iGate

Toegang & controle / Schuifpoort

De iGate zet een nieuwe standaard op het gebied van design,

tot 2,5 meter. De iGate is verkrijgbaar met een naar links of

functionaliteit en veiligheid. De fraaie ronde vormen van poort

rechts schuivende poortvleugel. Heras levert uw iGate volledig

en zuil maken samen met de naar uw wens vormgegeven

gepreassembleerd bij u af.

geperforeerde panelen een onmiskenbaar statement. De iGate
bewijst dat schoonheid ook functioneel kan zijn. De constructie
en het gebruik van hoogwaardig aluminium staan garant voor
degelijkheid en duurzaamheid.
De vrijdragende constructie biedt een vrije doorgang van 3 tot
9 meter en de hoogte van de schuifpoort kan variëren van 1,5

Experts in perimeter protection

• Vrije doorgang tot 9 meter
• Innovatief design
• Geïntegreerde LED-signalering en -verlichting

Geperforeerde beplating

Technische specificaties
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(afmetingen in mm)

Vrije doorgang

Hoogtematen
1500

1800

2000

2500

3000









4000









5000









6000









7000









8000







9000







Uitvoeringen
De iGate is verkrijgbaar in 2 uitvoeringen. De iGate Premium is uit te breiden met de opties Gemak en Personalisatie.
Premium

Excellent

Motorsturing

0,25 m/sec

0,25 m/sec

Sturing

Dodemans

Puls en/of 1-knopsbediening

Bediening

Sleutelschakelaar

Sleutelschakelaar en 1 x afstandsbediening
(handzender + ontvanger)

LED

Wit licht voorzijde

RGB voorzijde (keuze uit 1500 instelbare kleuren of
verschillende kleurpatronen) / wit licht achterzijde

Design

Keuze uit 5 standaard designs

Gepersonaliseerd

Flitslicht

Exclusief

Inclusief

Service (verplicht)

Inclusief 1e jaar gratis

Inclusief 1e jaar gratis

Poortstand signalering

Inclusief

Inclusief

Montage

Inclusief

Inclusief

Transport

Inclusief

Inclusief

Standaarduitvoering

• Overige iGate opties zijn o.a. extra handzenders, fundatie,

• Vrijdragende schuifpoort

snelle motor (0,5 m/sec), jaarklok, automatische ontkoppel-

• Vrije doorgang tot 9 meter

ing, coming/ leaving home lichtsturing, deels open-stand,

• Aluminium poort en geperforeerde aluminium panelen

GSM-ontvanger

• Gepreassembleerde levering
• Leverbaar in alle RAL kleuren

Certificeringen

• Geïntegreerde LED-signalering en -verlichting

• Certificeringen (CE)

• Verkrijgbaar met custom-made design (uitvoering Excellent)

• Prestatieverklaring (DoP)

• Unieke aandrijving (HMD230)

Opties
• iGate Premium is verkrijgbaar met extra optiepakketten:
• Gemak: iGate wordt uitgevoerd met pulsbediening, inclusief
persoons- en voertuigbeveiliging
• Personalisatie: iGate wordt uitgevoerd met gepersonaliseerde b
 eplating en RGB-verlichting
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• Verordening Bouwproducten (305/2011)
• EN 13241
• EN 12424 (Windklasse 2)
• Verklaring van Overeenstemming (DoC)
• Machinerichtlijn (2006/42/EC)
• EN 13241
• EMC-richtlijn (2014/30/EU)

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. Heras kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden. NL_3B1B_1.4

Innovatief design

