MOOSDORF ZABAG Foldeporte

MAPO Quick Fold Gate

Produktblad

Hurtig adgang,
effektiv sikring
Adgangsløsning for dem, der ønsker at beskytte sig mod uautoriseret
adgang - uden at forsinke eksisterende trafik unødigt.
Med en hastighed på 1 meter per sekund opnår foldeporten MAPO
Quickfoldgate (MAPO QFG) åbnings- og lukketider der modsvarer bomme
og High Speed skydeporte.
MAPO QFG overbeviser ikke kun med sin høje funktionalitet og
effektivitet. Den kan på grund af sin pladsbesparende design også
anvendes i indkørsler, hvor pladsforholdene er begrænsede.
Tre betjeningsmuligheder er til rådighed: Et innovativt sporløst system
der fungerer pålideligt uden øvre eller nedre guidespor (fritsvævende),
guidespor i vejbanen eller overliggende guidespor.
Dobbeltfoldeporten Type MAPO QFG kan klare åbninger på op til 14 m og
højde på op til 5 m.
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MOOSDORF ZABAG Foldeporte

MAPO Quick Fold Gate

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer
Gennemkørselsbredde op til 14 m (2 fløjet) og 7 m (1 fløjet)
Højde op til 5 m
Åbne - / lukkehastighed op til 1 m/s.

Dimensioner

Korrosionsbeskyttelse

Portfløjene er vridningsfri fuldsvejste og statisk beregnet iht. DIN Norm 1055.

Alt udvendigt metal er varmgalvaniseret (NEM ISO 1461) og kan pulverlakeres.

Udfyldning i firkantrør RR 30/20 mm med en afstand på 120 mm.

Port stolper

Sikkerhed
Nødstop monteret udvendigt og indvendigt på portstolpe. Sikkerhedslister på alle

Portstolper er udført i RR 400/200/8mm med fodplade til fastgørelse på

bevægelige dele iht. DIN norm 12 453. 2 sæt fotoceller indbygget i portstolper

statisk beregnet fundament. Portstolper er med integreret styringshus, der er

øverst og nederst for yderligere sikkerhed. 1 sæt fotoceller monteret på 2 separate

regnbeskyttet og aflåseligt. Begge portstolper har universalskinner til montering

stolper bag portfløjenes åbningsradius.

af hegn.

Farver

Styring / motor

Standard RAL farver eller specialfarver

Portene er elektrisk drevet via kraftige 400 V, 50 Hz Daab motorer type MK1H
fremstillet til 100 % drift iht. ED klasse 1. Synkronstyret og med kraftige

Ekstra udstyr

knækledsarme med Quick release. 2 stk. frekvensomformere med indbygget Soft-

Alle typer ADK, trykknaptastatur, kortlæser eller proximity læser, GSM styring,

Start + Soft-Stop. Separat motorstyringshus med komfortstyring EP 103/2 med 2

timer til åbning/lukning på bestemte dage/tider, nøgle kontakt, samtaleanlæg eller

stk. frie programmerbare indgange.

videokommunikation

Driftsoversigt via diagnose display med eventuelle fejlmeldinger.
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