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Omtanke for miljøet

Sikre porter

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.

Alle automatiske porter omfattes av den europeiske
normen 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.

ISO 9001; 2000
VCA**
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Brukerstyrt utvikling
Alle industriporter og tjenester fra Novoferm har i stor grad blitt utformet av brukerne. Dette er resultatet av et
årelangt samarbeid med så godt som alle industrier i Europa. For industriporter gjelder at valg av riktig merke,
type og utførelse er avgjørende. Riktig valg av produkter kan optimalisere logistikke prosesser og redusere
kostnadene. Leddheiseporten er den vanligste løsningen for å tette igjen en åpning i et industribygg.
Leddheiseporten gir ethvert industribygg en attraktiv utstråling, en robust tetning, en god isolasjonsverdi og
ikke minst en sikker og brukervennlig betjening.

Industriparker

Offentlige bygg

Den som tar turen innom en moderne industripark
vil ofte bli positivt overrasket over bygningenes
design. Utseendet på industribygg bestemmes ikke
kun av funksjonalitet og effektivitet. Vakker design
og eksklusivt materialbruk er heller regelen enn
unntaket. Derfor velger man gjerne betegnelsen
industripark fremfor industriområde! Kommunene
stiller ofte tilleggskrav hva angår utstråling, siden
industriparker i mange tilfeller grenser mot
boligområder.
De nye leddheiseportene fra Novoferm er perfekt
tilpasset denne trenden. De gir den moderne
arkitekten alle midler og muligheter til å gjøre
åpninger i industribygg til noe spesielt.

Leddheiseporter fra Novoferm benyttes imidlertid
også i stor grad i offentlige bygg. I brannstasjoner,
utstillingslokaler, verksteder, bussgarasjer og
distribusjonssentre vil du finne våre porter. Avhengig
av bruken og funksjonen til de bakenforliggende
lokalene, kan det velges mellom en fullstendig
lukket og godt isolert port eller en port som
utelukkende består av glasseksjoner dersom
det kreves størst mulig lysinnslipp. Gjennom å
kombinere farger, paneler og fyllinger kan det velges
mellom et nærmest ubegrenset antall utseender.
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Thermo-leddheiseport

Paneltykkelse 45 mm!

Når energiforbruket er avgjørende
En Thermo-leddheiseport består av 45 mm tykke
sandwichpaneler i stål. Disse gir en utmerket termisk
isolering. Til oppvarmede næringslokaler er en Thermo-

vindu ovalt

leddheiseport derfor en god løsning. Panelene kan utstyres
med ulike vinduer. Kombinasjoner med Novolux-paneler er
heller ikke noe problem. Dessuten inngår en integrert
gangdør i mulighetene.
Kjennetegn
• isolasjonskoeffisient k = 1,14 W/m2K (for en port på 4000 x 4000 mm)
• lydisolasjon R = 24 dB
• panelhøyder på 625 og 500 mm med vannrette riller med 125 mm
mellomrom, fås med glatt eller stucco overflate
• kjerne av polyuretanskum, KFK-fri
• på utsiden en 0,4 mm tykk stålplate behandlet med Galfan® ZA185
• tetningslister mellom panelene av UV- og værbestandig EPDM
• utside standard 25 µ polyestercoating RAL 9002
• innside standard 10µ polyestercoating RAL 9002.

vindu rektangulært

kuøye

ikke-profilert
glatt
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vannrrett profilert
stucco

Novolux-leddheiseport

Porter opp til hele
8000 x 6155 mm er mulig! *

Når lyset er avgjørende
Novolux-leddheiseporten består av en ramme av fullstendig
nyutviklede aluminiumsprofiler. Panelet er sterkere enn
noensinne. Færre sprosser gir maksimalt med lysinnslipp.
Et stort utvalg i fyllinger er mulig, deriblant lukkbare
ventilasjonsgitre. Novolux-panelet kan kombineres problemfritt
met Thermo-panelet.
Kjennetegn
• luftgjennomstrømning i klasse 6 ‘exceptional’
vantetthet i klasse 3 ‘exceptional’
• isolasjonskoeffisient k = 2,1 W/m2K (ved en 25 mm SAN ISO-fylling)
• lydisolasjon R = 19 dB
• maks. bredde eller høyde er 8000 mm
• paneltykkelse 45 mm, fås i høyder fra 360 til 730 mm
• tetningslister mellom panelene av UV- og værbestandig EPDM
• standard i anonisert utførelse, eller RAL 9002.
* maks. 6000 mm bred ved innebygd gangdør.
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Kvaliteten ligger i detaljene
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Bunnpakning

Løpehjul

Dobbelt beslag

Bunnpakningen gir en perfekt
tetning mot gulvet. Ved elektrisk
drevne porter fungerer
bunnpakningen samtidig som
sikkerhetskant.

Ved portbredder inntil 5000 mm
benyttes standard sidehengsler
til disse løpehjulene. Disse
kulelagrede løpehjulene med
nylon løpeflate sørger for
støysvak åpning og lukking av
porten.

Ved porter bredere enn 5000 mm
benyttes dobbelt beslag for å øke
bæreevnen og for å gi porten den
nødvendige stabiliteten.

Gangdørhengsler

Gangdørlås

Ekstralås

Disse ytterst vakkert formgitte
hengsler i aluminium sørger for
at gangdøren kan åpnes og
lukkes knirkefritt.

I gangdøren kan det monteres
ulike typer låser, alt fra standard
eurosylinderlåser til panikklåser
med trykkstang.

For ytterligere sikring av døren
kan det monteres ekstralåser.

Innbruddssikring

Løftesikring

Utvendig lås

Vinduer kan eventuel sikres mot
innbrudd ved hjelp av gitre på
innsiden av døren.

Ved manuelt betjente dører i
kombinasjon med fallsikring kan
denne løftesikringen fås som
tilleggsutstyr. Den kan meget
enkelt frikoples med foten.

Når en manuelt betjent
leddheiseport er eneste
adkomstmuligheten til et bygg,
er det nødvendig å montere en
utvendig lås.

Gangdørsikring

Avstivere

Ventilasjonsgitre

Ved en elektrisk betjent
leddheiseport er gangdøren
sikret mot uønsket åpning. Når
gangdøren ikke er lukket
ordentlig, eller åpnes under
gange, avbrytes styrestrømmen.

Avstivere benyttes for å begrense
gjennombøyningen av panelene.
Hvorvidt disse skal brukes er
avhengig av vindbelastningen,
dimensjonene, skinnesystemet
eller fargen.

Som tilleggsutstyr kan
leddheiseporter utstyres med
ventilasjonsgitre i ulike
utførelser, deriblant denne
låsbare versjonen (lufteåpningen
er 210 cm2).
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Lys

Avhengig av det bakenforliggende rommet,
vil det være større eller mindre behov for
lysinnslipp. Ved bilverksteder, bussgarasjer
og brannstasjoner forlanges det som regel
mye lys. Derimot vil bedrifter som ligger
inntil en offentlig vei heller velge en
fullstendig lukket dør for å skjerme mot
innsyn. Dersom termisk isolasjon spiller en
viktig rolle, kan man velge isoleringsglass.
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Kombinasjoner
Det finnes et hav av muligheter mellom alt fra en
helglassport til en fullstendig lukket port. Thermopaneler kan uten problemer kombineres med en eller
flere Novolux-paneler.

Arkitektonisk fantasi
Med disse kombinasjonsmuligheter kan du slippe
fantasien løs for å sette sammen en port etter eget
ønske og behov. Hvis ditt ønske er teknisk mulig, da
kan vi lage det.
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Panelfyllinger

Et stort utvalg i
panelfyllinger

Novolux-panelet kan fylles med materiale
som varierer i tykkelse fra noen få millimeter
til maks. 25 mm. Panelene behøver ikke
nødvendigvis å være lukket. Ved leiligheter
med et felles parkeringshus i kjelleren kan
det benyttes åpne strukturer, slik som
perforerte aluminiumsplater eller
strekkmetall, i forbindelse med tilførsel
av frisk luft.
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Basiskonstruksjon
Basispanelet til Novolux er en ramme bestående av
aluminiumsprofiler. Denne rammen er stiv og meget
sterk. Novoferm leverer et omfattende utvalg av
mulige panelfyllinger.
Vi kan også levere en Novolux-port uten fylling, som
kan bekles eller fylles etter eget ønske. Vi kan vise
deg eksempler på dører som er kledd med lekter av
hardved eller med røkfarget plexiglass.

SAN-glass eller polykarbonat - 3 mm
1-lags glass

SAN ISO - 25 mm
2-lags ripefast SAN-glass,
fylt med edelgass.
k-verdi = 1,5 W/m2K

SAN Thermo - 25 mm
Gjennomsiktig 2-lags glass i klar, pearl, opal
eller spesialutførelse til bilvaskemaskiner.

SAN Thermo Optic - 25 mm
Gjennomsiktig 2-lags glass i ripefast utførelse.

PC protect - 25 mm
Gjennomsiktig 2-lags glass av polykarbonat.

PMMA-glass - 25 mm
Gjennomsiktig 2-lags glass av polykarbonat i
klar, blå, brun eller grønn utførelse.

Herdet glass - 4 mm
Herdet glass i klar, brun, blå, grønn eller arctic
blue utførelse.

Perforert aluminiumsplate
Tykkelse 3 mm, runde hull 6 mm, mellomrom
15 mm. Til ventilasjon.

Strekkmetall i rustfritt stål
Tykkelse 3 mm. Til ventilasjon.

Stucco BRUT eller Stucco FLAT25 mm
2-lags isopanel, inner/yttervegg i aluminium
brut eller flat.
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Farge

Farge bidrar til bedriftens ansikt utad.
Fargede dører er det beste beviset på det.
Hos Novoferm kan du velge blant
8 standardfarger til alle industriporter
samt ca. 200 RAL-farger.
Farge etter ønske
Novolux-panelene fås standard som anodiserte
paneler eller sprøytelakkert i RAL 9002. Men de
kan også sprøytes i nesten hvilken som helst annen
RAL-farge. De anodiserte gangdørprofilene kan også
sprøytes i samme farge som porten. Glasslistene i
aluminium på innsiden av porten sprøytes imidlertid
aldri.
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RAL 7016
RAL 9002
RAL 9006
RAL 5010
RAL 9007
RAL 3000
RAL 6009
RAL 8014

Colour Solutions
Standaardkleuren voor industriële deuren
De getoonde RAL-kleuren kunnen afwijken van de werkelijke RAL-kleuren.
Exclusief voor de Nederlandse markt.
Uitgave : mei 2009

Dé Industriedeur!

Standardfarger

Nesten alle RAL-farger kan leveres

Tips!
Unngå mørke farger når porten blir utsatt for kraftig sollys.
Mørke farger absorberer varmen lettere. På grunn av den
store temperaturforskjellen mellom ute og inne kan panelene
på bredere porter slå seg. Forhør deg med våre tekniske
spesialister.

En dør i standardfargen RAL 5010 fra innsiden
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Innbyggingsmuligheter

Det finnes en løsning
til enhver situasjon

Etter at du har valgt en port på grunnlag av
utseendemessige kvaliteter, er det selvsagt
også viktig at denne kan monteres. Den
disponible plassen innendørs og mulige
obstakler som ledninger eller kranbaner kan
skape problemer. Novoferm har en passende
løsning for så godt som alle situasjoner.
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Et stort utvalg av skinnesystemer
Den disponible plassen for montering av
industriporten kan noen ganger være begrenset
på grunn av liten overhøyde, utilstrekkelig
innbyggingsdybde, ledninger, ventilasjons- og
varmluftrør, takstoler eller kranbaner.
Hos Novoferm kan du velge blant et stort antall
skinnesystemer, slik at det går an å finne en
passende løsning til så godt som alle situasjoner.
I tillegg har Novoferm utviklet S-pakken, hvor
fjærsystemet og motoren plasseres like ovenfor
lysåpningen. Dette innbærer store fordeler både
ved montering og vedlikehold, fordi man i det fleste
tilfeller ikke trenger noen heiskurv.

min. 200

min. 250

B20+

B20

min. 450

min. 530

B45+

B45

min. 700

min. 700

B350+

min. H + 432

min. H + 432
(min. 1700)

B350

H

H

B550

min. 1700

S350

S550

min. 1700

S350+

Den lavtmonterte fjærpakken forenkler monteringen og
vedlikeholdet, siden systemet er montert like ovenfor
lysåpningen.
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Gangdør med lav terskel

Forblir aktiv til gulvnivå

Når døren lukkes forsvinner ‘Leading safety
Beam’ helt inn i bunnprofilen

Den sterkeste
gangdørterskelen

Inntil nylig ble innebygde gangdører
utelukkende brukt av personer, fordi
sekketraller og pallevogner umulig kunne
forsere den høye terskelen. Takket være
den nye gangdøren med lav terskel er
dette problemet nå blitt løst, slik at
leddheiseporten kan forbli lukket og
unødvendig energitap kan unngås.
Behovet for en separat gangdør ved siden
av leddheiseporten med tanke på
sekketraller og pallevogner har dermed
blit borte.
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Sterk og bred
• Terskelen er kun 28 mm høy og tåler pallevognens
harde hjul. Terskelen er sterk, og tåler lett en
persons fulle vekt dersom døren ikke skulle være
100% lukket!
• Gangdøren har en god bredde, slik at også
sekketraller og pallevogner kan passere uten at
lasten hekter seg fast i dørkarmen.
• Gangdøren utstyres standard med en mekanisk
dørlukker, slik at gangdøren lukkes automatisk
etter bruk.

Gangdør ved siden av

Kjennetegn

Gangdør ved siden av

• selvlukkende med dørlukker
• kun 28 mm høy
• ikke den laveste, men derimot
den sterkeste!
• aluminiumsterskel
• god tetning mot gulvet
• god bredde opp til 1050 mm

Ved leddheiseporter som er bredere enn 6000 mm er
det ikke mulig å sette inn en integrert gangdør. I så
fall, og når situasjonen tillater det, kan du velge en
separat gangdør ved siden av leddheiseporten.
Gangdørens utførelse kan tilpasses leddheiseporten.
Panelene vil derfor være helt parallelle.
En annen mulighet er en gangdør i et fastmontert
panel i samme utførelse som leddheiseporten (se
nedenstående illustrasjon).
Kjennetegn
• aluminiumskarm
• standard utstyrt med dørlukker
• dørbeslag med eurosylinderlås.
Tillegssutstyr:
• antipanikklås
• ventilasjonsgitter
• fast toppanel.

‘Leading Safety Beam’, en sikkerhetsfotocelle som følger med
ned

Design ned til minste detalj
• Gangdørterskelen har nøyaktig samme
høyde som bunnpakningen til en port uten
gangdør. Panelene i to porter ved siden av
hverandre, hvorav én med gangdør, vil derfor
være helt parallelle.
• Bunnpakningen til en elektrisk drevet
leddheiseport med gangdør strekker seg
over portens fulle bredde og er standard
utstyrt med en ‘Leading Safety Beam’, som
er en fotocelle som følger bunnpakningen.
• Når porten lukkes, forsvinner den helt i
terskelen og er dermed skjermet mot
påkjøring.
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Sikkerhetstiltak

Sikkerheten har alltid stått i fokus. Ikke bare
skader på personer og gjenstander bør
begrenses til et minimum, men også
innbrudd eller uønskede avbrudd i
arbeidsprosessen på grunn av en port som
svikter. De europeiske sikkerhetsnormene
utgjør et trygt grunnlag, men de oppfyller
ikke på langt nær alle disse ønskene.

Europeiske sikkerhetsnormer
I henhold til den europeiske sikkerhetsnormen
EN 13241-1 må industriporter oppfylle et stort antall
sikkerhetskrav. Disse tar sikte på å unngå at personer
eller gjenstander blir skadet gjennom bruken av
porten. Klemfaren må reduseres til et minimum, og
en port må ikke plutseling kunne falle ned på grunn
av et kabelbrudd, et fjærbrudd eller sviktende styring.
Novoferm utvikler og produserer nye produkter som
tilfredsstiller disse normene. Selvsagt kan vi legge
frem sertifikater og testrapporter som bekrefter dette.

ISO 9001; 2000
VCA**

I henhold til forskriften
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Fjærbruddsikring

Fallsikring

Inngrepssikring

Fingerklemsikring

Dersom en balansefjær
skulle ryke, sørger
fjærbruddsikringen for at
porten fryses øyeblikkelig
i den aktuelle posisjonen.

Skulle en av stålwirene
som porten er festet til av
en eller annen grunn ryke
eller bli slakk, da sørger
en sikkerhetsmekanisme
for at porten ikke går
ytterligere ned.

Stålwirene som dørbladet
henger i er gjemt bort i
det vertikale
skinnesystemet. Derfor er
det så godt som umulig å
komme i klemme når
porten åpnes eller lukkes.

Profileringen av alle
Novoferm-paneler er av
en slik art at fingre
umulig kan komme i
klemme.

Novoferm gjør mer
Riktignok er porten trygg i bruk når den utvikles og
bygges i henhold til normen, men det betyr ikke at
den er sikret mot innbrudd eller problemer som kan
oppstå på grunn av feil eller driftsforstyrrelser.
Avbrudd i arbeidsprosessen kan medføre stor
irritasjon.
Novoferm tilbyr derfor et stort antall ekstratiltak for
å bøte på det. Innbruddssikring, lukkekantsikring,
gangdørsikring og lysåpningssikring inngår i
standardmulighetene.

Ekstra sikkerhetstiltak
Løftesikring

Lukkekantsikring

Gangdørsikring

Lysåpningssikring

Porten kan sikres mot
innbrudd på flere måter.
Ved elektrisk drevne
porter er en slik
løftesikring
standardutstyr.

Når porten registrerer en
gjenstand under lukking,
vil den stoppe
umiddelbart. Deretter
åpnes porten helt eller
delvis*. Ved å nullstille
porten, kan den vanlige
bruken gjenopptas.

Ved en elektrisk drevet
port monteres det en
sensor på den innebygde
gangdøren som hindrer at
industriporten kan lukkes
når gangdøren ikke er
(helt) lukket.

Ved å montere en
fotocelle i lysåpningen
kan det unngås at porten
lukkes mens det
fremdeles befinner seg
en gjenstand i
lysåpningen.

* avhengig av den valgte
innstillingen.
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Motor og styring

Dødmannsstyring
Den enkleste styringen er den såkalte dødmansstyringen. Porten
åpnes ved 1 trykk på knappen ‘opp’. For å lukke porten må man holde
knappen ‘ned’ inntrykt inntil porten er lukket.

Impulsstyring
Ved impulsstyring åpnes porten helt etter betjening av trykknappen
‘opp’, og den lukkes helt etter betjening av trykknappen ‘ned’.

Automatisk lukking etter innstilt tid
Automatisk lukking etter innstilt tid må kun benyttes i kombinasjon
med en sikkerhetskant og fotoceller i lysåpningen.

Utvidelser
•
•
•
•

fjernkontroll (inntil 99 kanaler)
trafikkregulering
gjensidig sperring med en eller flere porter
eksterne betjeningskomponenter som radar, nøkkelbryter,
induksjonssløyfe m.m.

Festemetoder
I utgangspunktet finnes det to festemetoder.
Direkte på akselen, eller indirekte via kjedeoverføring.

Sikkerhetskant
Ved impulsstyring er portens lukkeside utstyrt med en
selvtestende sikkerhetskant, som er sikret mot fukt og
mekaniske skader. Monteringen er meget enkel (de bare
stikkes inn).

direkte motordrift

indirekte motordrift
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i-Vision T100

i-Vision HAD

i-Vision TAD

Standardstyring for en
leddheiseport.

Styring for en leddheiseport i
kombinasjon med en lasterampe
med hengslet leppe.

Styring for en leddheiseport i
kombinasjon med en lasterampe
med teleskopisk leppe.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

• modus for konstant
strømsparing
• standard ‘halvhøyde-stopp’
• to potensialfrie kontakter
• utstyrt med en CEE-plugg
• kapslingsgrad styringsboks:
IP54 *
• kan leveres i 240V eller 400V
utførelse
• ergonomisk design.
* ved direkte tilkopling til
strømforsyningen: IP65

modus for strømsparing
integrert portstyring
integrert lasterampestyring
‘Auto Return’-funksjon
‘Auto Dock’-funksjon
opplyste betjeningsknapper
gjensidig sperring mellom port
og lasterampe
• kapslingsgrad styringsboks:
IP65
• låsbar hovedbryter
• ergonomisk design.

modus for strømsparing
integrert portstyring
integrert lasterampestyring
‘Auto Return’-funksjon
‘Auto Dock’-funksjon
opplyste betjeningsknapper
gjensidig sperring mellom port
og lasterampe
• kapslingsgrad styringsboks:
IP65
• låsbar hovedbryter
• ergonomisk design.

Åpner med 0,8 m/s!

ISO Highspeed
ISO-Highspeed er en spesialutførelse
med fjærløs elektromotor og folgende
kjennetegn:
• energibesparende på grunn av kortere
åpningstid
• motor med frekvensomformer
• fjærpakken bortfaller
• motor direkte over lysåpningen
• lett tilgjengelig motor.
På grunn av portens høye åpningshastighet
er det ikke lenger behov for en ekstra
hurtigport i åpninger som benyttes intensivt.
Dette gir en stor kostnadsbesparelse!
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Betjening
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Manuell betjening

Kjedetrekk

Trykknapp

Snorbryter

Leddheiseporter opp til en
viss størrelse kan åpnes
manuelt ved hjelp av en
trekksnor eller et manuelt
kjedetrekk.

Kjedetrekket er en
manuell betjening som
også kan benyttes til
større porter.

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.

Radiografisk

Fotocelle

Radar

Induksjonssløyfe

Kun kjøretøyer og personer
som er utstyrt med en
sender kan åpne og lukke
porten. Det finnes sendere
med én eller flere kanaler.

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.

Standardradaren oppdager
kun gjenstander som er i
bevegelse (betjening). Som
tilleggsutstyr finnes det en
versjon med aktivt infrarødt
som også oppdager
stillestående gjenstander
(sikkerhet).

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.

Tilbehør

Trykknapp

Håndsender

(utenpåliggende)

2-kanaler

Trykknappsett

Håndsender

Opp-Stopp-Ned
(utenpåliggende)

4-kanaler

Trykknappsett
Opp-Stopp-Ned

Mottaker for
fjernkontroll (fås
også i en boks)

Induksjonssløyfed
etektor

Sikkerhetsfotocelle

Trafikklys

med reflektor

rødt/grønt

nøkkelbryter
(utenpåliggende)

Signallys

Snorbryter

Nøkkelbryter

i egen boks
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THERMO i detalj

14

1

6

2

7
8

3

4

11

12

13
9
10

5

THERMO fra utsiden

THERMO fra innsiden
for detalj 14 se side 22-23

min. 13
(1) maks. 58

Detalj 1

min. 13
(1) maks. 58

Detalj 6

Detalj 2

Detalj 7

Detalj 3

Detalj 8

Detalj 4

Detalj 9
45

55

Detalj 5

Detalj 11
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25µ RAL9002
zink
stål
zink
grunning
PUR

45

bunnpakning ved
manuelt betjente
porter
225

55
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Detalj 10b

utførelse med lav terskel

Detalj 12

Detalj 10a

utførelse med høy terskel

Detalj 13

NOVOLUX i detalj

1

6

14
2
11

10

NOVOLUX fra utsiden

3

7
12

13

4

8

5

9

NOVOLUX fra innsiden
for detalj 14 se side 22-23

(1) min. 13
maks. 58

(1) min. 13
maks. 58

60
Detalj 1

60
Detalj 6

107

Detalj 2

107

Detalj 7

Detalj 3

107
Detalj 4

107

bunnpakning ved
manuelt betjente
porter

45

55
28

Detalj 5

Detalj 10

Detalj 11

Detalj 9a

Detalj 9b

utførelse med lav terskel

utførelse med høy terskel

Detalj 12

Detalj 13
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Rulleporter i aluminium

Den raske rulleporten i
aluminium

Novo Speed Alu

Novo Speed Alu A

Novo Speed Alu 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!

Novo Speed Alu A har en åpningshastighet på
1 meter per sekund og kan brukes universellt,
både inne og ute. Uten portbladbalansering kan
størrelsen på førerne og motoren reduseres, slik at
porten 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;

•
•
•
•
•
•
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vindbestandig opp mot 8 Beaufort
styring standard med frekvensomformer
standard portbladbalansering med fjær
føringssøyler med inspeksjonsluker
åpningshastighet på 2 meter per sekund
på grunn av de spesialutviklede lamellene er
støynivået minimalt, sammenlignet med vanlige
rulleporter.

• dørpanelets er utseendemessig lik Novo Speed
Alu
• vindbestandig opp mot 8 Beaufort
• styring standard med frekvensomformer
• U-formede føringsskinner.

g

F

re
k

vensstyrin

Thermorix TH80 / TH100
Fleksibel, isolert rulleport i aluminium for universell bruk i
industrien og offentlige bygg.
• 2-lags aluminium, fylt med PUR-hardskum
• den spesielle utformingen av lamellen gjør at rullen tar
liten plass
• effektiv lamellhøyde fra 80/100 mm
• lamelltykkelsen er 20 / 23 mm
• fås også med vinduslameller
• sendzimir-forsinkete sideføringer i stål
• slitefaste plasttetninger på alle kanter
• vedlikeholdsfri 400V akselmontert motor
• innebygget bremse og fallsikring
• opp-stopp-ned knapper med dødmannsbetjening.

TH80

TH100
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Andre Novoferm-produkter
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Beskyttelse mot trekk

Utstyr til lastestasjoner

Brannhemmende

•
•
•
•

•
•
•
•
•

• brannhemmende gangdører
• brannhemmende rulleporter
• brannhemmende skyvedører

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.

Boliger
•
•
•
•

www.novoferm.com
www.novospeedsolutions.com

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: januar 2011

Novoferm forhandler:

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

