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all-port  
 uw partner in maatwerk

met een poort van all-port kiest u voor een maximale be-
trouwbaarheid gekoppeld aan een optimaal bedieningscom-
fort. De all-port poorten zijn ontwikkeld volgens de laat-
ste veiligheidsnormen en zijn naar de europese richtlijnen 
gecertificeerd. All-Port poorten hebbben een zeer hoog  
bedieningscomfort daar de poort en de automatisatie perfect op 
elkaar zijn afgestemd.
Zowel voor renovatie als nieuwbouw zorgen wij voor een zorge-
loze in- of ombouw en dit geheel naar uw wens.
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Poortblad
n kinGSpan maakt gebruik van vuur-

verzinkte stalen panelen
n De profilering is afhankelijk van het 

gekozen type paneel.

Isolatie  
isofeenschuim 40mm dik, goed voor een 
warmte isolatie van 0.51 w/m2k (kings-
pan).

Afdichting
n Beneden met rubber profiel in 

epDm kwaliteit
n Zijdelingse afdichtingen met rubber 

profiel in EPDM kwaliteit
n tussen de panelen met rubber pro-

fiel in EPDM kwaliteit
n Boven met rubber profiel in EPDM 

kwaliteit

Beslag
3 verschillende types: 

1. APO 80/80S
Zijn samengesteld uit Sendzimir verzinkte 
looprails met een dikte van 3 mm. De 
horizontale geleiders met een dikte van 
1,5 mm worden om de 0,5 m à 1,0 m ver-
bonden met een speciaal gevormd plaatje 
van 1,5mm dik. De verticale geleiders 
worden verstevigd met een 1,5 mm dik 
hoekkozijn over de totale lengte. Vinger-
klembeveiligde panelen met voorgemon-
teerde vingerklembeveiligde scharnieren 
uit vuurverzinkt staal en kogelgelagerde 
nylon loopwielen en een verenpakket 

zorgen voor een soepele opwaartse en 
neerwaartse beweging van de poort. 

2. APO 100/100S
Zijn samengesteld uit Sendzimir verzink-
te looprails met een dikte van 4 mm. De 
horizontale geleiders met een dikte van 
2 mm worden nog eens extra verstevigd 
met een 2 mm dik L-profiel over de to-
tale lengte en de vertikale geleiders met 
een hoekkozijn van 2 mm eveneens over 
de totale lengte. Vingerklembeveiligde 
panelen met voorgemonteerde vinger-
klembeveiligde scharnieren uit vuurver-
zinkt staal en kogelgelagerde nylon loop-
wielen en een verenpakket zorgen voor 
een soepele opwaartse en neerwaartse 
beweging van de poort. Deze serie is in-
dustrieel ontworpen, maar toch ontwik-
keld voor residentieel gebruik.

3. APO 110S/110DS/120/ 
120D/130/130D/140
Zijn samengesteld uit Sendzimir ver-
zinkte looprails met een dikte van 4 
mm. De horizontale geleiders met een 
dikte van 2 mm worden verstevigd door 
een 2 mm dik C-profiel over de totale 
lengte. De verticale geleiders worden 
verstevigd met een 2 mm dik hoekkozijn 
over de totale lengte. Vingerklembevei-
ligde panelen met vingerklembeveiligde 
scharnieren uit vuurverzinkt staal en ko-
gelgelagerde nylon loopwielen en een  
verenpakket zorgen voor een soepele 
opwaartse en neerwaartse beweging 
van de poort (enkel voor industrieel ge-

bruik).
Balancering
Via torsieveren.

Oppervlaktebehandeling
 Het deurblad is voorzien van een po-
lyester kunststof grondlaag. De stan-
daardkleur is ral 9010 voor binnen- en 
buitenkant. Voor kingspan microline is 
dit  ral 9006 buitenkant en ral 9010 
binnenkant. De kingspan oak-FiniSH 
panelen zijn buitenkant met een polyvi-
nylchloridefilm bekleed en binnenkant 
ral 9010.

Optie kleur
Buitenzijde (eventueel ook binnenzijde) 
in een kleur naar keuze verkrijgbaar.

Bediening 
1.   Handbediend: Hier kan men de 

keuze maken tussen handgreep, 
voetsteun, 
trekkoord, schuifgrendel, slot met 
profielcilinder of handtakel.

 2. elektrisch aangedreven: Hier kan men 
kiezen voor een Beninca.

Productietermijn  
Voor de poorten, zowel gelakt als in stan-
daard kleur (RAL 9010 / RAL 9006 / film) 
geldt een minimale levertermijn van 3 à 4  
weken na de schriftelijke bestelling. Hou-
ten poorten hebben minimaal 10 weken 
levertermijn. andere uitvoeringen zijn op 
aanvraag.

BetrouwBaarHeiD,  
 DeGelijkHeiD en VeiliGHeiD!

Sectionaalpoorten openen verticaal naar boven tot een ho-
rizontale positie onder het plafond, zodat er een vrije ruimte 
ontstaat in de dagopening die dan optimaal benut kan worden. 
Het poortblad is opgebouwd uit verschillende secties. Deze 
zijn verkrijgbaar in twee verschillende hoogten. 
De hoogte van de poort wordt bekomen door een samen-
stelling hiervan. Het toppanneel kan worden aangepast om de 

juiste dagmaathoogte te verkrijgen. Het rolsysteem is voor-
zien van kogelgelagerde nylon loopwielen die een geluidsarme 
werking moeten garanderen. De looprails worden zodanig 
gemonteerd dat er zo weinig mogelijk overgangen in zitten 
verwerkt.
De balancering via de torsieveren zorgt er voor dat de poort 
met een minimale kracht geopend en gesloten kan worden.
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Passieve veiligheid in gebruik

De europese commissie heeft een aantal richtlijnen opgelegd 
i.v.m. het functioneren en de veiligheid van poorten. alle all-port 
poorten voldoen aan deze eisen en normen van de Bouwpro-
ducten richtlijn en de machinebouw richtlijn en 13241-1 en zijn 
door de volgende instanties getest: tÜV, Sp en SkG.

Comfortabel in gebruik

all-port poorten zijn zeer gebruiksvriendelijk omdat wij  
gebruik maken van een uitgeballanceerd torsieverenpakket uniek 
berekend voor elke poort. Door te kiezen voor een automatisatie 
kan u de poort bedienen vanuit uw comfortabele zetel.

betrouwbaarheid

Verschillende onderdelen van de all-port poort zijn speciaal 
ontworpen en geproduceerd door all-port, waardoor het opti-
maal functioneren gewaarborgd kan worden. tevens kunnen we 
hierdoor ook een service garanderen die niet geëvenaard kan 
worden.

inbraakveiligheid

onze apo 100(S) line poorten hebben het SkG keurmerk 
(klasse ii), komoattest. Dit attest bewijst dat onze poorten be-
veiligd zijn tegen inbraak. Ze zijn gekeurd volgens klasse ii. De 
automatisatie voor deze poort is Beninca of eender welk merk 
gekeurd door SkG als inbraakveilige motor.

aCtieve veiligheid in gebruik.

De all-port poorten zijn uitgerust met speciale valbeveiligingen, 
die voorkomen dat het poortblad naar beneden valt bij een veer-
breuk of kabelbreuk (industrieel). een ingewerkte kabelgeleiding, 
zijdelingse knelbeveiliging en afgeschermde loopwielen zorgen 
voor een optimale bescherming. De elektrisch bediende poorten 
kunnen voorzien worden van een dubbele veiligheid en voldoen 
aan de strengste eisen opgelegd door de europese commissie. 
alle all-port poorten dragen een ce-markering.

Het perFecte concept  
  Voor comFort en VeiliGHeiD
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kaBeltrommel 1 Veer 2 Veren

11000 101 kg 202 kg

11001 100 kg 200 kg

1. residentiële  veer-
breukbeveiliging 

werking

als de veer onder spanning staat beweegt het palmecha-
nisme in een neutrale positie waardoor de as, met daarop 
het veiligheidsblokkeerwiel voorzien van een positieve spie, 
vrij rond kan draaien. het veiligheidsblokkeerwiel vormt 
één geheel met de as. breekt de veer, dan valt het palme-
chanisme in het veiligheidsblokkeerwiel waardoor de val 
gebroken wordt en dus het deurblad tot stilstand komt. 
indien als optie een microswitch gemonteerd is, zal door 
de positieverplaatsing van het palmechanisme een stoP-
signaal aan de motor worden doorgegeven. de schakelaar is 
spatwaterdicht en valt onder de klasse iP 67.

Deze veerbreukbeveiligingen zijn ontworpen voor de residentiële 
garagedeuren die voorzien zijn van een torsieveerbalanssysteem. 
Het veiligheidsblokkeerwiel is voorzien van een positieve spie waar-

door montage alleen mogelijk is op een as met spiebaan. Het toe-
passingsgebied van deze veerbreukbeveiligingen is voor zowel hand-, 
ketting- en motorbediende residentiële garagedeuren, zie tabel.

toePassingsgebied

Het maximale draaimoment is 54 nm. Hiervoor is de veerbreuk-
beveiliging tÜV gekeurd. De onderstaande tabel geeft het maxi-

male deurgewicht aan, in combinatie met de gekozen kabeltrom-
mel. 

type pluG type VeerBreukBeVeiliGinG Diameter DraaD

50 / 67 25651 l/r 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0

VeiliGHeiD op De eerSte plaatS

11000 11001
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toePassingsgebied

De veerbreukbeveiligingen worden toegepast 
op industriële sectionale poorten welke met de 
hand, ketting, of elektrisch bediend worden (as met spiebaan met 
een diameter van 25,4 mm en 31,75 mm).

oPties

Offset-plaat
Gebruik de afstandsplaat om de juiste offset te bepalen. De offset 
wordt toegepast indien de afstand van de montageflens tot de 
hartmaat van de kogellager meer bedraagt dan 86 mm, tot max 
152 mm.

Microswitch-schakelaar
is een elektronische beveiliging die aan de binnenkant van de 
veerbreukbeveiliging wordt gemonteerd en is enkel van toepas-
sing op elektrisch bediende sectionale poorten. wanneer er een 
veerbreuk optreedt zal deze een Stop-signaal geven aan de mo-
tor. De schakelaar is spatwaterdicht en valt onder de klasse ip67.

2. industriële 
veerbreukbeveiliging

werking

in principe heeft deze dezelfde werking als de residentiële 
veerbreukbeveiliging maar wordt geleverd in een zwaardere 
uitvoering en is zowel residentieel als industrieel van toepassing. 



3. kabelbreuk 
beveiliging

werking

in geval van een eventuele kabelbreuk grijpen de speciale, 
aan de onderste bodemconsolen bevestigde messen, 
automatisch in de zijstijlen, waardoor het dichtvallen van 
het deurblad vermeden wordt. 

toePassingsgebied

Standaard voorzien op de industriële poorten.

oPties

Microswitch-schakelaar
is een elektronische beveiliging die aan de binnenkant van de ka-
belbreukbeveiliging wordt gemonteerd en is enkel van toepassing 
op elektrisch bediende sectionale poorten. wanneer er een ka-
belbreuk optreedt zal deze een Stop-signaal aan de motor ge-
ven. De schakelaar is spatwaterdicht en valt onder de klasse ip67.
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toePassingsgebied

Loopwielen
een kunststof beschermkap wordt over de as geschoven tot aan 
het nylon loopwiel zodat deze het loopwiel afschermt in de gelei-
dingsrail (zie afbeelding hierboven).

Keerschijf
een vuurverzinkte stalen beschermkap wordt over het keerwiel 
gemonteerd zodat dit wordt afgeschermd en voorkomt ook dat 
de staalkabel van de keerschijf afrolt.

Verenpakket
een kunststof afkasting kan over het verenpakket worden gemon-
teerd zodat dit volledig wordt afgeschermd. Dit zorgt tevens ook 
voor een fraaiere afwerking. Deze optie wordt niet standaard bij 
de poort geleverd.

4. beveiligingen  
oP looPwielen  
en keersChijven

werking

op alle particuliere all-Port poor-
ten zijn de loopwielen en de keerschijven  
voorzien van een beschermingskap. deze is vervaardigd uit 
kunststof of vuurverzinkt staal en moet ervoor zorgen dat 
de bewegende onderdelen afgeschermd worden. 
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toePassingsgebied

all-port maakt gebruik van deze panelen voor de produktie 
van al haar sectionaalpoorten: zowel de particuliere alsook de 
industriële poorten. om een zo groot mogelijk gamma te cre-
eren maken we gebruik van kingspan panelen. alle panelen 
voldoen aan de grootste eisen omtrent veiligheid en kwaliteit. 

oPties

er is keuze uit verschillende paneeltypes. Deze worden verder 
uitgebreid besproken.

5. vingerklembeveiliging  
oP het Paneel 

werking

vingerklembeveiligde panelen 
zijn speciaal ontworpen 
panelen. de unieke vorm van de uiteinden van het paneel 
voorkomt het gekneld  
raken van de vingers tussen de 
secties.
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waarvoor staat u-waarde

algemeen

de all-Port poort is van het sectionale type, bestaande 
uit horizontale secties welke bij het openen vertikaal 
omhoog schuiven en daarna horizontaal liggen in de rails, 
om zodanig de (indien mogelijk) gehele dagopening vrij 
te maken.

De U-waarde is de warmtedoorgangscoëfficiënt U, uitgedrukt 
in w/m²k. De oude benaming is k-waarde. De u-waarde geldt 
voor een vloer-, wand- of dakoppervlak en is de waarde omge-
keerd aan de som van de verschillende samenstellende r-waar-
den: u=1/rtotaal. rtotaal is de som van de weerstanden van de 
materiaallagen, de overgangsweerstanden binnen en buiten en 
de eventuele spouwweerstanden. een goed geïsoleerde wand 

heeft dus een zo hoog mogelijke rtotaal-waarde en een zo laag  
mogelijke u-waarde. 
De u-waarde van het kingspan paneel bedraagt 0.51 w/m²k. 
De gemiddelde coëfficient van een poort is afhankelijk van de 
naden tussen de panelen en de aansluiting tegen het gevelop-
pervlak en vloer. Voor de gehele poort kan men een gemiddelde 
u-waarde bereiken van 1.4 w/m²k.

Van klaSSiek  
 tot HeDenDaaGS moDern DeSiGn
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DwarSDoorSneDe kinGSpan paneel

de geïsoleerde secties zijn opgebouwd uit een +/- 40 mm dikke, 
polyisocyanuraatschuim, verwerkt tussen twee vuurverzinkte 
staalplaten van 0,45 mm of 0,70 mm dik. hierdoor bekomt men 
een homogene en ondeelbare 40 mm dikke sandwichconstructie. 
de Pir heeft een dichtheid va 38 kg/m3.
de buiten- en binnenplaat van de poort zijn gemaakt van vuur-
verzinkte staalplaten, voorzien van een voorgelakte coilcoating 
met een laagdikte van 25 of 30 micron of een dikte van 140 
micron [±7%] semi-rigid polyvinylchloride [PVC]/polyolefin film 
voorzien van een printing. hierdoor garandeert het materiaal 
een zeer hoge corrosie-bestendigheid, alsmede een perfecte 

kleurvastheid. De montageprofielen blijven hun natuurlijke 
kleur behouden. De secties hebben een heat transfer coëffici-
ent van 0.51w/m2k.
om een optimale dichting te verkrijgen tussen de secties is 
een rubberen overgangsbrug boven aan het paneel voorzien, 
hierdoor kan er geen enkel onderling kontakt tussen de wan-
den van de panelen ontstaan. iedere sectie is voorzien van een 
inwendige staalversterking om een perfekte vasthechting van 
de scharnieren te waarborgen. de secties hebben een hoogte 
van: 610 mm en 500 mm. de topsectie wordt, indien nodig aan-
gepast om de juiste daghoogte te verkrijgen.

Panelen kingsPan
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niet  
geProfileerd

geProfileerd Cassette
midden 

Profilering
miCroline

500 610 500 610 500 610 500 610 500 610

a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

b 525 635 525 635 525 635 525 635 525 635

C 100 101,7 100 101,7 100 101,7 100 101,7 100 101,7

d 100 101,7

e 83 138

f  242,5

g  242,5 352,5









Dimension CE Mark Tolerance (Proposed)
Door

D ≤ 100 mm  ± 2 mm

D  > 100 mm  ± 2 %

For L  = 200 mm – Deviation from flatness 0,6 mm

For L  = 400 mm – Deviation from flatness 1,0 mm

For L  > 700 mm – Deviation from flatness 1,5 mm

5 < h ≤ 50 mm ± 1 mm

50 < h ≤ 100 mm ± 2,5 %

d s ≤ 1 mm ± 30 % of d s

1 mm < d s ≤ 3 mm ± 0,3 mm

3 mm < d s ≤ 5 mm ± 10 % of d s

L ≤ 3 m ± 5 mm

L  > 3 m ± 10 mm

-1.5mm/+1.5

mm

0,006

w  (nominal cover w idth) i.e. 6mm for 1000mm w ide

H Deviation from straightness (on length) 1 mm per metre, maximum 5 mm +/- 1% ( max 5mm)

2 mm per metre length, maximum 10 mm

 0,85 mm per metre w idth for f lat profiles – h ? 10 mm

1 mm per metre w idth for profiles – h > 10 mm                        

If  h ≤ 50 mm p: ± 2 mm

If h  > 50 mm p: ± 3 mm

 ME = -2mm/+2mm

  MI = = -1.5mm/+1.5mm

For b 1 ± 1 mm

For b 2 ± 2 mm

J

K

L Width of the ribs (b 1) and w idth of the 
valleys (b 2)

+/-0.2mm

A

B

C

D

E

F

G

I

Pitch of the profile (p) +/-0.2mm

Cassette: ME & MI No tolerance advised

Deviation from squareness -/+1.5mm

Bow ing -3mm/+3mm

Length of the panel -3mm/+3mm

Cover w idth of the panel w ± 2 mm

Depth of metal profile (ribs) (mm) +/-0.2mm

Depth of stif feners and light profiling +/-0.2mm

Thickness of the panel -1mm/+1mm

Deviation from flatness (according to 
the length of measurement L )

0.7mm per 200mm Optimo 
0.5mm per 200mm

×
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380 ± 5 380 ± 5

(3
30

)
A

(520)
140 ± 5 140 ± 5

(ME) (MI) (MI) (ME)

a maat

rC 500 rC 610 C

83 ± 3mm 138 ± 3mm

standaard indeling

dagmaatbreedte max. Cassette aantal tussenmaat (mi) Zijmaat max. (me)

2561 3 140 380

3228 4 140 380

3895 5 140 380

4562 6 140 380

5229 7 140 380

niet produceerbare hoogte: vanaf 1850 mm tot 1950 mm
minimum dagmaatbreedte: 1900 mm
maximum dagmaatbreedte: 5229 mm

inDelinG Van Het caSSette paneel

n De geïsoleerde ecoSaFe panelen van kingspan 
gebruiken een milieuvriendelijke FireSaFe pir 
isolatiekern.

n De geïsoleerde ecoSaFe panelen van kinGSpan 
zijn het resultaat van een uitgebreide research 
en ontwikkeling om een geoptimaliseerde en 
milieuvriendelijke oplossing aan onze klanten aan te 
bieden

n De geïsoleerde ecoSaFe panelen hebben een laag 
Globaal opwarmingspotentieel (Gop).

Bovenlaag

Zink/aluminium beschermlaag

chemische voorbehandeling

Grondlaag

Substraat

Beschermde verflaag

chemische voorbehandeling

Zink/aluminium beschermlaag

de geïsoleerde Panelen
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indiCatieve PaneelgewiChten

Hoogte
(mm )

Gewicht
(kg/m²)

Hoogte
(kg/lm)

Houtnerf niet geprofileerd 500 10.6 5,3

Houtnerf niet geprofileerd 610 10.5 6,4

Stucco niet geprofileerd 500 10,5 5,25

Stucco niet geprofileerd 610 10,4 6,34

Vlak niet geprofileerd 500 13,1 6,55

Vlak niet geprofileerd 610 12,6 7,69

Stucco geprofileerd 500 10,5 5,25

Stucco geprofileerd 610 10,4 6,34

Vlak geprofileerd 500 13,1 6,55

Vlak geprofileerd 610 12,6 7,68

Cassette 500 10,5 5,25

Cassette 610 10,4 6,34

microline 500 10,5 5,25

microline 610 10,4 6,34

Vlak midden geprofileerd 500 13,1 6,55

Vlak midden geprofileerd 610 12,6 7,68

Houtnerf midden geprofileerd 500 10,5 5,25

Houtnerf midden geprofileerd 610 10,4 6,34

oak finish 500 10,5 5,25

Vertikaal geprofileerd 500 - -

tecHniScHe GeGeVenS en aFmetinGen

afmetingen, gewiChten en besChikbare lengten

De residentiële panelen met een dikte van 40 mm zijn beschikbaar met FingerSafe-dichtingsprofielen in hoogten van 500 en 610 mm 
(het paneel met de verticale v-groef is momenteel uitsluitend beschikbaar met een hoogte van 500 mm). de details van de fingersafe-
dichting zijn conform met de europese veiligheidsnorm en 12604 en deze dichtingen moeten gebruikt worden voor poorten met een 
openingshoogte van minder dan 2500 mm.

de binnenbekledingen zijn allen voorzien van een v-groefmotief van 100 mm met een ribwijdte van 10,4 mm en een holte van 2,4 mm,  
± 0,2 mm. de panelen zijn beschikbaar in minimumlengten van 2000 mm tot maximumlengten van 7700 of 10200 mm.

De externe profielen in dit productengamma zijn:

n vlak.
n horizontaal geribd (met een ribbreedte van 10,4 mm en een 

holte van 2,4 mm (± 0,2 mm), gecentreerd op 100 mm.
n als georgisch cassettepaneel, soms aangeduid als “verhoogd 

en vlak”.

n met één enkele horizontale v-groef van 20 mm in het mid-
den van het paneel.

n met verticale ribben, gecentreerd op 130 mm.
n met microrib met een ribbreedte van 15,5 mm en een holte 

van 0,75 mm (± 0,2 mm).

nota: de paneelgewichten zijn indicatief. De toleranties die inherent zijn aan elk fabricageproces kunnen variaties teweegbrengen in de feitelijke paneelgewichten en kingspan Door 
components raadt dus aan, in lijn met de “Beste praktijken” in onze branche, het voor elke poort gebruikte paneel te wegen teneinde de keuze van de gepaste veer te garanderen.
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dimensionele 
en geometrisChe toleranties:

n op lengte snijden: ±5 mm.
n Dikte: +2/-1 mm.
n Bekledingsbreedte / paneelhoogte – binnen / buiten: ± 2 mm.
n paneeldoorbuiging: ±3 mm in de hoogte en 0,2% van de 

breedte (lengte).
n externe doorbuigtolerantie van maximum 2 mm.
n Haaksheid uiteinde: ±1% van de paneelhoogte (diepte).
n leemte aan de paneelneus en -staart van respectievelijk - 

5 mm en 10 mm.
n paneelvlakheid: geen enkel zichtbaar gebrek wanneer het pa-

neel verticaal geplaatst is en bekeken wordt op een afstand 
van 1500 mm onder een hoek van ± 60 graden ten opzichte 
van de loodrechte gezichtshoek.

materiaal - staal

Oppervlak
0,45 mm (0,7 mm voor gestructureerde polygrain-afwerking wit ral 
9010), dompelverzinking, met zink bekleed gestructureerd staal

Externe afwerking
Gladde thermoverharde polyesterverf van 25 micron, in houtkor-
rel gegaufreerd tijdens het fabricageproces van het paneel.
Zie de actuele technische literatuur voor het beschikbaar kleu-
rengamma.
of
Gladde, thermoverharde polyesterverf met polygrain-afwerking 
wit (ral 9010) van 55 micron met uitstekende uV- en/of corro-
sieweerstand en uitstekende vervormbaarheid, niet gegaufreerd.
of
Polyurethaan Plus verflaag van 30 micron (3x sterker / harder dan 
de traditionele polyesterverf), glad (bijv. met microribprofiel) of in 
houtkorrel gegaufreerd tijdens het fabricageproces van het paneel.
Zie de actuele technische literatuur voor het beschikbaar kleu-
rengamma.
of
Polyurethaan Plus verflaag van 35 micron (3x sterker / harder dan 
de traditionele polyesterverf) met Deep mat-textuur / structuur 
(niet gegaufreerd).
Zie de actuele technische literatuur voor het beschikbaar kleu-
rengamma.
of
Semi-rigide polyvinylchloride (PVC) film van 140 micron (± 7%), 
bedrukt in rotogravure, glad of in houtkorrel gegaufreerd.
afwerkingen van de bekleding
Gladde, thermoverharde polyesterverf van 25 micron, Helderwit 
(ral 9010), gegaufreerd tijdens het fabricageproces van het pa-
neel.

fabricage van poortpanelen, leuze, belgië
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Paneelreiniging

eerst de poort overvloedig afspoelen.

De buitenkant van de residentiële panelen kan gereinigd worden 
met behulp van een neutrale zeep- en wateroplossing en een 
zachte (niet schurende) doek alvorens gespoeld te worden.

Diverse stoffen zoals nagellak, lippenstift, polierproducten, inkt en 
teer kunnen indringen in de film en permanente vlekken veroor-
zaken.

PaneelbesChildering

residentiële panelen zijn uitermate gepast om overschilderd te 
worden.

in zover het te beschilderen oppervlak correct voorbereid werd 
via (1) het gebruik van een schuurspons (Scotch Brite of soort-
gelijk) om een contactoppervlak te bieden voor de verf, (2) het 
afstoffen en de ontvetting met behulp van white spirit en (3) het 
gebruik van een verfverzachter (powdersoft of soortgelijk), kan 
een kleeftest met een resultaat van Gt 0 behaald worden.

isolatiekern

De isolatiekern ecosafe in isofeenschuim (ipn) met gesloten 
celstructuur is vrij van fluorkoolwaterstoffen (HFK’s), chloorkool-
waterstoffen (CFK’s) en chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK’s) 
met een volledig neutraal ozonaantastingpotentieel (oDp of 
ozone Depletion potential) en is bijgevolg in totale overeenstem-
ming met de ozonprotocollen van montreal en kyoto. De milieu-

vriendelijke en duurzame isolatiekern biedt een lage Gwp-factor 
(Global warming potential).

De kern in isofeenschuim (ipn) heeft een dichtheid van ongeveer 
38kg/m³.

diChtingen, taPes en films

De paneelneus is voorzien van een in de fabriek aangebrachte 
epDm-dichting die de lucht- en waterdichtheid garandeert tus-
sen de panelen.

een pVc-tape wordt in de fabriek aangebracht op de paneelneus 
en -staart.

bevestiging

een integrale versteviging ter hoogte van de scharnieren wordt be-
reikt dankzij strips van 20 x 1 mm aan de boven- en onderzijde van 
de bekleding. Deze garanderen een duurzame bevestiging van de 
tussenscharnieren en de wieldragers; dankzij de zelfklevende ver-
binding tussen de kern in isofeenschuim (ipn) en de staal- of alu-
miniumbladen, is het onnodig dat de interne staallagen doorboord 
worden door de bevestigingsschroeven van de scharnieren.

kingspan Door components raadt uitsluitend het gebruik aan 
van 15 mm-lange bevestigingsschroeven; indien de fabrikant/in-
stallateur beslist een langere schroef te gebruiken dient een gat 
met een diameter van 4 mm en een diepte van 32 mm geboord 
te worden.

Paneel met fingersafe-dichting



15 |  technische Brochure all-port

preStatieS

thermisChe Prestaties

De residentiële panelen hebben de volgende thermische geleid-
baarheidsfactor of u-waarde:

paneel van 40 mm – 0,51 w/m²k

in het kader van het continue fabricageproces wordt de matrix 
met gesloten celstructuur zelfklevend verbonden met de on-
doorlatende buitenkant, wat de waterindringing tegengaat en de 
thermische prestaties en de betrouwbaarheid bevordert op lange 
termijn.

n.B. lambda-waarde na veroudering van 0,021 w/mk voor de 
isolatiekern in isofeenschuim (ipn).

biologisChe Prestaties

De panelen van kingspan Door components zijn natuurlijk im-
muun tegen schimmels, zwammen, rotting en ongedierte. De fa-
bricage doet geen beroep op ureum-formaldehyde en de pane-
len worden niet als schadelijk beschouwd.

akoestisChe Prestaties

De residentiële deurpanelen bieden een gewogen geluidsreduc-
tie (rw) van 25 db.

Thermal performance of installed doors compared to regulations

NPD = no performance determined.

Uninsulated
roller shutter

Insulated
roller shutter

Building
Regulations

40 mm Panel
Insulated Door

U-value (W/m2K)

CorreCte Paneelbehandeling

De individuele panelen mogen nooit vlak verplaatst worden, 
want dit zou tot een overdadige doorbuiging kunnen leiden. een 
overdadige doorbuiging leidt tot een breuk van de paneelkern, 
een blijvende vervorming van de bekledingen en eventueel een 
thermische blaasvorming. wanneer een paneel verplaatst wordt, 
moet het eerst op zijn kant gedraaid worden en dan ondersteund 
worden door zoveel personen als nodig om een veilige behande-
ling te garanderen.
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brandreaCtie en -weerstand

Kingspan Door Components is fier hier te kunnen berichten over 
de permanente positieve ontwikkelingen wat de integratie van 
een isolerende kern in isofeenschuim (ipn) betreft als standaard-
component.

De Firesafe-kern biedt optimale brandprestaties aan een sand-
wichpaneel en staat geklasseerd als beantwoordend aan de klasse 
B – s2, d0 in het kader van de eisen opgelegd door de norm en 
13501-1:2007+a1 (de Europese classificatie voor bouwproduc-
ten en bouwelementen) en de Brandklasse m1 (“ontbrandbaar”) 
in Frankrijk.

nota: de norm B – s2, d0 heeft de volgende betekenis:
B:brandreactie en brandgedrag
s2: classificatie wat rookproductie betreft
d0: classificatie wat brandende druppels / partikels betreft

Bij een beginnende brand, zet de kern in isofeenschuim (ipn) 
lichtjes uit (en vult zo de ruimte tussen de staalplaten op) om 
een beschermende barrière op te bouwen. Dankzij wijzigingen in 
de chemische formule, is het paneel ook moeilijk ontvlambaar en 
zelfdovend en ontwikkelt het minder rook dan andere producten.

De panelen omvatten dezelfde beproefde formulering die king-
span al sinds jaren toepast voor dak- en wandpanelen om te 
beantwoorden aan de normen lSp (loss preventionStandard) 
1181 en Fm (Factory mutual) 4880.

interne temPeratuur / 
bedrijfstemPeratuur

niettegenstaande de kwesties van thermische doorbuiging (zie 
hieronder), heeft kingspan Door components het volste ver-
trouwen in een gebruik van de deurpanelen in het normale toe-
passingsdomein tot een constante maximumtemperatuur van 60 
graden celsius.

thermisChe doorbuiging

Vermits de isolatiekern in isofeenschuim (ipn) zelfklevend ver-
bonden is met beide metaalbladen, zal elk verschil wat thermische 
expansie betreft tussen de buitenzijde en de bekleding als gevolg 
van temperatuurverschillen aan de binnen- en de buitenkant lei-
den tot een paneelbuiging.
Gelieve nota te nemen van het feit dat de externe oppervlaktem-
peratuur beïnvloed wordt door de drie volgende factoren:

De externe omgevingstemperatuur
n De oriëntering van de deur
n De externe afwerkingskleur, t.t.z. hoe donkerder het paneel, 

hoe hoger de oppervlaktetemperatuur en hoe groter de pa-
neeldoorbuiging.

Zie de tabel hieronder voor meer informatie en de implicaties 
wat de nodige speling betreft ten opzichte van de slabbe en de 
omgevende elementen.

n.B. De hieronder vermelde informatie heeft betrekking op een staalpaneel met een lineair uitzettings-
coëfficiënt van 0,000012 in vergelijking met de waarde van 0,000023 voor een aluminiumpaneel, t.t.z. 
een afwijking van 17 mm bij een verschil van 50 graden celsius tussen de binnen- en de buitentempera-
tuur versus een afwijking van respectievelijk 32 mm.

“-”duidt op een koudere temperatuur buiten.
De tabel hierboven laat geen toleranties of spelingen toe.
De tabel gaat uit van de veronderstelling dat geen enkele paneelversterking gebruikt werd. alle afmetingen zijn uitgedrukt in millimeters.
Het paneelmateriaal is staal met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van 0,000012/°C.
er moet rekening gehouden worden met de thermische doorbuiging ten opzichte van de vrije ruimte bovenaan, in het bijzonder voor donkere kleuren en grote overspanningen. uitvoerige technische informatie is 
beschikbaar bij kingspan Door components.
* t2 = buitentemperatuur plaat    |   t1= binnentemperatuur plaat

40mm Paneel dikte

Temperatuurverschil (°C) (T2-T1*) 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
-50 -17 -23 -30 -38 -47 -57 -68

-40 -14 -18 -24 -30 -38 -45 -54

-30 -10 -14 -18 -23 -28 -34 -41

30 10 14 18 23 28 34 41

40 14 18 24 30 38 45 54

50 17 23 30 38 47 57 68

60 20 28 36 46 56 68 81

80 27 37 48 61 75 91 108

approved to lPs 1181
Certificate No’s. 186a & 280a

FM
APPROVED
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in heel europa leiden de richtlijn inzake energieprestaties (epDB 
of energy performance Building Directive), de richtlijn inzake 
energiediensten (2009 en later) en de nationale actieplannen 
inzake Energie-efficiëntie (2010) tot permanente verbeteringen 
wat de energieprestatie van alle gebouwen betreft (zowel woon-
gebouwen als niet-residentiële bouwwerken). De bouwcodes 
worden nauw in acht genomen in alle essentiële geografische 
markten van kingspan Door components.
kingspan insulated panels (waarvan kingspan Door components 
deel uitmaakt) engageert zich in de volgende duurzaamheidvisie:
kingspan insulated panels neemt haar economische, milieutechni-
sche en sociale prestaties (de driedubbele balans) uiterst serieus. 
Dit uit zich bijvoorbeeld in de volgende aspecten:

n alle fabricagesites, met inbegrip van kingspan Door compo-
nents, beschikken over de certificaties ISO 14001 (milieu), iSo 
9001 (kwaliteit) en oHSaS 18001 (gezondheid & veiligheid) 
of werken momenteel aan een dergelijke certificatie.

n een Duurzaamheidsrapport wordt jaarlijks gepubliceerd, in 
lijn met het internationaal erkend Global reporting initiative 
(Gri), niveau c.

n De eerste producent van metalen dak- en wandbekledingen 
die een LCA-milieucertificaat (Life Cycle Analysis) behaalt.

n De eerste fabrikant in het Verenigd koninkrijk (2006) die sa-
menwerkt met het organisme dcarbon8 in het kader van het 
beheer van de co2-impact, dit met de doelstelling om alle 
belanghebbenden op lange termijn te voorzien van koolstof-
neutrale en zelfs planeetpositieve (de norm neutraal +10% 
van dcarbon8) producten en diensten.

n een stichtend lid van de engelse “Green Building council”, lid van 
euroace (european association for the conservation of energy) 
en voorzitter van epic (engineered panels in construction).

n De geïsoleerde panelen van kingspan spelen een veelbeteke-
nende rol in de koolstofpositieve inspanningen van Gazeley 
properties, het programma Blueplanet Building, en maakten als 
eerste het voorwerp uit van een uitstekende beoordeling in 
het kader van de Breeam-norm (Building research establish-
ment environmental assessment method).

Dit ging niet onopgemerkt voorbij aan de 
bouwindustrie van het Verenigd koninkrijk:
n “Building awards manufacturer of the 

year” in 2007, 2008 en 2009.
n “Sunday times Best Green companies 

award”: eerste plaats in wales en opna-
me op de “Green list” van 2009 en 2010.

n “Gold award from the royal Society for 
the prevention of accidents” (roSpa) in 
2009 en 2010.

milieuBewuStZijn

fabricage van poortpanelen, leuze, belgië
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“een rol als wereldleider oPnemen oP het vlak van 

de duurZame handelsaCtiviteiten en een leidende 

Positie innemen wat duurZame, hernieuwbare en 

betaalbare oPlossingen en Praktijken betreft 

binnen de bouwseCtor”.

ProduCt eCosafe

De duurzaamheidsvoordelen van de residentiële panelen wor-
den hieronder opgesomd (en elders nogmaals verduidelijkt in dit 
document):

De kern ecosafe in isofeenschuim (ipn) met gesloten celstruc-
tuur, een unicum (in de sector van de industriële poorten), biedt 
een totale bescherming tegen vocht- en luchtindringing en ga-
randeert aldus de thermische prestaties / een lagere energiebe-
hoefte / lagere co2-behoeften gedurende de hele levenscyclus 
van de residentiële poort.

n.B. De lambda-waarde na veroudering van de isolatiekern 
ecosafe in isofeenschuim (ipn) bedraagt 0,021 w/mk.

n De kern ECOsafe in isofeenschuim (IPN) is vrij van fluor-
koolwaterstoffen (HFK’s) en chloorfluorkoolwaterstoffen 
(HCFK’s), met een volledig neutraal ozonaantastingspotentieel 
(oDp of ozone Depletion potential), en is bijgevolg in totale 
overeenstemming met het ozonprotocol van montreal. alle 
panelen van kingspan Door component zijn bovendien vrij 
van chloorkoolwaterstoffen (CFK’s).

n De kern ecosafe in isofeenschuim (ipn) / stijve urethaan 
doet beroep op een blaasmiddel met een Gwp-factor (Glo-
bal warming potential) van minder dan 5.

n alle gebruikte polyolen worden vervaardigd op basis van ge-
recycleerde industriële afvalstromen.

n een deurpaneel met een kern ecosafe in isofeenschuim 
(ipn) bevat 15-17% gerecycleerde producten in termen van 
gewicht; gemiddeld 20-25% van het staal in de fabricagecyclus 
is gerecycleerd.

n De isolatie wordt aanzien als ongevaarlijk afval. Duurzame op-
lossingen op het einde van de levenscyclus zijn momenteel in 
ontwikkeling inzake recuperatie, recyclage et hergebruik van 
de isolatie.

n Sommige verpakkingsproducten kunnen geretourneerd, her-
gebruikt (karton) en gerecycleerd (geëxpandeerd polysty-
reen) worden.

Fabricageproces

kingspan Door components werkt momenteel aan het behalen 
van de internationale milieunorm iSo 14001; het milieubeheer-
systeem voorziet permanente milieuverbeteringen via een reeks 
objectieven, doelen en geschreven procedures.

De normen iSo 14001 en wSt1 (Beperking van het storten van 
afval) dragen bij tot het behalen van accreditaties in het kader van 
de Breeam-norm (Building research establishment environmen-
tal assessment method), de langst (1998) en breedst verspreide 
norm ter wereld wat de milieu-evaluatie van gebouwen betreft.

andere Breeam-accreditaties zijn (zie hierboven):
ratio mat 1 Green Guide voor componenten (aangetoond door 
de ratio Green Guide a+).
De isolatiematerialen met een ratio mat 6 bieden een lage ener-
giewaarde (aangetoond door de ratio Green Guide a+).
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milieuBewuStZijn

Verwijderingsmogelijkheden op het einde van de levenscyclus 
voor de huidig gefabriceerde producten.

Gezien de bewustwording en de aandacht die (vandaag) ge-
schonken wordt aan de duurzaamheid en de duurzame bouwme-
thoden, is het belangrijk de hele levenscyclus van een product in 
overweging te nemen en na te gaan hoe de gebruikte materialen 
kunnen gerecupereerd en hergebruikt worden.

De meeste isolerende panelen komen vandaag de dag op een 
stort terecht. Zelfs indien de staalwaarde een deel van de trans-

portkosten kan compenseren, wordt de afgescheiden isolatiekern 
nog steeds gestort en wordt deze verwijdering niet beschouwd 
als een afdoende oplossing op langere termijn.

om de komende generaties te kunnen behoeden tegen stoffen 
die de ozonlaag aantasten (producten gefabriceerd vóór 2004) 
en volledig te kunnen tegemoetkomen aan de eG-reglementering 
2037/2000,heeft kingspan insulated panels (in samenwerking met 
andere partijen) een commercieel leefbare oplossing uitgewerkt 
die erin bestaat de bestaande recyclagesites voor koelkasten te 
gebruiken om de isolatiekern onder een zuivere en droge vorm 
te recupereren in het vooruitzicht van zijn recyclage en herge-
bruik.

De Divisie van de geïsoleerde panelen heeft bovendien de tech-
nologie geperfectioneerd die moet toelaten de isolatiekern in 
isofeenschuim (ipn) te recycleren in het kader van de fabricage 
van nieuwe producten. Deze technologie wordt gebruikt op een 
commerciële schaal voor de fabricage van de trapeziumvormige 
dak- en wandpanelen in onze fabriek te kingscourt (ierse re-
publiek) en verhoogt actueel het gerecycleerde gehalte met 2%. 
overtijd voorzien we de introductie van deze recyclagetechnolo-
gie voor productieafval in onze overige fabrieken.

De twee hierboven vermelde initiatieven richten zich op het “slui-
ten van het duurzaamheidcircuit” en betekenen de start van een 
recyclageproces “cradle to cradle” voor onze producten.

“onZe doelstelling is duidelijk: Zorgen 

dat de duurZaamheid in overweging 

genomen wordt in alle ConCePtie- en 

fabriCageaCtiviteiten en toegePast 

wordt in de installatie, het gebruik 

en de verwijdering van alle ProduCten 

en diensten van kingsPan insulated 

Panels.”

balen plastiekverpakkingen bestemd voor de recyclage

recyclage van afval van kingspan-panelen. het staal 
wordt gerecycleerd en de isolatie keert terug naar het 
fabricageproces
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plannen Voor FinGerSaFe-panelen

+/- 0.2% of the lengthBowing tolerance (along length)

Length tolerance

Squareness tolerance

length +5 mm

+/- 1% of a
male

Female

+/- 1 % of a a= 500mm or 610mm

1

1

2

3

3

1

1

2

3

3

panel aSSemBly witH pre-DrillinG

witHout pre-DrillinG

Deformation

Deformation

Quantity item no. DeScription

1 2 134.5931 FingerSafe rF500

2 2 313.3017 intermediate hinge

3 6 341.4012 Self-tapping screw ø6.35x35 mm

3 mm max.

5 mm max.

40 +2 -1

10 mm max.

2 mm max.

2 mm max.
5 mm max.

40 +2 -1

10 mm max.

2 mm max.

2 mm max.

BowinG tolerance 
(alonG HeiGHt)

Foam tolerance external BenDinG  
tolerance
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HoutnerF  
GeproFileerD
Door de horizontale belijning lijkt het of de 
poort uit planken bestaat. Deze camoufleren 
tevens de overgang tussen de gestapelde 
panelen waardoor de poort uit één geheel 
lijkt te bestaan.

Vlak  
GeproFileerD
Door de horizontale belijning camoufleert 
men de overgang tussen de gestapelde 
panelen waardoor de poort uit één geheel 
lijkt te bestaan.

Stucco  
GeproFileerD
Dit klassiek paneel is zeer onderhouds-
vriendelijk en dankbaar, het past bij alle 
woningstijlen.

Vlak Verticaal
GeproFileerD
Door dit specifiek design paneel past deze 
uitvoering perfect bij elke residentiële 
woning.

HoutnerF
miDDenproFilerinG
Dit is een zeer onderhoudsvriendelijk en 
dankbaar paneel dat past bij alle woningstij-
len. Door de brede middengroef, welke 
zich herhaalt tussen 2 panelen verloopt de 
overgang  perfect.

kinGSpan panelen
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HoutnerF  
niet GeproFileerD
De rustieke zachte indruk van het paneel 
past ten zeerste bij de moderne fermet-
testijl.

Vlak 
niet GeproFileerD
Strakke lijnen zorgen voor een elegant ui-
terlijk. Deze panelen weerspiegelen een mo-
derne huisarchitectuur en komen bijzonder 
tot uiting in heldere, vriendelijke kleuren.

Stucco  
niet GeproFileerD
wil men een modern en onderhoudsvrien-
delijk paneel, dan is dit de perfecte keuze.

Vlak
miDDenproFilerinG
Dit strakke symmetrische uiterlijk zorgt 
voor een modern en perfect geheel. De 
overgangen tussen de panelen zijn niet te 
onderscheiden.

caSSette
HoutnerF
Door de fraaie reliëfvlakken in combinatie 
met de houtnerfstructuur krijgt men een 
klassieke uitstraling en tevens een luxueus 
uitzicht.

kinGSpan panelen
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GouDen eik
Deze detailgetrouwe designpanelen geven 
uw poort een realistisch houtkarakter. 
De oak Finish heeft een hoge kras- en 
uV-resistentie. Deze zachte en ingetogen 
uitstraling past perfect bij pastorijstijl.

Donkere eik
Deze detailgetrouwe designpanelen geven 
uw poort een realistisch houtkarakter. De 
oak Finish heeft een hoge kras- en uV-
resistentie. De authentieke eikkleur geeft 
een vol karakter aan de poort.

ruStieke eik
Deze detailgetrouwe designpanelen geven 
uw poort een realistisch houtkarakter. De 
oak Finish heeft een hoge kras- en uV-
resistentie. Deze koloniale stijl zorgt voor 
een robuuste en charmante uitstraling.

microline
Door het wasbordeffect creëert men een 
lichtspeling in de kleur. De speciale vorm van 
het paneel leent zich voor meerdere types 
van woningen.

maHonie
Deze detailgetrouwe designpanelen geven 
uw poort een realistisch houtkarakter. De 
oak Finish heeft een hoge kras- en uV-
resistentie. Deze warme kleur geeft een 
mooie uitstraling in het zonlicht.

kinGSpan panelen
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plancHette
Verticaal
De breedte van de planchetten is afhankelijk 
van de houtsoort 12 à 14 cm. alle panelen 
hebben een gelijke hoogte, zijn geïsoleerd 
en 56 mm dik. 

Vlak
enkel in meranti kader met bruynzeel op-
pervlak beschikbaar. alle panelen hebben 
een gelijke hoogte, zijn geïsoleerd en 56 mm 
dik. 

caSette
Het cassettemotief kan in alle vormen 
en grootten geproduceerd  worden. alle 
panelen hebben een gelijke hoogte, zijn 
geïsoleerd en 56 mm dik. 

plancHette
HoriZontaal
De hoogte van de planchetten is afhankelijk 
van de houtsoort 12 à 14 cm. alle panelen 
hebben een gelijke hoogte, zijn geïsoleerd 
en 56 mm dik. 

Houten panelen
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GewoonweG praktiScH: inBouwmaten

Rekening houdend met de mogelijke uitzettingscoëfficiënt, 
houden speciaal ontworpen geleidingsrails vervaardigd 
uit sendzimir verzinkt staal de poort steeds op 
+/- 25 mm van het gemonteerde profiel aan de 
binnenkant van het gebouw. dit dient om zoveel 
mogelijk schade door een eventuele wrijving tussen 
de rubbersluitingen en het poortvlak te vermijden. 

n Deze railset is ontworpen conform de geldende ce-normen.
n alle indicaties m.b.t. de montage rechts / links gelden steeds 

gezien vanuit de garage, dus van binnen naar buiten.
n alle maataanduidingen zijn in millimeters tenzij anders ver-

meld.

naargelang de uitvoering en bestaande bovenruimte kan men 
kiezen uit verschillende railsystemen:
n APO 80/80S: of standaard beslag, is samengesteld uit Send-

zimir verzinkte getoxte looprails met een dikte van 1,5 mm. 
De verticale looprails worden verstevigd met een 1,5 mm dik 
hoekkozijn. De horizontale looprails worden verstevigd met 
een verbindingsmof van 15 mm dik om de 0,5 à 1 m.

n APO 100/100S: of zwaar beslag, is samengesteld uit Send-
zimir verzinkte geschroefde looprails met een dikte van 2 mm 
waarbij de verticale en horizontale geleiders nog eens extra 
verstevigd worden met een L-profiel van 2 mm over de totale 
lengte.

n APO 110S/110DS/120/120D/130/130D/140: of 
industrieel beslag, is samengesteld uit verzinkt bandstaal met 
een dikte van 2 mm. De looprails worden aan elkaar gemon-
teerd door middel van puntlassen, waarbij het verticale ge-
deelte met een 2 mm dik hoekkozijn en de horizontale met 
een 2 mm dik C-profiel verstevigd worden.

tyPe 
nummer

inbouwmaat boven (mm)
inbouwmaat  

links en reChts  
(mm)

inbouwmaat 
automatisatie (beninCa)  

(mm)
aPo 80 220 85/85 65

aPo 80 s 80 electrisch / 130 handbediend 85/85 65

aPo 100 220 90/90 65

aPo 100 s 60 75/75 65

aPo 110 s 240* 145/145 65 of 150 op de as

aPo 110 ds 240* +  aantal graden daklijnvolgend 145/145 65 of 150 op de as

aPo 120 450* 90/90 65 of 150 op de as

aPo 120 d 450* +  aantal graden daklijnvolgend 90/90 65 of 150 op de as

aPo 130 ruimte voor high-lift + 350* 90/90 65 of 150 op de as

aPo 130 d ruimte voor high-lift + 350* + aantal graden daklijnvolgend 90/90 65 of 150 op de as

aPo 140 dagmaat + 500* 90/90 65 of 150 op de as

verklaring:  s =  verenpakket achteraan de railset gemonteerd

 d =   daklijnvolgend in graden.  standaard = 5° - 10° - 15° - 20° - 28°

 d =   0° - 25= 0mm / 26° - 30°= 40mm / 31° - 35°= 60mm / 36° - 40°= 85mm / 41° - 45°= 210mm / > = high lift

 * =  afhankelijk van diameter kabeltrommels

algemeen

LET OP  Houten poorten zijn ± 2cm dikker van poortblad, dus bij alle inbouwmaten komt 2 cm bij in de hoogte.
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initial type-testing report for ec Declaration of conformity for Garage Door  is uitgeschreven door Sp Swedish national testing and research 
Institute as Notified Body no. 0402, Report Nr. 0402 – CPD – 47 34 01

toegePaste relevante eu-riChtlijnen: toegePaste geharmoniseerde normen:

• Machinerichtlijn 2006/42/EG • EN 13241-1 deuren - Productstandaard, deel 1

• Bouwproductenrichtlijn 89/106/EG • EN 12604 deuren - mechanische aspecten

• EMC-richtlijn 2004/108/EG • EN 12453 gebruiksveiligheid van aangedreven deuren - vereisten

• Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG • EN 12635 deuren - installatie en gebruik

• EN 12978 deuren en hekken - veiligheidsvoorzieningen

1. ProduCtbesChrijving: standaard beslag

all-port bvba apo 80 (S) (reS-x) sectionale poort elektrisch aangedreven.

n Panelen in een uitvoering met vingerbescherming:
 kingspan

n Motoren:
 Beninca jim 3, jim 4

De volgende waarden worden verklaard:

itt kingsPan

luchtdoorlatendheid klasse: 3

windbelasting klasse: 4 max. pressure 1350 Pa

weerstand tegen water klasse: 3 max. pressure 90 Pa

thermische weerstand 1.4 w/(m²k)

optredende krachten*, valbeveiliging, check tegen eu-lijst van gevaarlijke stoffen : Passed

tecHniScHe eiGenScHappen poort

hierbij verklaren wij dat de hieronder beschreven 
producten overeenkomen met de relevante fundamentele 
vereisten van de toe te passen eu-richtlijnen, zowel op 
het basisontwerp en de fabricage als op de versie die wij 
op de markt brengen (keuringsinstanties: tÜv nord Cert 
en sP). deze verklaring zal zijn geldigheid verliezen indien 
dit product wordt gewijzigd zonder onze uitdrukkelijke 
toestemming of indien andere deuraandrijvingen of panelen 
dan hieronder aangegeven of andere dan door all-Port 
beschreven producten worden gebruikt.  
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2. ProduCtbesChrijving: Zwaar beslag

all-port bvba apo 100 (S) sectionale poort elektrisch aangedreven 

n Panelen in een uitvoering met vingerbescherming:
 kingspan

n Motoren:
 Beninca jim3, jim4

De volgende waarden worden verklaard:

itt kingsPan
luchtdoorlatendheid klasse: 3

windbelasting klasse: 5 max. pressure 1500 Pa

weerstand tegen water klasse: 3 max. pressure 100 Pa

thermische weerstand 1.4 w/(m²k)

optredende krachten*, valbeveiliging, check tegen eu-lijst van gevaarlijke stoffen : Passed

itt vensters kingsPan
luchtdoorlatendheid klasse: 3

windbelasting klasse: 5 max. pressure  1500 Pa

weerstand tegen water klasse: 3 max. pressure  100 Pa

thermische weerstand 1.6 w/(m²k)

optredende krachten*, valbeveiliging, check tegen eu-lijst van gevaarlijke stoffen : Passed

3. ProduCtbesChrijving: industrie 

all-port bvba apo 110S (lHr-ce), apo 110DS (FlH-ce), apo 120 (nl), apo 120D (Ftr), apo 130 (Hl), apo 130D (FHl),  
apo 140 (Vl)  sectionale poort elektrisch aangedreven

n Panelen in een uitvoering met vingerbescherming:
 kingspan

n Motoren:
 mFZ

De volgende waarden worden verklaard:

itt kingsPan
luchtdoorlatendheid klasse: 2

windbelasting klasse: 3

weerstand tegen water klasse: 3 max. pressure 70 Pa

thermische weerstand 0.9 w/(m²k)

optredende krachten*, valbeveiliging, check tegen eu-lijst van gevaarlijke stoffen : Passed

itt vensters kingsPan
luchtdoorlatendheid klasse: 2

windbelasting klasse: 3

weerstand tegen water klasse: 2 max. pressure 110 Pa

thermische weerstand 1.0 w/(m²k)

optredende krachten*, valbeveiliging, check tegen eu-lijst van gevaarlijke stoffen : Passed
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tecHniScHe tekeninGen

a

a

C

C

C

dd

C

dd

a 220 mm inclusief automatisatie

b minimum = daghoogte + 300 mm 

C dagmaat

d 85 mm

a 80 mm + 65 mm electrisch
130 mm handbediend

b minimum = daghoogte + 500 mm

C dagmaat

d 85 mm

1. teChnisChe tekeningen aPo 80

2. teChnisChe tekeningen 80s

b

b
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a

a

C

b

C

dd

C

dd

a min. 60 mm

b min. 65 mm (automatisatie)

C dagmaat

d 75 mm

e minimum = daghoogte + 700 mm

a min. 220 mm inclusief automatisatie

b minimum = daghoogte + 450 mm

C dagmaat

d 90 mm

C

3. teChnisChe tekening aPo 100

4. teChnisChe tekening aPo 100s

b

e

LET OP  Houten poorten zijn ± 2 cm dikker van poortblad, dus bij alle inbouwmaten komt 2 cm bij in de hoogte.

LET OP  Houten poorten zijn ± 2 cm dikker van poortblad, dus bij alle inbouwmaten komt 2 cm bij in de hoogte.
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a

C

b

C

dd

a 240 mm (+ bij eventueel plafondautomaat, extra 65 mm)

b minimum = daghoogte + 520 mm (+ indien trekset 500 mm extra)

C dagmaat

d 145 mm (+ eventueel asmotor l of r + 150 mm  extra)

a

C

e

C

dd

a 240 mm + dakhelling zie p.25, (eventueel automatisch, 65 mm extra)

b minimum = daghoogte + 520 mm (+ indien trekset 500 mm extra)

C dagmaat

d 145 mm (+ eventueel asmotor l of r + 150 mm extra)

e aantal graden daklijnvolgend

5. teChnisChe tekening aPo 110s

6. teChnisChe tekening aPo 110 ds

LET OP  Houten poorten zijn ± 2 cm dikker van poortblad, dus bij alle inbouwmaten komt 2 cm bij in de hoogte.

LET OP  Houten poorten zijn ± 2 cm dikker van poortblad, dus bij alle inbouwmaten komt 2 cm bij in de hoogte.

b
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a

a

b

C

C

C

bb

C

dd

a 450 mm *

b 90 mm (indien asmotor l of r + 150 mm extra)

C dagmaat

d daghoogte + 300 mm (+ indien trekset 500 mm extra)

* afhankelijk van doorsnede kabeltrommel

a 450 mm * + dakhelling (zie p.25)

b aantal graden daklijnvolgend

C dagmaat

d 90 mm (indien motor l of r + 150 mm extra)

e daghoogte + 300 mm (+ indien trekset 500 mm extra)

* afhankelijk van doorsnede kabeltrommel

7. teChnisChe tekening aPo 120

8.teChnisChe tekening aPo 120 d

d

d

LET OP  Houten poorten zijn ± 2 cm dikker van poortblad, dus bij alle inbouwmaten komt 2 cm bij in de hoogte.

LET OP  Houten poorten zijn ± 2 cm dikker van poortblad, dus bij alle inbouwmaten komt 2 cm bij in de hoogte.
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C

dd

C

dd

a 350 mm *

b ruimte voor high-lift

C dagmaat

d 90 mm (indien asmotor l of r + 150 mm extra)

e daghoogte - b + 600 mm

* afhankelijk van doorsnede kabeltrommel

a 350 mm * (daklijnvolging zie p.25)

b ruimte voor high-lift

C dagmaat

d 90 mm (+ indien asmotor l of r + 150 mm extra)

e aantal graden daklijnvolgend

f daghoogte - b + 600 mm

* afhankelijk van doorsnede kabeltrommel

a

a

b

b

C

C

e

9. teChnisChe tekening aPo 130

10. teChnisChe tekening aPo 130 d

e

f

LET OP  Houten poorten zijn ± 2 cm dikker van poortblad, dus bij alle inbouwmaten komt 2 cm bij in de hoogte.

LET OP  Houten poorten zijn ± 2 cm dikker van poortblad, dus bij alle inbouwmaten komt 2 cm bij in de hoogte.
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C

dd

a 500 mm *

b min. dagmaat

C dagmaat

d 90 mm (indien asmotor l of r + 150 mm extra)

e 500 mm

* afhankelijk van doorsnede kabeltrommel

a

b

C

Het iS aanGeraDen  
om met Dorpel 
en opkant te werken!

60 mm is van toepassing voor standaard 4 cm dikke panelen
Hout = 80 mm van toepassing
loopdeur lage drempel = 80 mm

11. teChnisChe tekening aPo 140

12. detailtekening Plaatsing dorPel met oPkant

e

LET OP  Houten poorten zijn ± 2 cm dikker van poortblad, dus bij alle inbouwmaten komt 2 cm bij in de hoogte.
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Bij plaatsing van een plafondautomaat moet men rekening hou-
den met de dagmaat van de sectionaalpoort. Vanaf een bepaalde 
dagmaathoogte moet men een verlengstuk of een andere loop-

rail plaatsen, afhankelijk van het merk van de automatisatie. on-
derstaand schema geeft een voorbeeld van een plaatsing van een 
Beninca plafondautomatisatie.

13. bekabelingssChema voor Plafondautomaat

codeclavier / sleutelschakelaar / Badges lezer

Fotocel

Fotocel

Fingerprint
Flikkerlamp

plaatsing stopcontact op 3400mm voor ptc4i
 4300mm voor ptl4

Beninca
Drukknop
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beglaZing

De noDen Van De klant

all-Port is gespecialiseerd in het zoeken naar de meest optimale 
en kosten besparende oplossingen omtrent sectionaalpoorten. 
bovendien is de all-Port poort zo ontworpen dat ze voldoet aan 
alle gebruiks- en veiligheidsvoorschriften zoals die zijn vastgelegd 
in de europese richtlijnen en de normen van de european 
standardization Committee, Cen. ons productgamma omvat 
een breed assortiment aan opties voor zowel de poort als de 
automatisatie.

in de beglazing hebben we een zeer ruim assortiment inbraak-
veilige uit kunststof vervaardigde ramen. Deze zijn verkrijgbaar in 
verschillende afmetingen en vormen en kunnen in kingspan pane-
len worden gemonteerd. eveneens hebben we een vingerklem-
veilige geanodiseerde aluminium glassectie compatibel met het  
kingspan paneel. tevens kunnen de vensters gematteerd worden 
zodat er wel licht binnenkomt, maar waarbij het zicht naar binnen 
of buiten belemmerd wordt.

De positie van de vensters in een paneel wordt als volgt bepaald:

n De vensters worden steeds gecentreerd in de hoogte van het 
paneel

n Het aantal vensters wordt steeds evenredig verdeeld over de 
breedte van het paneel, tenzij de klant anders wenst.

n De door de klant opgegeven hoogte wordt benaderd en ge-
respecteerd afhankelijk van de technische mogelijkheden.

versChillende tyPes kunststoframes

tyPe a: kunststof venster met sChroeven
model: rechthoekig met afgeronde hoeken afmetingen: 610mm x 150mm

beglazing: acrylaat 2mm dik (dubbel) kleur: Zwart

tyPe b: kunststof venster met sChroeven
model: rechthoekig met afgeronde hoeken afmetingen: 610mm x 200mm

beglazing: acrylaat 2mm dik (dubbel) kleur: Zwart

tyPe C: kunststof venster met sChroeven
model: rechthoekig met afgeronde hoeken afmetingen: 610mm x 340mm

beglazing: acrylaat 2mm dik (dubbel) kleur: Zwart

tyPe d: kunststof venster met sChroeven
model: rechthoekig met afgeronde hoeken afmetingen: 890mm x 440mm

beglazing: acrylaat 2mm dik (dubbel) kleur: Zwart

tyPe e: kunststof venster met sChroeven
model: ovaal afmetingen: 655mm x 345mm

beglazing: acrylaat 2mm dik (dubbel) kleur: Zwart

tyPe f: kunststof venster met sChroeven
model: rond afmetingen: 325mm diameter

beglazing: acrylaat 2mm dik (dubbel) kleur: Zwart
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Deze alu-paneelkaders kunnen met verschillende materialen 
opgevuld worden. onze gedeeltelijk of volledig beglaasde 
sectionaalpoorten zijn ontworpen om optimaal gebruik te maken 
van daglicht. De geëxtrudeerde beglaasde secties bestaan uit 
geanodiseerde (eventueel extra gelakt) aluminiumprofielen. Deze 
worden gefabriceerd volgens dezelfde methode als gewone 
raamkozijnen voor woningen. 

Voor de beglazing kan men kiezen uit enkelwandige of 
dubbelwandige acrylaat platen. Het dubbelen van de platen 
gebeurt volgens hetzelfde procédé als glasramen. Dit wil zeggen: 
tussen de 2 platen bevindt zich een aluminium kader waarin een 
vochtabsorberend produkt zit verwerkt. Het raam wordt rondom 
afgekit om het luchtdicht te maken.

De opvulplaten zijn verkrijgbaar in: 
n acrylaat: 

n Dakplaat (acrylaat)
n aluminium sandwichpaneel
n Designplaat
n perfoplaat (verluchting, ... % luchtdoorlaat)

aluminium glasseCtie

tyPe g: kunststof venster met sChroeven
model: rechthoekig met afgeronde hoeken afmetingen: 488mm x 322mm

(toepassing cassette paneel)

beglazing: acrylaat 2mm dik (dubbel) kleur: wit

tyPe h: inox venster met sChroeven
model: rond afmetingen: 330mm diameter

beglazing: transparant veiligheidsglas kleur: inox

tyPe: inox venster met sChroeven
model tyPe i
model tyPe j
model tyPe k

vierkant met rechte hoeken afmetingen: 320mm x 320mm

370mm x 370mm

420mm x 420mm

beglazing: transparant veiligheidsglas kleur: inox

roosters

aluminium  ventilatieroosters

tyPe luChtdoorlaat afmetingen (b x h in mm)
g 120/1 70 cm² 425 x 76

g 120/2 46.8 cm² 200 x 105

g 120/3 264 cm² 400 x 205

g 120/4 429 cm² 400 x 305

g 120/5 542 cm² 500 x 305

g 120/6 907 cm² 600 x 305

Aluminium roosters:

n Vervaardigd uit aluminium aimgSi 0.5
n lamelhoogte: 20 mm
n kleur : natuurkleur geanodiseerd of meegelakt in ral
n Samengesteld uit V-lamellen zichtdicht

om de luchtverversing in het gebouw te verhogen, zijn er ook 
ventilatieroosters te verkrijgen. Het gamma bestaat uit kunststof 
(335mm x 130mm, 200cm2 luchtdoorlaat) of aluminium 
ventilatieroosters met verschillende afmetingen.

Helder (100% transparantie)
Zandstraal (80% transparantie)
mat (50% transparantie)
wit (30% transparantie)         



37 |  technische Brochure all-port

de poort wordt volledig uitgebalanceerd door middel van 
op maat gemaakte verzinkte of gepoedercoate torsieveren. 
deze worden berekend op het gewicht en de hoogte van 
het poortblad.

de all-Port torsieveren garanderen een minimum levensduur 
van 15000 of 25000 cycli (afhankelijk van het gekozen apo 
type). deze kunnen op aanvraag verhoogd worden tot 
100 000 cycli voor speciale toepassingen in de industrie of 
grote parkingen. een cyclus is gelijk aan één opwaartse en 
neerwaartse beweging van het poortblad. op elke torsieveer 
wordt een veerbreukbeveiliging gemonteerd die voorkomt 
dat het poortblad valt bij veerbreuk. de balanceringsas is 

volledig verzinkt en wordt in zijn geheel of in twee delen 
gemonteerd op kogellagers. 

aan de uiteinden worden kabeltrommels gemonteerd, 
waarop zich een soepele meerdradige staalkabel met 
touwkern oprolt. de kabel heeft een minimum breuksterkte 
van zes keer het gewicht van het poortblad. 

uit veiligheidsoogpunt zijn de kabels zodanig verlengd, dat bij 
gesloten stand van de poort ongeveer nog twee vrije slagen 
rond de trommel zijn gewikkeld.  afhankelijk van het railtype 
kan de veer zowel vooraan als achteraan gemonteerd 
worden. 

De kracHt Van DeZe poort

1. in beweging komen
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De scharnieren tussen de panelen worden geplaatst op inwendige 
verstevigingsprofielen. De rolhouders worden geplaatst 
op verticale verstevigingsprofielen. Deze profielen vangen 
de verticale krachten op die ontstaan bij 
het openen en sluiten, zodat de statische en  
dynamische belastingen op de constructies worden afgevoerd.

Voor een soepele opwaartse en neerwaartse beweging van het 
poortblad wordt gebruik gemaakt van gelagerde nylon loopwielen 
op stalen verzinkte assen. Deze bewegen zich vrij in speciaal 
hiervoor voorziene loopwielhouders en zijn tevens verstelbaar.

De afdichtingen van de poort worden gewaarborgd door uit 
EPDM vervaardigde rubberen afdichtingsprofielen. Deze bevinden 
zich op de topsectie, op de verticale hoekkozijnen over de lengte 
van de volledige daghoogte en onderaan de bodemsectie. tussen 
iedere sectie over de gehele breedte is een epDm rubber voorzien. 
Zo worden alle koudebruggen opgeheven en dit zorgt 
voor een goede afsluiting. Dit alles, in combinatie met de 
panelen die een zeer goede warmtecoëfficiënt hebben, zorgt 
ervoor dat er weinig warmte verloren gaat en de energie 
kosten gedrukt worden. niet alleen goed 
voor uw geldbeugel maar ook voor het milieu. 

2. een soePele en veilige beweging

3. het energieverbruik  
oPtimaal reduCeren
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sChuren

alle panelen, standaard voorzien van een polyester grondlak, 
worden eerst machinaal geschuurd alvorens bewerkt te worden. 
eens volledig afgewerkt worden alle gegalvaniseerde en aluminium 
onderdelen die meegelakt worden, met de hand geschuurd en 
vervolgens worden de panelen afgeplakt en klaargemaakt om te 
lakken. eenmaal geplaatst in de lakstraat worden ze vet- en stofvrij 
gemaakt om een perfekte hechting te kunnen verzekeren.

grondlak

op alle gegalvaniseerde en aluminium onderdelen van het poortblad 
wordt een wach-primer aangebracht. 
Dit product op basis van een zuur 
is speciaal ontwikkeld voor oppervlaktebehandeling 
van staallegeringen en non-ferrometalen en 
wordt ook toegepast in de auto- motive industrie. Door deze 
behandeling kunnen we een uitstekende hechting van de lak 

een oaSe Van kleuren

algemeen

in optie zijn alle all-Port poorten verkrijgbaar in een kleur 
naar keuze. hierbij kan men kiezen uit een uitgebreid 
kleurenpallet dat alle ral, nCs, metallic, parelmoer en 
structuurlakken omvat of een kleur op staal. de oppervlakte 
wordt eerst geschuurd, dan ontvet, behandeld met een 
grondlak om vervolgens afgelakt te worden met een 
hoogwaardige twee componenten lak in onze eigen lakstraat.
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garanderen.

aflak

Voor de aflak maken we gebruik van een twee-componenten 
High-Solid aflak. Deze wordt aangebracht met een maximale dikte 
van 50 à 80 micron, en heeft als eigenschap zeer kleurvast te zijn. 
al onze metallic en parelmoer kleuren zijn van een extra vernislaag 
voorzien, dit om het verkrijten van de basislaag tegen te gaan. 
Omdat we al onze kleuren zelf aanmaken in ons verflabo, hebben 
wij ook de mogelijkheid om alle ral, ncS, metallic, parelmoer 
en structuurlakken aan te maken. Zo zijn we zelfs gespecialiseerd 
in het maken van kleuren op staal, volledig naar de keuze en 
behoefte van de klant. tevens hebben wij in ons gamma een 
zeer groot assortiment aan structuurlakken (zoals van de meest 
gekende raamfabrikanten). omdat de vraag hiernaar zeer groot is, 
hebben wij onze specialisten de opdracht gegeven deze kleuren te 
ontwikkelen met zo weinig mogelijk kleurverschil.

oPties

een extra vernislaag kan worden aangebracht bovenop de 
gewone aflak. Voor een langere levensduur en een hogere UV-
bestendigheid.
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Product is eenmalig 
beoordeeld op prestatie in 
de toepassing. 
Herbeoordeling minimaal 
elke 5 jaar. 

Bouwbesluit 
 

 Bouwbesluit 
 

Product is : 
 eenmalig beoordeeld 
 op prestatie in de 
 toepassing. 
Herbeoordeling  
minimaal elke 5 jaar. 

ATT’09.31.293.01 
 
uitgegeven:  1 februari 2009 
geldig tot:   1 februari 2014 
 
 
Attesthouder  
All-Port bvba   
Lochtemanweg 34 
B-3580 Beringen/  
T: 0032-(0)11- 45 48 51 
F: 0032-(0)11- 45 48 53 
info@allport.be / www.allport.be 
  
 
 

Inbraakwerende All-Port 
stalen sectionaal garagedeur 
van het type APO 100(S) 
 
 
 

Verklaring van SKG 
 
Dit attest is op basis van BRL 2701: 2003 incl. wijzigingsblad 2007, afgegeven door SKG conform het SKG 
Reglement Attestering:2006. 
 
SKG verklaart dat de Inbraakwerende All-Port stalen sectionaal garagedeur van het type APO 100(S) 
geschikt is  voor  toepassing als inbraakwerend een gevelelement, dat prestaties levert als in dit attest 
omschreven, mits de Inbraakwerende All-Port stalen sectionaal garagedeur van het type APO 100(S), 
voldoet aan de in dit attest vast gelegde technische specificatie en mits de montage van het gevelelement 
geschiedt overeenkomstig de in dit attest vastgelegde  werkingsmethode. 
 
Door SKG wordt in het kader van dit attest geen controle uitgeoefend op de productie van Inbraakwerende 
All-Port stalen sectionaal garagedeur noch op de montage in bouwwerken. 
 
SKG verklaart, dat Inbraakwerende All-Port stalen sectionaal garagedeur van het type APO 100(S), in zijn 
toepassingen onder bovengenoemde voorwaarden voldoet aan de van toepassing zijnde eisen van het 
Bouwbesluit. 
Voor de erkenning door de Minister van VROM wordt verwezen naar het “Overzicht van erkende 
Kwaliteitsverklaringen in de bouw “, zoals weergegeven op de website van de Stichting Bouwkwaliteit 
(SBK) www.bouwkwaliteit.nl. 
 
Voor SKG 
 
 
 
 
    
 F.R. van den Toorn 
 Plv. certificatiemanager 
 

Gebruikers van dit attest wordt geadviseerd om bij SKG te informeren of dit document nog geldig is.  

Dit attest bestaat uit  6 bladzijden 

  Geïnstalleerd 
   in bouwwerk 
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industrie Beringen Zuid
lochtemanweg 34
3580 Beringen

t: +32 (0) 11/45 48 51
f: +32 (0) 11/45 48 53
info@allport.be

www.allport.be

Het breed assortiment aan opties geldt zowel voor de sectionale 
poorten, alsook voor de automatisaties. Het aanbod van techno-
logische snufjes is groot.

wij verwijzen u graag voor verdere informatie naar onze website 
www.allport.be, u vindt er een uitgebreid gamma, alsook andere 
brochures, handleidingen, foto‘s, technische beschrijvingen, enz...

Volg ons ook op twitter en Flickr.

BEKIJK
OOK ONZE

CARPORTS

contact

Entec
Stempel



www.allport.Be


