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Toegangscontrole
Egidia SC schuifpoorten zijn “basic vrijdragende schuifpoorten”, voor 

industriële en residentiële omgevingen.

Egidia® SC  
schuifpoort 

TROEVEN

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

LOW HIGH



Mogelijke uitvoeringen
• Manueel
• Motoriseerbaar: gemonteerde tandheugel + basisplaat om later de 

kabels door te trekken
• Geautomatiseerd: met externe motor, alle nodige veiligheids- en 

bedieningselementen 

Opties
• Nylofor 3D paneelvullingen

ASSORTIMENT & TECHNISCHE KENMERKEN EGIDIA SC SCHUIFPOORTEN

Commerciële breedte 4000
mm

5000
mm

6000
mm

7000
mm

8000
mm

9000
mm

Vrije doorgang (B) * 3750 4750 5750 6750 7750 8750

Benodigde ruimte (C) * 9550 11850 14150 16550 18550 21150

Nominale 

hoogte

mm

Hoogte vanaf 

fundering 

mm (A) *

Afmeting onderbalk: 200 x 100 x 5 mm + 80 x 60 x 2 mm (gelast) 

Kader:  60 x 60 mm

Poortvullingen: spijlen 20 x 20 mm, Nylofor 3D 

Geleidingsportiek: enkel, 120 x 80 mm 

Slotportiek: dubbel, 80 x 80 mm

1500 1600

1700 1800

2000 2100

2200 2300

2400** 2500

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

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

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

** Voor poorten met polyester coating en een hoogte van 2,4 m wordt de vleugel opgesplitst in twee stukken (2 m + 0,4 m)



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

100 line
Normaal 

(tot 30 cycli/dag)
9 m/min 3-6 m 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 - - 10-14 m -

5000 line
Zwaar gebruik 

(tot 300 cycli/dag)

9 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 vergren-
delingssysteem 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  
Betafence gebruikt een hoogkwalitatieve besturingseenheid.  
Een controle-eenheid met microprocessor beheert de algemene functies en 
bevat de controlelogica. Een afzonderlijke eenheid bevat de specifieke functies 
voor toegangscontrole. 

 
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 veiligheids-
druklijst vervangen worden door een Securifor-paneelafrastering.
 
Noodstop
De poorten hebben een hoofdschakelaar (geel/rood) om de stroomvoor-
ziening te onderbreken.
 
Toegangscontrole
De toegangscontrole kan aan de specifieke 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
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