Bestekondersteuning:
dormakaba Nederland B.V.
Dalwagen 45
6669 CB Dodewaard
Tel. +31 88 352 33 33
info.nl@dormakaba.com
www.dormakaba.nl

PORTEO draaideur assistent
dormakaba draaideur assistent type PORTEO, maximale deurbreedte 1.100 mm
Benaming: dormakaba PORTEO
Uitvoering: elektro-mechanische draaideur assistent
Functies: optioneel selecteerbaar
Fabrikant: dormakaba

PRODUCTBESCHRIJVING / FUNCTIES
- low energy draaideur assistent
- afmetingen HxBxD (mm): 60x530x80
- gewicht aandrijving met afdekkap (kg): 3,2
- eenvoudige montage door standaard montageplaat met DIN-gatenpatroon voor deurdrangers
- geschikt voor DIN-links en DIN-rechts toepassingen
- geschikt voor montage scharnierzijde en niet-scharnierzijde
- ‘push and go’ functie
- (lichte) handmatige openingsfunctie middels Power Less functie
- automatisch bedrijf middels Power Motion functie
- obstakelherkenning
- vandalisme vrijschakeling
- automatische vergrendelingsdetectie
- instelbare openings- en sluittijd
- openhoudtijd (s): 5-30 (instelbaar)
- interne programmaschakelaar met functies UIT – AUTOMATISCH - CONTINUE OPEN
- interne bedienings- en programmeringsmodule voor programmering en parametrering zonder hulpmiddelen
TECHNISCHE KENMERKEN
- voedingsspanning: 230 V AC +/- 10%, 50Hz
- voedingsspanning voor externe randapparatuur: 24 V DC +/- 10%, 0,8 A bij 230 V AC uitvoering
- voedingsspanning voor externe randapparatuur: 24 V DC +/- 10%, 0,3 A bij 24 V DC uitvoering
- beschermingsklasse: IP20
- bedrijfsgeluid (dB): < 50
- maximale deuropeningshoek (º): 110
TOELATING / CERTIFICERING
- getest volgens DIN 18650 / EN 16005
- Declaration of Conformity (CE-K-0008)
- Declaration of Incorperation (CE-E-0005)
- productie volgens DIN ISO 9001
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TOEPASSINGSGEBIED
- deurvleugelbreedte (mm): tot 1.100
- deurvleugelgewicht (kg): tot 140 (afhankelijk van deurbreedte)
- voor enkele binnendeuren
- voor barrièrevrije deuren
- voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren
KLEUR
- E6 C0 zilver ‘…..’
- RAL 9016 (wit) ‘…..’
- RAL 9005 (zwart) ‘…..’
OPTIES
- PORTEO in 24 V DC uitvoering, aansluitspanning 24 V DC +/- 15% ‘…..’
- PORTEO comfortbord voor uitgebreide functies 24 V DC uitvoering ‘…..’
Montageplaat voor glijarm bevestiging op deurkozijn:
(a)
hoogte montageplaat 30 mm ‘…..’
(b)
hoogte montageplaat 40 mm ‘…..’
- hoeksteun voor montage glijarm tegen onderzijde deurkozijn ‘…..’
- adapter voor montage glijarm op glasdeur ‘…..’
- kunststof kabelovergang wit, lengte 500 mm ‘…..’
VEILIGHEIDSSENSOREN
Veiligheidssensoren met zichtbare kabelovergang:
(a)
flatscan SW ‘…..’
- lasertechnologie
- maximale montagehoogte 4 meter
- geïntegreerde scharnierzijde detectie
(b)
Prosecure Opti Safe sensorlijst
- infrarood technologie
- maximale montagehoogte 3,5 meter
- montage onder de duwarm ‘…..’
- montage ter hoogte van de glijarm, hoogte 42 mm ‘…..’
- montage ter hoogte van de duwarm, hoogte 42 mm ‘…..’
(c)
IRS4 sensorlijst ‘…..’
- infrarood technologie
- maximale montagehoogte 3,0 meter
Regenkap passend bij gekozen type veiligheidssensor ‘…..’
HANDBEDIENDE IMPULSGEVERS
Drukknoppen: system 55, wit:
- beschermingsklasse IP21 ‘…..’
- beschermingsklasse IP44 (vallende druppels) ‘…..’
- drukknop RVS look, beschermingsklasse IP21 ‘…..’
- ellenboogschakelaar RVS drukvlak, beschermingsklasse IP21 ‘…..’
- toegangscontrole systeem ‘…..’
Zend- en ontvangsysteem BRC 868.3 MHz met in aandrijving geïntegreerde BRC-R ontvanger en:
- BRC-H mobiele (hand)zender ‘…..’
- BRC-W zender wandmontage ‘…..’
- BRC-T zender geschikt voor inbouw in drukknoppen derden ‘…..’
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HANDBEDIENDE IMPULSGEVERS MET OPTISCHE LED INDICATIE
LED sensor drukknop, optische rood-groen LED indicatie, waterdicht, slagvast, beschermingsklasse IP69.
(a)
kunststof uitvoering:
- voor (opbouw) wandmontage, zonder toebehoren ‘…..’
- voor (opbouw) wandmontage, incl. kunststof montage adapter ‘…..’
- voor montage in standaard inbouwdoos, incl. kunststof montage adapter ‘…..’
(b)
glas uitvoering:
- voor zelfklevende (opbouw) wandmontage, zonder toebehoren ‘…..’
- voor schroefmontage (opbouw) met RVS montage adapter ‘…..’
(c)
voetschakelaar, RVS behuizing met hard glazen drukvlak:
- voor schroefmontage direct op afgewerkte vloer ‘…..’
- voor vloer inbouwmontage middels kunststof in hoogte verstelbare montage adapter ‘…..’
RADAR BEWEGINGSMELDER / DRUKKNOP
Radar bewegingsmelder:
- met richtingsherkenning ‘…..’
- met richtingsherkenning en uitfiltering van parallele passanten ‘…..’
Radar bewegingsmelder in de vorm van een drukknop voor montage in standaard inbouwdoos ‘…..’
EXTERNE PROGRAMMASCHAKELAARS
(a)
4 standen programmaschakelaar, inbouw:
- zonder vergrendeling ‘…..’
- met mechanische vergrendeling ‘…..’
- met vergrendeling middels halve Euro profielcilinder ‘…..’
(b)
5 standen programmaschakelaar, inbouw, BUS technologie,
elektronische programmaschakelaar (EPS DCW) met pincode vergrendeling ‘…..’
DEURVERGRENDELING
- elektronische sluitplaat naar keuze ‘…..’
MONTAGE- EN SERVICEDIENSTEN
- vakkundige montage ‘…..’
- vakkundige inbedrijfstelling ‘…..’
- service- en onderhoudscontract ‘…..’
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