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Portautomatikk

Komfort og sikkerhet
Automatikk på porter og grinder er en 
uvurderlig liten luksus i hverdagen. 
F.eks. kan du bekvemt åpne porten 
din fra bilen, hvoretter porten auto-
matisk stenges når du har kjørt gjen-
nom.

Betjening etter ønske
Automatikken kan etter ønske utføres 
slik at grinden eller porten styres på 
én eller flere måter:

• En liten, mobil fjernkontroll som                                                                                                                                              
   du kan ta med deg.

•  Et fastmontert kodetastatur som                
   skal betjenes ved porten.

• Et tidsur som åpner og lukker på be 
  stemte tidspunkter.

• En detektorsløyfe (nedgravd i veien)  
  som automatisk aktiverer porten når                                                                                                                                              
  et kjøretøy kjører over.

• Betjening via mobiltelefon.

Som standard leveres et automatikk-
sett med en mobil fjernkontroll.

Velg den rette automatikken
Automatikken fås i tre forskjellige 
utgaver: Med spindelmotor, knek-
karm-motor eller motor til nedstø-
ping. Spindelmotoren er den økono-
miske løsningen som monteres på 
portstolpen og som kan åpne opptil 
mellomstore grindblader.

Knekkarm-motoren 
utmerker seg ved å 
bevege grindbladet i 
en optimal vinkel, og 
dermed minimeres 
belastning og slitasje. 
Knekkarm-automa-
tikk er også velegnet 
til større grinder og 
porter.

Den nedstøpte mo-
toren er den eksklu-
sive og diskré utga-
ven som monteres 
plant med veien un-

der grindbladet. En optimal og flott 
løsning til alle typer grinder og porter.

Kontakt Poda for den rette automatik-
kløsningen til akkurat ditt behov!

Portautomatikk til tregrinder og smijernsgrind og -port
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Automatikk-sett med spindelmotor  

59439 Til 1 fløy

59442 Til 2 fløyer

Automatikk-sett med knekkarm-motor

59444 Til 1 fløy

59446 Til 2 fløyer

Automatik-sett m. nedstøpt motor

59449 Til 1 fløy

59451  Til 2 fløyer

Ekstra fjernkontroll

59430 Model IO

Varenumre

Nedstøpt motor

Fjernkontroll - én av flere muligheter Spindelmotor

Knekkarm-motor

Montering av grinder og portautomatikk

Poda gir deg hele pakken. Våre erfarne installatører 
leverer, monterer og installerer din tre- og smijerns-
grind eller -port, med eller uten automatikk.


