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Beveiligingsniveau FunctionaliteitenToepassingen

Toegangscontrole
Egidia SC  Essential schuifpoorten bieden een uitstekende prijs-

kwaliteitverhouding en  zijn ontworpen voor frequent gebruik in residentiële 

omgeving en openbare zones.

TROEVEN

Ruime keuze
Egidia SC Essential poorten zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes, van 0,8 m tot 2 m, en 
breedtes, van 3 tot 5 m (per 0,5 m).

Prijs-kwaliteit
Egidia SC vrijdragende schuifpoorten zijn ontworpen om een uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding te bieden. 

Compleet systeem
De vrijdragende schuifpoort kan makkelijk worden gecombineerd met Egidia 2D-E draaipoorten 
en het Betafence afrasteringsysteem Nylofor 2DS/2D.

Egidia® SC Essential 
schuifpoorten  
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Poortvleugel

• Onderbalk: 75 x 65 mm (vastgeschroefd aan het vleugelkader)
• Kader: 60 x 40 mm
• Twee rollersets met polyamide wielen zijn voorzien voor elke poort
• Locinox slot met sleutel (standaard voorzien voor manuele poorten)
• Gelast kader
• Geïntegreerd spansysteem

Varianten van Egidia SC Essential schuifpoorten

• Manuele poort: onze poort werd ontworpen voor manuele bediening en is 
uitgerust met een Locinox sleutelslot. 

• Motoriseerbare poort: onze poort werd ontworpen met het oog op de latere 
installatie van een externe motor. Een tandheugel is gemonteerd op de 
onderbalk van het kader en controlegaten zijn  voorzien om nadien de kabels 
door te trekken.

• Gemotoriseerde poort (volautomatisch): dankzij onze exclusieve 
samenwerking met FAAC kunnen we u een poort aanbieden die reeds in de 
fabriek uitgerust werd met een externe motor en alle nodige veiligheids- en 
bedieningsitems. De poort wordt volledig voorbedraad geleverd, klaar voor 
gebruik.

Kleuren

Standard kleuren zijn RAL 6005 en Antraciet RAL 7016.
Andere RAL-kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Coatingprocedé

Egidia SC Essential schuifpoorten zijn verzinkt en polyester geplastifi ceerd.

CE-markering

Egidia SC schuifpoorten zijn CE-gemarkeerd overeenkomstig 
de Europese regelgeving: Bouwproductenverordening (BPV) 
(EU-305/2011). Ze zijn typegetest volgens de Europese norm EN 
13241:2003 + A2:2016 voor industriële en commerciële 
poorten, garagedeuren en -poorten.

Gemotoriseerde  Egidia SC Essential schuifpoorten

Egidia SC Essential gemotoriseerde vrijdragende schuifpoorten zijn 
verkrijgbaar in een volautomatische versie. De volautomatische versie bevat 
de FAAC motor en de bedieningseenheid daarvan. Ze omvat eveneens:

3 veiligheidsdruklijsten (actief): contact met de veiligheidsdruklijsten keert 
automatisch de beweging van de poort om. De vleugel stopt na 2 seconden.

Fotocellen: de doorgang van de poort wordt bewaakt door 1 paar fotocellen 
terwijl ze sluit. Activering ervan keert automatisch de beweging van de poort om.

Afstandsbediening: de poort wordt geleverd met één afstandsbediening 
met 2 kanalen. Bijkomende afstandsbedieningen zijn mogelijk; het systeem 
accepteert tot 128 afstandsbedieningen.

Waarschuwingslamp: om te laten zien dat de poort aan het openen of sluiten is.

FAAC-motor specifi caties

• Voedingsspanning: 230 V AC • Snelheid van de poort: 9 meter/min.
• Type: 746 ER: 400 W • Magnetische eindschakelaars

Makkelijk te installeren

Al onze Egidia SC Essential schuifpoorten zijn volledig voorbedraad en klaar 
om snel door vakmensen geïnstalleerd te worden. De tandheugel wordt 
geïnstalleerd op de onderbalk. De motor wordt op een afzonderlijke plaat aan 
de geleidingsportiek gemonteerd. In geval van een stroompanne kan de motor 
losgekoppeld worden om manuele opening toe te laten.

GEAUTOMATISEERDE EGIDIA SC ESSENTIAL SCHUIFPOORT - 
TECHNISCHE GEGEVENS

Type Egidia SC Essential Automatisch

Motor FAAC 746 ER16

Besturingspaneel 780D

Plug-in ontvanger 868 MHz

Aantal afstandsbedieningen 1

Fotocellen XP20W

Aantal fotocellen 1 paar

Hoogte van de fotocellen 600 mm

Waarschuwingslicht FAAC - XLED 24/230V (oranje)

Veiligheidsdruklijsten Actief (ASO)

Aantal/type veiligheidsdruklijsten op geleidingsportiek 2 stuks ASO model SENTIR 65ST

Veiligheidsdruklijsten op vleugel vooraan ASO model SENTIR 65ST

Transmissiesysteem JCM RADIOBAND

ASSORTIMENT & TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Commerciële breedte 3000 mm 3500 mm 4000 mm 4500 mm 5000 mm

Vrije doorgang [mm] (B) 3050 3550 4050 4550 4950

Totaal benodigde ruimte [mm] (C) 7569 8569 9769 10869 11969

Nominale hoogte [mm] Reële hoogte vanaf fundering [mm] (A)

Afm. Onderbalk: 75 x 65 mm

Kader: 60 x 40 mm

Vleugelvulling: Nylofor 2DS

Enkele geleidingsportiek: 80 x 80 mm

Enkele slotportiek: 80 x 80 mm

800 876

1000 1076

1200 1276

1400 1476

1500 1576

1600 1676

1700 1776

1800 1876

2000 2076

Twee rollersets met polyamide wielen zijn voorzien voor elke poort
Locinox slot met sleutel (standaard voorzien voor manuele poorten)

Varianten van Egidia SC Essential schuifpoorten

rollerset
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