
Stabiliteit en veiligheid in een prachtige verschijningsvorm!

LEGI schuifpoort

NIRO-P



LEGI schuifpoort NIRO-P

De juiste poort voor  
bij u thuis!

De vrijdragende Premium 
LEGI schuifpoort NIRO-P ga-
randeert de best mogelijke 
en tegelijkertijd prachtige be-
scherming. Natuurlijk van ver-
trouwd hoogwaardige LEGI 
kwaliteit. Een geslaagde com-
binatie van innovatieve tech-
niek en elegante esthetiek.            

www.legi.nl



Details NIRO-P - automatische 
LEGI schuifpoorten

Sleutelschakelaar buitenzijde

De sleutelschakelaar ‚Open-dicht‘ (inbouw) 
zit aan de buitenzijde in de staander bij 
elektrisch aangedreven schuifpoorten 
(standaard). 
 
Standaard voorzien van: 
 1 sleutelschakelaar ‚Open-dicht‘ 

(inbouw) aan de binnenzijde in de 
staander resp. het geleideportaal met 
aandrijving

 1 sleutelschakelaar ‚Open-dicht‘ 
(inbouw) aan de buitenzijde in de 
staander resp. het geleideportaal met 
aandrijving

 1 ‚noodstopknop‘ (inbouw) aan de 
binnenzijde in het geleideportaal met 
aandrijving

 1 draadloze ontvanger inclusief 1 
handzender met 4 kanalen 868 MHz

Een veiligheidspakket dat bestaat uit ac-
tieve en passieve contactlijsten in combi-
natie met fotocellen, conform de nieuwste 
Europese norm, is eveneens standaard bij 
automatische LEGI-schuifpoorten van het 
type NIRO-P.

Zijdelingse poortgeleiding

De zijdelingse poortgeleiding is ca. 1/4 lager ge-
plaatst dan de poortframemodules en zorgt voor 
een optimale beweging van de poortinstallatie.

Staander binnenzijde

Inclusief actieve veiligheidscontactlijst en  
knipperlicht ter indicatie van een bewegende poort. 
De staander aan de binnenzijde is tegelijkertijd het 
geleideportaal met aandrijving van koker 150/150 mm 
dat bestaat uit een 3 mm dik geëxtrudeerd profiel van 
aluminium met een dwarsverbinding bovenlangs voor 
de kabelgeleiding.  

In het geleideportaal met aandrijving bevinden zich 
de aandrijving en de comfortabele besturing met een 
displaymenu met 2 regels (meertalige) tekstweergave.
 
De contactlijsten en de fotocellen conform de nieuw-
ste Europese norm zijn eveneens standaard bij auto-
matische LEGI schuifpoorten van het type NIRO-P.

Poortvleugel achter

Het achterste uiteinde 
van de poort heeft een 
45° schuine construc-
tie. Op aanvraag is er 
ook een frame met een 
rechthoekige construc-
tie leverbaar.

LEGI schuifpoort NIRO-P
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Poortframe en aanslagportaal                 

Poortframemodule van een 
rechthoekige koker 60/30 mm 
met rechthoekige spijlen van 
koker 30/20 mm.

De bovenbalk bestaat uit een 
rechthoekige koker van 80/60 
mm – hier met een puntenkam 
als overklimbeveiliging.

Aanslagportaal van koker 
80/80 mm. Inclusief fotocel 
(zender).

Staander buitenzijde

Inclusief actieve contactlijsten, knipperlicht en 
staafantenne voor de afstandsbediening. De 
staander aan de buitenzijde is een vierkante 
koker van 100/100 mm met een dwarsverbin-
ding bovenlangs naar het geleideportaal met 
aandrijving voor de kabelgeleiding en betere 
stabiliteit.
 
De contactlijsten en de fotocellen conform de 
nieuwste Europese norm zijn eveneens stan-
daard bij automatische LEGI schuifpoorten 
van het type NIRO-P.

Geleideportaal en poortvleugel                 

De sensor van de fotocel be-
veiliging aan de buitenzijde 
van de schuifpoort is zichtbaar. 
Midden in het geleideportaal is 
een blokkeerinrichting voor de 
geopende poortinstallatie ge-
monteerd (hier verborgen). De 
blokkeerinrichting is tegelijker-
tijd een dichtwaaibeveiliging 
tegen ‚zelfstandig dichtwaaien‘ 
van de poort bij sterke wind.

Achterste uiteinde van de poort                 

Wij leveren standaard een passieve contactlijstlijst 
voor de beveiliging in het geleideportaal van de 
schuifpoortinstallatie. Het uitschakelen van de aan-
drijving gebeurt via de geïntegreerde krachtuitscha-
keling van de besturing van de aandrijving.

Details NIRO-P - automatische 
LEGI schuifpoorten

LEGI schuifpoort NIRO-P

Fotocellen                

Naast de contactlijsten is de 
schuifpoort NIRO-P conform 
geldende veiligheidsvoorschrif-
ten aan de buitenzijde van  
fotocellen voorzien.



LEGI schuifpoort NIRO-P

Technische productinformatie
De stabiele uitvoering van de vrijdragende schuifpoort NIRO-P  
voldoet aan alle wensen. Zelfs bij een doorrijbreedte van tot 
wel 6 m en een hoogte van 2 m kan deze poort in geval van 
stroomuitval zonder problemen met de hand worden bediend. 

De modulaire uitvoering biedt betrouwbare veiligheid bij het 
borgen van een doorrijbreedte van 1,5 tot 6 m. 

Eenvoudige en snelle montage van de poortvelden met de 
nieuwe LEGI klikmethode. De kunststof loopwielen en hoog-
waardige rollagers zorgen voor een langdurig rustige bewe-
ging. Dankzij de modulaire constructie is een snelle levering en 
flexibel transport mogelijk. De schuifpoort NIRO-P kan volledig 
voorgemonteerd worden geleverd met behulp van stekkerklare 
technologieën of in voorgemonteerde delen om zelf ter plaatse 
te monteren. 

Technische kenmerken

 Poortframemodule van rechthoekige kokerprofielen aan de 
hand van statische afmetingsvoorschriften

 Vulling met LEGI draadmatten, LEGI siermatten en spijlen 
is mogelijk - speciale uitvoeringen op aanvraag

 De in hoogte verstelbare wielstelsels zijn weerbestendig in 
de onderbalk van de poortvleugel bevestigd

 Wielstelsel - gewalst profiel van thermisch verzinkt band-
staal 95 x 85 x 4 mm, ontworpen voor de verborgen beves-
tiging van de draagconstructie

Alle elektrisch aangedreven LEGI schuifpoorten zijn buitenge-
woon gebruiksvriendelijk en kunnen probleemloos worden bij-
gesteld. Een uniforme verklaring van overeenstemming met de 
EG-machinerichtlijn en de naleving van de productnorm DIN 
EN 13241-1 zijn gewaarborgd.

Besturing

De LEGI compactbesturingen voldoen aan de modernste industriestandaard, 
maken alle noodzakelijke functieprocedures mogelijk en bewaken tegelijkerti-
jd de hoofd- en nevensluitkanten. Een sleutelschakelaar en een afstandsbe-
diening worden standaard bijgeleverd. 

 Traploze soft start/soft stop
 Snelheden voor het openen en sluiten apart instelbaar
 Vrij instelbare positie voor een gedeeltelijke opening voor voetgangers
 Automatische sluiting voor volledige en gedeeltelijke opening apart instelbaar
  Waarschuwingstijd vóór het openen of sluiten apart instelbaar
 Automatische krachtuitschakeling bij contact met een obstakel
  8K2-contactprofielverwerking apart voor het openen en sluiten
  Fotocellen
  Bediening mogelijk via GSM-module, bevestiging mogelijk via sms, bellen 

en smartphonetoepassing met ONVIF IP-cameraondersteuning. Waar-
schuwingen en storingsmeldingen kunnen naar geselecteerde ontvangers 
worden verstuurd

 Schakelklok met week- of jaarprogramma

Aandrijving

De betrouwbare en onderhoudsar-
me aandrijving met 24 V gelijkstro-
om met een zelfremmend worm-
wiel en een hoog aanloopkoppel 
beweegt de poortvleugel stil en 
nauwkeurig. De krachtoverbrenging 
komt tot stand via een tandwiel en 
een kunststof tandheugel in het alu-
minium profiel. 
 
Als standaard poortaandrijving sta-
an motoren met 50% inschakeldu-
ur en tot wel 25 cycli/dag of voor 
een premium poortaandrijving met 
100% inschakelduur en tot wel 50 
cycli/dag ter beschikking. De aan-
drijving kan ook met een stroom-
voorziening zonder onderbreking 
worden uitgerust.



Corrosiebescherming  (LKS)

LKS I Thermisch verzinkt DIN EN ISO 1461

LKS IV Thermisch verzinkt DIN EN ISO 1461 en extra gepoedercoat

Gecertificeerde bescherming

LEGI-schuifpoorten zijn in 
overeenstemming met EN 13241-1 en 
zijn TÜV-gekeurd.

Mogelijke poortbreedtes

Speciale hoogten op aanvraag

Eenvleugelig: 1.500 tot 6.000 mm 
Tweevleugelig: tot 12.000 mm
Speciale afmetingen op aanvraag 

tot 2.000 mm  

LEGI GmbH
Im Meerfeld 83 - 89
47445 Moers

E-Mail: post@legi.de
Tel.: 0 28 41 / 7 89-0
Fax: 0 28 41 / 7 89-10 www.legi.de

Dekra-gekeurde kwaliteit 

Permanente kwaliteitscontrole 
van alle productieprocessen 
conform DIN ISO 9001:2008 

Mogelijke poorthoogten

Standaardkleuren (SF)

SF I SF II SF III

RAL 6005
Mosgroen

RAL 9010
Zuiver wit

RAL 5010
Gentiaanblauw

RAL 6009 
Dennengroen

RAL 7023
Betongrijs

RAL 8014
Sepiabruin

RAL 7016
Antracietgrijs

RAL 9005
Zwart

RAL 3000
Vuurrood

RAL 7030
Steengrijs

Wij leveren op verzoek 
ook andere RAL-kleuren.

LEGI NL 
Handelsweg 8 
8152 BN Lemelerveld

T 088 5252 700 
E info@legi.nl

De LEGI-dealer bij u in de buurt


