
Europas billigste skydeport

Argos
Argos er Europas billigste elektrisk drevne  
aluminiums-skydeporte. De fås med en bred vifte af 
tilbehør, f.eks. fjernbetjening, LED-lys og blink.   
De fås i begrænsede designs og størrelser – deraf 
bl.a. den billige pris.

Klassif iceringer
• Porten er CE godkendt.

• Portens sikkerhedsudstyr er iht. Norm EN12453.

• Motoren opfylder samtlige EU krav iht. EMC, og er 
godkendt iht. 13241-1.

• Alle varmgalvaniserede materialer, er galvaniseret 
iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.

• Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i 
rustfrit stål A2

• Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i 
henhold til danske betonværker, og som minimum 
styrke 16.

• Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor  
varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.
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Dimensioner
Skydeportens hovedprof il er udført i aluminium. 
Udfyldningen er i Pallas stålmåtter, med følgende 
dimensioner:

• Pallas:

• Horisontalt: 1x5 mm.

• Vertikalt: 1x5 mm.

• Maskestørrelse: 50x200 mm.

• Hovedprof il:

• Bredde: 225 mm.

• Højde: 155 mm.

Højder i mm.
• 1.800

• 2.000

Gennemkørselsbredder i mm.
• 6.000

• 7.000
 

Motor
• Motoren er frekvensstyret, og kan udkobles  

manuelt, i forbindelse med evt. strømsvigt  
(brandsikkerhed).

• Motoren er udstyret med elektromagnetisk  
bremse. Motoren har en lukkehastighed på 0,18 
meter/sek. Der er indbygget 24 V styring, samt 
fjernstyringsmodul, og 1 fjernbetjening. Motoren 
er forberedt til ekstern ADK.

Sikkerhedsudstyr
• Porten monteres med 3 stk. sikkerheds-/klemlister. 

1 på portfløjen, og 1 på hver portgalge. Porten 
monteres med infrarød diktion (fotoceller), som 
yderligere sikkerhed. Der er monteret blitzlys på 
toppen af galgen, som blinker når porten kører.

Montage
• Skydeporten og anslagsgalgen monteres på støbt 

fundament, der støbes til f rostfri dybde.  
I fundamentet indstøbes der Ø 55 mm. tomrør til 
kabling. Det anbefales at sætte en samlebrønd 
tæt ved motoren, hvor tomrør og kabler samles i. 
Galgerne monteres med limankre og Hilti lim.

SER Hegn A/S
Prins Christians Kvarter 26
7000 Fredericia
Telefon: 7586 8296

SER Hegn Øst A/S
Egegårdsvej 24 A 
2610 Rødovre
Telefon: 4717 3757



Farvede skydeporte
Porten kan leveres i følgende standard RAL-farver 
mod tillæg:

• 6005 Mosgrøn

• 6009 Olivengrøn

• 6014 Herasgrøn

• 7016 Antracit

• 7030 Stengrå

• 9005 Sort

• 9010 Hvid
Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre 
RAL-farver, mod ekstra tillæg.

Tilbehør
• Ekstra fjernbetjeninger

• Kodetastatur

• Briklæser

• Standard GSM styring

• Intelligent GSM styring med op til 400 brugere og 
16 administratorer. Mulighed for SMS advisering 
når porten åbnes/lukkes. Administrator kan selv 
oprette og tilføje/fjerne numre med SMS eller pc 
med det medfølgende USB kabel.

• Timer/årsur, der åbner lukker porten på bestemte 
tidspunkter og dage

• Traf iklys rød/grøn

• Nøgleafbryder

• Nøgleboks til ekstranøgle (krav fra  
brandmyndigheder)

• Vejsløjfe/induktionssløjfe

• Kan også leveres som manuel port, med låsekasse
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