
Prolid
norsk



Industriporter. En viktig del i logistikkjeden. Som åpner for inn- og 

utleveranser, holder uvedkommende ute og beskytter dem som er innenfor. 

Hva mer kan man egentlig ønske?

Mye mer dersom vi får bestemme.

Mer enn 35 års erfaring og en god evne til å lytte til både bestillers 

og brukers krav har hjulpet oss å bygge et effektivt produksjonsapparat, 

samtidig som vi har lært oss at en bygning og dens porter ikke bare skal fungere 

smidig, men også styrke kundens varemerke.

En industriportløsning i dag gir ikke bare høy funksjonalitet men bidrar også 

til et attraktivt og gjennomtenkt ytre på hele eiendommen.

Krister Andero  |  VD Prido AB
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Noen av argumentene for hvorfor du skal 

kjøpe Prolidporten:

 – Svenskprodusert leddheiseport

 – Design og finish i toppklasse

 – Korte leveringstider og høy leveransesikkerhet

 – Langtidstestet for 1 million åpningssykluser

 – Minst vindbelastningsklasse 3, orkans styrke

 – Lufttetthetsklasse 3, luftlekkasje 4,7 m3/m2h 

  i henhold til EN12426

 – Rask og enkel å montere, alt forberedt eller montert 

  fra fabrikk

 – Robuste, 54 mm tykke portblad med fast stålplate

 

 – Torsjonsfjærer dimensjonert for minst 25 000 

  åpningssykluser

 – Lave reservedelspriser 

 – CE-merket i henhold til Europastandarden for porter  

  EN13241-1

 – Produseres etter målbestilling i mange forskjellige utførelser 

 – Forberedt for motordrift

 – Motorer og styringer fra Europas største og ledende  

  produsent, tyske GFA

 – 5 års garanti

Prolid – når bare det beste er bra nok

Det tok 30 år før vi lanserte vår første leddheiseport. Men da vi gjorde det sørget vi for at det ble 

en av markedets beste. Målsetningen i utviklingsstadiet var å få frem en port som ikke bare var enkel 

å montere og mindre vedlikeholdskrevende, men også pen å se på. Og faktum er at vi synes vi har 

lykkes usedvanlig bra.

Eksempel på maskindrift Styreskap

Prolid
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Garasje privatbolig i Tråvad. 6 Prolid leddheiseporter 
3000 x 3500 mm, lakkert i spesialfarge.

Peugeot i Stockholm. Prolid leddheiseport, 3000 x 3000 
mm med 3 vinduesrader. Lakkert i spesialfarge.

Autosalongen i Grästorp. Utstillingshall for BMW-selger. Prolid leddheiseport, 4000 x 3000 mm med en rad vinduer. Sølv 045.

Industrilokale i Hargshamn. 9 Prolidporter med vertikalløft. Industrihotell i Bergshamra. Prolid leddheiseport 
3000 x 4500 mm og 3000 x 3000 mm med en rad 
vinduer. Grafitt 044
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CE-merking
Alle Prolidporter CE-merkes mot 
byggproduktdirektivet i henhold til 
gjeldende standard EN13241-1. 
Motordrevne CE-merkes også mot 
maskindirektivet, lavspennings-
direktivet og EMC-direktivet.

Isoleringsverdi
Isoleringsverdi 1,3W/(m2/K) 
beregnet i henhold til EN12428 
på en heldekket 4x4 m port.

Lufttetthet
Klasse 3, 4,7 m3/m2 h, i henhold 
til EN12426.

Mekanisk holdbarhet
Dimensjonert og testet for en 
million åpningssykluser i henhold 
til EN12605.

Vanntetthet
Klasse 2 i henhold til EN12425.

Vindbelastningskapasitet
Klasse 3, 4 eller 5 avhengig av 
størrelse. Testet og klassifisert i 
henhold til EN12444 og EN12424.

Beslag og skinner
Av stålplate, varmgalvaniserte og/
eller elgalvaniserte.

Fjæraksel
Diameter 25,4 mm, solid og varm-
galvanisert.

Vindu
Isolerplastruter med 2 st 2,5 mm 
akrylplastglass. 5 års garanti mot 
kondens mellom rutelagene. 
Vinduskarmer av naturanodiserte 
aluminiumsprofiler med brutte 
kuldebroer.

Trekkhåndtak
Naturanodisert aluminiumshåndtak 
på inn- og utside med glibeskyttelse.

Isolering
50 mm ekstrudert polystyrenskive.

Lås
Skyvebolt for innvendig hengelåsing.
Sylinderlås på inn- og utside finnes 
som ekstrautstyr. Passer Assasylinder.

Portblad
Prosesslaminerte sandwichpaneler 
med brutte kuldebroer, limt med 
enkomponents polyuretanlim.
Seksjonstykkelse 54 mm og 
seksjonshøyde 600 mm.

Portrammer
Av stål eller tre. Maks 18 m2 stor 
port for treinnfesting. Min 4 mm 
gods i stålramme. 3 ulike skruesatser 
avhengig av rammetype. Vertikalløft 
kun i stålramme.

Sideruller
Kulelagrede plastruller med 11 mm 
stålaksel.

Sikkerhet
Fingerklembeskyttelse i seksjonsdelene, 
fingerbeskyttelse i veggskinnen,
fjærbruddsbeskyttelse og beskyttelse 
mot vaierbrudd. Alt utformet og 
godkjent i henhold til EN12604.

Sikkerhetsklassifiserte porter
Som valg kan porten produseres i 
henhold til SSF 200:4 (RUS) klasse 
2, utstyrt med 1 mm plate på den 
ene siden og en sikkerhetslås og 
sylinderlåsing.

Topp- og bunnprofil
Ekstruderte og naturanodiserte 
aluminiumsprofiler.

Torsjonsfjærer
Kulebombede stålfjærer i henhold 
til DIN 17223 sort C, dimensjonert 
for minst 25 000 åpningssykluser.
Flere åpningssykluser kan skaffes 
mot pristillegg.

Tetninger
Topp- og bunntetning  av slitesterk 
EPDM-gummi. Mellom- og side-
tetninger av aldersbestandig 
SEBS-plast.

Vaiertrommer
og fjærendestykker av støpt 
aluminium.

Vaiere
Flykabler, dimensjonerte for 6 
ganger sin maksimale belastning 
i henhold til EN12604.

Bedekning
Inn- og utside av varmgalvanisert 
fast stålplate (min YP420 N/mm2). 
Lakkert med 25 µm polyesterlakk.

5 års garanti
Se separat dokument med våre 
garantibetingelser.
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Åpningsalternativ – Prolid

Prosjekteringsveiledning Prolid

Lavløftsbeslag Standardløftsbeslag Høyløftsbeslag

Maks. vekt 400 kg. Maks. vekt 400 kg 1) Min. 520 vid H > 5100 mm. Maks. vekt 400 kg HL min. = 380. 
HL maks. = 2900.
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Vertikalløftsbeslag Takfølgende beslag

Maks. 36°

Maks. vekt 400 kg. Leveres alltid med 
senket fjærpakke.

Standardløft, lavløft og høyløft kan fås som takfølgende.
Maks. 36° graders takhelning.
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Bredder og sideklaring  – Prolid

Portbredder

2000–8000

Ut

Inn

1) Ved motordrift min. 250 mm på den ene siden.
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Vindu – Prolid

Antall og plassering er fritt, dog ikke i øverste eller 
nederste seksjon.

Eksempel 1– En vinduesrad Eksempel 2 – Edgeline – Vertigo Eksempel 3 – To vinduesrader

Tetninger – Prolid

Topptetning Mellomtetning Portbladssnitt

Bunntetning Sidetetning
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Motorer og styringer av beste kvalitet

Motorer og styringer til Prolidporten er produsert av Europas 

største og ledende produsent, tyske GFA. Produktene er 

beregnet for tøff industribruk og er testet sammen med 

Prolidporten for mer enn 1 000 000 åpningssykluser i 

henhold til EN12605. Hele Prolidportens størrelsesområde 

kan utstyres med motordrift og leggmerke til at Prido alltid 

leverer sine porter dimensjonerte for minst vindbelastnings-

klasse 3 (orkanvinder på 33 m/s).

Motoralternativ

Motorene er alltid akselmonterte direkte på torsjonsfjærakselen 

som balanserer portens vekt. Som et alternativ for porter 

med vekt under 300 kilo finnes en løsning med turtallsstyrt 

motor for raskere åpning/lukking.

Styringsalternativ

Samtlige styringer leveres som standard med impulsstyring 

via trykknappsats på styreskapet. Andre kompletterende 

løsninger er eksterne trykknappsbokser med åpne, stopp 

og steng til mer sofistikerte løsninger med radiostyring, 

radar, automatisk stenging, kodelås, kortleser, trekksnor, 

bakkesløyfe og slusefunksjoner. Styringen inneholder i tillegg 

en rekke funksjoner som gjør det enklere for både brukere, 

installatører og serviceteknikere, som feilminne, digital 

programmering av grenseposisjoner, serviceindikator, 

åpningssyklustellere m.m. Programmeringen skjer enkelt 

gjennom menyer som man når via en trykk- og skruknapp 

i styreskapet.

Motordrift på Prolidporten? En selvfølge for de fleste – mer enn 80 % av alle Prolidporter 

leveres med motordrift. Gjennom minsket varmelekkasje, høyere produktivitet, bedre 

arbeidsmiljø for brukere og truckførere i tillegg til en lengre levetid for porten tjener man 

inn investeringen allerede ved et fåtall åpninger pr. dag.

Standardløft Høyløft

Vertikalløft

Motordrift Prolid



	 motordr i f t 	prol id 	 |	 7	

Sikkerhet

Våre motordrevne porter oppfyller selvfølgelig alle 

gjeldende sikkerhetskrav og standarder. Alle klemfarer er 

bortkonstruert allerede fra start på portene og de er dermed 

fullt konverterbare til motordrift uten ekstra beskyttelse. 

Optisk klembeskyttelse er integrert i tetningsgummilisten på 

portens stengekant. Avhengig av bruksområde og plassering 

utstyres de eventuelt med ekstra sikkerhetsfotocelle plassert 

i portåpningen. Belastningsvakt som kjenner om porten går 

tyngre ved åpning er standard. Belastningsvakten finnes for 

å beskytte om noen ”blir med” porten opp. Portene er CE-

merket og testet mot byggproduktdirektivet, maskindirektivet, 

lavspenningsdirektivet og EMC-direktivet.

Tekniske data og tilbehør

Sideklaring
Min 250 mm fri klaring fra portåp-
ning ved motorsiden. Øvrige mål 
i henhold til standard for porten, 
se side 24.

Åpningshastighet
Varierer med portstørrelse og 
beslagsalternativ. Standardmotorene 
går med 24 omdreininger/min som 
tilsvarer 0,15 – 0,25 m/s. 
De turtallsstyrte motorene kan kjøres 
med 65 omdreininger/min ved 
åpning og 30 omdreininger/min 
ved stenging ned til 2,5 meters 
åpning.

Nødmanøvrering
Manuelt via håndkjede, lenkeveksel, 
integrert i motoren.

Driftsspenning, nettilkobling
3-fase 400V, T10A via standard 
CEE-kontakt.

Motor, beskyttelsesklasse
3-fase elmotor på 0,37 kW 50Hz 
beskyttelsesklasse IP54. Temperatur-
område fra –5 °C til +40 °C. 
Motorfeste inngår.

Kabling
Komplett kabling utstyrt med kontakter. 
Optisk klembeskyttelse med koblings-
boks montert på port. Spiralkabel 
med kontakter og fester. Mikrobryter 
til lås med tilkobling til styreskap via 
spiralkabel. 

Ekstra sikkerhetsfotocelle 
Leveres når bruksområde og 
plassering krever dette.

RadarRadio med fjernkontroll Trykknappboks og nøkkelboks

BakkesløyfeKodelås og kortleser Trekksnoråpning
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Unik design
Designkonseptet Edgeline er basert på Pridos velkjente modellprogram for industriporter og 

er beregnet på bygninger der kravene til fasadens utseende er høye. Der selskaper innser at 

verdien av bygningen der man arbeider, med rett utseende, kan bidra til å forsterke sitt eget 

varemerke. Moderne og krevende selskaper, rett og slett.

Prolid Sharp
Liggende rektangulære vinduer 
plassert på venstre eller høyre 
side i portens fem eller seks 
nederste portblad. Vindusruter 
i målene 620 x 288 mm.

Prolid Vertigo
Liggende rektangulære vinduer 
plassert på venstre eller høyre 
side i portens fem eller seks 
nederste portblad. Vindusruter 
i målene 620 x 288 mm.

Prolid Center
4  liggende rektangulære 
vinduer plassert som et plusstegn 
og sentrert sideveis. Vindusruter 
i målene 620 x 288 mm.



Hvit 010
Nærmeste NCS: S 0502-G
Nærmeste RAL: 9010

Gråhvit 022
Nærmeste NCS: S 2005-G60Y
Nærmeste RAL: 7044

Sølv 045
Nærmeste NCS: mangler
Nærmeste RAL: 9006

Grafitt 044
Nærmeste NCS: S 6000-N
Nærmeste RAL: 7037

Blygrå 036
Nærmeste NCS: S7502-B
Nærmeste RAL: 7024

Blå 558
Nærmeste NCS: S 5030-R90B
Nærmeste RAL: 5009

Rød 758
Nærmeste NCS: S 5040-Y80R
Nærmeste RAL: 3009

Svart 015
Nærmeste NCS: S 9000-N
Nærmeste RAL: 9005

Kobber 778
Nærmeste NCS: S4030-Y60R
Nærmeste RAL: 8003



Prido AB  |  Industrigatan 3  |  SE -534 92 Tråvad, SVERIGE  |  Telephone +46 512 295 90  |  Fax +46 512 200 30  |  www.prido.se

Professional Industrial Doors

Prido har over 35 års solid erfaring og er en av de ledende aktørene i sin bransje.

Selskapet arbeider med design, utvikling og markedsføring av industriportløsninger 

til industrien og andre portbrukere i Norden og nord-Europa. Målet er å tilby det mest 

attraktive og markedstilpassede tilbudet i bransjen.

www.prido.se
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