
Foldeportem med den ultimative adgangsløsning

Zabag
Blandt vores foldeporte er MAPO – QFG vores 
Rolls-Royce, det er den ultimative adgangsløsning 
for brugeren der ønsker, at beskytte sig effektivt 
imod uautoriseret adgang. 

Fordelen her er at foldeporten generer og forsinker 
den eksisterende trafik mindst muligt.

En MAPO – QFG foldeport opererer med en hastighed 
på 1 meter i sekundet. Det vil sige, at en MAPO – 
QFG opnår åbne- og lukketid som er fuldt på højde 
med eksempelvis bomme og High Speed skyde- 
porte.

Klassificeringer:
• 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 varmgalvani-
seringen er tilpasset pulverlakeringen.
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Dimensioner
• Foldeportens hovedprofil og stolper, er fuldsvejste 

og udført i varmgalvaniseret pulverlakeret stål. 
Udfyldningen er i lodrette balustre, med følgende 
dimensioner: Alle porte speciallavet efter kundens 
ønsker, der er derfor ikke standardmål på disse.

• Højder op til 5000.

Gennemkørselsbredder i mm.
• Op til 14.000

Motor
• De kraftige 400V 50Hz Daab motorer, type MK1H 

er udstyret med soft start/stop frekvensomformere. 
Motorstyringen er integreret i portstolperne, for en 
højere sikkerhed. EP 103/2 komfortstyring, med 2 
frie programmerbare indgange. Driftsoversigten 
forgår, via diagnose display, hvor evt. fejlmeldin-
ger kan aflæses. Disse motorer har en åbne/lukke 
hastighed på 1 m./sek.

Sikkerhedsudstyr
• Porten monteres med 7 stk. sikkerheds-/klemlister, 

på hver portfløj. Porten monteres med infrarød 
diktion (fotoceller), som yderligere sikkerhed.  
Disse er monteret på portstolperne, og 2 fotocelle-
standere, hvor der også er nødstop og nøgle- 
afbryder på.

Montage
• Foldeporten monteres på støbt fundament, der 

støbes til frostfri dybde. I fundamentet nedstøbes 
der tomrør til kabling. Portstolpen monteres 20 
cm. under terræn, og der overstøbes op til niveau 
med slidlagsbeton. 

• Det anbefales at sætte en samlebrønd tæt ved 
porten, hvor tomrør og kabler samles i.

• Der støbes fundament til 2 fotocellestandere med 
nødstop, fotoceller og nøgleafbryder. Disse sættes 
på ydersiden af porten.

Farvede foldeporte
• Porten kan leveres i alle standard ral farver. Der kan 

yderligere pulverlakeres i alle andre ral farver, mod 
merpris.
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Tilbehør
• Fjernbetjeningsmodul

• 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

• Trafiklys rød/grøn

• Nøgleboks til ekstranøgle  
(krav fra brandmyndigheder)

• Vejsløjfe/induktionssløjfe

• Samtaleanlæg/videokommunikation

• BIZZ åbning
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