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Portåpner
1. Produktfakta

HARMONIE PORTÅPNER BASE
• Går jevnt og stille
• Enkel montering
• Effektiv LED-belysning
• Vedlikeholdsfritt
• Inkl. 2 stk. 2-kanals håndsender
• Max trekk- og skyvekraft: 400 N
• Hastighet: 140 mm/s.
• Maks port vekt: 100 kg
• Leveres for porter opp til bredde 3000x høyde 2300

				
		

HARMONIE PORTÅPNER BASE+
• Kan benyttes til alle portstørrelser
• Enkel montering
• Håndterer de fleste porttyper
• Inkl. 2 stk. 4-kanals håndsender med vibrasjon
• Går jevnt og stille
• Vedlikeholdsfritt
• Hastighet: 210 mm/s
• Max trekk- og skyvekraft: 800 N
• Maks port vekt: 160 kg
For porter med høyde over 2,5 meter
må skinneforlenger benyttes

HARMONIE PORTÅPNER PRO+
Pro+ har en separat styringsenhet.
Monteres på vegg eller i taket og kobles
til eksisterende strømuttak.
• Går jevnt og stille
• Enkel montering
• Inkl. 2 stk. 4-kanals håndsender
med vibrasjon
• Vedlikeholdsfritt
• Max trekk- og skyvekraft: 1100 N
• Hastighet: 180 mm/s
• Maks port vekt: 200 kg
• Kan benyttes til alle portstørrelser
For porter med høyde over 2,5 meter må skinneforlenger benyttes

2. Anvisninger for drift og vedlikehold
Portåpnere trenger lite vedlikehold.
Skulle det oppstå en feil, kan man resette portåpner ved å trykke på grønn knapp i 30 sekunder.

Garanti (/Antatt levetid/brukstid)
• 5 års reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpsloven
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3. Miljøpåvirkning
Anbefalt utluftningstid / Inneklimarelevant tidsverdi
Foreligger ikke
Emisjon
Ikke angitt
Miljømerking
Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet
Kommentarer vedr. miljøpåvirkning
Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha negativ effekt på innemiljøet
4. HMS-Referanser
Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer,
og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon
Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur - og/eller fuktendringer etc.

5. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431
Avfallstype: Blandet materiale
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen
som håndterer avfallet
Øvrige opplysninger
Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet
6. Teknisk service
Produsent/importør		
Harmonie Norge AS
Organisasjonsnr.		
NO 912591743 MVA
Postadresse			Borgeskogen 36
Postnr. og sted		
3160 Stokke
Telefon			
991 04 800
E-post				sentralbord@harmonie.no
Webadresse			www.harmonie.no

Side 2 av 2

© Harmonie Norge AS 2019

