
Productdetail

Beveiligingsniveau FunctionaliteitenToepassingen

Toegangscontrole
De Faldivia speed folding gate is een snelsluitende poort zonder geleiding 
die specifieke zones snel weer afsluit. Het is een uiterst degelijke en 
snelle oplossing.

TROEVEN

Snel en veilig
De Faldivia speed folding gate opent en sluit met een instelbare snelheid van ca. 1 meter 
per seconde. Standaard openen de poortvleugels naar binnen. De gesloten poort wordt 
dichtgehouden met een elektromagnetisch slot. Daarom is deze poort bijzonder geschikt 
voor toegangen met hoge eisen op vlak van beveiliging. De snelsluitende vouwpoort 
is uitgerust met hoogwaardige veiligheidstechnologie: bij een hindernis stopt de poort 
automatisch. De massieve smeerbare scharnieren staan garant voor een duurzame en 
veilige werking. 

Doordachte constructie
Bij de geopende poort bevinden de vleugels zich achter de palen zodat ze beschermd zijn 
tegen beschadiging door langsrijdende voertuigen. Hierdoor wordt ook de doorgangsbreedte 
maximaal benut. De krachtige poortaandrijving met roestvrijstalen afdekking bevindt 
zich bovenop de paal. De smart bediening biedt tal van programmeermogelijkheden en 
mogelijkheden op vlak van extra toegangscontrole.

Lange levensduur
De poortvleugels zijn standaard uitgevoerd in Aluminium. De vleugels kunnen ook uitgevoerd 
worden in vuurverzinkt staal, tot maximum 6 m doorgangsbreedte. De palen zijn vuurverzinkt 
(volgens EN ISO 1461). 

Faldivia® speed 
folding gate (trackless)
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Technische details

• Wormwielmotor met holle 
bus, gegoten behuizing.

• Overbrenging d.m.v. hoog-
waardige olie, waardoor 
werking bij zeer lage
temperaturen mogelijk is.

• Aandrijfvermogen: 0,3 kW.  

• De geleidingsarmen zijn 
vervaardigd uit stalen buizen 
en bevestigd aan kogellagers. 

• De geleidingsarmen zijn 
verzinkt en polyester ge-
plastifi ceerd. Elke RAL kleur is 
mogelijk. 

• Elektrische kast 
uitgerust met sturing en 
frequentieomvormer. 

• Mogelijkheid om extra 
toegangscontrole-elementen 
aan te sluiten op de sturing, 
zoals een inductielus. 
  

• Poortvleugelbreedte 
tot 12.000 mm

• Hoogte tot 2 m 40 
Andere afmetingen: 
op aanvraag. 

• Verzinkte en geplastifi ceerde
palen, sectie 160x160 mm 
of 200x200 mm vanaf 7 m 
doorgangsbreedte.

• Scharnier gerold en gefreesd
uit één enkel stuk, ontworpen
voor zware poortvleugels
en intensief gebruik. 

• Mogelijkheid om de rotatie-as
te smeren, wat zorgt voor stille
werking. 

• Massieve constructie, verzinkte 
uitvoering en dubbele kogellagers 
zorgen voor probleemloze 
werking bij zware belasting.

• Verstevigingsribben tussen paal 
en voetplaat.

• Gegoten scharnierbehuizing 
met dubbele lagers, bestand 
tegen belasting tot 400 kg.

• Geïntegreerd smeersysteem 
zorgt voor betrouwbaarheid 
en een stille werking in alle 
omstandigheden. 

• Massieve constructie

• Elektromagnetisch slot met 
maximale druk van 
750 kg bij sluiting, houdt 
poort ook in gesloten stand. 

• Geen bewegende 
mechanische onderdelen. 

• Automatische poort met 
waarschuwingslamp, 
druklijsten en fotocellen. 

• Vleugel in geanodiseerd 
aluminium (4-12 m breedte), 
optioneel polyester gecoat in 
RAL kleur. 

• Vleugel in verzinkt staal 
(4-6 m breedte), optioneel 
polyester gecoat in RAL kleur. 

• Poortvleugel invulling: 
vierkante spijlen 25x25 mm 
of 30x30 mm

• Poortkader tot 80x60 
mm, 100 x 100 vanaf 
doorgangsbreedte 10 m

Standaard stalen poorten, de stalen onderdelen zijn beschermd tegen corrosie door thermische verzinking in overeenstemming met EN ISO1461.
De poort is CE en TÜV gecertifi ceerd. 

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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