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MOOSDORF Heras Argos SHAS

Argos fritsvævende skydeport

Fleksibilitet 
og sikkerhed
MOOSDORF Heras Argos skydeport kombinerer optimal 

fleksibilitet og sikkerhed udført i aluminium af høj kvalitet. 

Portens snævre maskebredde gør porten svær at overklatre. 

Argos leveres færdigmonteret og kommer som standard med en 

korrosionsbeskyttet overflade.
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MOOSDORF Heras Argos SHAS

Argos fritsvævende skydeport
Tekniske specifikationer

TekniSke SPeciFikATiOneR

Aluminium, udfyldning i stålmåtte med en maskestørrelse på 50 x 200 mm.

Varm galvaniseret iht. DS/ en iSO 1461 som standard

Lukkehastighed på 0.18 meter pr. sek.

Højde 1.800 og 2.000 mm.

Gennemkørselsbredde: 6.000 og 7.000 mm.

DimenSioner
Hovedprofil er i aluminium, udfyldning i stålmåtte med en maskestørrelse på 

50 x 200 mm. Der er monteret sakseskinne øverst til hindring af overklatring.

motor
Motor opfylder samtlige eU krav iht. eMc og er godkendt iht. en 13241-1. 

Der er monteret motor i pulverlakeret motorhus med indbygget varmelegeme. 

Motor er frekvensstyret og kan udkobles manuelt i forbindelse med eventuel 

strømsvigt (brandsikkerhed). Motor er udstyret med elektromagnetisk bremse og 

frikoblingsanordning. Motoren har en lukkehastighed på 0.18 meter pr. sek. Porten 

monteres med 3 stk. sikkerheds/klemlister, en på portfløjen og 1 stk. på hver 

portgalge. Der er indbygget 24V styring. Porten leveres med 1 stk. fjernbetjening. 

Port er forberedt til ekstern ADk.

SikkerheDSuDStyr
Portens sikkerhedsudstyr er iht. norm en12453. Porten er ce godkendt. Porten 

monteres med 3 stk. sikkerheds/klemlister, en på portfløjen og 1 stk. på hver 

portgalge. Porten leveres med infrarød diktion (fotoceller) som yderligere sikkerhed. 

Der monteres lys på en af portgalgerne som blinker når porten åbnes.

GennemkørSelSbreDDe
6.000 og 7.000 mm.

højDe
1.800 og 2.000 mm.

Port StolPe
1 stk. ”guideportaler” på fodplade monteret på færdigstøbt betonfundament, samt 

1 stk. anløbs portal på fodplade monteret på færdigstøbt betonfundament, alt 

sammen fremstillet iht. en 20219/1+2. Til permanent brug sættes denne port på 

betonfundament styrke 16 til frostfri dybde.

montaGe
Porten leveres færdigsamlet som ”plug and play”.

korroSionSbeSkyttelSe
Varmgalvaniseret iht. DS/ en iSO 1461 som standard.

ekStra uDStyr
Portfløj og portal kan pulverlakeres iht. en 5254 hvor varmgalvaniseringen er 

tilpasset pulverlakering. Standard Ral farver er: Mosgrøn 6005, olivengrøn 6009, 

gul 6014, antracit 7016, grå 7030, sort 9005, hvid 9010. Der kan yderligere 

pulverlakeres i alle andre ral farver.

kan også leveres i manuel udførsel med låsekasse.

kodetastatur, brikodelæser, stregkodelæser, bizz-styring, sløjfeinduktion, årsur der 

åbner/lukker porten på bestemte tider/bestemte dage.
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