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Novoferm for portløsninger til industribygg
I over tretti år har Novoferm vært spesialist innen mange
former for inn- og utganger til industribygg og boliger.
Med et godt utvalg av utførelser, overflatebehandlinger,
betjeningsmåter og innbyggingsmuligheter er du alltid
sikret en skreddersydd løsning. Vi tar oss av hele prosessen, fra rådgivning til utvikling, produksjon, montering og
eventuelt byggeoppfølging. Selvsagt overvåkes alle
aspekter nøye, inkludert de aktuelle normer og lover, og
det sparer deg for mye arbeid.

I tillegg til industriporter samt vindtette og brannhemmende porter leverer Novoferm produkter som benyttes
til lasting og lossing av varer ved bygninger. Som et selskap i Sanwa Shutter Corporation, verdens ledende produsent av porter, garasjeporter og annet utstyr til bygninger, kan Novoferm dessuten tilby deg de nyeste teknologiene. Alltid med et maksimum av kvalitet, sikkerhet, komfort og design til minimale kostnader.
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SOFT
START

FU

SOFT
STOP

SMOOTH

styring med myk start
og myk stopp eller
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STOP
STOP

sikkerhetsfotocelle,
aktiv bunnprofil eller
lysgardin

STOP

ACCU

www.novoferm.com
www.novospeedsolutions.com

nødåpning ved hjelp
av motorsveiv,
portbladfrikopling
eller nødstrømbatteri

Symbolene som brukes ved de ulike portene er avhengig av den valgte
utførelsen, og kan bli gjenstand for endringer
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Hvorfor en automatisk lukkende hurtigport fra Nov

Energitap
Novoferm tar hensyn
til miljøet
I 2009 undertegnet Novoferm gruppens
charter ‘Green Solutions’.
Dette omfatter en rekke konkrete tiltak
for å redusere CO2-utslippet under produksjon, levering, montering og vedlikehold av industriporter.

Nedenstående figurer viser at det ved en konvensjonell port (A)
oppstår luftstrømninger som forårsaker energitap. Med en ‘high tech’
hurtigport fra Novoferm (B) har porten lukket seg igjen før disse
luftstrømningene kommer i gang.

0 sec
A

7°C

B

19°C

19°C

7°C

I produksjonsbedrifter ligger innetemperaturen
rundt 19.

4 sec
A

7°C

19°C

0.2
m/sec

15

B

19°C

Den konvensjonelle porten (A) åpner langsomt
Hurtigporten (B) er åpen og kjøretøyet kan kjøre
videre.

sec
A

7°C

4

7°C

B

17°C

0.2
m/sec

19°C

Ved den åpne porten (A) er energitapet stort.

7°C

voferm?

Dette gir en jevn innetemperatur, et begrenset energitap, et behagelig
inneklima og derfor lavere sykefravær blant bedriftens medarbeidere.

Sikre porter
Alle automatiske porter omfattes av den
europeiske normen DIN EN 13241-1.
Novoferm utvikler og produserer nye
produkter som tilfredsstiller denne normen. Dermed er du garantert en sikker
virkning, både i den daglige bruken og
under montering og vedlikehold.

2 sec
A

7°C

B

19°C

0.2
m/sec

19°C

En konvensjonell port (A) åpner med 0,2 m/s.
Hurtigporten (B) åpner med 2 m/s!

7°C

ISO 9001; 2000
VCA**

2
m/sec

12 sec
A

7°C

B

18°C

19°C

Ved port (A) kommer kaldluften inn fra undersiden og
varmluften forsvinner ut fra oversiden. Port (B) er lukket før
disse luftstrømningene kommer i gang.

20

7°C

0.5
m/sec

sec
A

7°C

B

16°C

0.2
m/sec

19°C

7°C

Når utetemperaturen er 7°C, vil innetemperaturen synke raskt.
Det gir økte fyringsutgifter.
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Bruksområder
Novoferm sitt omfattende utvalg av løsninger mot trekk benyttes i nær sagt alle markedssegmenter. Portens utførelse er
i stor grad avhengig av bruken og omstendighetene den skal fungere under. Vårt standardprogram omfatter løsninger til
de fleste situasjoner. Stiller forholdene hos deg helt spesifikke krav? Da kan vi i samarbeid tilby en skreddersydd løsning.

Lett og tung
industri

Lett- og tungindustrien har
behov for mange ulike løsninger
for å beskytte mot trekk.
Med sitt omfattende utvalg av
dører og porter kan Novoferm
tilby en løsning til nær sagt alle
situasjoner. Produkter som er
lett å montere, som virker som
de skal og som krever lite vedlikehold.
Med våre produkter er du derfor
sikret kontinuerlig drift og sikkerhet.
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Næringsmidler

Novoferm er godt innført i
næringsmiddelindustrien. I
Europa har vi i mange år samarbeidet med ledende selskaper
innen næringsmiddelproduksjon
og -bearbeiding. I tillegg har vi
lang erfaring med produsenter
av kjølerom. Vi har funnet ut at
det i denne bransjen ikke bare
dreier seg om materialer som
rustfritt stål og strenge hygienekrav, men at det er stor etterspørsel etter skreddersydde
løsninger. Ofte handler det om
kostnadseffektivitet og kontinuitet i produksjonsprosessen.

Farmasi
og kjemi

Når det gjelder farmasi og kjemi
stilles det høye krav til hygiene,
låsbarhet, driftssikkerhet, innbyggingsløsninger og god kundeservice.
Novoferm tilbyr skreddersydde
løsninger på disse områdene og
setter dessuten av mye tid og
penger til opplæring og trening
av våre egne produksjonsmedarbeidere og montører. Våre
egne montører og bedrifter som
montører for oss har alle HMSsertifisering. De oppfyller derfor
alle kravene for å kunne arbeide
under strengt regulerte forhold.

Andre bruksområder

4 bilvaskemaskin
4 offentlige bygg
4 spesifikke bruksområder
4 flyplassterminaler
4 megastore porter
4 specials

Bilindustrien

En gjennomsnitt bilfabrikk produserer rundt ett tusen biler om
dagen. Dette medfører en kolossal varestrøm, hvor rettidig levering er av avgjørende betydning.
Det er grunnen til at det stilles
store krav til påliteligheten av
porter som brukes i denne varestrømmen. Novoferm tilbyr produkter som alltid kan fungere
problemfritt under de gitte forholdene. Dessuten tilbyr
Novoferm 24 timers service, slik
at vi kan bistå så snart det likevel skulle oppstå et problem.

Logistikk

Når produkter er ferdige, bør
disse så raskt som mulig leveres til sluttkunden. Europeiske
bedrifter benytter derfor ofte og
gjerne store logistikksentre for
lagring og omlasting. Porter
som benyttes i disse logistikkprosesser må kunne åpnes og
lukkes mange ganger om
dagen. Det er imidlertid ikke
nok med et godt produkt alene!
Selv ved et godt produkt kan det
oppstå feil noen ganger på
grunn av intensiv bruk.
Preventivt vedlikehold kan
begrense dette til et minimum.
Novoferm tilbyr derfor flere
typer vedlikeholds- og serviceavtaler.

Detaljhandel

I et moderne supermarked er
hyllene som regel godt fylt med
et stort utvalg av varer. For å
sørge for at hyllene forblir fylte,
kreves det intensiv trafikk
mellom lageret og butikken.
Som skille mellom butikken og
lageret benyttes derfor ofte en
hurtigport. Den er rask, åpner
og lukker automatisk, er sikker
for brukeren, opptar nesten ikke
plass og er meget stillegående.
Novoferm har utviklet skreddersydde porter til flere detaljister,
og har i dag Europas fremste
butikkjeder på kundelisten.
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Hvilket produkt egner seg?

Topline
0000

STOP

0

1

Novo Speed Flex

Novo

•
•
•
•

•
•
•
•

20 m² maks.
maks. 5 Bft.
2 m/s åpning
standard med
frekvensstyring.

0000

STOP

0

1

25
ma
3m
sta
fre

Novo Speed Heavy Indoor

Advanced

Basic +

Basic
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•
•
•
•

36 m² maks.
maks. 5 Bft.
1 m/s åpning
1,5 m/s med
frekvensstyring. *

Novo Speed Basic

Novo

•
•
•
•

•
•
•
•

20 m² maks.
maks. 5 Bft.
1 m/s åpning
1,5 m/s med
frekvensstyring. *

20
ma
1m
1,5
fre

Novo Speed Economic

Novo

•
•
•
•

•
•
•
•

9 m² maks.
maks. 3 Bft.
1 m/s åpning
1,5 m/s med
frekvensstyring. *

9m
ma
1m
1,5
fre

Strimmelporter

Pende

•
•
•
•
•

•
•
•
•

maks. 6 m høy
2 til 4 mm tykke strimler
gjennomsiktige strimler
ulike overlappinger
oransje endestrimler. *

25
7m
4f
au
er

* = tilleggsutstyr

Speed Twin

5 m² maks.
aks. 5 Bft.
m/s åpning
andard med
ekvensstyring.

Speed Basic Food

0 m² maks.
aks. 5 Bft.
m/s åpning
5 m/s med
ekvensstyring. *

Novo Speed Alu
•
•
•
•

36 m² maks.
maks. 8 Bft.
2 m/s åpning
standard med
frekvensstyring.

Novo Speed Heavy Outdoor

Specials

•
•
•
•

•
•
•
•

36 m² maks.
maks. 8 Bft.
1 m/s åpning
1,5 m/s med
frekvensstyring. *

64 m² maks.
maks. 8 Bft.
0,5 til 1 m/s åpning
standard med
frekvensstyring
• spesialtilpasset størrelse.

Novo Speed Alu A
•
•
•
•

25 m² maks.
maks. 8 Bft.
1 m/s åpning
standard med
frekvensstyring.

Speed Economic Food

m² maks.
aks. 3 Bft.
m/s åpning
5 m/s med
ekvensstyring. *

Ikke nøl med å
kontakte en av våre
teknikere for et
uforpliktende
skreddersydd råd.

elporter

5 m² maks.
mm tykt portblad
farger
utomatisk åpning
mulig. *
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Bruksområder innvendig
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Nye Novo Speed Flex
er et ‘high tech performance’ produkt

Novo Speed Flex er siste trinn i utviklingen av Novoferm, basert på
de siste teknikkene og vår årelang erfaring med hurtigporter til
industrien. Standardutførelsen oppfyller så godt som alle kravene
som en moderne, dynamisk bedrift måtte stille:
•
•
•
•

en åpningshastighet på 2 meter per sekund
100% selvreparerende i begge retninger
små innbyggingsmål gjennom bruk av innebygd motor
en renlinjet design takket våre sideføringer i sprøytestøpt aluminium og et standard deksel
• med frekvensstyring som har følgende fordeler:
- en meget høy åpningshastighet
- jevn åpnings og lukkehastighet
- (derfor) meget lav mekanisk belastning
- (derfor) den mest stillegående hurtigport noensinne!
- strømforsyning 230V med CEE-plugg
- standard tilkopling for nødbetjening med UPS* (tilleggsutstyr).

F

g

* UPS = Uninterruptable Power Supply

re
k

vensstyrin

Klar til bruk igjen på et blunk...
Et samfunn preget av
stress
Nå for tiden skal alt kunne gjøres raskt og effektivt. Dessverre
hender det derfor at hurtigporter
blir påkjørt. Hvis dette ikke medfører skade, slår man seg som
regel til ro med dette.
Novo Speed Flex gir mer!
• porten er selvreparerende i
begge retninger
• det avanserte ‘re-feed’
-systemet gjør at driftsstansen blir kortest mulig!
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standard

NOVO SPEED

FLEX HARD EDGE

2m/s
0,5m/s

1,2

STOP

FU

mm

AUTO

1400

tilleggsutstyr

gr/m2

230V

SMOOTH

ACCU

Spesifikasjoner
maks. flate (B x H) ..................................................20 m²
maks. bredde (B) ..............................................4250 mm
maks. høyde (H) ................................................5000 mm
åpningshastighet ....................................................2 m/s
lukkehastighet .....................................................0,5 m/s
portbladets vekt.............................................1400 gr/m²
portbladets tykkelse ...........................................1,2 mm
•
•
•
•

selvbærende konstruksjon
100% selvreparerende i begge retninger
en lysgardin er standard
en mekanisk nødfrikopling er tilleggsutstyr.

Portbladfarger

F

re
k

g

RAL1023 (gul), RAL2009 (oransje), RAL3020 (rød),
RAL5002 (blå), RAL7038 (grå), RAL9003 (hvit) og
RAL9004 (svart).

vensstyrin

1023

Vakker, rask og lydløs…
Universell anvendelse
Novo Speed Flex er en innvendig port som kan benyttes i nær sagt
hver industrigren. Porten er rask og påfallende stillegående.
Gjennom bruk av en innebygd motor er plassbehovet på siden minimalt. Den avanserte styringen er standard utstyrt med frekvensstyring, og byr på mange funksjoner og tilkoplingsmuligheter.

En overvåket åpning
Standard leveres en aktiv lysgardin med en maks høyde på 2500 mm.
Når porten er åpen, detekteres både bevegende og stillestående
gjenstander i portåpningen, og døren vil ikke kunne bli lukket.
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2009

3020

5002

7038

9003

9004

standard

NOVO SPEED

FLEX FLEX EDGE

2m/s

1,2

STOP

FU

mm

1400

0,5m/s

tilleggsutstyr

AUTO

230V

gr/m2

SMOOTH

ACCU

Spesifikasjoner
maks. flate (B x H) .....................................................17,5 m²
maks. bredde (B).....................................................3500 mm
maks. høyde (H) ......................................................5000 mm
åpningshastighet...........................................................2 m/s
lukkehastighet ...........................................................0,5 m/s
portbladets vekt ...................................................1400 gr/m²
portbladets tykkelse .................................................1,2 mm
•
•
•
•

selvbærende konstruksjon
100% selvreparerende i begge retninger
en lysgardin er standard
en mekanisk nødfrikopling er tilleggsutstyr.

Portbladfarger

F

re
k

g

RAL1023 (gul), RAL2009 (oransje), RAL3020 (rød),
RAL5002 (blå), RAL7038 (grå), RAL9003 (hvit) og RAL9004
(svart).

vensstyrin

1023

2009

3020

5002

7038

9003

9004

Når varene er sårbare…
Myk, fleksibel bunnprofil
I forholdsvis små åpninger er sjansen for kontakt mellom bunnprofilen og en varetransport slett ikke utenkelig, og en hard bunnprofil
ville kunne gjøre stor skade. En ‘flex edge’ er fleksibel og myk, og gir
dermed større trygghet. Personer eller varer som ‘ved et uhell’, treffes av en ‘flex edge’, vil neppe bli forulempet eller skadet av dette.
Lysåpningen til en åpnet port overvåkes på samme måte som en port
med ‘hard edge’.
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standard

NOVO SPEED

ECONOMIC

1m/s
1m/s

0,7

mm

650

MAN

gr/m2

400V

tilleggsutstyr

SOFT
START

1,5m/s

SOFT
STOP

0,5m/s

FU

230V

SMOOTH

ACCU

Spesifikasjoner
maks. flate (B x H) ............................................maks. 9 m²
maks. bredde (B)..................................................3000 mm
maks. høyde (H) ...................................................3500 mm
åpningshastighet .......................................................1 m/s
åpningshastighet med frekvensstyring ..................1,5 m/s
lukkehastighet ...........................................................1 m/s
lukkehastighet med frekvensstyring......................0,5 m/s
portbladets vekt ..................................................650 gr/m²
portbladets tykkelse ..............................................0,7 mm
• vindbestandig opp mot 3 Beaufort
• sikkerhetsfotocelle i lysåpningen
• bunnprofil med endestykker i multilen.
Portbladfarger
RAL1023 (gul), RAL2009 (oransje), RAL3020 (rød),
RAL5002 (blå), RAL6026 (grønn), RAL7038 (grå),
RAL8017 (brun), RAL9003(hvit) og RAL9004 (svart).

1003 2009 3020 5005 6026 7038 8017 9003 9004

Nå r kostnader er utslagsgivende…

Den perfekte ‘inngangsmodellen’
Novo Speed Economic er en god løsning for mindre åpninger inntil
9 m² og normal bruk. Perfekt for passering av personer og lette
varer. Denne porten har et meget stort anvendelsesområde,
ikke minst på grunn av den lave inngangsprisen. Noen av
kjennetegnene er:
• portbladet består av vannrette seksjoner av polyesterforsterket
plast og en gjennomsiktig siktseksjon
• seksjonene er koplet sammen med avstivningsprofiler i aluminium med ‘keder’-profil, slik at de lett og raskt kan erstattes.
• aluminiums bunnprofil med gummilist
• u-formede sideføringer i stål med tetningsbørster.
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standard

NOVO SPEED

ECONOMIC food

1m/s
1m/s

0,7

mm

650

MAN

gr/m2

400V

tilleggsutstyr

SOFT
START

1,5m/s

SOFT
STOP

0,5m/s

FU

230V

SMOOTH

ACCU

Spesifikasjoner
maks. flate (B x H) ............................................maks. 9 m²
maks. bredde (B)..................................................3000 mm
maks. høyde (H) ...................................................3500 mm
åpningshastighet .......................................................1 m/s
åpningshastighet med frekvensstyring ..................1,5 m/s
lukkehastighet ...........................................................1 m/s
lukkehastighet med frekvensstyring......................0,5 m/s
portbladets vekt ..................................................650 gr/m²
portbladets tykkelse .....................................cirka 0,7 mm
• vindbestandig opp mot 3 Beaufort
• sikkerhetsfotocelle i lysåpningen
• bunnprofil med endestykker i multilen.
Portbladfarger
RAL1023 (gul), RAL2009 (oransje), RAL3020 (rød),
RAL5005 (blå), RAL6026 (grønn), RAL7038 (grå),
RAL8017 (brun), RAL9003(hvit) og RAL9004 (svart).

1003 2009 3020 5005 6026 7038 8017 9003 9004

Nå r hygiene er viktig…

Strenge krav
I næringsmiddelindustrien stilles det ofte strenge krav til hygienen
og sikkerheten. Til slike forhold finnes det en Food-utførelse av Novo
Speed Economic. Noen av kjennetegnene er:
• alle konstruksjonsledd som muligens kommer i berøring med
vann er enten laget av rustfritt stål (304), plast, eller de har
gjennomgått en spesialbehandling
• portbladavstiverne er integrert i portbladet
• et beskyttelseslokk i plast eller rustfritt stål (304) kan leveres som
ekstrautstyr
• i stedet for tetningsbørster er det montert tetningslister i gummi
• når porten må rengjøres med vann hver dag, kan motoren og styringen utføres med beskyttelsesgrad IP65.
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standard

NOVO SPEED

BASIC

1m/s
1m/s

1,2

mm

1400
gr/m2

MAN

400V

STOP

tilleggsutstyr

SOFT
START

1,5m/s

SOFT
STOP

0,5m/s

FU

230V

SMOOTH

ACCU

Spesifikasjoner
maks. flate (B x H) .....................................................20 m²
maks. bredde (B)..................................................4000 mm
maks. høyde (H) ...................................................5000 mm
åpningshastighet .......................................................1 m/s
åpningshastighet med frekvensstyring ..................1,5 m/s
lukkehastighet ...........................................................1 m/s
lukkehastighet med frekvensstyring......................0,5 m/s
portbladets vekt ................................................1400 gr/m²
portbladets tykkelse ..............................................1,2 mm
• vindbestandig opp mot 5 Beaufort
• som tillegg kan det leveres et ‘break-away’ system
• selvtestende sikkerhetskant.
Portbladfarger
RAL1023 (gul), RAL2009 (oransje), RAL3020 (rød),
RAL5002 (blå), RAL7038 (grå), RAL9003 (hvit) og
RAL9004 (svart).

1023

2009

En solid inngangsmodell…
Et godt grunnlag for intensiv bruk
Novo Speed Basic er inngangsmodellen blant hurtigporter til intensiv
bruk. Sammenlignet med Economic er porten utført tyngre og mer
solid i alle ledd for å tåle intensiv bruk. Noen av kjennetegnene er:
•
•
•
•

robuste sidestolper med tetningsbørster for føring av portbladet
portbladet er 1,2 mm tykk
standard siktseksjon
seksjonene er koplet sammen med avstivningsprofiler i aluminium
• aluminiums bunnprofil med gummilist
• som ekstrautstyr kan det leveres en bunnprofil med det unike
‘break-away’ systemet, slik at portbladet kan repareres ved påkjøring, uten skader eller spesialverktøy.
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3020

5002

7038

9003

9004

standard

NOVO SPEED

BASIC food

1m/s
1m/s

1,2

mm

1400
gr/m2

MAN

400V

STOP

tilleggsutstyr

SOFT
START

1,5m/s

SOFT
STOP

0,5m/s

FU

230V

SMOOTH

ACCU

Spesifikasjoner
maks. flate (B x H) .....................................................20 m²
maks. bredde (B)..................................................4000 mm
maks. høyde (H) ...................................................5000 mm
åpningshastighet .......................................................1 m/s
åpningshastighet med frekvensstyring ..................1,5 m/s
lukkehastighet ...........................................................1 m/s
lukkehastighet med frekvensstyring......................0,5 m/s
portbladets vekt ................................................1400 gr/m²
portbladets tykkelse ..............................................1,2 mm
• vindbestandig opp mot 5 Beaufort
• som tillegg kan det leveres et ‘break-away’ system
• selvtestende sikkerhetskant.
Portbladfarger
RAL1023 (gul), RAL2009 (oransje), RAL3020 (rød),
RAL5002 (blå), RAL7038 (grå), RAL9003 (hvit) og
RAL9004 (svart).

1023

2009

3020

5002

7038

9003

9004

Anvendelse i næringsmiddelindustrien…
Når hygiene er utslagsgivende…
I likhet med Economic-utførelsen fås også Novo Speed Basic i en
‘Food’ utførelse. Denne utførelsen egner seg til bruk i næringmiddelindustrien, hvor det stilles strenge krav til hygienen og sikkerheten
ved fremstilling og bearbeiding av ferske matvarer. Noen av kjennetegnene er:
• alle konstruksjonsledd som muligens kommer i berøring med
vann er enten laget av rustfritt stål (304), plast, eller de har
gjennomgått en spesialbehandling
• portbladavstiverne er integrert i portbladet
• et beskyttelseslokk i plast eller rustfritt stål (304) kan leveres som
ekstrautstyr
• i stedet for tetningsbørster er det montert tetningslister i gummi
• når porten må rengjøres med vann hver dag, kan motoren og styringen utføres med beskyttelsesgrad IP65.
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standard

NOVO SPEED

HEAVY indoor

1m/s
1m/s

1,2

mm

1400
gr/m2

MAN
STOP

400V

tilleggsutstyr

SOFT
START

1,5m/s

SOFT
STOP

0,5m/s

FU

230V

SMOOTH

ACCU

Spesifikasjoner
maks. flate (B x H) ..................................................36 m²
maks. bredde (B) ..............................................6000 mm
maks. høyde (H) ................................................6000 mm
åpningshastighet ....................................................1 m/s
åpningshastighet med frekvensstyring...............1,5 m/s
lukkehastighet ........................................................1 m/s
lukkehastighet med frekvensstyring...................0,5 m/s
portbladets vekt.............................................1400 gr/m²
portbladets tykkelse ...........................................1,2 mm
• vindbestandig opp mot 5 Beaufort
• som tillegg kan det leveres et ‘break-away’ system
• selvtestende sikkerhetskant.
Portbladfarger
RAL1023 (gul), RAL2009 (oransje), RAL3020 (rød),
RAL5002 (blå), RAL7038 (grå), RAL9003 (hvit) og
RAL9004 (svart).

1023

2009

3020

Når den må kunne tåle en støyt…
Arbeidshesten til større åpninger
Novo Speed Heavy Indoor er spesialutviklet til innvendige portåpninger på opp til 36 m². Alle konstruksjonsledd og portbladet er
derfor utført ekstra tungt. På grunn av over- og undertrykk kan det
utøves store krefter på portbladet. Det 1,2 mm tykke portbladet og
avstivningsprofilene i aluminium gjør at porten tåler maks.
5 Beaufort vindtrykk. Noen av kjennetegnene er:
• ekstra tunge stolper av kaldt bearbeidet stålplate med børster
for føringen av portbladet
• en bunnprofil med selvtestende sikkerhetskant og endestykker i
støpt aluminium er standard
• som ekstrautstyr kan det leveres en bunnprofil med det unike
‘break-away’ systemet, slik at portbladet kan repareres ved
påkjøring, uten skader eller spesialverktøy.
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5002

7038

9003

9004

standard

NOVO SPEED

TWIN

3m/s
0,5m/s

FU

1,5

mm

MAN

STOP

1600

STOP

gr/m2

230V

tilleggsutstyr
STOP

SMOOTH

ACCU

Spesifikasjoner
maks. flate (B x H) .....................................................25 m²
maks. bredde (B)..................................................5000 mm
maks. høyde (H) ...................................................5000 mm
åpningshastighet .......................................................3 m/s
lukkehastighet ........................................................0,5 m/s
portbladets vekt ................................................1600 gr/m²
portbladets tykkelse ..............................................1,5 mm
•
•
•
•

vindbestandig opp mot 5 Beaufort
standard med frekvensstyring
standard leveres det et ‘break-away’ system
tverrgående aluminiumsbjelker med gummilist og
utført med selvtestende sikkerhetskant.

Portbladfarger
RAL1021 (gul), RAL2009 (oransje), RAL3020 (rød),
RAL5002 (blå), og RAL7038 (grå).

1023

2009

3020

5002

7038

Når hele høyden trengs umiddelbart…
Spesialløsning til forholdsvis høye og smale
transporter
Den store fordelen med sideveis åpning er at den fulle passeringshøyden oppnås umiddelbart. I situasjoner hvor varetransporten er
relativt høy og smal i forhold til lysåpningen, vil denne porten være
den perfekte løsningen.
Dessuten åpnes Novo Speed Twin med hele 3 meter per sekund.
Påkjørsler synes dermed nesten umulig. Hvis det likevel skulle
skje, da sørger det unike ‘break-away’ systemet for at skaden
begrenses til et minimum.
Opp til 70% av dørpanelet kan utføres i gjennomsiktig plast.
Dermed er det alltid god sikt mot situasjonen på den andre siden
av porten under varetransport.
Førere og
Med disse unike egenskapene er Novo Speed Twin egnet for situabreak-away-system
sjoner med meget intensiv varetransport.
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Bruksområder utvendig
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standard

NOVO SPEED

HEAVY outdoor

1m/s
1m/s

3,0

mm

3000

MAN

STOP
STOP

gr/m2

400V

tilleggsutstyr

SOFT
START

FU

1,5m/s

SOFT
STOP

SMOOTH

0,5m/s

Spesifikasjoner
maks. flate (B x H) .........................................................36 m²
maks. bredde (B) .....................................................6000 mm
maks. høyde (H) .......................................................6000 mm
åpningshastighet ...........................................................1 m/s
åpningshastighet med frekvensstyring......................1,5 m/s
lukkehastighet ...............................................................1 m/s
lukkehastighet med frekvensstyring..........................0,5 m/s
portbladets vekt ....................................................3000 gr/m²
portbladets tykkelse .....................................................3 mm
• vindbestandig opp mot 8 Beaufort
• som tillegg kan det leveres et ‘break-away’ system
• selvtestende sikkerhetskant.
Portbladfarger
RAL1021 (gul), RAL2002 (oransje), RAL6028 (grønn) og
RAL7023 (grå).

1021

2002

5010

6028

7023

Soliditet ved åpninger i ytterveggen…
Unngå unødig energitap
En åpning i en yttervegg må forbli åpnet kortest
mulig. En tradisjonell industriport er forholdsvis
treg, og medfører derfor et stort energitap. I kombinasjon med en hurtigport kan dette tapet
begrenses til et minimum.
En tradisjonell industriport åpnes om morgenen,
og resten av dagen brukes hurtigporten for å
stenge av åpningen. På grunn av den raske
åpnings- og lukketiden oppstår det da ikke luftstrømninger som forårsaker energitap. På slutten
av arbeidsdagen lukkes åpningen igjen med industriporten.
Utførelsen av Novo Speed Heavy Outdoor er selvsagt fullstendig tilpasset de ekstreme forholdene
som denne porten må fungere under.
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standard

NOVO SPEED

ALU

FU

2m/s
STOP

0,5m/s

STOP

400V 230V

tilleggsutstyr
STOP

SMOOTH

ACCU

Spesifikasjoner
maks. flate (B x H) .....................................................36 m²
maks. bredde (B)..................................................6000 mm
maks. høyde (H) ...................................................6000 mm
åpningshastighet .......................................................2 m/s
lukkehastighet ........................................................0,5 m/s
lamellhøyde (effektiv) ..............................................75 mm
lamelltykkelse .........................................................20 mm
lamellveggens tykkelse .............................................2 mm
materiale ..............................anodisert aluminium E6/EV1
•
•
•
•
•

vindbestandig opp mot 8 Beaufort
standard med frekvensstyring
standard portbladbalansering med fjær
føringsstolper med inspeksjonsluker
en lysgardin kan leveres som tilleggsutstyr.

Farger

F

re
k

g

Portbladet kan leveres med et
pulverbelegg i nær sagt alle
RAL-farger (tilleggsutstyr).
vensstyrin

Den siste generasjonen innen rulleporter i
aluminium…
En hurtig ‘alt-i-ett’ port til ytterveggen
Novo Speed Alu er kremen når det gjelder raske porter i ytterveggen.
Porten er isolert, innbruddssikker og - i motsetning til tradisjonelle
industriporter - lynrask. Derfor kan du sløyfe en eventuell ekstra
hurtigport. Med kun én port får du alt du trenger for en kjapp
logistikk med et minimum av energitap og ventetid! Noen av
kjennetegnene er:
• åpningshastighet på 2 meter per sekund
• på grunn av de spesialutviklede lamellene er støynivået minimalt,
sammenlignet med vanlige rulleporter
• en eller flere siktlameller er tilleggsutstyr
• en mekanisk nødfrikopling er tilleggsutstyr.
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standard

NOVO SPEED

ALU A

FU

1m/s
STOP

0,5m/s

STOP

400V 230V

SMOOTH

tilleggsutstyr
STOP

ACCU

Spesifikasjoner
maks. flate (B x H) .....................................................25 m²
maks. bredde (B)..................................................5000 mm
maks. høyde (H) ...................................................5000 mm
åpningshastighet .......................................................1 m/s
lukkehastighet ........................................................0,5 m/s
lamellhøyde (effektiv) ..............................................75 mm
lamelltykkelse .........................................................20 mm
lamellveggens tykkelse .............................................2 mm
materiale ..............................anodisert aluminium E6/EV1
•
•
•
•

vindbestandig opp mot 8 Beaufort
standard med frekvensstyring
små innbyggingsmål
U-formede føringsstolper.

Farger

F

re
k

g

Portbladet kan leveres med et
pulverbelegg i nær sagt alle
RAL-farger (tilleggsutstyr)
vensstyrin

Den rimelige rulleporten i aluminium...
Universell rulleport
Når hastigheten ikke er den utslagsgivende faktoren, er Novo Speed
Alu A den perfekte løsningen. Med de samme utseendemessige kvaliteter som storebroren Novo Speed ALU og en åpningshastighet på
1 meter per sekund egner denne porten seg til allsidig bruk i åpninger innendørs og i ytterveggen. Uten portbladbalansering kan størrelsen på førerne og motoren reduseres, slik at Novo Speed ALU A
opptar mindre plass enn en Novo Speed Alu. Denne forenklede utførelsen gjør porten ikke mindre solid, mens prisen er mye lavere.
Noen av kjennetegnene er:
• åpningshastighet på 1 meter per sekund
• dørpanelet er utseendemessig lik Novo Speed Alu
• en eller flere vinduslameller er tilleggsutstyr.
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Andre løsninger
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STRIMMELPORTER
Easy Clip

Ea

En rask og rimelig tetning
Er du på utkikk etter en lettmontert tetning som
beskytter mot trekk i en passasje som ikke er i aktiv
bruk? Da kan en strimmelport være en god løsning.
Avhenging av åpningens størrelse og transporten den
skal benyttes til, velges det en bestemt strimmelbredde med større eller mindre overlapping. Denne
typen tetning har klart å holde stand i flere titalls år
på grunn av en del høyt verdsatte egenskaper:
•
•
•
•
•
•
•

fleksible strimler med god lysgjennomstrømning
oransje endestrimler
god støyreduksjon opp mot 30 dB
også i frostsikker utførelse ned mot -30°C
enkel opphenging
rask og enkel montering
strimler som er lett å bytte ut.

PENDELPORTER

God gammeldags soliditet
Pendelporter kan benyttes som innvendig port i
åpninger opp til 25 m2. Det faktum at disse portene
fremdeles er i hyppig bruk skyldes følgende egenskaper:
• fleksibelt portblad i svart, grå, gjennomsiktig eller
kombinasjoner av disse
• enkel konstruksjon, solid og velprøvd
• porten lukker mekanisk med en fjærlukker
• det trengs verken motor eller betjening
• åpner alltid, også i nødsituasjoner
• enkelt vedlikehold og lett å rengjøre
• rask og enkel montering.
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Skreddersydde løsninger
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SPECIALS
Novoferm, vår styrke er spesialløsninger!

Automatiske pendelporter
Den automatiske pendelporten er en av de eldste industriportene, og har lenge vært en
trofast sliter. I tungindustrien brukes den først og fremst som skille mellom produksjonslokaler. Populariteten skyldes:
•
•
•
•
•

den ukompliserte konstruksjonen
egnet for intensiv bruk
muligheten for automatisering ved hjelp av trykkluft eller en elektrisk motor (230V)
muligheten til å åpne den fra begge sider ved strømfeil
motstandsdyktigheten mot påkjørsler på grunn av antiblokkeringssystem.

Hurtigfoldeporter
Også hurtigfoldeporten, den gamle arbeidshesten blant industriportene, brukes fremdeles i visse industrigrener på grunn av følgende egenskaper:
• ved åpning frigjøres den fulle høyden umiddelbart, noe som er en klar fordel ved forholdsvis smale og høye transporter
• porten er nesten helt gjennomsiktig, slik at det alltid er god sikt mot rommet på den
andre siden av porten under transport
• den pneumatiske utførelsen åpner med inntil tre meter per sekund
• hurtigfoldeporten kan åpnes og lukkes både pneumatisk og elektrisk.

Speedroller special
Til ekstremt store portåpninger innvendig eller utvendig på inntil 64 m2 kan vi levere en
hurtigrulleport som er spesialtilpasset lokalene, situasjonen og bruksintensiteten. Disse
portene kjennetegnes av:
• ekstra tungt utførte sidestolper med inspeksjonsluker
• et strammesystem som er bygget inn i føringsstolpene, slik at portbladet holdes
stramt for å tåle en høy vindbelastning
• et stort antall integrerte portbladavstivere
• en eller flere vindusseksjoner
• frekvensstyring.

Spesialkonstruksjoner
For å kunne montere en hurtigport bak en (eksisterende) industriport, kreves det som
regel en spesialkonstruksjon. I samråd med våre tekniske rådgiver kan vi levere en
skreddersydd konstruksjon. Du slipper å sette bort denne jobben til en tredjepart, slik at
du har kun én part å forholde deg til.
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Styringer

Type

SMD

SMD-Stor

Utvidelseskort SMD

Betjeninger

-

Virkning

Portstyring Novo Speed:
- Economic
- Heavy Indoor
- Heavy Outdoor
- Basic

Portstyring Novo Speed:
- Economic
- Heavy Indoor
- Heavy Outdoor
- Basic

Tilkopling for pulsgiver

nei

nei

Utvidelsesmuligheter

Gjensidig blokkering for sluse
med betjeningen:
- blinklys
- trafikklys rødt/grønt
- melding portposisjon
- lydsignal under lukking

Gjensidig blokkering for sluse med
betjeningen:
- blinklys
- trafikklys rødt/grønt
- melding portposisjon
- lydsignal under lukking

ikke relevant

Tilleggsutstyr

Kan utvides med:
- 3 potensialfrie releer
- mottaker av typen Keeloq
(innebygget)

Utvidelseskort med:
- 3 potensialfrie releer
- mottaker Keeloq (innebygget)
- 2-kanalers
induksjonssløyfedetektor
- ekstra innbyggingskomponent på
TS35 skinne

ikke relevant

Kabling

-

-

Seriell

- ikke ekstra releer

- ikke ekstra releer
- innbyggingsmulighet med TS 35
skinne for innbygging av ekstra
tidsur, eller...
- relé med relésokkel, eller...
- ekstra klemmer

Utførelse

– plastskap med
foliebrytere O-S-N
- strømforsyning 3x400VAC T10A
- skap IP65

– plastskap med
foliebrytere O-S-N
- strømforsyning 3x400VAC T10A
- skap IP65

28

trykknapp
snorbryter
radar bevegelsessensor
mottaker
infrarød detektor

CC-flex 7x1,5 mm2
CC-flex 7x0,75 mm2
CEE-plugg 5-polet
400VAC, 16A

-

trykknapp
snorbryter
radar bevegelsessensor
mottaker
infrarød detektor
2-kanalers
induksjonssløyfedetektor

CC-flex 7 x 1,5 mm2
CC-flex 7 x 0,75 mm2
CEE-plugg 5-polet
400VAC, 16A

- kretskort med 3 ekstra releer for
utvidelsesmuligheter

FUS-1-C 0,75 kW
-

trykknapp
snorbryter
radar bevegelsessensor
mottaker (Keeloq)
infrarød detektor
2-kanalers
induksjonssløyfedetektor

FUE-2-C 1,5kW
-

trykknapp
snorbryter
radar bevegelsessensor
mottaker (Keeloq)
infrarød detektor
2-kanalers
induksjonssløyfedetektor

FU3E-C 4kW
-

Utvidelseskort RFUxE-C

trykknapp
snorbryter
radar bevegelsessensor
mottaker (Keeloq)
infrarød detektor
2-kanalers
induksjonssløyfedetektor

Portstyring Novo Speed Economic
med integrert frekvensstyring 0,75
kW

Portstyringer Novo Speed Flex,
Basic, Heavy Indoor, Twin eller Alu
med integrert frekvensstyring

Portstyring:
Novo Speed Heavy Outdoor,
special, Alu, ISO Highspeed med
integrert frekvensstyring

ja

ja

ja

Gjensidig blokkering for sluse
med betjeningen:
- blinklys
- melding om portposisjon for
ekstern styring
- utvidelseskort er ikke mulig

Gjensidig blokkering for sluse
med betjeningen:
- trafikklys rødt/grønt,
retningsavhengig, eller…
- melding portposisjon for
ekstern styring

Gjensidig blokkering for sluse
med:
- betjening
- trafikklys rødt/grønt,
retningsavhengig
- melding om portposisjonen for
ekstern styring

ikke relevant

- 2 kan. induksjonssløyfedetektor
kort
- mottaker Keeloq (innebygget)
- ikke plass til ytterligere
funksjoner

- 2 kan. induksjonssløyfedetektor
kort
- mottaker Keeloq (innebygget)
- utvidelseskort med 4 ekstra
potensialfrie releer og TS35
skinne for ekstra
innbyggingskomponenter

- 2 kan. induksjonssløyfedetektor
kort, mottaker Keeloq
(innebygget), utvidelseskort med
4 ekstra potensialreleer og TS35
skinne for ekstra
innbyggingskomponenter

ikke relevant

Ved Novo Speed Economic:
- 110 CY 4 x 1,5 mm2
- Ölflex 9 x 0,75 mm2
- CEE-plugg 3-polet
- 1 x 230 VAC, 16A

Ved Novo Speed Flex:
- 115 CY 8 x 1 mm2
- LIYY 4 x 0,34 mm2

Ved Novo Speed Heavy Outdoor og
Special:
- Ölflex 9 x 0,75 mm2
- 400 VAC, 16A

Ved Novo Speed Basic og Alu:
- 110 CY 4 x 1,5 mm2
- Ölflex 9 x 0,75 mm2
- CEE-plugg 3-polet
- 1 x 230 VAC, 16A

- kretskort med 4 ekstra releer
for utvidelsesmuligheter

Ved ISO Highspeed, NS Alu:
- Ölflex 9 x 0,75 mm2
- CEE-plugg 5-polet
- 400 VAC, 16A

- sokkel til
induskjonssløyfedetektor
- to ekstra releer (potensialfrie)
- ikke plass til kabler

- sokkel induksjonssløyfedetektor
- to ekstra potensialfrie releer
- ved Novospeed Flex og Alu er én
relé i bruk for styring av
lysskjermen

- sokkel induksjonssløyfedetektor
- to ekstra potensialfrie releer
- standard mange muligheter for
inn- og utganger

Plastskap med:
- folie trykkbrytere O-S-N
- strømforsyning 1 x 230 VAC,
T16A
- skap IP54

Metallskap med:
- folie trykkbrytere O-S-N
- strømforsyning 1 x 230 VAC,
T16A
- skap IP54

Metallskap med:
- folie trykkbrytere O-S-N
- strømforsyning 400 VAC, T16A
- skap IP54
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Tilbehør

Trykknapp

Sikkerhetsfotocelle

Iris

(utenpåliggende)

med reflektor

Innendørs infrarød opp til
H=4m

Trykknappsett

Skap

Activ8

Opp-Stopp-Ned
(utenpåliggende)

til fotocelle og
reflektor
(sett fra monteringsflaten)

Innendørs infrarød og
bevegelsesmelding opp til
H=4m

Trykknappsett
Opp-Stopp-Ned

Snorbryter

Innendørs og
utendørs
bevegelsesmelding
opp til H = 6 m

nøkkelbryter
(utenpåliggende)

Trykknappsett
Opp-Stopp-Ned

Nøkkelbryter

Condor
Infrarød og
innendørs og
utendørs
bevegelsesmelding
opp til H = 6 m

med opplyste
trykknapper
(utenpåliggende)
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Radar

Håndsender

Brakett

Induksjonssløyfed
etektor

2-kanaler

til radar eller
trafikklys

Håndsender

Konsoll

Trafikklys

4-kanaler

Beskytter mot
påkjøring av
stolpene

rødt

Mottaker

Lysgardin

Trafikklys

for fjernkontroll
(fås også i et
skap)

Beskyttelse av
lysåpningen opp
til en høyde på
2500 mm

rødt/grønt

i eget skap

Betjeninger

Trykknapp

Snorbryter

Radar

Condor

Trykknapper benyttes først
og fremst ved persontrafikk.
I situasjoner hvor man ikke
har hendene fri, kan trykknapper være en løsning.

Snorbryteren benyttes ofte
ved trucktrafikk, slik at føreren kan betjene bryteren
uten å måtte gå av trucken.

En radar kan kun registrere
bevegende gjenstander.
Radaren har et kjegleformet
deteksjonsområde og er retningssensitiv. Radarfeltets
størrelse, retning og følsomhet kan justeres.

En condor kombinerer to
funksjoner i ett og samme
apparat. En radar for deteksjon av bevegende gjenstander (betjening) og en aktiv
infrarfød for deteksjon av
stillestående gjenstander
(sikkerhet).

Induksjonssløyfe

Radiografisk

Fotocelle

Lysgardin

En induksjonssløyfe danner
et magnetisk felt.
Metallgjenstander innenfor
dette feltet blir oppdaget, og
derfor egner denne løsningen seg som betjening eller
som ekstra sikkerhet ved
trucktransport.

Radiografisk betjening (sender og mottaker) gir mulighet for selektiv betjening.
Kun kjøretøyer og personer
som er utstyrt med en sender kan åpne og lukke porten. Det finnes sendere med
én eller flere kanaler.

Fotocellen brukes først og
fremst for å overvåke passasjen. Så lenge lysstrålen er
brutt kan porten ikke lukkes. Det finnes utførelser
med en reflektor og utførelser med en sender og
en mottaker.

En lysgardin har et større
deteksjonsområde og gir
dermed større sikkerhet
enn en fotocelle. Denne
deteksjonsformen egner
seg ypperlig ved stor variasjon i transportstørrelser.
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Tekniske data
Hurtigporter med fleksibelt portblad
0000

STOP

0

1

l = standard
l = tilleggsutstyr
gjelder

anvendelse innvendig port
utvendig port
hastighet magnetbryterstyring
frekvensstyring
sikkerhetsutstyr DIN EN 13.241
vindbestandighet i Beaufort
vindlast DIN EN 12 424
vindsikring
portdimensjoner bredde
høyde
maks. flate
innbyggingsmål motorside
lagerside
høyde

‘break-away‘
‘anti-crash’-system
portkonstruksjon
portblad

dybde
SMD-styring i plastskap
SMD-styring stor ved utvidelse
frekvensstyring FUS 0,75 Kw
frekvensstyring FUS 1,5 Kw
frekvensstyring FU3E-C 4 kw
manuell igangsetting
auto ‘re-feed’ (selvreparerende)
selvbærende
gjennomsiktig sikt- eller vindusseksjon
farget pvc

portbladspenning
materiale / overflate føring forsinket stål
rustfritt stål V2A, slipt (hhv. rustfritt 304)
aluminium
lakkert i valgfri RAL-farge
motor og styring magnetbryterstyring
tilkoplingsspenning
strømsikring
sikkerhetsklasse
magnetbryter med CEE-plugg
frekvensstyring
tilkoplingsspenning (1-faset)
tilkoplingsspenning (3-faset)
foliebryter O-S-N
styring, hovedbryter, allpolig utkopling
nødstopp
sikring av lysåpningen
åpningstid i sekunder
sikringskant
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elektronisk endebryter DES, eller pulsgiver
nødåpning sveiv
nødhåndkjetting
motvekt / fjær
UPS med FU-styring, 230V
potensialfrie kontakter
impulsgivere
sikkerhetselementer mekanisk nødåpning

enheter

åpning i m/sek (ca.)
lukking i m/sek (ca.)
åpning i m/sek (ca.)
lukking i m/sek (ca.)

maks. i mm
maks. i mm
maksimalt m²
lysmålbredde + mm
lysmålbredde + mm
lysmålhøyde + mm
lysmålbredde + mm med beskyttelseslokk
lysmålhøyde + mm med beskyttelseslokk
fra muren
b x h x d = 300 x 250 x 125 mm
b x h x d = 300 x 350 x 125 mm
b x h x d = 200 x 300 x 125 mm
b x h x d = 300 x 350 x 150 mm
b x h x d = 300 x 450 x 150 mm

0,8 / 1,5 mm
0,7 / 1,2 / 1,5 / 3 mm

motorstyring

fotocelle + sikringskant
lysskjerm

Flex hard edge

Flex flex edge

l

l

2 m/sek
0,5 m/sek

2 m/sek
0,5 m/sek

l

l

5
klasse 0
klosser
4250
5000
20
160
160
650
160
650
420

5
klasse 0
klosser
3500
5000
17.5
160
160
650
160
650
420

l

l

l

l

l

l

0,8 mm
1.2

0,8 mm
1,2

l

l

l

l

1 x 230V, N, PE
16 A treg
IP 54

1 x 230V, N, PE
16 A treg
IP 54

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

0 - 200

0 - 200

l

l

l

l

l

l

l

l

energikjetting
trådløs overføring
spiralkabel

kun ved frekvensstyring

0000

STOP

0

Economic

Economic food

Basic

Basic Food

Heavy Indoor

l

l

l

l

l

Heavy Outdoor

Special

l

l

1

Twin
l

1 m/sek
1 m/sek
1,5 m/sek
0,5 m/sek

1 m/sek
1 m/sek
1,5 m/sek
0,5 m/sek

1 m/sek
1 m/sek
1,5 m/sek
0,5 m/sek

1 m/sek
1 m/sek
1,5 m/sek
0,5 m/sek

1 m/sek
1 m/sek
1,5 m/sek
0,5 m/sek

1 m/sek
1 m/sek
1,5 m/sek
0,5 m/sek

1 m/sek
0,5 m/sek

3 m/sek
0,5 m/sek

l

l

l

l

l

l

l

l

3
klasse 0
avstivere
3000
3500
9
290
160
475
355
475
390

3
klasse 0
avstivere
3000
3500
9
290
160
475
355
475
390

5
klasse 0
avstivere
4000
5000
20
310
160
575
355
600
350

5
klasse 0
avstivere
4000
5000
20
310
160
575
355
600
350

5
klasse 0
avstivere
6000
6000
36
470
275
750
550
750
400

8
klasse 0
avstivere
6000
6000
36
470
275
750
550
750
400

8
klasse 0
avstivere
8000
8000
64
430
250
700
435
500
400

5
klasse 0
portbladspenning
4000
4000
16
335
335
231
335
231
720

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

l

l
l

l

l

l

l

l

0,8 mm
0,7 mm

0,8 mm
0,7 mm

0,8 mm
1,2 mm

0,8 mm
1,2 mm

0,8 mm
1,2 mm

l

l
l

l

l
l

l

l

3 mm
3 mm

3 mm
3 mm

1,5 mm
1,5 mm

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

l

l

l

3 x 400V, N, PE
16 A treg
IP 54

3 x 400V, N, PE
16 A treg
IP 54

3 x 400V, N, PE
16 A treg
IP 54

3 x 400V, N, PE
16 A treg
IP 54

3 x 400V, N, PE
16 A treg
IP 54

3 x 400V, N, PE
16 A treg
IP 54

3 x 400V, N, PE
16 A treg
IP 54

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

1 x 230V, N, PE
16 A treg
IP 54
l
l

l

l

l

l/l

l/l

l

l

l

l

l

l

0 - 90

0 - 90

0 - 90

0 - 90

0 - 90

0 - 90

0 - 90

0 - 200
l

l

l

l

l

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

på forespørsel

på forespørsel

l

l

l
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Tekniske data
Hurtigporter med hardt portblad

gjelder

l = standard
l = tilleggsutstyr
enheter

anvendelse innvendig port
utvendig port
hastighet magnetbryterstyring

NS ALU

NS ALU A

l

l

åpning i m/sek (ca.)
lukking i m/sek (ca.)

frekvensstyring

åpning i m/sek (ca.)

2

1

lukking i m/sek (ca.)

0,7

0,7

sikkerhetsutstyr DIN EN 13.241
motstand vindbelastning DIN EN 12.424
motstand mot vanninntrengning DIN EN 12.425
luftgjennomstrømning DIN EN 12.426
varmegjennomgang DIN EN 12.428
lyddempning DIN EN 52210 dB
mål bredde
høyde

l

l

klasse 3

klasse 3

klasse 2

klasse 2

klasse 2

klasse 2

0

0

20 dB

20 dB

maks. i mm

6000 (8000)

5000

maks. i mm

6000 (8000)

5000

innbyggingsmål motorside
lagerside

lysmålbredde + mm

380

350

lysmålbredde + mm

250

120

overkarm

lysmålbredde + mm

650

650

høyde

lysmålhøyde + mm

650

550

motorside

lysmålbredde + mm med beskyttelseslokk

420

400

lagerside

lysmålbredde + mm med beskyttelseslokk

300

170

overkarm

lysmålbredde + mm med beskyttelseslokk

700

700

høyde

lysmålhøyde + mm med beskyttelseslokk

700

600

frekvensstyring FUS 1,5 Kw

b x h x d = 300 x 350 x 150 mm

l

l

frekvensstyring FU3E-C 4 kw

b x h x d = 300 x 450 x 150 mm

l

> 16 m2

portkonstruksjon selvbærende
portblad profiler, dobbeltvegget, tykkelse i mm

l

20

20

termisk isolert profil

l

l

materiale portblad anodisert aluminium E6/EV1
aluminium med pulverbelegg RAL valgfritt

l

l

l

l

l

l

l

l

materiale / overflate føring forsinket stål
forsinket stål lakkert i valgfri RAL-farge

l

l

l

l

motor og styring frekvensstyring
tilkoplingsspenning (1-faset)

l

l

vinduer plastvinduer, 2-lags
ventilasjonsgitre ventilasjonsåpning

l

tilkoplingsspenning (3-faset)

> 24 m

l
2

> 16 m2

foliebryter O-S-N
styring, hovedbryter, allpolig utkopling

l

l

16A T

16A T

IP 54

IP 54

l

l

fotocelle

l

l

lysskjerm

l

l

0 - 200

0 - 200

l

l

l

l

l

l

motvekt / fjær

l

l

UPS med FU-styring, 230V

l

l

strømsikring
sikkerhetsklasse

motorstyring

nødstopp
sikring av lysåpningen
åpningstid i sekunder (ca.)
sikringskant

med energikjetting
med trådløs overføring

elektronisk endebryter DES, eller pulsgiver
nødåpning sveiv
nødhåndkjetting

potensialfrie kontakter
impulsgivere
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Referanser

35

Referanser
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Referanser
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Andre Novoferm-produkter
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Beskyttelse mot trekk

Utstyr til lastestasjoner

Brannhemmende

•
•
•
•

•
•
•
•
•

• brannhemmende gangdører
• brannhemmende rulleporter
• brannhemmende skyveporter

hurtigporter
rulleporter
pendelporter
strimmelporter

lasteramper
værtetninger
forseglinger
lastehus
sluser

Kundeservice
Etter at de ulike produktene har blitt montert, er prosjektet ikke avsluttet fra Novoferm sin side. Service og
vedlikehold er viktige elementer for å kunne garantere
produktenes bruk, kvalitet og levetid. Dette gjøres på
den ene siden ved å tilby en velfungerende 24-timers
service for å avhjelpe feil innen rimelig tid, og på den
annen side gjennom å tilby deg muligheten til å inngå
en serviceavtale med oss.

Én produsent, én leverandør
Novoferm leverer ikke bare produkter som beskytter
mot trekk, men også et komplett utvalg av industriporter, multifunksjonelle gangdører, branndører og utstyr
til lastestasjoner. Det finnes et kvalitetsprodukt fra
Novoferm til enhver åpning i et moderne industribygg.
Å forholde seg til kun én partner byr på følgende
fordeler:
• kun én partner å forholde seg til for alle produkter,
montering, vedlikehold og kundeservice
• produkter som er avstemt i forhold til hverandre
• levering av produkter skjer automatisk i riktig
rekkefølge
• montører som kjenner alle produkter.
www.novoferm.com
www.novospeedsolutions.com

Boliger
•
•
•
•

garasjeporter
carporter
loftstrapper
gangdører i stål
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med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil
Novoferm, alltid i nærheten, i hele Europa
Novoferm-gruppen er en av de fremste selskapene innen industriporter, gangdører, dørkarmer og portåpnere. Vi tilbyr
et omfattende utvalg av produkter til privatpersoner og bedrifter. Alle våre produkter designes og fremstilles i henhold til
de strengeste kvalitetsnormene og de siste teknologiske utviklingene. I tillegg garanterer vi optimal funksjonalitet og en
innovativ design. Vi produserer flere steder i Europa, og vårt utstrakte forhandlernettverk sørger for at hjelpen aldri er
langt unna.

Utgave: mars 2010

Il vostro concessionario Novoferm:

Internationaal
Novoferm Nederland BV
Industrieweg 9, 4181 CA Waardenburg, NL
Postbus 33, 4180 BA Waardenburg, NL
T +31 (0)418 654 700
F +31 (0)88 8888 520
www.novoferm.com

