Proteus 2

Toegang & controle / Draaipoort

Deze draaipoort in enkele of dubbele uitvoering is de ideale

vergrendelen met een europrofiel-cilinderslot. Voor nog meer

oplossing voor toegangscontrole met een beperkte beveiliging.

veiligheid is een puntenkam leverbaar als overklimbeveiliging.

Door de solide en slimme ophanging, met verstelbare

Overige toebehoren zijn onder meer grondgrendels voor de

scharnieren, kunnen de poortvleugels 180 graden worden

dubbele poorten.

geopend. Dankzij de modulaire opbouw is de draaipoort
eenvoudig te configureren voor vrijwel iedere klantwens.
Het poortframe is gemaakt van vierkante staalprofielen met
een staalmatvulling of u-profiel. Voor maximale ondersteuning
en stabiliteit worden de poortvleugels scharnierbaar
opgehangen aan vierkante pilasters. Deze kunnen worden
verankerd op een betonnen fundering of door middel van
verlengde, aangestorte staanders in de grond. De poort is te

Experts in perimeter protection

• Modulaire opbouw geschikt voor alle locaties
en oplossingen
• Onderhoudsvrije corrosiewerende coating
• Enkele of dubbele uitvoering
(breedte tot 4 m)
• Eenvoudige integratie met beveiligingsopties
• Robuust stalen frame in verschillende kleurstellingen
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Technische specificaties
Type (enkele
poortvleugel)

Profiel pilaster

Hoogte poort (A)
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Type (dubbele
poortvleugel)

Profiel pilaster

Hoogte poort (A)
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Materiaal

Zwaar staal

Kleur (andere kleuren
beschikbaar op verzoek)

RAL 6005 (mosgroen)
RAL 6009 (dennengroen)
RAL 7016 (antracietgrijs)
RAL 9005 (gitzwart)

Afwerking

Thermisch verzinkt
Poedercoating (dikte 80 μm; hardheid 80
buchholz)

Uitvoering

Enkele of dubbele poortvleugel

Profiel frame

Gesloten (40 x 40 x 2 mm)

Vulling

Staalmat 8-6-8 (breedte 50 x 200 mm)
u profiel

Grendel

Europrofiel-cilinderslot
Grondgrendel (dubbele poort)

Scharnieren

Type M12 bout

Handgreep

Aluminium grendel (120 mm)

Certificeringen
• Certificeringen (CE)
• Prestatieverklaring (DoP)
• Verordening Bouwproducten (305/2011)
• EN 13241
• EN 12424 (Windklasse 2)

Bestelinformatie
Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt voor
de precieze bestelgegevens.

Aanbevolen toebehoren
• Puntenkam
• Staalmatbevestiging
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