Egidia® SC
schuifpoort

Toegangscontrole

Productdetail

TROEVEN

Egidia SC schuifpoorten zijn “basic vrijdragende schuifpoorten”, voor
industriële en residentiële omgevingen.

Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
Egidia schuifpoorten zijn ontwikkeld met aandacht voor een attractieve prijszetting.
Voorgemonteerd
De Egidia schuifpoorten zijn voorgemonteerd en eenvoudig te installeren.
Eenvoudig en betrouwbaar concept
Het universele design van de Egidia schuifpoorten is combineerbaar met elk type omheining.
De tussenafstand van de spijlen bedraagt 110mm. Twee wielsets met polyamide wielen zijn
voorzien in elke onderbalk.

Toepassingen

Beveiligingsniveau

LOW

HIGH

Functionaliteiten

Mogelijke uitvoeringen
Manueel (voorzien van een Locinox sleutelslot)
Motoriseerbaar: gemonteerde tandheugel + basisplaat om later de
kabels door te trekken
•
Geautomatiseerd: met externe motor, alle nodige veiligheids- en
bedieningselementen. Twee types motorisaties worden aangeboden:
500 Line & 1000 Line

Bedekkingsprocédé
Egidia schuifpoorten zijn verzinkt & PES gecoat. Eveneens beschikbaar in
vuurverzinkte uitvoering.

Opties
Nylofor 3D paneelvullingen (de panelen worden vastgeschroefd op
het poortkader) tot max. 2 m

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

•
•

•

Kleuren
Standaard kleuren zijn RAL 6005, RAL 6009, RAL 9010, RAL 7030,
RAL 7016 en 9005. Eveneens beschikbaar in vuurverzinkte uitvoering.

ASSORTIMENT & TECHNISCHE KENMERKEN EGIDIA SC SCHUIFPOORTEN
Commerciële breedte

4000
mm

5000
mm

Vrije doorgang (B) *

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Benodigde ruimte (C) *

9600

11900

14200

16600

18900

21200

Nominale

Hoogte vanaf

hoogte

fundering

mm

mm (A) *

1000

1067

Poortvullingen: spijlen 20 x 20 mm, Nylofor 3D

1200

1267

Geleidingsportiek: enkel, 120 x 80 mm

1500

1567

Slotportiek: dubbel, 80 x 80 mm

1700

1765

2000

2067

2400

2467

6000
mm

7000
mm

8000
mm

9000
mm

Afmeting onderbalk: 120 x 100 x 5 mm + 80 x 60 x 2 mm (gelast)
Kader: 60 x 60 mm

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

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.

