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HoriZen Dubbele Draaipoort

ONDERDEEL AANTAL
1 SLOTVLEUGEL 1
2 GRENDELVLEUGEL 1
3 SCHARNIERPAAL 2
4 KRUKKEN, AFDEKPLAAT 1 set
5 SCHARNIEREN 4
6 SLOTAANSLAG 1 
7 CYLINDER 1
8 SLOT 1
9 BOUT M4 4
10 BOUT M5 1
11 BOUT M6 2
12 GRONDGRENDEL 1
13 AFDEKDOPJES 2



HoriZen®

HoriZen Dubbele Draaipoort - Afmetingen 

Opmerking: bovenstaande tekening toont een poort die rechts naar binnen opendraait.
Om een andere openingsrichting te bekomen, kunnen de slotaanslag, de vleugels en palen 
gewijzigd worden

HoriZen® Dubbele Draaipoort

Vleugelbreedte (W) [mm] FP [mm] (vrije 
doorgang)

CC [mm] 
center/center

TW [mm] 
(overmeten)

W1 (vleugelbreedte)< 1500 mm 
& W2 (vleugelbreedte) < 1500 mm W1 + W2 + 70 mm W1 + W2 + 170 mm W1 + W2 + 270 mm

W1(vleugelbreedte) of W2 
(vleugelbreedte) ≥ 1500 mm

W1 + W2 + 70 mm W1 + W2 + 190 mm W1 + W2 + 310 mm



HoriZen®

 Betonner de poortpalen in lijn met de afmetingen 
in de tabel op de vorige pagina. Zorg dat de 
materialen gedurende stockage beschermd zijn 
tegen regen, sneeuw en direct zonlicht om 
buitensporige temperatuurschommelingen van 
het materiaal te voorkomen.

 Monteer de slotaanslag op de grendelvleugel 

Montage

5

 Monteer de scharnieren op de palen en 
poortvleugels en verbind ze met elkaar

Slotaanslag monteren 

Scharnieren monteren



HoriZen®

 Monteer het slot in de slotvleugel 

Montage

6

 Monteer de 
grondgrendel/grondgrendelhouder op de  
grendelvleugel 

Slot monteren

Grondgrendel monteren



HoriZen®

 De poortvleugels moeten perfect waterpas 
gemonteerd worden

Montage

7

Poortvleugels monteren



HoriZen®

Waarschuwingen voor installatie en 
gebruiker

 Controleer na het uitpakken of de poort 
intact is. In geval van twijfel de poort niet 
installeren en gebruiken en gekwalificeerd 
personeel raadplegen. De verpakking 
bestaat uit plastic zakken, piepschuim, 
nagels enz. en moet daarom buiten het 
bereik worden gehouden van kinderen, 
omdat ze gevaar kunnen opleveren.

 De poort mag alleen worden gebruikt voor 
doeleinden die zijn bepaald door de 
fabrikant. Elk ander gebruik moet als 
ongeschikt en dus gevaarlijk worden 
beschouwd. De fabrikant stelt zich niet 
aansprakelijk voor schade ten gevolge van 
onprofessioneel, onjuist of onredelijk 
gebruik.

 Neem in geval van schade en/of onjuist 
gebruik van de poort contact op met de 
fabrikant of een erkende dienst omde nodige 
herstellingen uit te voeren.

Algemene waarschuwingen 

8

Belangrijke opmerkingen 

 Zorg dat lichaamsdelen en kleding niet in 
de scharnieren geklemd raken.

 Denk eraan dat de poort onderhevig kan 
zijn aan grote krachten (bijv. wind), wat 
gevaarlijke situaties kan opleveren. Houd 
een veilige afstand tot de poort wanneer 
deze beweegt.

 Laat kinderen niet spelen binnen het 
bewegingsbereid van de poort, zelfs niet 
wanneer deze gesloten is.

 Zorg dat het midden- en/of de zij-
vergrendeling in de betreffende 
grondgrendelhouder of aanslag zit 
wanneer de poort resp. opent en 
dichtgaat.

 Zorg dat het slot correct is gemonteerd 
en functioneert en dat de gesloten poort 
goed afgesloten is.

 Zorg dat degene die de poort opent of 
sluit deze correct vasthoudt en bij de 
hele beweging begeleidt.

 Breng alle gebruikers op de hoogte van 
deze voorzorgsmaatregelen. U kunt 
deze informatie ophangen op een 
geschikte plek.

 Het is essentieel om de instructies van 
de fabrikant op te volgen om een 
correcte installatie en werking te 
garanderen.

Onderhoud

 De werking van het slot moet ten minste elke 
twee maanden worden gecontroleerd.

 De poort heeft geen smeerpunten of 
onderdelen waarvan het smeermiddel moet 
worden vervangen.

 Gebruik bij reparatie uitsluitend originele 
onderdelen.

 Beschadigde coating mag alleen door een 
erkende dienst worden hersteld, met 
specifieke verf.



betafence.be/nl/contact-betafence

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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