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Skydeporten ”Vision” fremstillet i stål 
og glas er først og fremmest beregnet 
for indvendige industrimiljøer. Perma-
nent gennemsigtighed for hurtig og 
sikker passage. Takket være isolér-
glassets gode egenskaber lydreduce-
rer porten med 25db. Glas har samti-
dig en dokumenteret hæmmende ind-
virkning på påkørsler. De få bevægeli-
ge dele giver en lydsvag drift og et 
minimum af vedligeholdelse. Automa-
tikken er frekvensstyret, hvilket giver 
en blød og hurtig bevægelse. Åb-
ningstid ca. 1 m/sek.

Skydeporte af denne type passer til 
brede åbninger og bygninger med lave 
tætheds- og varmekrav. Fremstilles 
enkelt eller dobbeltfløjet. Normalt 
uisoleret med et enkelt lag beklæd-
ning på varmgalvaniseret stålramme. 
Se faktatekst.



Der er mange måder at manøvrere porten på, f.eks. trykknapper, ra-
diosender/modtager, træksnor, kodelås/kortlæser, induktiv slynge i 
gulv, billedet viser bevægelsessensor.
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EABs skydeporte af stål er af meget høj klasse. Takket 
være den kvalitetsbevidsthed og viden som kendetegner 
hele processen, fra tegning til levering og montage.

EABs porte har en høj grad af finish. En robust konstruk-
tion med få bevægelige dele og beslag af høj kvalitet garan-
terer en lang levetid med et minimum af vedligeholdelse.

Montér selv
Alle EABs porte er tilpassede så kunden selv kan montere, 
takket være en enkelt og gennemtænkt konstruktion med 
udførlige og tydelige montageanvisninger. Vi har naturligvis 
også egne, veluddannede montører som gerne hjælper til.

En port præcis som du ønsker den
Vi fremstiller selv portene, det gør at vi kan byde på en stor 
valgfrihed når det gælder portenes udførelse. Isoleret eller 
uisoleret? Med glas eller en kombination af lakeret stål og 
glas? Med eller uden el-drift? Vælg som det passer dig og
dit miljø.

EAB Built to last
Holdbarheden er et kendetegn for EAB. Vor præcision og kva-
litetsbevidsthed kendetegner alt fra materialevalg til fremstil-
ling, levering og montage. Holdbarheden inkluderer også de 
relationer vi har til vore kunder, leverandører og medarbejdere.

Svenskproduceret kraftfuldt styresystem for industrielle krav og 
miljøer, individuelt tilpasset til portens størrelse og vægt. Sikker-
hedsudrustning såsom nødsstop, sikkerhedsfotocelle, skiltning f.eks. 
tilpasset  portens placering og bevægelsesområde.

Programmérbar halv åbning for gående og pallestablere giver kortere 
åbningstid, sparer energi og mindsker støj.



Fakta

Udførelse
EAB skydeporte er rammebygget og tåler at 
blive brugt. Fremstilles som enkelt- eller dob-
beltfløjet, håndmanøvreret eller med el-drift.

Portblad
Portrammen består af varmgalvaniserede 
firkantrør. Beklædes med Aluzinc® eller
lakeret EAB-profilplade.

Isolering
Mellemliggende isolering af mineraluld alter-
nativ uisoleret med enkelt pladebeklædning 
på ydersiden.

Beslag
• Bæreskinne af C-profil monteret i konsol,  
 hjulsæt af boggietype justerbare tilpasset  
 portens format og vægt.
• Styring i underkant udformes efter gulvets  
 beskaffenhed.
• Indvendig låsebeslag med øje til hængelås,  
 gælder for håndmanøvrerede porte.
• Portene kan med fordel forsynes med   
 gangdør og standardlås Assa 410-50, 
 eksklusive cylinder. 

Glasning
Leveres med isolérrude D4-18 monteret i 
kraftige lister af naturelokseret aluminium.

Tætning
Alle tætningslister er skruet på portrammen 
eller portindfatningen.

Overfladebehandling
Alt. 1: Varmgalvaniseret port/dørramme 
beklædt med plade.
Alt. 2: Varmgalvaniseret port/dørramme 
beklædt med lakeret plade iht. separat farve-
program.
Alt. 3: Malerbehandling på varmgalvaniseret 
portramme og pladebeklædning iht. separat 
farveprogram.

Karm
EAB fremstiller og lagerfører karme af U- og 
L-profiler samt firkantrør.

EABs porte er CE-mærket med byggeprodukt-
direktivet og maskinsikkerhedsdirektivet. 
Opfylder kravene i portstandarden 
SS-EN 13241-1.

Børsteliste alt. 
slæbegummiliste

Lysmål 
højde

Lysmål bredde

Børsteliste alt. 
slæbegummiliste

Set fra oven

EABs portprogram omfatter: Sidefoldeporte, Slagporte/døre, Skydeporte, Låger og porte til 
industrihegn, Skydelåger, Designline, Termoporte, Entrépartier, Termovinduer og Branddøre.
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