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‘eenvouding open en dicht ‘
Draaipoortbediening
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B&G deurdranger
Met de B&G Deurdranger zorgt u ervoor dat uw 
draaipoort te allen tijde dicht is. De deurdranger 
sluit de draaipoort automatisch na elke passage. 
We passen deze bedienings-component vaak toe 
bij paniekpoorten en draaipoorten met een 
gecontroleerde toegang. 

B&G elektrische ontsluiter
Met de B&G elektrische ontsluiter ontgrendelt 
u het slot van uw handbediende draaipoort 
met behulp van een elektrisch signaal. Deze 
component is uitermate geschikt voor het 
creëren van een gecontroleerde toegang. U 
kunt de elektrische ontsluiter combineren met 
een toegangs-controlesysteem, 
intercomsysteem of drukknop.

Voor het openen, sluiten en vergrendelen van hand-bediende draaipoorten heeft B&G 
Hekwerk verschillende gebruiksvriendelijke bedieningscomponenten. In dit 
productblad lichten we ze kort toe. Het betreft de B&G deurdranger, elektrische 
ontsluiter, kleefmagneet en mechanisch pincodeslot.



 B&G Deurdranger  
 
 Oppervlakte cilinder/buis  Staal met krimpfolie zwart 
 Openingshoek  Tot max. 110° 
 Gewicht per deurvleugel  Tot 100 kg, afhankelijk van model
 Max. afmetingen deurvleugel  Hoogte tot 2500 mm, breedte 750 mm-1250 mm 
 Sluitkracht  Afhankelijk van toepassing ca. 10 - 60 Nm 
 Sluitsnelheid  Traploos instelbaar

 B&G Elektrische ontsluiter Spanningsloos vergrendeld Spanningsloos ontgrendeld
 
 Voeding 12V AC/DC 12V AC/DC
  1 Amp 1 Amp
 Contact NC NO
 Maximale drukbelasting 5000N / 500 kg 5000N / 500 kg
 Schoot Dagschoot Dagschoot
 
 Algemeen     
 
 Opmerking opdrachtgever verzorgt zelf signaal, voeding,  opdrachtgever verzorgt zelf signaal, voeding, 
  koppelkastje en bekabeling tot aan het slot  koppelkastje en bekabeling tot aan het slot

 B&G Kleefmagneet  Type 250 
 
 Voeding 12 Vdc / 460 mA 
 Vergrendelingskracht Tot 2500N / 200 kg 
 Montage Opbouw  
 Behuizing vergrendeling Zink, verchroomd 
 Behuizing magneet Gecoat, zwart 
 

 Algemeen    
 
 Opmerking opdrachtgever verzorgt zelf signaal, voeding,  opdrachtgever verzorgt zelf signaal, voeding, 
  koppelkastje en bekabeling tot aan het slot  koppelkastje en bekabeling tot aan het slot

 B&G Mechanisch 
 pincodeslot  
 
 Bediening Dubbelzijdig bedienbaar
 Beveiliging Voorzien van anticode detectie
 Bescherming Voorzien van aluminium regen- en stofkappen 
 Codering Meerdere ingang– en uitgangscode mogelijk
 Pincode 4-cijferige pincode
 Reset Automatische reset na opening met krukken

B&G kleefmagneet
Deze elektromagnetische component heeft een 
vergrendelingskracht van 250 kg. U sluit er elke 
draaipoort effectief mee af. Door de stroomtoevoer 
naar de magneet te onderbreken, opent u de 
poort. De B&G kleefmagneet is uitermate geschikt 
voor het creëren van een gecontroleerde toegang 
met een hoogfrequent gebruik. U kunt deze 
component combineren met een 
toegangscontrolesysteem, intercomsysteem of 
drukknop. 
De kleefmagneet staat geheel los van het 
conventionele slot. U kunt hem als hoofd- of 
bijzetslot gebruiken.

B&G mechanisch pincodeslot
Met het B&G mechanisch pincodeslot hebben 
alleen zij die over de viercijferige pincode 
beschikken toegang tot uw locatie. Het 
mechanisme reset als de poort met de kruk is 
geopend. Na elke passage is de poort weer 
vergrendeld. Bij deze component kunt u met 
verschillende in- en uitgangscodes werken. Een 
inwendige veiligheids-drukplaat voorkomt dat de 
code door derden achterhaald kan worden.
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