KIBO Speed-liner skydeport

Anvendes primært til:

Industrianlæg
Offentlige anlæg
Transportterminaler
Forsyningsvirksomheder

KIBO Speed-liner skydeport

KIBO Sikring A/S

Key features:
• Hastighed op til 0,75 m/sek.
• Åbningsbredder på op til 12 m
• Minimal vedligeholdelse
• Soft start/stop-funktion
• Minimale pladskrav
• Plug and Play

Motor, styring og sikkerhedssystem er integreret,
og skydeporten fremstår som en komplet enhed.
Mekaniske og elektriske komponenter er koordineret
sådan, at skydeporten på alle måder er brugervenlig.
For yderligere at beskytte skydeporten er denne
udstyret med “soft” start/stop-funktion.

Hurtigkørende skydeport i elegant og let design

Skydeporte i serien Speed-liner er KIBO Sikrings hurtigste skydeporte og egner sig til befærdede områder, hvor der
stilles høje krav til en ports åbne- og lukke-hastighed.
250 cm
200 cm

600 cn
300 cm
Blitzlampen, der er integreret i stolpens design,
advarer om, at porten er i bevægelse.

Skydeporten Speed-liner er markedets hurtigste port med en åbne- og lukkehastighed på op
til 0,75 m/sek.
Med en let og hurtig bevægelse hilser denne porttype på den ene side indbudte gæster
velkommen.
Speed-liner Skydeporte anvendes især i virksomheder, hvor såvel sikkerhedsmæssige som
driftsmæssige grunde stiller store krav til portenes åbne- og lukkehastighed. Det kan fx
være i forsyningsvirksomheder, hvor perimeteren ønskes mest muligt lukket eller i transportterminaler, hvor virksomhedens ansatte mange gange dagligt kører gennem porten.
Blandt seriens key features er en særlig integreret blitzlampe, der advarer om, at porten er i
bevægelse, samt de mange muligheder for tilkobling af ekstern styring.
Porte i Speed-liner-serien leveres altid i en automatisk version og fås med en bredde fra
3 meter til 6 m og med en højde fra 2 m til 2,5 m. Porten leveres altid med hanekam over
topprofilet.
Speed-liner Skydeporte er som standard udstyret med en ekstern indgang, hvilket gør det
muligt at koble porten til virksomhedens øvrige sikringstiltag, eksempelvis gennem et
ADK-system. Portene leveres desuden med portautomatik samt sikkerhedsudstyr i henhold
til gældende regler. Ønskes automatisk åbning via årsur eller lignende, er dette også muligt.
Derudover monteres skydeporten med nødstop, sikkerhedslister og udtag til fx kortlæser
som standard.
Speed-liner laves typisk i aluminium. Det lette materiale slider langt mindre på det integrerede styrehjul i bundprofilen, og det betyder, at omkostningerne til vedligehold er minimale.

KIBO Brandsikring A/S
Agerhatten 27 B st. th.
5220 Odense SØ
CVR-nr. 35630228

KIBO Sikring A/S
Energivej 1
6933 Kibæk
CVR-nr. 67382110

KIBO Sikring A/S
Niels Bohrs Vej 23, 2. sal
8660 Skanderborg

KIBO Sikring A/S
Salbjergvej 37
4622 Havdrup

Telefon: 70 10 70 77
Web: kibosikring.dk
Email: kibo@kibo.dk

KIBO Speed-liner skydeport

KIBO Sikring A/S

Tekniske specifikationer
Konstruktionsprincip:	
Porten er hovedsagelig fremstillet af aluminium, hvilket gør den
let. Porten bæres og styres af to identiske hjulkonsoller med
bære- og styreruller af kunststof. Portbladets bundprofil føres
ind over bære- og styrerullerne og samlet giver denne ”Easy
Sliding Gate Technology” en letkørende port. Porten fastgøres
til punktfundamenter, ført til frostfri dybde.
Materialer:

Bundprofil: Special kraftig alumiumsprofil 200 x 300 mm
Topprofil: Speciel aluminiumsprofil 115 x 80 mm
Fremføringsstolpe: Galvaniseret stålprofil 120 x 120 x 3 mm

	Anslagsstolpe: Galvaniseret stålprofil 120 x 120 x 3 mm med

påsvejst styreplade
	Udfyldning i portblad: Aluminiumsbalustre 30/1,50 mm afstand

imellem 150 mm samt runde balustre der går til topprofilet med
en hanekam på 35 x 3 mm som overkant ved højder over 150 cm.
Udfyldning i portblad:

 luminiumsbalustre Ø30/1,5 mm afstand center-center 150 mm
A
samt runde balustre der går til topprofilet med en hanekam på
35 x 3 mm som overkant.

Overfladebehandling: 	
Standard: Galvaniseret og aluminium - alu portblad samt galvaniserede stolper Skydeporten leveres som standard i aluminium
og galvaniseret udførelse.
	Option: Kan leveres pulverlakeret i henhold til DUPLEX syste-

met. Standard farver: Grøn (RAL6009) og sort (RAL 9005).
Max. åbningsbredde:

302, 407, 512 og 602 cm.

Højde:

200 - 250 cm.
Højden er inklusiv ca. 100 mm luft i bunden.

Åbningshastighed:	
0,75 meter pr. sekund.
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Standardudførelse:	
Skydeporten er monteretmed motor og styring i en aflåselig
vandalsikret rustfri stål kasse, 3 sikkerhedslister, nødstop og
udtag for fx ADK.
Frekvensomformer indbygget for soft start/stop.

Forsyningsspænding:

220-240VAC.

Åbningsretning:

Korrekt åbningsretning på porten skal oplyses ved bestilling.

Optioner:

Overflade: Kan leveres pulverlakeret i henhold til
Duplex-systemet.
Standard farver: Grøn (RAL6005), antrazitgrå (RAL7016) og sort 		

Anbefalet service:

2 gange pr. år.

Certifikater:

CE-mærket af TÛV
EN1324-1
EN 12453 type C+D
Vindklasse 2 iht. EN 13241-1
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Total pladsbehov i cm
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Åbningshastighed m/sek.

0,75
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Friåbning i cm

• Standard
– Ej standard
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Med forbehold for ændringer

(RAL9005). Spørg for andre farver

