
Het pluspunt
voor deuren. 

Deuren 
comfortabel
openen 
en sluiten.PORTEO
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De PORTEO, de nieuwe comfortabele aandrijving van DORMA, opent en sluit deuren moeite-
loos. Automatisch, stil, betrouwbaar en dat alles voor een aantrekkelijke prijs. Voor iedereen
een ideale vergemakkelijking van het dagelijks leven. Wat overtuigt is zijn compacte en
elegante uitstraling en een hoogwaardige DORMA techniek. De bediening van de PORTEO
is uiterst eenvoudig en hij is flexibel naar persoonlijke wensen in te stellen. Nog een plus-
punt: al dit comfort en veiligheid is, dankzij de „Plug&Go“-functie, eenvoudig te monteren.

PORTEO. Geeft deuren meer comfort.
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De PORTEO geeft deuren meer uitstraling. Een vormgeving die zich op elegante wijze laat integreren in moderne ruimtes.
Het DORMA Contur Design werd bekroond met de Reddot Design Award en de Janus Award Industrieel Award. Kenmerkend
voor deze speciale vormgeving is de kubistische bouwvorm en de geïntegreerde eindkappen met het karakteristieke
gatenpatroon. Kortom: meer deurcomfort en een elegante uitstraling.

PORTEO in Contur Design. 
Maakt deuren eleganter.
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PORTEO is het toonbeeld van veelzijdigheid. Hij beschikt over talrijke functies voor verschil-
lende ruimtevereisten en voor een groot aantal soorten deuren. Daarmee is PORTEO een
aanbeveling zowel voor particulier gebruik als voor de lichte utiliteitsbouw. Zo is de PORTEO
de veelzijdige oplossing voor het comfortabel openen en sluiten van deuren.

PORTEO – voor iedereen die comfort en gemak wenst.

PORTEO. Veelzijdigheid, overal.
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PORTEO – aangenaam en betrouwbaar in het dagelijks leven.

PORTEO – daar waar een perfect functioneren vereist is.



8

Push&Go
Duw tegen de deur en na 3° wordt het „automatisch openen“
geactiveerd. Het Push&Go principe. De deur sluit hierna weer
automatisch. De openingsduur is instelbaar. Zo gaat de deur
bijna vanzelf open en dicht. Dat is comfort.

PowerLess
Deur normaal openen en moeiteloos de ruimte betreden.
Eenmaal binnen, sluit de PORTEO de deur automatisch.
De openingsduur is instelbaar. Ruimtes op comfortabele
wijze betreden en verlaten.

PowerMotion
Als er zich een geïntegreerd elektrisch openingsmechanisme in
de deur bevindt, dan behoren de optionele DORMA accessoires
zoals de drukknop of afstandsbediening tot de uitbreidingsmo-
gelijkheden. Zij activeren het signaal dat de deur automatisch
opent. En natuurlijk wordt de deur ook automatisch gesloten –
na de persoonlijk ingestelde openingsduur. Makkelijker kan het
bijna niet.

PermanentOpen
PORTEO houdt de deur net zolang open als u dat wilt.
Deze modus wordt met een schakelaar direct op de PORTEO 
in- en uitgeschakeld. Zo praktisch kan het dagelijks leven zijn.

Plug&Go
PORTEO – de complete unit. Eenvoudig te monteren, eenvoudig
in te schakelen en de deur is klaar om comfortabel te openen
en te sluiten. Betrouwbaar, onderhoudsarm en eenvoudig uit te
breiden.

PORTEO. Een nieuw lichtgewicht. 
Met talrijke functies.



9



10

De PORTEO is een plugklare complete oplossing. Met originele DORMA systeemaccessoires
kan de functionaliteit op wens worden uitgebreid. Voor nog meer bedieningscomfort,
gebruiksvriendelijkheid en veiligheid in de PowerMotion modus.

Drukknop
Gemakkelijk openen met één
druk op de knop, bijv. met het
DORMA System 55. Voorwaarde
is wel dat de deur met een elek-
trische sluitplaat is uitgerust.

Afstandsbediening
Het alternatief voor de drukknop
is de afstandsbediening, bijv
de DORMA RC-T handheld. Voor
comfortabel en flexibel openen
en sluiten van deuren zonder de
deur aan te raken.

Elektrische sluitplaat
Optioneel met de DORMA
drukknop of afstandsbediening
te activeren. De elektrische
sluitplaat deactiveert de ver-
grendeling en PORTEO opent
moeiteloos de deur.

PORTEO. Het Comfort-pakket voor
moeiteloos openen en sluiten.
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DIN 18650

Uitstekende veiligheid:
De PORTEO – dat is deur-
comfort ontwikkeld volgens
de laatste veiligheidseisen.
Het voldoen aan de strengste
normen bewijst de hoge mate
van veiligheid.

PORTEO. Volledig uitgerust,
voor elke taak.

Technische gegevens
Afmetingen (h x b x d) 60 x 530 x 80 mm
Gewicht 3,2 kg
Kleur Zilver x

Wit x

Toepassingsgebied voor één- max. deurbreedte 1100 mm
vleugelige deuren in binnenruimtes max. deurvleugelgewicht 80 kg
Montagemogelijkheden Kozijndorpelmontage aan dagzijde x

Kozijndorpelmontage aan 
scharnierzijde

x

Deurbladmontage aan dagzijde x

Deurbladmontage aan scharnierzijde x

Ingangsspanning 230 V AC, 50/60 Hz
Stroomvoorziening
voor externe verbruikers

24 V DC, 300 mA

Plug&Go x

Programma functies PowerLess x

Push&Go x

PowerMotion x

PermanentOpen x

Instelbare parameters Openingsduur (0°–90°) instelbaar van 5–10 sec.
Sluitduur (90°–0°) instelbaar van 5–10 sec.
Openhoudtijd instelbaar van 5–30 sec.
Openingshoek instelbaar tot max. 110°

Optionele accessoires in verbinding Afstandsbediening,
met elektrische sluitplaat, bijv. DORMA RC-T HandHeld x

bijv. DORMA Typ Basic
Drukknop,

x
bijv. DORMA System 55

Leveringsomvang Aandrijfunit incl. glijarm, montageplaat, stroomkabel 230 V,
boor- en hoeksjabloon

Opmerking Niet geschikt voor brand- en rookwerende deuren
Gegevens gebaseerd op de PORTEO in „low energy“-modus
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Mobiele wandsystemen

Deurtechniek

Automatische deuren

Vluchtwegtechniek en
toegangscontrole

DORMA van Duin Nederland B.V.
Dalwagen 45
NL-6669 CB Dodewaard
Phone +31 488 418-100
Fax   +31 488 418-190
www.dorma.nl

DORMA foquin S.A.
Lieven Bauwensstraat 21a
B-8200 Brugge
Phone +32 50 451570
Fax +32 50 319505
www.dorma.be

DORMA GmbH + Co. KG
Breckerfelder Str. 42-48
D-58256 Ennepetal
Phone +49 2333793-0
Fax    +49 2333793-495
www.dorma.com

www.dorma.com/porteo

Glasbeslagtechniek


