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MOOSDORF Heras Triton type SHT

Delta fritsvævende skydeport 
Heracles HIGH Speed

Fritsvævende 
aluminium
MOOSDORF Heras Delta skydeport er fritsvævende, modulopbygget og 

overvejende udført i stål og aluminium, hvilket medfører lav vægt og 

betyder, at porten i sammenligning med andre skydeporte, har en meget 

let gang, hvilket gør den særdeles attraktiv i manuel udgave.

Benyttes ofte hvor der er krav om rigtig mange port bevægelser. Kan 

leveres som dobbelt port med en portåbning op til 19 meter. Leveres 

som manuel eller elektrisk port. Udfyldningen er enten i design Heracles, 

Atlas, eller Pegasus.

Produktblad

http://www.moosdorf.dk


Spændekonstruktion bjælke
•	 	bjælke:	Profileret	aluminium	205	x	285	

mm
•	 	barduner	2	x	Ø	8	mm
•	 	spændestykke	i	stål, 

galvaniseret	i	h.t.	NEN-EN-ISO	1461

Finish bjælke
•	 	topplade	i	aluminium
•	 afskærmningshætter	i	plastic	

Midterste anløb til dobbelt 
skydeport
•	 	præfabrikeret	fundering	i		 

galvaniseret	stål	i	h.t.	NEN-EN-ISO	1461
•	 anløbsplade	i	aluminium

Føring
•	 	dobbelte	nylonløbehjul	Ø	90	og	 

Ø	70	mm
•	 støvtætte	lejer
•	 	beskyttelseskappe	i	 

aluminium	over	løbehjulene
•	 	hjulsæder	i	aluminium, 

kan	justeres	trinløst	i	højden
•	 	hjulpæle	80	x	60	mm

Vindsikringsanordning
•	 	låseplade	i	stål
•	 	bøjle	i	rustfrit	stål

Topføring
•	 hjul	lejeophængt	i	rustfrit	stål
•	 	holder	til	føringshjul, 

galvaniseret	i	h.t.	NEN-EN-ISO	1461,	 
kan	justeres	trinløst	i	højden

•	 topbjælke	i	aluminium,	95	x	35	mm

Præfabrikeret fundering
•	 	præfabrikeret	fundering	i	 

galvaniseret	stål	i	h.t.	NEN-EN-ISO	1461	
og	beton

•	 samlejern	i	rustfrit	stål
•	 	dobbelte	føringspæle	80	x	60	mm,	 

galvaniserede	i	h.t.	NEN-EN-ISO	1461

Præfabrikeret funderingsanslag
•	 	præfabrikeret	fundering	i	

galvaniseret	stål	i	h.t.	NEN-EN-ISO	
1461	og	beton

•	 samlejern	i	rustfrit	stål
•	 	dobbelte	føringspæle	80	x	60	mm,	 

galvaniserede	i	h.t.	NEN-EN-ISO	
1461

Lukkekonstruktion
•	 	fangplade,	galvaniseret	i	h.t.	NEN-EN	

I				SO	1461	
•	 sikkerhedslås

Præfabrikeret bagløb
•	 	standard	fra	Delta	70/...	
•	 	stolper	80	x	60	mm,	galvaniserede	i	h.t.	

NEN-EN-ISO	1461
•	 	anløbsplade,	galvaniseret	i	h.t.	NEN-EN	

ISO	1461 

Dobbelt anløbsportal, elektrisk
•	 				stolper,	hylster	80	x	60	mm,	
				galvaniserede	i	h.t.	NEN-EN-ISO	1461
•	 	anløbsplade,	galvaniseret	i	h.t.	
				NEN-EN	ISO	1461
•	 fangplade,	galvaniseret	i	h.t.	
					NEN-EN-ISO	1461	 	

Dobbelt anløbsportal, 
manuelt betjent
•	 	stolper,	hylster	80	x	60	mm,	

galvaniserede	i	h.t.	NEN-EN-ISO	
1461

•	 	anløbsplade,	galvaniseret	i	h.t.	
NEN-EN	ISO	14611

•	 	fangplade,	galvaniseret	i	h.t.	
NEN-EN-ISO	1461
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MOOSDORF Heras Triton type SHT

Delta fritsvævende skydeport 
Heracles HIGH Speed Tekniske specifikationer

TeKnISKe SPecIFIKATIOneR

Hovedprofil er i aluminium med dim. 205x285 mm.

Porten leveres med infrarød diktion (fotoceller)

Gennemkørselsbredde på op til 19 meter.

Højde 1.000 - 2.500 mm

Varm galvaniseret iht. DS/ en ISO 1461 som standard

High speed motor HMD230A der er seneste udvikling i strømbesparende motorer

Spændekonstruktion bjælke Føring Topføring Lukkekonstruktion

DimenSioner
Hovedprofil er i aluminium med dim. 205 x 285 mm., 26 mm. varmgalvaniserede 

balustre med en center-til-center afstand på 135 mm. Overlægger, er i profileret 

aluminium i dim 95 x 35 mm. med sakseskinne. Føringshjul i nylon Ø90 og Ø70 mm. 

med støvtætte lejer og beskyttelses kappe over disse. Hjulsæder er i aluminium og 

kan trinløs justeres. 

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. 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 port fløjen 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
3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.500 og 9.500 mm. og som dobbelt udførsel 

med gennemkørselbredde på 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 

16.000, 17.000, 18.000 og 19.000 mm.

højDe
1.000, 1.250, 1.500, 1.800, 2.000, 2.300 og 2500 mm.

PortStolPer
2 stk. ”guide” portaler i dim. 80 x 60 mm. på fodplade samt 1 stk. anløbsportal i dim. 

80 x 60 mm. på fodplade, alt sammen fremstillet iht. en 20219/1+2. Alle portaler 

sættes på beton fundament styrke 16 til frostfri dybde.

montaGe
Porten samles på stedet via patenteret opspændingsværktøj, hvilket også 

indebærer at denne skal repareres på stedet ved eventuel beskadigelse.

korroSionSbeSkyttelSe
Varm galvaniseret iht. DS/ en ISO 1461 som standard

ekStra uDStyr
High speed motor HMD230A der er seneste udvikling i strømbesparende motorer. 

Motor har Soft start og stop, Porten har en åbne/lukkehastighed på 0,5 meter pr. 

sek. Iht. norm en 13241-1. Motoren opfylder alle krav iht. eMc. Motor har certifikat 

nummer 1014.01ce. Motor kræver i fase 230VAc 400A. Motor leveres som 

standard med fjernstyringsmodul med plads til 150 fjernstyringsenheder. 

Fås også i design: Atlas, Pegasus og Athos.

Portfløj og portaler 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 og vindsikring.

Port kan monteres med strømtråde, kodetastatur, brikodelæser, stregkodelæser, 

bizz-styring, sløjfeinduktion, årsur der åbner/lukker porten på bestemte tider/

bestemte dage.
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