sGate ondergeleiding
Toegang & controle / Speedgate
Deze speedgate biedt een ideale combinatie van toegangs-

• Elke kolom heeft een geïntegreerde veiligheidsdetectie

controle, veiligheid, snelheid en bedrijfszekerheid. Ideaal voor

• Alle poortoppervlakken zijn uiterst robuust, met een hoog-

locaties met veel voertuigbewegingen waar gecontroleerde

waardige, verzinkte afwerking of dubbele coating (in een

toegang essentieel is:

ruime keuze aan kleuren)

• De poort is beschikbaar in verschillende breedtes en kan op
maat worden gemaakt volgens uw specifieke wensen voor

sGate (ondergeleiding) is ideaal voor industriële gebieden

de locatie

en andere locaties met veel zwaar vrachtverkeer waar snelheid

• Opgebouwd uit duurzame en onderhoudsarme componenten

en optimale beveiliging essentieel zijn.

waardoor kwaliteit en continuïteit gewaarborgd zijn
• Het poortframe is gemaakt van vierkant, hol profielstaal met
een paneelvulling van verticale, vierkante spijlen
• De poortaandrijvingen (met noodontgrendeling) worden in de
kolommen ingebouwd. De aandrijvingen zijn bereikbaar via
een afsluitbaar serviceluik
• De poortvleugels hebben veiligheidslijsten om beknelling bij
de verbindingspunten te voorkomen

Experts in perimeter protection

• Snel en betrouwbaar openen/sluiten
• Brede vrije doorgang (maximaal 6 meter)
• Zeer solide constructie door extra stevigheid
van de ondergeleiding
• Eenvoudige integratie met beveiligingsopties
• Robuust stalen frame met een ruime keuze
aan kleuren en paneelvullingen

300

84

A

A + 217

Tekeningen (afmetingen in mm)

B

C
D

Type
SG30

Hoogte (A)
2000

2500

3000







Breedte opening (B)
circa

Vrije doorgang (C)

Breedte fundatie (D)

3000

2871

3610

SG35







3500

3371

4110

SG40







4000

3871

4610

SG45







4500

4371

5110

SG50







5000

4871

5610

SG55







5500

5371

6110

SG60







6000

5871

6610

Materiaal

Frame en paneelvulling: staal
Scharnieren: RVS

Kleur
(andere kleuren beschikbaar
op verzoek)

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

Afwerking

Thermisch verzinkt
Poedercoating (160 μm dik;
80 buchholz hardheid)

Paneelvulling

• Verticale vierkante spijlen:
- 25 x 25 mm (standaard)
- 30 x 30 mm (optie)
• Ronde verticale spijlen:
- 26 mm (optie)
• Gaashekwerk (optie)
• Geperforeerde beplating (optie)
• Glas (optie)

Aandrijving

2x elektromotor (230 VAC, 16 A)
ingebouwd in de kolommen

Open- en sluitsnelheid

1 m/sec

Kolomprofiel

220 x 220 mm

Frameprofiel

60 x 60 mm

Certificeringen
• Certificeringen (CE)
• Prestatieverklaring (DoP)
• Verordening Bouwproducten (305/2011)
• EN 13241
• EN 12424 (Windklasse 3)
• Verklaring van Overeenstemming (DoC)
• Machinerichtlijn (2006/42/EC)
• EN 13241
• EMC-richtlijn (2014/30/EU)

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

Aanbevolen toebehoren
• Attentielichten binnen- en/of buitenzijde
• Extra voertuigdetectielussen
• Extra fotocellen
• Knipperlicht als waarschuwing wanneer de poortvleugel
in beweging is
• Sirene als waarschuwing wanneer de poortvleugel in
beweging is
• Verwarmingselement in ondergeleider goot
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Technische specificaties

