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Industriportar. En viktig del i Er byggnad ?

Med över 40 års erfarenhet och en god förmåga att lyssna på såväl beställares som användares 

krav, kan vi erbjuda Er en industriportslösning av idag som inte bara ger hög funktionalitet utan också 

bidrar till ett attraktivt och genomtänkt yttre på hela fastigheten. En lösning som stärker Ert varumärke. 

Vår högautomatiserade produktionsapparat kombinerat med vårt fokus på effektivitet och kvalitet i alla 

led gör att vi erbjuder portar med hög konkurrenskraft och som säkerställer låga kostnader för Er som 

kund även långt in i framtiden.

Kan en industriport alltid bli bättre ?

Absolut, anser vi som oavbrutet tänker på att utveckla, designa och förbättra dem. Och utan att förhäva 

oss alldeles vill vi nog påstå att det finns få företag som är så dedikerade och engagerade i just indu-

striportar som Prido.

Vår långa erfarenhet har dock lärt oss följande:

 – Utveckling och tillverkning måste göras tillsammans. För att ha full kontroll försöker vi göra allt i vår egen fabrik i   

  Tråvad, mitt på Västgötaslätten.

 – Portarna måste skräddarsys efter öppningen, det finns inte en produkt som passar alla och designen har stor   

  betydelse för helheten.

 – De ska vara enkla att installera och underhålla.

 – Kvalitet lönar sig. Därför är 7-års garanti och marknadens lägsta underhållsbehov standard på våra produkter.

 – Priset är viktigt, automation och effektivitet i organisationen är högsta fokus för oss.

 – En nära kundkontakt utan mellanhänder gör att rätt port hamnar i Er öppning.

Fokus i Er verklighet

Vi är inte enbart en leverantör av portar. Se oss som en partner som vill bidra till din köptrygghet.

En partner som garanterar kvaliteten i det stora och det lilla.  

Och det är inte bara produkten som gör helheten, tjänsterna runt om är många gånger lika viktiga:

 – Material i portomfattning, golvets utformning, infästningar? Frågtecknen runt en portinstallation är många, låt vår avdelning  

  för teknisk support vara behjälplig.

 – Ibland behövs mätning och kontroll på platsen för att avgöra vilken portmodell och storlek som passar bäst.  

  Våra säljare och montörer bistår gärna med denna tjänst.

 – Vår montageorganisation ser till att dina Pridoportar installeras på det sätt du förväntar dig.

 – Korta leveranstider och hög leveranssäkerhet är vårt signum. Kontakta oss för att se vad vi kan erbjuda.

En svensk kvalitetsport från Tråvad
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Några av argumenten för varför du ska 

köpa Ecolidporten:

 – Sveriges mest sålda vikport 

 – Design och finish i toppklass

 – Korta leveranstider och hög leveranssäkerhet 

 – Långtidstestad för 1 miljon öppningscykler

 – Ca 40 % bättre u-värde än rambyggda vikportar 

 – Lufttäthetsklass 4, luftläckage 1,8 m3/m2 h 

  enligt EN12426

 – Enkel och snabb att montera och demontera via 

  justerbarheten i gångjärnen och skruvinfästningarna

 – Erfordrar minimala sido- och överutrymmen

 – Robusta och lättmanövrerade automatiska  

     uppställningsbeslag

 

 

 – Rostskydd i toppklass  

 – Alla klämrisker är konstruktionsmässigt eliminerade, 

  gäller även manuella portar

 – Låga underhållskostnader 

 – Utvecklad och tillverkad i Sverige

 – Ett miljövänligare alternativ 

 – CE-märkt enligt Europastandarden för portar EN13241-1

 – Tillverkas helt måttbeställd i en mängd olika utföranden

 – 7 års garanti 

   – Som tillval inbrottsskyddat utförande enligt SSF1074       

  klass 2

 

Vissa anläggningar kräver en port med lite extra klass. Anläggningar där design, funktion och 

ekonomi är lika viktiga aspekter att ta hänsyn till. Precis som namnet antyder så är Ecolid ett 

verkligt ekonomiskt och miljömässigt starkt alternativ, som samtidigt har hög finish och minimala 

underhållsbehov. Så om du behöver en välisolerad, prisvärd och snygg vikport eller slagport, 

behöver du inte leta vidare.

Ecolid – ekonomisk och miljövänlig

Uppställningsbeslag utåtgående port, 
höjdjusterbart karmgångjärn.

Mellangångjärn Karmstyrning

Lyftande gångjärn (Tillval)

Garageregel för invändig hänglåsning
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Ecolid – Bildgalleri

4-delade vikportar med infälld gångdörr och en rad glas, färg blyertsgrå 036.

Ecolid 4-delade vikportar med en rad glas och infälld gångdörr, färg röd 758. 4-delat vikport med 3 rader glas,  
färg grafit 044.

Ecolid vikportar 4-delade med infälld gångdörr och en rad glas, färg röd 758.Ecolid vikport 3-delat med gångdörrsdel och en rad  
glas, färg blyertsgrå 036.
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4-delat Ecolid med infälld gångdörr, färg grafit 044. 4-delat Ecolid med en rad glas, färg silver 045

Silverfärgade 045 vikportar med två rader glas och infälld gångdörr. Ecolid 4-delat med en rad glas, färg röd 758.

Ecolid vikportar 4-delade med infälld gångdörr och en rad glas, färg grafit 044.



1175–2475 mm

(1160–2460 mm)*

1800–3750 mm

(1785–3735 mm)*

2440–5040 mm

3675–7575 mm3050–6300 mm

 6 | ecol id

Öppningsalternativ – Ecolid (* Mått inom parantes gäller vid en del som gångdörr.)

Projekteringsvägledning Ecolid

Inbyggnadsmått – Ecolid (* Portomfattning ingår ej som standard i portleverans.)

Infästning samt anslutning i porthålet
Ecolidporten tillverkas med överlappsmontage 
och släplist som tätning mot golv.
 

Max höjd = 6005 mm (4600)
Med en del som gångdörr = 3200 mm
(Mått inom parantes gäller slagport.)

Horisontalsektion, överlappsmontage 

Portomfattning* Portomfattning*
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Planhet ± 10 mm. utmed portens bredd
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Fönster – Ecolid

Ecolidporten kan förses med tvåglas isolerfönster. Ni kan 
välja mellan sex olika fönstertyper i vårt standardsortiment 
men även specialmått kan fås på beställning. 

Placering och antal är fritt under förutsättning att man håller sig 
inom nedan angivna mått. Standard brösthöjd = 1070 mm.

B1 B2 B3 Exempel 1 – Två B1

S1 S2 S3 Exempel 2 – Två B1 plus infälld gångdörr

Mittätning – 4-delade

Mellantätning

Mittätning – 3-, 5-, 6-delade

Karmtätning

Släplist

Tätningar – Ecolid
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Öppningsalternativ

2-, 3- och 4-delade vikportar kan förses med motordrift i 

två alternativa utföranden, övermontage och sidomontage: 

(3-del endast övermontage)

– Vid övermontage placeras en motor över portens mitt  

 och via länkarmar, fästa i de yttre portbladen, öppnar  

 och stänger den porten. 

– Vid sidomontage placeras en motor vid vardera sidan  

 av de yttre portbladen och via länkarmar drar respek- 

 tive trycker motorn porten till öppet respektive stängt  

 läge.

Styrningsalternativ

För att manövrera porten finns ett antal styrningsalternativ. 

Allt från tryckknappslådor med öppna, stopp och stäng till 

mer sofistikerade lösningar med radiostyrning, radar, auto-

matisk stängning, kodlås, kortläsare, dragsnöre, markslinga 

och slussfunktioner. Som standard levereras styrskåpet med 

impulsstyrning via integrerad tryckknappssats. Styrningen 

innehåller därutöver en rad funktioner som underlättar för 

både användare, installatörer och servicetekniker t.ex.  

öppningscykelräknare. 

Kommer ni öppna Er port mer än 10 gånger om dagen? Gör en bra investering och montera 

motordrift på Er vikport. Genom minskat värmeläckage, högre produktivitet, bättre arbetsmiljö 

för användare och truckförare samt en förlängd livslängd på porten räknar man hem inves-

teringen redan vid ett fåtal öppningar per dag. Motorer och styrningar är svensktillverkade 

och därmed dimensionerade för det bistra klimat som emellanåt råder med hård vind och snö 

samt utomhustemperaturer ned till –40 °C.  

Övermontage Utåtgående öppning med motordrift Sidomontage

Motordrift Ecolid

Markslinga Dragsnöresöppning

Radar

Radiomottagare med fjärrkontroller

Tryckknappslåda och  
nyckelmanöver-låda

Kodlås och kortläsare

Storlekar
Max storlek övermontage 
inåtgående 5,0x4,8 m.
Max storlek övermontage 
utåtgående 4,2x4,7 m.
Max storlek sidomontage 
30kvm.
Min porthöjd 2500 mm.
(2700 mm vid sidomontage)

Sidoutrymmen
Övermontage min 380 mm.
Sidomontage min 800 mm.

Överhöjder
Övermontage min 470 mm.
Sidomontage min 100 mm.

Öppningshastighet
Cirka 15 sekunder.

Driftspänning, nätanslutning
3-fas 400V, T10A med 
standardansluten 
CEE-kontakt.

Frikoppling
Manuell via frikopplingsstång.

Motor, skyddsklass
3-fas elmotor, 0,37 kW, 50 
Hz. Skyddsklass IP54.

Kablage
Komplett kablage mellan 
motor och styrning. Kompletta 
kabelöverföringar och kablage 
till optiska klämskydd och
gångdörrskontakter.

Extra fotocell
Ingår inklusive kablage.

Länkarmar och fästen
Justerbara länkarmar och 
motorarmar. Länkarmsfästen 
monterade på port.

Teknisk data och tillbehör
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Underhållskostnaderna – vikportens kanske främsta styrka

Alla portar behöver ett visst underhåll för att fungera optimalt men är du medveten om de stora kost-

nadsskillnaderna mellan vikporten och takskjutporten, de två vanligaste portvarianterna på marknaden. 

Ecolidporten är konstruerad för att minimera underhållskostnaderna. Den är testad och godkänd för 

mer än en miljon öppningscykler, serviceintervallen ligger på 36 månader för manuella portar och 

18 månader för motordrivna. Alla delar är noggrant utvalda och optimerade för att klara många års 

användning utan att behöva bytas eller underhållas.

ECOLID - manuell

Service och framkörningskostnad 
var 36:e månad: 
1155:-/gång, 3 gånger/10 år
Total kostnad = 3.465:- 

Kontroll av besiktningsorgan:  
0:-/gång,
Total kostnad = 0:- 

Byte av teflonbussningar och släplist:
Byts vanligtvis 1 gång/10 år
Material 398:-, arbete 1.800:-
Total kostnad = 2.198:- 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECOLID - motordriven

Service och framkörningskostnad 
var 18:e månad:  
1155:-/gång, 6 gånger/10 år,
Total kostnad = 6.930:- 

Kontroll av besiktningsorgan:  
1.000:-/gång, 5 gånger/10 år
Total kostnad = 5.000:- 

Byte av teflonbussningar och släplist:
Byts vanligtvis 1 gång/10 år
Material 398:-, arbete 1.800:-
Total kostnad = 2.198:- 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAKSKJUTPORT- motordriven

Service och framkörningskostnad 
var 12:e månad:
1155:-/gång, 10 gånger/10 år
Total kostnad = 11.550:- 

Kontroll av besiktningsorgan:
1.000:-/gång, 5 gånger/10 år
Total kostnad = 5.000:-  
    
Byte av torsionsfjädrar:    
Byts vanligtvis  efter 25.000:- öppningar
Material 10.400:-, arbete 3.600:-
Total kostnad = 14.000:-  
    
Byte av vajrar, sidorullar och sidotätning:
Byts vanligtvis efter 50.000 öppningar
Material 1520:-, arbete 1.800:-
Total kostnad = 3.320:-
                                 

Har du koll på

Vanligt förekommande fabrikat

Förutsättningar: 

Portar 4x4 m, 20 öppningar per dag, 250 dagar/år, timkostnad 600 sek, avstånd till servicefirma 30 km, 85:-/mil, 
10 års användning. Kontroll av besiktningsorgan förutsätts göras i samband med andra besiktningar på samma drifts-
ställe. Ecolidens materialkostnader enligt Prido AB:s reservdelsprislista. Takskjutportens reservdelspriser enligt uppgifter 
från etablerad servicefirma.

Totalkostnad 10 år = 5.663:- Totalkostnad 10 år = 14.128:- Totalkostnad 10 år = 33.870:-
   



Ecolid – tekniska fakta

CE-Märkning
Alla Ecolidportar CE-märks mot byggpro-

duktförordninigen enligt gällande standard 

EN13241-1. Motordrivna CE-märks också 

mot maskindirektivet, lågspänningsdirektivet 

och EMC-direktivet.

Isolervärde
U-värde 1,39 W/(m2/K) på en heltäckt 5x5 

m port eller 1,51 W/(m2/K) med 1-glasrad 

typ B1, beräknat enligt EN12428.

Lufttäthet
Klass 4, 1,8 m3/m2 h, enligt EN12426.

   

Mekanisk hållbarhet
Dimensionerad och testad för en 

miljon öppningscykler enligt EN12605.

Vattentäthet
Klass 3 enligt EN12425.

Vindlastkapacitet
Klass 2, 3, 4 eller 5 beroende av storlek. 

Testat och klassificerat enligt EN12444 och 

EN12424.

 
Säkerhet
Våra motordrivna portar uppfyller givetvis 

alla gällande säkerhetskrav och standarder. 

Alla klämrisker är bortkonstruerade redan 

från start och de är därigenom fullt konverter-

bara till motordrift utan extra skydd. Optiska 

klämskydd integrerade i portens mittätningar 

och extra säkerhetsfotocell för placering i 

portöppningen är standard. Utöver dessa 

funktioner finns i motor/styrning en belast-

ningsvakt för extra personskydd. Gummilister 

utformade så att klämrisker elimineras mellan 

portblad/portblad och portblad/vägg. 

Minst 3 bärande beslag per blad för att 

förhindra nedstörtning. 

 

 

Beslag monterade på portbladen

Av stål, elförzinkade och pulverlackade.

Fönster

Argongas fyllda D4-12 isolerglasrutor i sex 

olika standard storlekar. Standard brösthöjd 

ca 1070 mm. 7 års garanti mot kondens 

mellan glasskikten. Fönsterkarmar av 

naturanodiserade aluminiumprofiler med 

brutna köldbryggor.

Infälld gångdörr

Kan erhållas i samtliga varianter. 

Alltid utåtgående. Placeringen styrs av 

portalternativet, se projekteringsvägledning. 

Min. porthöjd 2800 mm för att gångdörr 

ska kunna monteras. Öppningen för 

gångdörren styrs av portbladsbredden och 

kan bli ned mot 490 mm. 

Min. portbladsbredd med infälld gångdörr 

är 738 mm. Låshus Dorma DL 919-50.

Draghandtag

Naturanodiserade aluminium-handtag. 

 

Lyftande gångjärn (Tillval)

Höjer porten under öppningsrörelse med 10 

mm. Lämpad vid ojämna golv. Bra tätning 

i stängt läge och en mjuk och smidig öpp-

ningsrörelse utan onödigt slitage på släplist. 

 

Mellangångjärn

Naturanodiserad aluminium. Smörjfria 

teflonbussningar.

Karmgångjärn

Av stål, elförzinkade och pulverlackerade, 

flerdimensionellt justerbara. Smörjfria teflon-

bussningar. Skruvas i portomfattning.

Lås

Garagereglar för invändig hänglåsning. 

Cylinderlåsning på in- och utsida finns som 

tillval. Passar Eurocylinder.

Portblad

Processlaminerade sandwichpaneler. 

Tjocklek 50 mm. Max. storlek på enskilt port-

blad 1250 x 6000 mm. Ram för infästning  

av gummilister m.m. av naturanodiserade 

aluminiumprofiler. Ingjutna stålförstärkningar 

som fästpunkter för gångjärn, 

styrningar m.m.

 

Isolering

50 mm freonfri polyuretancellplast.

Portomfattningar

Av stål, betong eller trä. Minst 6 mm stål 

om enskilt portblad > 6 m2. Annars minst 3 

mm stål vid inåtgående och minst 4 mm vid 

utåtgående. 3 olika skruvsatser beroende på 

typ av omfattning.

Stallpaket

Port placerad i tvätthall eller i stallmiljö krä-

ver ett speciellt komponentpaket som extra 

rostskydd för att garantierna ska gälla.  

Går ej att eftermontera.

Styrskenor och konsoler

Av stål, varmgalvaniserade och justerbara. 

Skruvas i portomfattningen.

Tätningar

Av åldersbeständigt EPDM-gummi.  

Utformningen klarar kraven i EN12453  

utan extra skydd.

Upställningsbeslag

Automatisk låsning i öppet läge på både 

inåt- och utåtgående portar.

Ytbeklädnad

In- och utsida av varmgalvaniserad stålplåt. 

Lackerade med  25 µm polyesterlack.

7 års garanti

Se separat dokument med våra 

garantivillkor.

Underhåll, service

Marknadens lägsta servicebehov.  

1 gång/18:e månad eller max 25 000 

öppningar för motordrivna portar.  

1 gång/36:e månad för manuella portar.

Inbrottsklassad 
Som tillval finns även inbrottsskyddsklassifi-

cerat utförande. Testat och godkänt enligt 

SSF1074 klass 2.
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Ecolid kulörkarta
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Vit 010 ral 9010 Gråvit 022 ral 7044

Grafit 044 ral 9007 Blyertsgrå 036 ral 7024

Blå 558 ral 5009

Antracitgrå 035 ral 7016 Svart 015 ral 9005

Silver 045 ral 9006

Röd 758 ral 3009 Chokladbrun 434 ral 8017

Skogsgrön 874 ral 6003
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Professional Industrial Doors

Prido har över 40 års gedigen erfarenhet och är en av de ledande aktörerna i sin bransch.

Företaget arbetar med design, utveckling, tillverkning och marknadsföring av industriportslösningar

till industrier och andra portanvändare i Norden och norra Europa. Målet är att erbjuda det 

mest attraktiva och marknadsanpassade utbudet i branschen.

www.prido.se 
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