekwerklijn of omgeving. Of een poort die ongewenst bezoek ontmoedigt. Naast een
aluminium variant (zonder coating) is de Delta verkrijgbaar in vier standaard kleuren: antracietgrijs, dennengroen, mosgroen en
gitzwart. Op aanvraag is elke gewenste kleur mogelijk tegen meerprijs.
Mosgroen

Dennengroen

Antracietgrijs

Gitzwart

RAL 6005

RAL 6009

RAL 7016

RAL 9005

Voor de invulling van de poort kunt u kiezen uit onderstaande opties. Hierdoor kunt u uw poort aan laten sluiten bij uw hekwerk.

Spijlenhekwerk
Atlas

Spijlenhekwerk
Athos*

De verticale, ronde spijlen steken

De vierkante spijlen steken door

volledig door de boven- en

de boven- en onderligger. Vanaf 150

onderliggers heen en zijn stevig

cm zijn de spijlen aan de

vastgelast. De bovenkant van de

bovenzijde afgeschuind om

verticale spijlen is afgeschuind

overklimmen te bemoeilijken.

om te voorkomen dat het hek
beklommen wordt.

Spijlenhekwerk
Grence Atlas

De verticale, ronde spijlen zijn stevig

De verticale, ronde spijlen steken

vastgelast tussen de liggers.

volledig door de boven- en

Om overklimmen te voorkomen

onderliggers heen. De bovenkant

kan er vanaf 1,5 meter op de

van de verticale spijlen is recht

bovenligger een puntenkam

zodat deze perfect aansluit bij

worden bevestigd.

hekwerklijn Grence Atlas.

*

Spijlenhekwerk
Heracles

De spijldikte van het hekwerk Athos is 25x25 mm en de invulling van Delta is 30x30 mm.

De Delta sluit uitstekend aan bij de volgende spijlenhekwerken:

6

Delta - schuifpoort

4. Accessoires
Veiligheidslijsten en infrarood
Iedere Delta schuifpoort wordt standaard uitgerust met diverse veiligheidslijsten en infrarood (IR) sensoren. Zodra een veiligheidslijst
een object raakt of een IR sensor detecteert een object dat zich in het looppad van de schuifpoort bevindt, dan stopt de poort en
beweegt deze in tegenovergestelde richting.
Daarnaast checkt de control unit in de aandrijving vóór iedere beweging van de poort de status van de veiligheidslijsten en het
functioneren van de IR sensoren. Indien er een niet-functionerend onderdeel wordt geconstateerd dan kan de poort nog geopend of
gesloten worden via de optionele handbediende sleutelschakelaar rechtstreeks op de poort. Dit om optimale
veiligheid te garanderen.
Kies voor meer gebruiksgemak en/of additionele veiligheid en maak uw Delta compleet met de verschillende optionele accessoires:
Automatische ontkoppeling

automatisch open gaat danwel om een voertuig te detecteren

De HMD Standard en Advanced zijn optioneel uit te rusten met

zodat de poort niet dicht gaat.

een automatische ontkoppeling, hetgeen betekent dat in geval
van stroom-uitval, de poort automatisch ontkoppeld wordt van

Handzenders

de aandrijving en dus in geval van nood handmatig geopend

Een ontvanger voor handzenders kan worden geplaatst voor

kan worden, zonder dat daarvoor fysiek de motorkast geopend

het op afstand openen en sluiten van de poort middels een

moet worden.

kleine afstandsbediening.

Zwaailicht

Toegangscontrolesystemen

Een zwaailicht licht op tijdens het openen/sluiten van de

Heras biedt diverse keuzes aan toegangscontrolesystemen

poortvleugel en dient als extra veiligheidsmaatregel om de

waaronder een kaartlezer, toegangs-druppel, code klavier en

omgeving er op te attenderen dat de poort in beweging is.

een intercom.

Detectie lus

GSM-ontvanger

Een detectie lus wordt in het wegdek geplaatst en detecteert

Een GSM-ontvanger kan worden toegevoegd voor het op afstand

de aanwezigheid van een voertuig waarop ofwel de poort

openen en sluiten van de poort middels een mobiele telefoon.

5. Service
Om veilig en betrouwbaar gebruik van de
Delta te borgen, biedt Heras oplossingen voor
service en onderhoud. Met service van Heras
kiest u voor bedrijfscontinuïteit. Heras biedt
verschillende servicepakketten: Essential,
Premium en Premium VIP. Deze garanderen dat
uw product optimaal presteert en uw terrein
optimaal beveiligd is. Voor meer informatie,
neem contact met ons op, of kijk

Reactive

Essential

Premium

Premium VIP

op heras.nl/service-onderhoud.

Dé toegangsoplossing voor iedere situatie en locatie.
Stel hem zelf samen, ga naar: heras.nl/deltaconfigurator
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