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TAURUS T2 schuifpoort

max 2,50m max 9m

» Geleidingspaal en slagpaal met aansluitingsstrip  
voor omheiningen

» Tandlat reeds gemonteerd bij levering

» Compacte maar krachtige motor met ingebouwde sturing

» Beschikbaar in 8 uitvoeringen

Betaalbare schoonheid



 TAURUS T2 Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Consulteer ons extranet via www.kopal.be voor andere documentatie. 09-2022

HOOGTES (m) 1.00 - 1.25 - 1.50 - 1.80 - 2.00 - 2.25 - 2.50

OPENINGEN (m) 3.00 - 4.00 - 5.00 - 6.00 - 7.00 - 8.00 - 9.00

CONSTRUCTIE
De TAURUS T2 vrijdragende schuifpoort heeft een stalen onder-

balk in C-profiel van 200/160/5 mm. De bovenligger is een 

geprofileerde vierkante buis van 60/60/2 mm met aangewalst 

C-profiel. De spijlen in de poortvleugel zijn 25 of 30 mm in 

diameter, afhankelijk van de poorthoogte. De afstand tussen de 

spijlen bedraagt 110 mm.

Achteraan de poortvleugel is een diagonale trekstang met span-

wartel M16 aangebracht. De poortvleugel is voorzien van een 

kunststof inloopneus en oploopwiel. Vanaf een poorthoogte van 

1.80 m is een puntenkam standaard. Verkrijgbaar in 8 uitvoeringen. 

AUTOMATISATIE
Aangedreven door een externe motor met tandlat. De zeer krachtige 

Cardin SL1524 motor is uitermate geschikt voor industrieel gebruik.

AFWERKING
De TAURUS T2 schuifpoort is beschikbaar in de RAL standaard-

kleuren in een ovengebakken poederlak. Daarnaast is het perfect 

mogelijk om voor een andere RAL kleur te kiezen (optie).

9010 9005 bl 9005 m7016

6005 6009 7039 7030

RAL STANDAARDKLEUREN - andere kleuren op aanvraag

mosgroen dennengroen kwartsgrijs steengrijs

zuiver wit blinkend zwart mat zwartantracietgrijs

TAURUS T2 schuifpoort

TECHNISCHE GEGEVENS
Maximum opening/lengte 9.00/12.00 m

Maximum hoogte 2.50 m

Grondspeling 100 mm

Voedingsfrequentie 50 Hz

Voedingspanning 230 V via transfo 24 V DC

Maximum verbruik 
(zonder accessoires) 300 W/H in beweging

Voedingskabel:
- afstand max. 100 m
- afstand > 100 m

 
XVB 3 x 2.5 mm2 in buis
EXVB 3 x 4 mm2 (met wapening)

Bekabeling fotocel SVV 6 x 0.8 mm2 of LIYY 6 x 1 mm2

Aanbevolen bekabeling voor 
parlofonie, videofonie, digicode 8 x 0.8 mm2 < 50 m > 8 x 1 mm2

Snelheid bij openen/sluiten 20 cm/sec. op maximum snelheid

Werkingstemperatuur
(automatisering) -30° C tot +40° C

Maximum vochtigheid 85% zonder condensatie

Aandrijvingstype tandwiel met tandlat

Aanbevolen gebruik
(1 bew. = 1x openen + 1x sluiten) 250-300 bewegingen / dag

Sturing Elektronische printplaat

Onderhoud
Belangrijk! Vraag de installateur  
om een onderhoudscontract.

Een regelmatig onderhoud is ten 
stelligste aan te raden om in regel  
te zijn met de geldende wetgeving  
(CE norm 13241-1 minimum).

Veiligheidsuitrusting:
- fotocellen
- druklijsten op console 
- druklijst op vleugel
- knipperlicht

1 set (60 cm)
1 
1 
1

Constructie:
- onderbalk + bovenligger
- kader / portiek 
- standaardvulling

Verzinkt staal 
Verzinkt staal 
Ronde spijlen diam. 25/1.5 mm,  
110 mm tussen de spijlen

Afwerking:
Categorie corrosivity / C4

Voorbehandelen + poederlakken - 
polyester poederlak in RAL kleur  
naar keuze

STANDAARD TRAVERSASTAALMAT RONDO
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