
I denne enkelt- eller dobbeltfløjede skydeport indgår den 
seneste teknologi og skydeporten er afprøvet med positivt 
resultat for alle relevante sikkerhedsstandarder (EN og BS).

Portrammen er lavet af sektioner med firkantede hulprofiler i 
stål med mulighed for at vælge udfyldninger med lodrette 
firkantede (Athos) eller runde stænger (Heracles/Atlas). Denne 
fritsvævende skydeport fås i et stort udvalg af bredder og 
højder, og har intet spor eller hjul, som kan blokeres af snavs 
eller sne. Dette sikrer problemfri åbning/lukning og reducerer 
behovet for vedligeholdelse.

Hovedportens transportbjælke er lavet af letvægtsaluminium,
og hele konstruktionen er perfekt afbalanceret for give let 
manuel eller motordreven betjening. Alle portoverflader er 
ekstremt robuste med galvaniserede eller pulverlakerede 
overflader af høj kvalitet (i et bredt udvalg af farver). 

Porten er ideel til havne samt travle industri- og
erhvervsområder, hvor en bred indgang er uundværlig.

• Plug & Play for nem installation og betjening 
• Letvægt og design, som kræver minimal 

vedligeholdelse
• Meget stor åbningsbredde (maks. 19 meter)
• Let at integrere med sikkerhedsudstyr
• Robust stålramme med mulighed for at vælge 

udfyldning med lodrette stænger og forskellige farver 

Delta
Adgangskontrol / Skydeport

Experts in perimeter protection
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Materiale Ramme: stål som tåler store belastninger
Bjælke: aluminium

Farve
(andre farver fås på anmodning)

RAL 6005 (mosgrøn)
RAL 6009 (grangrøn)
RAL 7016 (antracitgrå)
RAL 9005 (dybsort)

Finish
Galvaniseret (varmforzinket)
Pulverlakering
(80 pm tyk; 80 buchholz hårdhed)

Fløj Enkel eller dobbelt

Udfyldning
Lodrette runde/firkantede stænger;  
143 mm centerafstand (136 mm er 
muligt)

Drev Manuel eller elmotor
(se separat HMD datablad)

Tekniske specifikationer (dimensioner i mm)
Type
(enkelt-
fløjet)

Åbningsbredde (B) Samlet 
bredde (C)

Porthøjder (A)

Manuel Automati-
seret

1000 1250 1500 1800 2000 2300 2500

Delta 30 3172 3072 8858

Delta 40 4222 4122 10958

Delta 50 5122 5022 13258

Delta 60 6022 5922 15058

Delta 70 7322 7222 18158

Delta 85 8522 8422 20558 * *

Delta 95 9422 9322 22358 * *

Type
(dobbelt-
fløjet)

Åbningsbredde (B) Total bredd 
(C)

Porthøjder (A)

Manuel Automati-
seret

1000 1250 1500 1800 2000 2300 2500

Delta 30 30 6410 6319 17252 

Delta 40 40 8510 8419 21452

Delta 50 50 10310 10219 26052 

Delta 60 60 12110 12019 29652 

Delta 70 70 14710 14619 35852 

Delta 85 85 17110 17019 40652 * *

Delta 95 95 18910 18819 44252 * *

Certifikater
• Certifikater (CE)
• Ydeevnedeklaration (DoP) 

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

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

Bestillingsoplysninger
Kontakt os for at få præcise oplysninger vedr. bestilling.

Anbefalet tilbehør / anbefalede produkter
• Adgangskontrolsystem
• HMD (Heras Motor Drive)

* fås ikke med Athos (lodrette firkantede stænger) udfyldning

SER Hegn
Prins Christians Kvarter 26 | 7000 Fredericia 
+45 7586 8296 | info@ser-hegn.dk | ser-hegn.dk

SER Hegn ØST  
Egegårdsvej 24 A-B | 2610 Rødovre
+45 4717 3757| infoost@ser-hegn.dk | ser-hegn.dk

Moosdorf Hegn
Olievej 3-5 | 9220 Aalborg
+45 9815 9444| info@moosdorf.dk | moosdorf.dk

Stentoft Hegn
Kometvej 22| 6230 Rødekro
+45 2961 3662 | info@stentoft-hegn.dk | stentoft-hegn.dk


