
Denne foldeport byder på en ideel kombination af 
adgangskontrol, sikkerhed, hastighed og driftsmæssige 
pålidelighed til steder med hyppig gennemkørsel, hvor der er 
behov for adgangskontrol.

sGate uden spor er ideelt til lokaliteter, hvor: 
• Ubegrænset højde er vigtig 
• Hvor vejen er uegnet til et spor (fx pga. sand, sten, affald,  

der blokerer sporet)
• Porten skal integreres med en eksisterende hegnslinje 
• Åbningshastighed og optimal sikkerhed er væsentlige faktorer

Porten fås i en lang række bredder enkelt- eller dobbeltfløjet, og 
porten kan skræddersys, så den passer perfekt til din lokation. 
Holdbare og vedligeholdelsesmæssige komponenter sikrer 
kvalitet og kontinuitet. Alle overflader er ekstremt robuste med 
galvaniseret og dobbelt pulverlakeret finish i høj kvalitet i et 
bredt udvalg af farver. For at sikre en absolut glat overflade og 

et fremragende samlet udseende er hver sGate behandlet med 
en epoxyprimer + pulverbelægning i henhold til EN 5254. 
Andrivning (med nødudløsning) er indbygget i begge søjler og 
er tilgængeligt gennem aflåselige serviceluger. Den dobbelte 
drivaksel giver optimal kraftfordeling af motor til portplade. 

De 2 sæt fotoceller garanterer sikre bevægelser, hvor hvert sæt 
har sin egen kanal for at forhindre interferens. Særlige sikker-
hedslister forhindrer knusning ved sammenføjningspunkter.

•  Hurtig og pålidelig åbne-/lukkesekvens
•  Intergreres perfekt med hegnslinjen
•  Jævne bevægelser med lavt slid
•  Nemt at integrere med sikkerhedsfunktioner
•  Robust stålramme med mulighed for flere farver  

og fyldning

Indgangskontrol / Højhastighedsport

Eksperter i perimetersikring



Tegninger  (dimensioner i mm)

Materiale Ramme og udfyldning: stål
Hængsler: rustfrit stål

Farve
(andre farver efter anmodning)

RAL 6005 (mosgrøn)
RAL 6009 (grangrøn)
RAL 7016 (antracit)
RAL 9005 (sort)

Overfladebehandling
Galvaniseret (varmeforzinkning) med en 
epoxyprimer og  pulverlakering (160 μm 
tyk; 80 buchholz hårdhed)

Udfyldning

• Lodrette firkantede søjler:  
  - 25 x 25 mm (standard) 
  - 30 x 30 mm (valgmulighed)
• Runde, lodrette søjler:
  - 26 mm (valgmulighed)
• Svejset net (valgmulighed)
• Perforeret plade (valgmulighed)
• Glas (valgmulighed)

Drivmotorer Elmotor (230 VAC, 16 A) indbygget i 
søjlerne 

Åbne-/lukkehastighed 1 m/sec

Søjleprofil
220 x 220 mm i op til 6 m bredder
* 300 x 300 mm i 6 til 8 m bredder
Enkeltblad sGate: altid 300 x 300 mm

Rammeprofil 60 x 60 mm

Certifikater
• Certifikater (CE)
• Ydeevnedeklaration (DoP) 

• Byggevareforordning (305/2011) 
• EN 13241 
• EN 12424 (Vindklasse 2/3)

• Overensstemmelseserklæring (DoC) 
• Maskindirektivet (2006/42/EC) 
• EN 13241 
• EMC-direktivet (2014/30/EU)

Foreslået tilbehør
• Advarselslamper indvendigt og/eller udvendigt
• Ekstra detektionssløjfer for køretøjer
• Ekstra fotoceller
• Blinkende advarselslampe, når portpladen er i bevægelse
• Advarselssirene, når portpladen er i bevægelse
• Center catch (standard inkluderet i bredder fra 6 til 8 m)

Vindklasse 2 / 3

B=

C=

A

A
+2

42
60

0

Dobbeltblad sGate 

C=

A
 +

24
2 

60
0

B

A

Enkeltblad sGate 

Tekniske specifikationer  
Type Højder (A) Åben 
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Stangudfyldning Pallas- / Zenith (Perfo) (Fuld) pladeudfyldning
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