
Speed folding gate

Halsäng foldeport
Halsäng Valhalla foldeporten (SFG – Speed folding 
gate) åbner og lukker med en programmerbar 
hastighed på ca. 1 meter pr. Sekund. Portfløjene 
åbnes som standard indad. Når fløjsiderne begge 
er lukkede, er de magnetisk låst, hvilket betyder, at 
de er meget velegnede til indgange hvor der stilles 
høje krav til sikkerhed.

Når porten er åben, sidder begge portfløje bag 
stolperne, hvilket gør, at de beskyttes mod skader og 
påkørsler f ra køretøjer, samt at man udnytter passa-
gebredden optimalt. Passagebredden på Faldavia 
foldeporten kan leveres op til 10 meter (2×5 meters 
portfløje). Den kraftige portmotor leveres med rust-
frit ståldæksel og er installeret øverst i stolpen.

Denne hurtige foldende port er udstyret med avan-
ceret sikkerhedsteknologi der stopper automatisk, 
hvis der er en hindring i vejen.

Stålport, beskyttet mod  
korrosion ved varmgalvanisering 
iht. EN ISO 1461. Porten er CE  
og TÜV certif iceret 

Fordele ved Hälsang foldeport:

• Robust og sikker konstruktion

• Hurtig åbning og luknings tid

• Pladsbesparende løsning

• Lang levetid

• Høj kvalitet til lav pris

• Fritsvævende

• Portfløjene leveres i enten stål eller i aluminium alt 
efter ønske og behov

• Valgfri RAL farve efter ønske
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Højde
• Op til 3 meters højde

Passage bredde
• 4 til 10 meter

Hastighed
• Programmerbar hastighed ca.1m/s

Strømforsyning
• 230V

Elektromagnetisk lås
• Maksimum belastning 750 kg

Motor
• Daab motor 0.3 kW

Pæle
• 160x160 mm

Rammen
• Afhænger af dimensionerne på porten

Åbning mellem port og vej
• 100mm

Farvemuligheder
• Valgfri RAL farve mod merpris

Certif ikater
•  CE and TÜV godkendt

Sikkerhedsforanstaltninger
• Safety strips = 2 stk. klemlister

• EN standard 13241

• 2 stk fotoceller

• Blinklys

Teknisk specif ikation
Porten er elektrisk drevet via kraftige HGM 400,

• tyringer T102 fremstillet til 100 % drift iht ED

• klasse 1, synkron styret og kraftige knæl leds

• arme med Quick release. 

Patenteret bvægelsesmekanik mellem de 2-delte

• port fløje. Statisk beregnet iht DIN Norm 1055.
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Klassif iceringer
• Smart og sikker konstruktion

• Hurtig åbning og luknings tid

• Pladsbesparende løsning

• Lang levetid

• Høj kvalitet til lav pris

• Fritsvævende

Muligheder
• Anti-klatre sikkerhed

• Tilslutning til hegn på stolpen

• Advarselslys for lastbiler

• Signal / rød-grøn traf iklys

• Yderligere sikkerhedsstrimler (4 stk.)

• Nøgleafbryder

• Fjernbetjening

• Induktionssløjfe til automatisk åbning

• Kontrolknap for at åbne og lukke
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