
Handbediende deuren vragen van elke gebruiker een bepaalde 
handeling en stellen eisen aan de gebruiksruimte rondom de deur. 
Automatische deuren garanderen een vlottere doorgang, eisen minder 
handelingen en zijn daardoor gemakkelijker in het gebruik. Met Porteo 
verlaagt dormakaba de drempel naar het automatiseren van hand- 
bediende binnendeuren. Deze lichtgewicht aandrijving is ideaal voor 
éénvleugelige binnendeuren met een maximale breedte van 1100mm  
en een maximaal bijhorend gewicht van 100 kg. 
 
PowerLess, Push&Go en Permanent Open zijn functies waarover de 
Porteo standaard beschikt. Deze functies maken het mogelijk ruimtes 
op comfortabele wijze te betreden en te verlaten. De eveneens 
standaard aanwezige Plug&Go functie maakt het mogelijk de unit 
eenvoudig in bedrijf te stellen om binnendeuren vervolgens comfortabel 
te kunnen openen en sluiten. 
 
Porteo staat voor deurcomfort ontwikkeld volgens de laatste 
veiligheidseisen. Het voldoen aan de strengste normen bewijst de hoge 
mate van veiligheid. 
 
Naast de Porteo biedt dormakaba automaten en oplossingen voor 
“zwaardere“ enkele en dubbele deursituaties. Deze kunt u vinden op 
onze website www.dormakaba.nl

Voordelen  

• Automatisch en betrouw-  
baar openen en sluiten  
van binnendeuren in  
lichte utiliteitsbouw 

• Talrijke functies voor  
optimaal gebruiks- 
comfort 

• Eenvoudige installatie en 
inbedrijfstelling 

• Voldoet aan alle veiligheid-
seisen conform EN16005 

dormakaba Nederland B.V. 
Dalwagen 45 
6669 CB Dodewaard 
Nederland 
T. +31 88 352 33 33
E. info.nl@dormakaba.com

www.dormakaba.nl 

Porteo draaideurassistent
 
 
Ondersteuning voor binnendeuren in lichte utiliteitsbouw



Lichtgewicht met talrijke functies

Technische gegevens

Kenmerken

• Voor enkele binnendeuren in lichte utiliteitsbouw

• Duwend en trekkend met glijarm

• Voor deurbreedtes tot en met 1100mm

• Talrijke functies voor eenvoudige en comfortabele toegang

• Geschikt voor montage op kozijndorpel of deurblad 

• Hoogte van de aandrijving slechts 600mm

Eigenschappen

Afmetingen (h*b*d) 60 x 530 x 80 mm

Gewicht 3,2 kg

Kleur Zilver of wit

Toepassing Binnendeur in lichte utiliteitsbouw, max. breedte 1100 mm, max. bijhorend gewicht 100 kg

Montagemogelijkheden Kozijndorpelmontage dag- of scharnierzijde / deurbladmontage dag- of scharnierzijde

Voedingsspanning 230 VAC, 50-60 Hz

Externe stroomvoorziening 24 VDC, 800 mA

Openingsduur (0 - 90º) Instelbaar tussen 5 - 10 sec.

Sluitduur (90 - 0º) Instelbaar tussen 5 - 10 sec.

Openhoudtijd Instelbaar tussen 5 - 30 sec.

Openingshoek Instelbaar tot max. 110º

Leveringsomvang Aandrijving incl. montageplaat, glijarm, 230 VAC voedingskabel en boor- en hoeksjabloon

Opmerkingen Niet geschikt voor rook- en brandwerende deuren

Gegevens gebaseerd op Porteo in LOW energy modus

Toepassing zonder ingeschakelde eindslag kan een ongewenste bromtoon veroorzaken
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PowerLess
Ruimtes op comfortabele wijze betreden en verlaten. 
De deur normaal openen en moeiteloos de ruimte 
betreden. Eenmaal binnen, sluit de Porteo de deur 
automatisch. 
 
Push&Go 
Duw tegen de deur en na 3º wordt ‘automatisch openen‘ 
geactiveerd. Het Push&Go principe. De deur sluit hierna 
weer automatisch. Zo gaat de deur bijna vanzelf open en 
dicht. Dat is comfort. 
 
Permanent Open 
Porteo houdt de deur net zo lang open als u dat wenst. 
Deze modus wordt met een schakelaar direct op de 
Porteo in- en uitgeschakeld. 
 
Plug&Go 
Eenvoudig te monteren, eenvoudig in te schakelen en de 
deur is klaar om comfortabel te openen en te sluiten. 
Betrouwbaar en onderhoudsarm.


