Poortopeners
Elektrische schuifpoortopener
Tegenwoordig worden steeds meer toepassingen geautomatiseerd om ons leven
makkelijker te maken. Is uw terrein afgesloten met een schuifpoort en moet u deze
met de hand bedienen? Dan gaat er toch niets boven het gemak en natuurlijk de
veiligheid van een elektrische schuifpoortopener? Uw toegang is altijd afgesloten en u
kunt de poort bedienen vanuit huis met een intercom of vanuit de auto met bijvoorbeeld een handzender. Gemak dient de mens.
men

Omdat geen enkele schuifpoort hetzelfde is
hebben wij een uitgebreid assortiment van
schuifpoortopeners.
Schuifpoorten zijn in verschillende lengtes,
hoogtes en uitvoeringen bij ons verkrijgbaar.
Zo kunnen wij aa
aan al uw wensen voldoen met
diverse schuifpoo
schuifpoortopeners.
Uiteraard zijn al onze
o
schuifpoortopeners
uitgebreid getest en CE gekeurd. Zo is uw
poortopener buitengewoon
buit
veilig.
De schuifpoortop
schuifpoortopeners zijn verkrijgbaar in
diverse beweging
bewegingssnelheden en verschillende
duw- en trekkrac
trekkrachten, zodat elke schuifpoort
met de juiste motor
mot kan worden gekoppeld.
Zo weet u zeker d
dat de schuifpoort in elke
situatie opent of ssluit wanneer u wilt.
Elektrische schuifpoorten worden uitgevoerd
met alle benodigde persoons- en voertuigbeveiligingen en volgens de meest recente
veiligheidsnormen geplaatst.
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Technische specificaties
Roger BG30/1800/HS
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230V voedingsspanning.
36V motorspanning, borstel loze overbrenging.
Maximaal poortgewicht 1800 kg.
Snelle schuifsnelheid: 0,30 cm/sec.
Geen eindschakelaars.

230V voedingsspanning.
230V motorspanning.
Maximaal poortgewicht 1500 kg, koppel 30 Nm.
Schuifsnelheid: 0,15 cm/sec.
Inwendige eindschakelaars.

Roger BG30/1504/HS
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230V voedingsspanning.
36V motorspanning, borstel loze overbrenging.
Maximaal poortgewicht 1800 kg.
Extreem snelle schuifsnelheid: 0,44 cm/sec.
Magnetische eindschakelaars.

230V voedingsspanning.
230V motorspanning.
Maximaal poortgewicht 2000 kg, koppel 45 Nm.
Schuifsnelheid: 0,23 cm/sec.
Inwendige eindschakelaars.

Roger BG30/1800/HS

Roger BG30/1800/HS

> Snelle schuifpoortopener zonder eindschakelaar,
inwendige encoder zorgt voor de juiste opening en sluiting.
> Vele aansluitmogelijkheden voor diverse vormen toegangscontrole.
> Weinig slijtage en motorgeluid door borstel loze 36V poortmotor.

Roger BG30/1504/HS

Roger BG30/1504/HS

> Zeer snelle schuifpoortopener met magnetische eindschakelaar.
> 36V borstel loze motor, weinig geluid en slijtage.
> Toepasbaar op situaties waar de poort snel geopend moet zijn,
44 cm/sec loopsnelheid!
> Compacte, complete schuifpoortopener.

Tousek Pull T15
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Bollars

Sterke schuifpoortopener met ingebouwde eindschakelaars.
Overzichtelijk verlicht display voor instellen en status-indicatie.
Zeer krachtige schuifpoortmotor, geschikt voor vele poorten.
Moderne kast, past in elke situatie.

TTousekk P
Pull
ll TT15

Tousek TPS-20

Tousek TPS-20

> Zeer sterke schuifpoortopener met ingebouwde eindschakelaars
in een luxe stalen behuizing.
> Overzichtelijk verlicht display voor instellen en status-indicatie.
Veel extra ruimte voor randapparatuur.
> Zeer krachtige schuifpoortopener, zeer geschikt voor de grootste poorten.
> Te monteren op een betonfundering.

Prijs op aanvraag > 0515 443 973
Het montageteam van Buitenbeveiliging Nederland zorgt dat alle producten gebruiksklaar worden opgeleverd.
Zo heeft u geen zorgen en weet u zeker dat alles na installatie goed werkt.
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