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

Omdat geen enkele poort hetzelfde is
hebben wij een uitgebreid assortiment van
draaipoort openers.
Draaipoorten zijn in verschillende lengtes,
hoogtes en uitvoeringen bij ons verkrijgbaar.
Zo kunnen wij aan al uw wensen voldoen met
diverse poortopeners.
Uit
Uiteraard zijn al onze draaipoortopeners
uit
uitgebreid getest en CE gekeurd.
Zo is uw opener buitengewoon veilig.
De draaipoortopeners zijn verkrijgbaar in
div
diverse soorten en met verschillende duw- en
tre
trekkrachten. Zo kan elke draaipoort met de
jui
juiste opener worden gekoppeld en weet u
zek
zeker dat de draaipoort in elke situatie opent
off sluit wanneer u dat wilt.
De draaipoorten worden uitgevoerd volgens
de benodigde voertuigbeveiligingen en
volgens de meest recente veiligheidsnormen
geplaatst.
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Technische specificaties
Sommer Twist 350 lijn poortopener
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>
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>
>

230V voedingsspanning.
24V motorspanning.
Maximaal poortvleugelgewicht 700 kg.
Maximale vleugellengte 4 meter.
Draaisnelheid (afhankelijk van poortgrootte): 0,18 cm/sec.
Elektrische eindschakelaars.

Comunello Condor 500S knik-arm poortopener
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>

230V voedingsspanning.
24V motorspanning.
Maximaal poortvleugelgewicht 500 kg.
Maximale vleugellengte 2,5 meter.
Draaisnelheid (afhankelijk van poortgrootte): 0,15-0,45 cm/sec.
Elektrische eindschakelaars.

Comunello Eagle ondergrondse poortopener
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230V voedingsspanning.
24V motorspanning.
Maximaal poortvleugelgewicht 600 kg.
Maximale vleugellengte 3,5 meter.
Draaisnelheid (afhankelijk van poortgrootte): 0,10-0,35 cm/sec.
Mechanische eindschakelaars.
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Sterke lijnmotoren met elektrische eindschakelaars.
Slimme besturing: de motorkracht wordt continu gemonitord voor soepele werking.
Los te plaatsen in besturingskast.
Toepasbaar op vele poorten.

Comunello Condor 500S
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Bollars

Draaipoort opener met knik-arm stelsel, sterke motor voor snelle bediening.
Opener zeer geschikt voor kleinere plaatsingsruimte door keuze uit meerdere typen armen.
Solide stalen behuizing.
Los te plaatsen besturing in kunststof behuizing.
Geschikt voor montage aan stalen of gemetselde kolommen.

Comunello Eagle
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Ondergrondse poortopener met mechanische eindafslagen.
Thermisch verzinkte grondbakken voor lange levensduur.
Motor met encoder: zeer precieze afstelling mogelijk.
24V motor, zeer sterk en veilig voor buitengebruik.
Los te plaatsen besturingskast met kunststof behuizing.
Bijna onzichtbare toepassing door plaatsing in de grond.

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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