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Mobiele afsluitingen
De Tempofor schuifpoort is specifiek ontworpen om controle en veilige 

toegang te bieden tot bouwplaatsen, tijdelijke voorzieningen en evenementen. 

TROEVEN

Uniek ontwerp
De Tempofor manuele of automatische schuifpoort is speciaal ontworpen om een betaalbare 
oplossing te bieden voor het beheersen van de toegang tot uw tijdelijke site: bouwplaats, 
evenementen,...

Het assortiment
De Nylofor 3D poortvleugel met 4,5 m vrije doorgang en 2 m hoogte verzekert een gemakkelijke 
toegang. Het gelaste 2 m hoge Nylofor 3D paneel biedt de nodige robuustheid.

Gemakkelijke installatie
De installatie van de Tempofor schuifpoort is snel en voorkomt installatiefouten omdat de 
automatische poort voorbekabeld geleverd wordt met inbegrip van een netsnoer met stekker.

Mobiliteit
De poort wordt voorgemonteerd op een betonnen fundering voor directe plaatsing. De volledige 
poort kan gemakkelijk worden verplaatst met een vorkheftruck.

Kwaliteit
Levensduur is verzekerd door het verzinken van de complete poort en selectie van kwalitatieve
automatiseringscomponenten.
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POORTSPECIFICATIES

Vrije doorgang Tot 4,48 m

Kader Vuurverzinkt

Vulling Nylofor 3D

Totaal benodigde ruimte 12520 mm

Totale hoogte 2090 mm

Totaal poortgewicht (incl. betonnen sokkel) 771 kg

SPECIFICATIES SLOTPORTIEK

Afmetingen 80 mm x 80 mm

Totale hoogte 2190 mm

Totaal gewicht portiek (incl. betonnen sokkel) 180 kg

Automatisering
De Tempofor schuifpoort is geautomatiseerd en wordt volledig voorbekabeld 
geleverd op uw site. De automatische poort wordt aangedreven door een 
elektromotor 24 Vdc met koppelregeling.
De motor wordt geleverd met afstandsbediening en is ontworpen om 
aan alle weersinvloeden te weerstaan. De geleidingsportiek is standaard 
uitgerust met een knipperlicht.
De extra hekwerkbevestiging verzekert een rigide verbinding van de 
Tempofor werfafrastering met de poort.

       230 Vac motor           Betafence afstandsbediening

Optioneel geïntegreerde slotportiek
De slotportiek met geïntegreerde poortvanger wordt geïnstalleerd 
in lijn met de poort.
De slotportiek is voorzien van een hekwerkbevestiging en een scharnier 
voor een gemakkelijk transport. De slotportiek wordt geleverd met een 
betonnen voet en kan gecombineerd worden met alle producten uit het 
Tempofor assortiment.
Om de veiligheid en de beveiliging van de toegang te verhogen kunnen
meerdere opties toegevoegd worden.

Geïntegreerde slotportiek met betonnen sokkel

Knipperlicht

behuizing met motor 
en sturing

Geïntegreerde slotportiek

hekwerkbevestiging Solar paneel

poortvanger met montagestuk

magnetische schakelaar

betonnen sokkel

afdekking fotocel

fotocel

    Eenvoudige installatie 
De Tempofor schuifpoort is gemonteerd op een betonnen sokkel voor
directe plaatsing op een bouwplaats. De sokkel is ontworpen om te worden
gecombineerd met de Tempofor werfpanelen en biedt een vlotte integratie 
van de poort. De poort met betonnen sokkel kan gemakkelijk verplaatst 
worden met een heftruck.

     Betonnen sokkel Tempofor poort

Ankerpunten in de betonnen sokkel zijn voorzien waardoor een stevige
verankering in de grond verzekerd wordt.

Optionele beveiliging en veiligheidselementen
Voor extra veiligheid kan de poort verder worden uitgerust met draadloze
fotocellen. Als de fotocellen worden geactiveerd keert de poort terug naar 
de open positie. Een schijnwerper zorgt ervoor dat de ingang verlicht wordt 
tijdens de werking van de poort.

Er kan ook een hoge veiligheids magnetische schakelaar toegevoegd 
worden die de status van de poort controleert.

Technische informatie

Tempofor schuifpoort met slotportiek, motor en veiligheidscomponenten.




