
En svensk kvalitetsport från Fortaxa

M O T O R D R I F T  V I K P O R T



• Enkel inkoppling, motorkabel och nätkabel är från fabrik inkopplade i styrskåpet och ansluts till motor via plug-in kontakt 

och via CEE-kontakt till nät.

• Ingen elbehörighet erfordras för att göra installationen.

• Övriga inkopplingar görs via fjäderkraftsplintar direkt på kretskortet.

• Styrskåpet levereras alltid med 6 st monterade och IP-klassificerade kabelgenomförningar för olika tillbehör.

• Driftsättningen är mycket enkel med ett användarvänligt gränssnitt och klaras normalt sett på ett fåtal minuter.

• Hela driftsättningen och programmeringen görs via en tryck- och vridknapp.

• Driftsinformation och aktuella programval visas för användaren på en 3-segments LED-display.

• Portens gränslägen för öppen och stängd position ställs in helt digitalt via ett fåtal knapptryckningar.

• Styrningen är som standard försedd med en enkelt aktiverad automatikstängningsfunktion mellan 0 och 999 sekunder.

• Styrningen har ett växlande relä för anslutning och kommunikation med andra enheter i byggnaden typ larm, låssystem, 

fläktar, lastbryggor och maskiner.

• Cykelräknare finns integrerad och är lätt åtkomlig via vridknapp och LED-display, en ovärderlig funktion för att hålla nere 

servicekostnaderna.

• Radiomottagare med 1-kanals eller flerkanals fjärrkontroller 

• Extern 3-knappsats öppna, stopp, stäng

• Kodlås

• Nyckelbrytare

• Gångdörrsbrytare (ett krav om porten har infälld gångdörr)

• Nödstopp

• Trafikljus

• Radar

• Dragsnöreskontakt

• Markslinga via slingdetektor

• Reläinkoppling med ett flertal programerbara funktioner

Tillbehör:

Styrskåp samt styr- och reglermöjligheter:
Den egenutvecklade och svensktillverkade styrningen har en mängd funktioner:
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**Boomerang beslag



CE-Märkning
Alla Fortaxaportar CE-märks mot Byggproduktför-

ordninigen enligt gällande standard EN13241. 

Motordrivna CE-märks också mot Maskindirekti-

vet, Lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet.

Isolervärde
U-värde 1,57 W/(m2/K) på en heltäckt 4x4 m 

port eller 1,77 W/(m2/K) med 1-glasrad typ 

B1, beräknat enligt EN12428.

Lufttäthet
Klass 4, 1,8 m3/m2 h, enligt EN12426.

   

Mekanisk hållbarhet
Dimensionerad och testad för 1,000,000 

öppningscykler enligt EN12605(test pågår).

Vattentäthet
Klass 3 enligt EN12425.

Vindlastkapacitet
Klass 2, 3, 4 eller 5 beroende av storlek. 

Testat och klassificerat enligt EN12444 och 

EN12424.

 
Säkerhet
Våra motordrivna portar uppfyller givetvis alla 

gällande säkerhetskrav och standarder. Alla 

klämrisker är bortkonstruerade redan från start. 

Optiska klämskydd integrerade i portens mittät-

ningar och extra säkerhetsfotocell för placering 

i portöppningen är standard. Utöver dessa funk-

tioner finns i motor/styrning en belastningsvakt 

för personskydd. Gummilister utformade så att 

klämrisker elimineras mellan portblad/portblad 

och portblad/vägg. Minst 3 bärande beslag per 

blad för att förhindra nedstörtning. 

 

 

Beslag monterade på portbladen

Av stål, elförzinkade.

Fönster

Argongas fyllda D4-12 isolerglasrutor i sex 

olika standardstorlekar. Standard brösthöjd ca 

1070 mm. 7 års garanti mot kondens mellan 

glasskikten. Fönsterkarmar av naturanodiserade 

aluminiumprofiler med brutna köldbryggor.

Infälld gångdörr

Kan erhållas i samtliga varianter. 

Alltid utåtgående. Placeringen styrs av portal-

ternativet, se projekteringsvägledning. Min. 

porthöjd 2800 mm för att gångdörr ska kunna 

monteras. Öppningen för gångdörren styrs av 

portbladsbredden och kan bli ned mot 567 mm. 

Min. portbladsbredd med infälld gångdörr är 

770 mm. Låshus Dorma DL 919-50.

Mellangångjärn

Naturanodiserad aluminium. Smörjfria teflonbuss-

ningar.

Karmgångjärn

Av stål, elförzinkade flerdimensionellt justerbara. 

Smörjfria teflonbussningar. Skruvas i portomfatt-

ning.

Portblad

Processlaminerade sandwichpaneler. 

Tjocklek 50 mm. Ram för infästning  av gummilis-

ter m.m. av naturanodiserade aluminiumprofiler. 

Ingjutna stålförstärkningar som fästpunkter för 

gångjärn, styrningar m.m.

Isolering

50 mm freonfri polyuretancellplast.

Portomfattningar

Av stål, överligare min 6mm tjocklek, sidoben 

min 4mm tjocklek.

Styrskenor och konsoler

Av stål, varmgalvaniserade och justerbara. 

Skruvas i portomfattningen.

Tätningar

Av åldersbeständigt EPDM-gummi.  

Utformningen klarar kraven i EN12453  

utan extra skydd.

Ytbeklädnad

In- och utsida av varmgalvaniserad stålplåt. 

Lackerade med  25 µm polyesterlack.

Storlek-PriDrive standard

Max bredd: 5080mm

Max höjd: 4800mm

Max öppning: 23,15 - 23,75 kvm (beroende av 

utformning).

Storlek-Fortaxa HS

Max bredd: 4 m

Max höjd: 4,5 m

Max öppning: 18 kvm (beroende av utformning).

Storlek-Fortaxa Boomerang

Max bredd: 4,5 m

Max höjd: 4,8 m

Max öppning: 21,6 kvm (beroende av utform-

ning).

Garanti

7 år på porten och mekaniska komponenter. 

2 år på elektronik.

Se separat dokument med våra garantivillkor.

Underhåll, service

Marknadens lägsta servicebehov.  

1 gång/18:e månad eller max 30 000 öpp-

ningar.

Inbrottsklassad 
Som tillval finns även inbrottsskyddsklassificerat 

utförande. Testat och godkänt enligt SSF1074 

klass 2.

Motor och växel
Fortaxa

Driftsström
1,10 A

Matningsspänning
3x400V+N+PE

Frekvens
50 Hz

Varvtal utgående axel
ca 2,0 RPM

Öppnings- och stängningshastighet

Standard: ca 11 sek 4-delad, ca 10 sek 3-delad

HS: 7,5 sek 4-delad,

Boomerang: ca ,5 sek 4-delad

Styrning
Fortaxa

Kategori enligt EN13849-1
Pl”c” kategori 3

Extern säkring per fas
10-16 A

Interna säkringar - Motor
3x2,5A trög 5x20 mm, brytförmåga 1500A

Interna säkringar - Styrning
1x1A trög 5x20 mm

Energiförbrukning - Styrning
5 W

Temperaturområde
Från -10 till +40 grader C

Skyddsklass

IP65

Intermittens

Kontinuerligt max 1 komplett cykel / min

Teknisk fakta:   
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