
Toegangscontrole
De Bekamatic SC geautomatiseerde vrijdragende schuifpoort: “Dé 
expertpoort”. Praktische ervaring gecombineerd met Betafence 
technische knowhow.

TROEVEN

Ontwikkeld voor intensief gebruik
Betrouwbare poorten met sterk automatisatiesysteem, welke meer dan 30 cycli per dag 
toelaat.

Specifi eke uitvoeringen
Schuifpoorten tot 4 m hoogte zijn mogelijk. Bekamatic SC 10000 line tot 18 m/min 
openingssnelheid (36 m/min voor dubbele poorten).

Stevige constructie
Bekamatic SC schuifpoorten beschikken over een heel stevig kader, een sterke onderbalk en 
een dubbele geleidingsportiek.

Elektrische kast
Diverse toegangscontrole-opties kunnen geïntegreerd worden in de perfect ontworpen 
elektrische kast. Deze is eveneens weer- en vandalismebestendig.

Veelvuldige mogelijkheden
Diverse poortvullingen zijn mogelijk. Poorten met een breedte tot 24 m (dubbel) en een 
uitgebreid assortiment toegangscontrole. Deze poort kan perfect gecombineerd worden met 
de Robusta draaipoorten.

Bekamatic® SC 
vrijdragende 
schuifpoort
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Opties
• Aluminium strips op de onderbalk
• Uitgebreid assortiment toegangscontrole zie p. 114

ASSORTIMENT & TECHNISCHE KENMERKEN BEKAMATIC SC SCHUIFPOORTEN*
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mm
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R 2000 R 2800

Vrije doorgang (B) * 3157 4102 5047 6127 7207 8017 9097 8017 9097 10141 11356 11896

Totaal benodigde ruimte (C) * 8058 10271 12298 14788 17093 19193 21948 19105 21860 23915 26500 27270

Nominale 

hoogte

mm

Hoogte vanaf 

fundering

mm (A) *

R 2000

Afmeting onderbalk: 200 x 160 mm

Kader: 80 x 60 mm

Poortvullingen: spijlen 25 x 25 mm (vierkant) (maximale tussenafstand 110 mm)

Nylofor panelen, Securifor panelen, Lamellen

R 2800

Afmeting onderbalk: 280 x 200 mm

Kader: H: 100 x 100 mm - V: 100 x 80 mm

Poortvullingen: spijlen 30 x 30  (vierkant) (maximale tussenafstand 

105 mm)

Nylofor panelen, Securifor panelen, Lamellen

1000 1072

1200 1272

1500 1572 Geleidingsportiek: dubbel

 Kast:  360 x 170 mm, met gebogen voorzijde waarvan de deur 180° geopend kan worden

 Geleidingsportiek (buitenzijde): 180 x 80 mm

Slotportiek: dubbbel

       120 x 80 mm (geen toegangscontrole)

       180 x 80 mm (met toegangscontrole)

Kader is bovenaan voorzien van geleidingsrollen voor het perfect binnenglijden in de eindportiek. 

Twee geïntegreerde rolsets zijn voorzien in de onderbalk van poorten > 6m 

voor een perfecte verticale en horizontale geleiding

1700 1772

2000 2072

2400 2472

A  -  hoogte vanaf fundering

B  -  vrije doorgang

C  -  benodigde ruimte

* Afmetingen zijn indicatief en kunnen verschillen naargelang de gekozen uitvoering.

    Bedekkingsprocédé
Bekamatic poorten zijn verzinkt in- en uitwendig in overeenstemming met 
EN 10346 (Z275) en daarna epoxy en polyester gecoat (min. 100 microns)

    Kleuren
Standaard kleur: RAL 6005, RAL 6009 en RAL 9005.
 Andere RAL kleuren op aanvraag.

    CE Markering
Bekamatic poorten zijn CE gemarkeerd in overeenstemming met 
de Europese wetgeving: CPR (Construction Product Regulation) - 
“Verordening Bouwproducten” (EU -  305/2011) en Machine Richtlijn 
2006-42-EC en type getest volgens de voorschriften van de norm EN 
13241-1 voor gebruik in een industriële en commerciële omgeving. 



TYPE MOTOR Gebruik Maximale snelheid Bekamatic SC Robusta SC Robusta SR Egidia SC

100 line
Normaal

(tot 30 cycli/dag)
9 m/min 3-9 m

500 line
Intensief

(tot 60 cycli/dag)
9 m/min - 3-9 m 3-9 m 3-9 m**

1000 line
Intensief

(tot 60 cycli/dag)
9 m/min - 8-12 m 10-14 m 4-9m

6000 line
Zwaar gebruik

(tot 300 cycli/dag)

12 m/min 

(variabele snelheid)
3-12 m - - -

10000 line
Zwaar gebruik

(tot 300 cycli/dag)

18 m/min 

(variabele snelheid)
3-12 m* - - -

OVERZICHT MOTORISATIE SC (VRIJDRAGENDE) SCHUIFPOORTEN

ACCESSOIRES BEKAMATIC SC SCHUIFPOORTEN

Motorisatie
De motorreductor voor de motorisatie is geïntegreerd in de geleidingsportiek. 
Dit type automatisatie garandeert een perfecte werking in de meest extreme 
condities. Een mechanisch vergrendelingssysteem voorkomt dat iemand de 
poort, wanneer deze automatisch is gesloten, nog met de hand kan openen.

Manueel ontkoppelingssysteem
Een manueel ontkoppelingssysteem koppelt de motor los van de poort en laat 
manueel openen en sluiten van de poort toe.

Sturing (E145 of EP 104)
Betafence gebruikt een hoogkwalitatieve besturingseenheid. 
Een controle-eenheid met microprocessor beheert de algemene functies en 
bevat de controlelogica. Een afzonderlijke eenheid bevat de specifi eke functies 
voor toegangscontrole.

EP 104 voor 10000 Line E145 voor 6000 Line

Fotocellen
Fotocellen controleren de doorgang van de poort. Ze zijn geïntegreerd in de 
geleidingsportieken en de eindportiek. Bij activering ervan heropent de poort 
zich meteen volledig. Als optie is ook een verwarmingssysteem voor de foto-
cellen verkrijgbaar.

Veiligheidsdruklijsten
De kop van de poortvleugel is voorzien van een veiligheidsdruklijst. De 
geleidingsportiek van de Bekamatic poort is ook uitgerust met 4 veiligheids-
druklijsten: twee op de kop en twee op de achterkant.
Elk contact met de veiligheidsdruklijsten doet de beweging van de poort 
onmiddellijk stoppen en omkeren. Aan de straatzijde kan één veiligheidsdru-
klijst vervangen worden door een Securifor-paneelafrastering.

Noodstop
De poorten hebben een hoofdschakelaar (geel/rood) om de stroomvoor-zie-
ning te onderbreken.

Toegangscontrole
De toegangscontrole kan aan de specifi eke behoeften van de klant aan-
gepast worden. Verschillende toegangscontrole-accessoires worden op 
verzoek van de klant geïnstalleerd: sleutelschakelaar, RF-afstandsbediening, 
magnetische kaartlezer, codeklavier, videofoon/parlofoon, tijdsregistratie, 
inductielus. Deze voorzieningen worden aangebracht op de geleidings-
portiek, de slotportiek of indien gewenst op een afzonderlijke zuil.

* max. breedte 8 m voor hoogte van 3 m

** 1000 Line aangewezen voor hoogte 2,4 m met breedte 8 & 9 m

Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Guardiar en Hesco 
samenwerkt als leider in perimeter beveiligingssystemen en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.
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