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Novoferm - specialisten på industriportar
Sedan mer än trettio år har Novoferm varit specialister på in- och utgångar i industribyggnader och
bostadshus. Med ett omfattande sortiment av olika
utföranden, ytbehandlingar, manöveranordningar och
installationsmöjligheter kan du alltid vara säker på
att få en skräddarsydd lösning. Hela processen från
rådgivning till utveckling, produktion, montering och
hjälp med konstruktion tar vi hand om åt dig vid behov.
Självklart övervakas alla aspekter gällande standarder och lagstiftning noga – vilket sparar dig en hel del
arbete.

Förutom industriportar, pendelportar och brandsäkra
portar tillverkar Novoferm även kompletta lösningar för lastnings- och dockningssystem. I och
med att Novoferm ingår i koncernen Sanwa Shutter
Corporation, som är en världsledande tillverkare av
portar, garageportar och andra produkter för byggnader, kan du från Novoferm garanteras den senaste
tekniken. Alltid med högsta kvalitet, säkerhet, komfort
och design, till lägsta möjliga kostnad.

International
Europe
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Säkra dörrar
Alla automatiska portar faller inom ramen för den
europeiska normen EN 13241. Novoferm utvecklar och
tillverkar nya produkter helt i enlighet med dessa
föreskrifter. Därmed är du garanterad säker funktion
såväl i den dagliga användningen som vid montering och
underhåll.

www.novoferm.se
3

Därför ska du välja en Novoferm snabbrullport.
Olika situationer kräver olika lösningar.
Att arbeta effektivt betyder att man arbetar ekonomiskt. Novoferm
snabbrullportar hjälper dig förbättra din logistik. Novoferm erbjuder
användaranpassade lösningar för nästan alla behov. Våra egna
forsknings-och utvecklingsavdelningar reagerar snabbt på nya krav
och förutsättningar som snabbrullportar på ett tillfredställande sätt
måste klara av.
Industribyggnader måste klara allt hårdare krav på att spara energi, krav
som väntas öka på sikt. Forskning utförd på Münchens universitet visar att
snabbrullportar har en stor positiv påverkan på energiförbrukningen. Studien
påvisar att tiden en port är öppen är avgörande för att hålla olika klimatzoner åtskilda i en byggnad. Slutsatsen är att desto kortare tid porten är öppen,
desto mindre påverkas klimatet. En annan viktig del är att risk för drag
minskas avsevärt, vilket ger en bättre arbetsmiljö.
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Effektiv funktion betyder även
ekonomisk funktion

Effektiv energiförbrukning även vid
tillverkning av produkten.

När en port används sporadiskt är isoleringen
viktig men vid intensiv användning är portens
hastighet vid öppning/stängning samt öppningshöjden
mer avgörande ur energisparsynpunkt. Senaste
generationen av Novoferms styrenheter har en
inställbar "halvöppningsfunktion" som standard. Detta
tillsammans med automatisk stängning hjälper er
hålla energiförlusterna nere.

2009 undertecknade Novoferm koncernförklaringen
”Green Solutions”. Detta omfattar ett paket konkreta
åtgärder för att minska CO2-utsläppen vid tillverkning,
leverans, montering och underhåll av industriportar.

Oavsett porttyp är energiförlusten vid öppen port större än
värmetransfer och luftläckage vid en stängd port.	
Münchens universitet påvisade att installation av en snabbrullport och undvikande av långa öppettider kan minska
energiförbrukningen upp till 30%. Förregling av två portar för
sluss-funktion kan ge ännu större besparingar samt förbättra
inomhusklimatet upp till 90%.

100% återvinningsbart material.
Detta är det mål vi ständigt
försöker uppnå. Som ett resultat av detta väljer vi material
och resurser med omtanke
och adderar till detta våra
ständigt förbättrade tillverknings processer. Till exempel
är våra portstyrningar helt blyfria och överensstämmer med
RoHS krav. Vi har därför redan en ledande position inom
området.

En komplett leverantör och tillverkare.

• En kontakt för alla produkter, installation,

Novoferm levererar mer än bara dragdämpande produkter,
vi erbjuder komplett urval av industriportar, multifunktions
gångdörrar, branddörrar och dockningssystem. Det finns en
högkvalitativ Novofermprodukt för varje tänkbar öppning i en
modern industrifastighet. Att vi är en komplett affärspartner
ger er dessa fördelar:

• Produkterna är designade för optimerad

underhåll och reservdelar

kompabilitet med varandra

• Leveransen av de olika produkterna kan
synkroniseras med behovet

• Installationen utförs av kompetenta tekniker
med kunskap om våra produkter

Energiförlust
Nedanstående figurer visar att det med en konventionell ytterport
(A) uppstår luftströmmar som orsakar energiförluster. Med en
högteknologisk snabbrullport från Novoferm (B) är porten redan
stängd innan dessa luftströmmar uppstår.
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Det ger en konstant inomhustemperatur, besparar dig energiförluster, ger ett skönt arbetsklimat och förhindrar därmed
onödig sjukfrånvaro bland personalen.
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Vid port A flödar kall luft in i golvnivå och varm luft
försvinner vid öppningens högre område. Port B stängs
innan sådant luftflöde uppstått.
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0.2 Den öppna porten (A) ger kraftig energiförlust.
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Konventionell port (A) öppnar med 0,2 m/s.
Snabbrullport (B) öppnar med 2.0 m/s!
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Den konventionella porten (A) fortsätter öppna
med 0,2 m/s medan snabbrullporten(B) redan
är öppen och godset lämnat byggnaden.
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Vid en utomhustemperatur på 7°C sjunker
inomhustemperaturen fort och ger onödigt höga
uppvärmningskostnader.

Med kunden i fokus.
Vid en affär med Novoferm slutar inte projektet vid färdig installation. Service och underhåll är viktigt för att uppnå optimal
funktion, driftsäkerhet och livslängd. Novoferm erbjuder kostnadseffektiv service och anpassade serviceavtal för att hålla nere
kostnader och reducera driftstopp.
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Tillämpningar
Det breda utbudet av industriportar från Novoferm används inom så gott som alla
marknadssektorer. Den här sortens port är därför väldigt beroende av att den används rätt
och de förhållanden som den används under. Vårt standardutbud erbjuder lösningar för de
flesta situationer. Har du några speciella krav kan vi förse dig med skräddarsydda lösningar
i samråd med dig.

Lätt och tung

Livsmedel

Detaljhandeln

industri

Lätt och tung industri kräver ett brett
sortiment av dragtäta lösningar.
Med Novoferms breda sortiment
av portar kan vi erbjuda passande
lösningar för så gott som alla
situationer. De här produkterna
är enkla att montera, fungerar
problemfritt och kräver knappt
något underhåll. Med våra produkter
garanteras du därför tillförlitlig
drift, kontinuitet och säkerhet.
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Novoferm kan livsmedelsindustrin.
Inom Europa arbetar vi sedan många
år tillbaka tillsammans med de stora
namnen inom livsmedelsproduktion
och bearbetning av livsmedel.

I moderna livsmedelsaffärer är
hyllorna för det mesta fyllda med ett
brett produktsortiment. För att hålla
hyllorna fyllda, krävs en intensiv trafik
mellan lagret och butikslokalen.

Dessutom har vi stor erfarenhet
av kylrum. Vi har lärt oss att det i
denna bransch inte bara handlar om
material som rostfritt stål och stränga
krav när det gäller hygien, utan att
det även handlar om skräddarsydda
lösningar. Dessa handlar oftast om
kostnadseffektivitet och kontinuitet i
produktionsprocessen..

Som skiljeport mellan butik och
lager väljer man därför ofta en
snabbrullport. Den är snabb, öppnas
och stängs automatiskt, är säker
för användaren, tar lite plats och
är mycket tyst. Novoferm utvecklar
skräddarsydda lösningar för olika
detaljhandlare medan man samtidigt
lockar till sig ledande butikskedjor i
Europa som sina kunder.

Biltillverkare

På en vanlig bilfabrik tillverkas i
genomsnitt tusen bilar per dag. Detta
kräver ett enormt godsflöde, där det
är mycket viktigt att leverera i tid.
Det är också av den här anledningen
som så höga krav ställs på dörrarnas
tillförlitlighet i det här logistiska
flödet. Novoferm erbjuder produkter
som under skilda omständigheter
kan och fortsätter att fungera
problemfritt. Dessutom har Novoferm
en effektiv serviceorganisation så att
du, om något mot all förmodan ändå
skulle gå fel, får hjälp så snabbt som
möjligt.

Farmakologi
och kemi

Inom farmakologi och kemi är kraven
extra höga när det gäller hygien,
avskärmingsmöjlighet, tillförlitlighet
och inbyggnadsmöjlighet och en
problemfri kundtjänst.
Novoferm erbjuder skräddarsydda
lösningar och investerar mycket tid
och pengar i kurser och utbildning
av företagets egna personal och
tekniker. Våra egna tekniker och
företagen som monterar åt oss
är SCC-certifierade. De uppfyller
då alla krav för att kunna och
ha tillåtelse att arbeta i strängt
reglerade arbetsförhållanden.

Logistik

När produkterna är klara måste
de nå fram till slutkunden så
snabbt och effektivt som möjligt.
Av den anledning vill europeiska
företag ofta arbeta med stora
distributionscentrum för lagring och
transport.
De portar som används i dessa
logistikflöden måste öppnas och
stängas ofta under en dag. På grund
av intensiv användning kan fel även
uppstå på en högkvalitativ produkt.
Med förebyggande underhåll går
det att minska risken för det.
Novoferm erbjuder av den anledning
flera alternativ för underhålls- och
servicekontrakt.
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Invändiga portar
NovoSpeed Retail
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• För universal användning
med måttlig vindlast
• Max storlek 12.25 m²
• Vindlast klass 0
(upp till 8-11 m/s)
• Öppningshastighet: 1 m/s;
• Öppningshastighet: 1.5 m/s
med frekvensstyrning (tillval)

NovoSpeed Heavy | Indoor

16

18

• Utveckad för butiker
• Max storlek 5.85 m²
• Vindlast klass 1
• Öppningshastighet : 2 m/s
med frekvensstyrning
• Möjlighet till fototryck på duk

SpeedRoller Prime

14

NovoSpeed Flex 2.0

12

• För större öppningar med
frekvent användning
• Max storlek 36 m²
• Vindlast klass 0
• Öppningshastighet: 1 m/s
• Öppningshastighet: 1.5 m/s
med frekvensstyrning (tillval)

NovoSpeed Polara
• För extremt kalla miljöer
• Max storlek17.5 m²
• Vindlast klass 0
• Öppningshastighet: 1 m/s

0
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1/2

1
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0

• Utvecklad för frekvent användning
• Max storlek 20 m²
• Vindlast klass 0
• Öppningshastighet: 2 m/s
med frekvensstyrning

SpeedRoller Strong
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New!

• För större öppningar
och måttlig vindlast
• Max storlek 25 m²
• Vindlast klass 0
(upp till 8-11 m/s)
• Öppningshastighet: 1 m/s
• Öppningshastighet: 1.5 m/s
med frekvensstyrning (tillval)

NovoSpeed Heavy
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• För större frekvent

använda öppninga
• Max storlek 36 m²
0
000
1/2

1
0
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• Vindlast klass 0
• Öppningshastighet: 1 m/s
• Öppningshastighet: 1.5 m/s
med frekvensstyrning (tillval)

Ridåer / Pendelportar
• Ett ekonomiskt alternativ

Utvändiga portar
NovoSpeed Thermo
• För invändig montering i fasad
• Max storlek 25 m²
• Vindlast klass 3
• Öppningshastighet: 1.1 m/s
med frekvensstyrning
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NovoSpeed Heavy | Outdoor
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• För installation invändigt i fasad
• Max storlek 36 m²
• Vindlast klass 2
• Öppningshastighet: 1 m/s
• Öppningshastighet: 1.5 m/s
med frekvensstyrning (tillval)

NovoSpeed Alu | R
22

• För invändig installation i fasad
• Max storlek 25 m²
• Vindlast klass 2
• Öppningshastighet: 1 m/s
med frekvensstyrning

Specialtillverkade portomfattningar.
En anpassad ram behövs vanligtvis när man vill installera
en snabbrullport innanför en existerande industriport. Även
denna kan vi beräkna, tillverka och leverera så vi erbjuder
en komplett leverans.

9

Invändiga installationer – Smarta dekorativa lösningar
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NovoSpeed

RETAIL

Idag skall en supermarket också ha ett lockande utseende.
Produkterna skall framstå på ett attraktivt och aptitligt
sätt. NovoSpeed Retail kan vara den detaljen som avgör
butikens utseende. Denna snabbgående port med 2,0
m/s i öppningshastighet är inte bara en av de snabbaste i
klassen, den öppnar och stänger dessutom nästan ljudlöst.
Specifikationer
NovoSpeed
Max. bredd (B)

2250 mm

Max. höjd (H)

2600 mm

Öppningshastighet
Stängningshastighet
Vikt portblad
Tjocklek portblad

2 m/s
0.5 m/s
680 gr/m²
0.7 mm

Produktspecifika detaljer
• Vindlast klass 1
• Kompakt design på skenor och toppdel
• Självreparerande vid påkörning
• Ljusridå är standard
• Levereras med duk i följande färger som standard:
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Det bästa valet för din butik!
Standardrörmotorn tar inte upp alltför stort utrymme i butiken. Om du vill att
din butik ska bli så trevlig som möjligt hjälper vi dig att trycka din logotype eller
en bild på portbladet.
Säkerhet är självfallet av högsta vikt i områden med hög kundkoncentration,
som i stormarknader. NovoSpeed Retail är som standard utrustad med en Flex
Edge som har en nedre bom och den kan förses med antingen ett mekaniskt
eller automatiskt nödöppningssystem för bruk i händelse av strömavbrott.
Tillval
• Flex-Edge -mjuk bottenbalk
• Motviktsbalans istället för fjädrar
• Intergrerad drivning
• Multipla fotoceller i skenorna
• Mekanisk frikoppling vid strömavbrott
• Duk med tryck enligt era önskemål

Standard styrning:

Se tekniska data på s.28 för mer information
eller ladda ner produktdatablad från www.novoferm.se

T100R FU
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NovoSpeed

FLEX 2.0 | HARD EDGE
NovoSpeed Flex Hard Edge ären snabbrullport anpassad för
detaljhandel, industri och kommersiella byggnader. Flex har
en snygg finnish och kombinerar hög fart med tyst gång.
Specifikationer
NovoSpeed

Flex Hard Edge

Max. öppningsyta (BxH)

Ljusridå som
standard.

20 m²

Max. bredd (B)

4000 mm

Max. höjd (H)

5000 mm

Öppningshastighet med frekvensreglage
Stängningshastighet

2 m/s
0.5 m/s

Vikt portblad

1400 gr/m²

Tjocklek portblad

1.2 mm

Produktspecifika detaljer
• Vindlast klass 0
• självbärande konstruktion
• 100 % självåterställande i båda riktningar
• en ljusgardin är standard
• Levereras med duk i följande färger som standard:
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Snygg, snabb och tyst
Tyst integrerad motor

Kan användas överallt
Novo Speed Flex är en inomhusport som kan användas inom nästan alla
industrisektorer. Porten är snabb och påfallande tyst vid användning. Tack vare
användningen av en inbyggd drivenhet är det utrymme som krävs vid sidan
minimalt. Det avancerade styrsystemet har som standard frekvensreglering och
erbjuder många funktioner och anslutningsmöjligheter.
Bevakad öppning
Som standard levereras en aktiv ljusgardin upp till max. 2 500 mm höjd. Porten
känner av såväl rörliga som stillastående föremål i dörröppningen, vilket
förhindrar olyckor.
Denna nya generation av NovoSpeed Flex är utrustad
med dubbla balansfjädrar vilket ger en förlängd
serviceintervall.
Tillval:

Se sidan 13 för detaljer om de tillval som
erbjuds till NovoSpeed Flex

Standard styrning:
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T100R FU

Se tekniska data på s.28 för mer information
eller ladda ner produktdatablad från www.novoferm.se
Mekanisk nödöppning

1023

NovoSpeed

FLEX 2.0 | FLEX EDGE
NovoSpeed Flex Flex Edge är en snabbrullport för detaljhandel och industri. Den flexibla bottenbalken kan inte
skada era produkter.
Specifikationer
NovoSpeed

Flex Flex Edge

Max. öppningsyta (BxH)

17.5 m²

Max. bredd (B)

3500 mm

Max. höjd (H)

5000 mm

Öppningshastighet

2 m/s

Stängningshastighet

0.5 m/s

Vikt för portblad

1400 gr/m²

Tjocklek för portblad

1.2 mm

Produktspecifika detaljer
• Vindlast klass 0
• Självbärande konstruktion
• 100 % självåterställande i båda riktningar
• En ljusgardin är standard
• Levereras med duk i följande färger som standard:
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När ni hanterar ömtåligt gods
Inga skador om påkörning sker.

Mjuk flexibel bottenbalk
I relativt små öppningar finns risk för kontakt mellan portens bottenbalk och
godstransporten. En hård bottenbalk skulle kunna orsaka skador. ”Flex Edge” är
följsam och mjuk och ger därmed en känsla av säkerhet. Personer eller gods som
av misstag kommer i kontakt med Flex Edge kommer inte att komma till skada.
Den öppna portens dagöppning bevakas på samma sätt som på porten med
”Hard Edge”.
Följande tillval kan erbjudas för NovoSpeed Flex Hard Edge / Flex Edge:
Option 1: Mekanisk nödöppning
100 % självåterställande i båda riktningar

Option 2: Skyddskåpa i galvaniserat-/rostfritt stål eller
lackerad i ett urval RAL-kulörer.
Option 3: Sidoskenor pulverlackerade i RAL-kulör efter
kundens önskemål.

Standard styrning:

Se tekniska data på s.28 för mer information
eller ladda ner produktdatablad från www.novoferm.se

T100R FU
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SpeedRoller

PRIME
Nyhet!

SpeedRoller Prime är en elektrisk snabbrullport som
kombinerar hög kvalitet med prisvärd prestanda.
Specifikationer
SpeedRoller

Prime

Max. öppningsyta (BxH)

12.25 m²

Max. bredd (B)

3500 mm

Max. höjd (H)

3500 mm

Öppningshastighet
Öppningshastighet med frekvensomvandlare
Stängningshastighet
Stängningshastighet med frekvensreglage
Vikt på portduk
Tjocklek för portblad

1 m/s
1.5 m/s
1 m/s
0.5 m/s
680 gr/m²
0.7 mm

Fördelar
• Vindlast klass 0, >5 Beaufort
• Ljusridå i öppning
• Lämplig för mindre invändiga öppningar och måttlig vindlast
• Levereras med duk i följande färger som standard:

5005 9004 9003 7038 7024 3020 2009 1003

Nyutvecklad toppkåpa (tillval)

Den tysta snabba lösningen
SpeedRoller Prime är en kostnadseffektiv lösning för öppningar med max area på
12,25 m². Idealisk vid gångtrafik och transport av material. Porten passar för många
skilda användningsområden och har ett fördelaktigt pris.
Beskrivning:
•
•
•
•

Robusta sidoskenor med borstlist mot portduk
Aluminium bottenbalk med gummitätning mot golv
stål U-formad sidostyrning med borstätningar
Ljusridå som standard

Tillval
• FlexEdge mjuk bottenbalk
• Alla bärande delar i rostfritt stål
• Toppkåpa i stål, rostfritt stål eller plast
• Möjlighet till tryck på duk med eget motiv

Portstyrning alternativ.
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Se tekniska data på s.28 för mer information
eller ladda ner produktdatablad från www.novoferm.se

FlexEdge bottenbalk. (Tillval)

T100R

T100R FU

SpeedRoller

NEW!

STRONG

SpeedRoller Strong är snabbrullporten för intensiv
användning. Beprövad teknologi garanterar många års
problemfri funktion. Anpassad för industri och kommersiella byggnader.
Specifikationer
SpeedRoller

Strong

Max. öppningsyta (BxH)

25 m²

Max. bredd (B)

5000 mm

Max. höjd (H)

5000 mm

Öppningshastighet

1 m/s

Öppningshastighet med frekvensstyrning
Stängningshastighet

1 m/s

Stängningshastighet med frekvensreglage
Vikt på portduk
Tjocklek för portblad

1.5 m/s
0.5 m/s
680 gr/m²
0.7 mm

Fördelar
• Vindlast klass 0, > 5 Beaufort
• Ljusridå i öppning
• Lämplig vid mediumstora öppningar och normal vindlast
• Levereras med duk i följande färger som standard:

5005 9004 9003 7038 7024 3020 2009 1003

Förstärkningskonsoller för högre vindlast. (Tillval)

Anpassad för intensiv användning
SpeedRoller Strong är bas-porten när du behöver en snabbrullport för intensivt bruk.
Portduken består av horisontella sektioner av extremt tålig polyesterförstärkt PVC.
Alla delar av porten är robust designade för sparande av energi, reducering av drag
samt klimatkontroll.
Produktbeskrivning:
•
•
•
•
•

Kraftiga sidoskenor med borstlister mot portduk
Sektionerna är sammanfogade med aluminiumprofiler
Siktfält i fullbredd valbart utan kostnad
Aluminium bottenbalk med gummitätning mot golv
Ljusridå som standard
Integrerad förstyvning mellan duksektionerna.

Tillval
• FlexEdge - mjuk bottenbalk
• Alla bärande delar i rostfritt stål
• Toppkåpa i stål,
rostfritt stål eller plast
• Plastkåpa över motor

Portstyrning alternativ.

T100R

Se tekniska data på s.28 för mer information
eller ladda ner produktdatablad från www.novoferm.se

T100R FU

T100R FU 3 kW
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NovoSpeed

HEAVY | Indoor
NovoSpeed Heavy är en elektrisk snabbrullport designad
för större öppningar hos industri och affärsbyggnader.
Specifikationer
NovoSpeed

Heavy Indoor

Max. öppningsyta (BxH)

36 m²

Max. bredd (B)

6000 mm

Max. höjd (H)

6000 mm

Öppningshastighet
Öppningshastighet med frekvensstyrning
Stängningshastighet
Stängningsshastighet med frekvensreglage

1 m/s
1,5 m/s
1 m/s
0,5 m/s

Vikt på portduk

1400 gr/m²

Tjocklek för portblad

1,2 / 3 mm

Fördelar
• Vindlast klass 0
• Fotocell i öppning
• Helt transparent portduk (tillval)
• Levereras med duk i följande färger som standard:

5005 9004

9003 7038 3020 2009 1023

Om porten ska klara stötar
Porten för större öppningar
NovoSpeed Heavy Indoor är utvecklad för större öppningar (max 36m²) Alla bärande
komponenter är anpassade för större påkänningar. Över-/undertryck utsätter portduken
för stora krafter. Med sin 1,2mm tjocka duk och inbyggda aluminiumförstärkningar är
Heavy Indoor tålig för vindlaster på upp till 5 Beaufort:
• extra kraftiga skenor med stabil stålplåt med borstar för ledning av portbladet
• en nedre bom med självtestande

passeringsskydd och ändstycken
av gjuten aluminium är standard
• en nedre bom med det unika
”break away”-systemet, varigenom portduken efter påkörning
kan återställas utan skada eller
specialredskap, finns som tillval.
• Ljusridå i öppning (tillval)

Portstyrning alternativ.
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T100R

Se tekniska data på s.28 för mer information
eller ladda ner produktdatablad från www.novoferm.se

T100R FU

T100R FU 3 kW

Transtransparent

NovoSpeed

HEAVY

En utvändig port skall vara öppen kortast möjliga tid. En
traditionell port öppnar/ stänger relativt sakta vilket ger
betydande energiförluster. Dessa kan minskas avsevärt
genom att kombinera med en snabbrullport.
Specifikationer
NovoSpeed

Heavy

Max. öppningsyta (BxH)

36 m²

max. bredd (B)

6000 mm

max. höjd (H)

6000 mm

Öppningshastighet

1 m/s

Öppningshastighet med frekvensstyrning

1,5 m/s

Stängningshastighet

1 m/s

Stängningshastighet med frekvensreglage
Vikt på portduk

0,5 m/s
3000 gr/m²

Tjocklek för portblad

3 mm

Fördelar
• Vindlast klass 0
• Kraftig produkt för vindtålighet
• Levereras med duk i följande färger som standard:

5010

7023

2002

1021

Robust och energisparande
Beprövad och pålitlig
Bredare sidoskenor med avancerad dukspänning bidrar till att göra NovoSpeed Heavy
extra stabil. Den kraftigare bottenbalken och förstyvningarna i dess 3mm portduk
fullbordar portens tålighet.

Portstyrning alternativ.

T100R

Se tekniska data på s.28 för mer information
eller ladda ner produktdatablad från www.novoferm.se

T100R FU

T100R FU 3 kW
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NovoSpeed

POLARA
Polara levererar en effektiv tätning i frysrum. Alla rörliga
komponenter är uppvärmda, porten öppnar automatiskt
var 15:e minut för avfrostning.
Specifikationer
NovoSpeed

Polara

Max. öppningsyta (BxH)

17,5 m²

Max. bredd (B)

3500 mm

Max. höjd (H)

5000 mm

Öppningshastighet

1 m/s

Stängningshastighet

1 m/s

Vikt på portduk
Tjocklek för portblad

680 gr/m²
0,7 mm

Fördelar
• Vindlast klass 0
• Fotocell i öppning
• För temperaturer ner till -30° C
• Dubbel radar för att upptäcka isbildning
• Bottenbalk med speciella ändstycken
• Levereras med duk i följande färger som standard:

5005 2009
9004 3020
9003 5005
7038 7038
7024 7024
30209003
2009 9004
1003
1003

Fungerar i extrem kyla!
När hygien är viktig vid låga temperaturer
Polara är anpassad för matindustri där det vid hantering av livsmedel ställs höga
krav på hygien och säkerhet.
•
•
•
•
•

Uppvärmda sidoskenor
Uppvärmt styrskåp
Uppvärmda fotoceller
Gummitätningar istället för borstlister
Motor och styrning IP65 klassade

Standard styrning:
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Se tekniska data på s.28 för mer information
eller ladda ner produktdatablad från www.novoferm.se

Uppvärmt styrskåp

Övriga produkter
Swing doors
Traditionell och gedigen port
En dragtät pendelport är en manuell inomhusport som
fi nns tillgänlig i upp till 9 m2. Denna port kan alltid
anpassas efter situationen tack vare följande:
• Flexibelt portblad i svart, grått,
•
•
•
•
•
•

transparent eller kombinationer därav
Enkel konstruktion, gedigen och beprövad
Port stängs mekaniskt med stavtorsionsfjäder
Inget drift- eller styrsystem nödvändigt
Kan alltid öppnas – även i nödsituationer
Enkel att underhålla och enkel att rengöra
Snabb och enkel montering

Billiga och enkla att installera
Easy Clip
Är du på jakt efter en port som är snabb att montera för en
genomgång som inte används så ofta? Då kan en ridåport vara
en bra lösning.
Beroende på öppningens storlek och transportens beskaffenhet
väljer man en viss bredd på remsorna, med mer eller mindre
överlappning. Denna typ av ridåport håller i tiotals år tack vare
ett antal tydliga egenskaper:
•
•
•
•
•
•
•
•

Flexibla remsor med hög genomsynlighet
God bullerreduktion till 30 dB
Enkelt upphängningssystem
Snabb och enkel montering
Remsorna kan enkelt bytas ut.
Orange ändremsor (tillval)
Finns även remsor som tål
Temperaturer ned till - 30 °C (tillval)
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Minimera onödiga energiförluster
En bra lösning är att kombinera den befintliga
fasadporten med en snabbrullport. Då kan man
tex. öppna den långsammare porten på morgonen
och låta snabbrullporten sköta alla öppningar
under arbetstid för att minimera värmeförlusterna.
Den yttre porten på stängs sedan på kvällen och
återställer skalskyddet.
Novoferms snabbrullportar är konstruerade för att
klara de extrema förhållanden under vilka dessa
portar arbetar.

En investering som betalar sig själv!

Traditionellt monteras ofta en kompletterande port i fasad, en isolerad port för
skalskydd och en snabbrullport för dagliga öppningar.
Den nya NovoSpeed Thermo kombinerar de båda portarna till en komplett lösning
i en produkt. En investering som på kort tid betalar sig själv.
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NovoSpeed

THERMO

Nyhet!
Novoferm har ambitiösa mål i områden som isolering,
ljudnivå samt prisnivå. Utvecklingen har lett fram till en
väldigt snabb sektionsbyggd dörr med utmärkta isolerande
egenskaper: NovoSpeed Thermo. Speciellt designade rullar
håller ljudnivån nere. Detta patenterade system bidrar även
till den kompakta designen hos NovoSpeed Thermo. Den
direktdrivna torsionsaxeln och glidskenornas kedje/remsystem är dessutom nästan helt underhållsfritt.
Specifikationer
NovoSpeed

Thermo

Max. öppningsyta (BxH)

25 m²

Max. bredd (B)

5000 mm

Max. höjd (H)

5000 mm

Öppningshastighet

1,1 m/s

Stängningshastighet

0,5 m/s

Panel tjocklek
yta

Fördelar
• Vindlast klass 3/4
• Lågt u-värde 1,77W/m²K vid stängd port(upp till 5x5m)
• Hög öppningshastighet
• Låg ljudnivå och vibrationsfri gång

q

nt

Fre

ue

ro l

stand a rd

40 mm
Galvaniserat stål

ncy Co

Den snabba utrymmessparande spiralporten
Snabb allt-i-ett fasadport
NovoSpeed Thermo är en modern konstruktion som kräver lite plats tack vare spiralskenorna. Porten rullas ihop utan att sektionerna har kontakt med varandra vilket
förhindrar mekanisk nötning. NovoSpeed Thermo är en idealisk lösning vid öppningar
där intillliggande installationer omöjliggör installation av en konventionell takskjutport. Den är dock tillgänglig i ett utförande(600S) med horisontella skenor istället för
spiral.
Energimedveten
Ni sparar energi vid öppning/ stängning genom portens höga hastighet.
Sektioner yta och kulör
Tillgänglig i en micro line profilerad yta. Porten har kulör
RAL 9002 som standard men kan mot tillägg lackeras i
valfri RAL-kulör.

Standard styrning:

Nyutvecklad av Novoferm

TS 971
Upprullning i spiral

Se tekniska data på s.28 för mer information
eller ladda ner produktdatablad från www.novoferm.se

Kompakta gångjärn
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NovoSpeed

ALU R

NovoSpeed Alu R är en snabb fasadport med bra isolering.
Specifikationer
NovoSpeed

Alu R

Max. öppningsyta (BxH)

25 m²

Max. bredd (B)

5000 mm

Max. höjd (H)

5000 mm

Öppningshastighet

1 m/s

Stängningshastighet

0,5 m/s

Höjd lamell (i drift)

80 mm

Tjocklek lamell

20 mm

Väggtjocklek lamell
Yta

0,66 mm
Anodiserad aluminium E6/EV1

Fördelar
• Vindlast klass 2 (EN 12424) upp till 5x5m storlek
• standardstyrsystem med frekvensreglering
• små inbyggnadsmått för enkel installation
• U-formade löpskenor
• Levereras med duk i följande färger som standard:

1 m/s

7016

9007

9006

Den prisvärda aluminiumrullporten
Universell rullport
Om hastighet inte är den avgörande faktorn är NovoSpeed Alu R den optimala
lösningen.
Med samma yttre egenskaper som storebror NovoSpeed Alu S och en
öppningshastighet på 1 m/s kan denna port användas både som inomhusport och
som utomhusport. Utan portbladsbalans kan skenorna och driftsystemet göras
förhållandevis lättare, varigenom NovoSpeed ALU R har mindre inbyggnadsmått.
Detta förenklade utförande gör inte porten mindre solid, men väl något billigare.
Några utmärkande kännetecken är:
• en öppningshastighet på 1 m/s
• en eller flera ljuslameller finns som tillval

Färger
Portbladet kan målas i nästan alla RAL-färger
(tillval). Observera att färgerna kan skilja sig
något.

Standard styrning:
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Se tekniska data på s.30 för mer information
eller ladda ner produktdatablad från www.novoferm.se

TS 971

9002

9010

NovoSpeed

HEAVY | Outdoor
NovoSpeed Heavy Outdoor en snabbrullport för användning
inom industri och allmänna lokaler med öppningar i fasad.
Specifikationer
NovoSpeed

Heavy Outdoor

Max. öppningsyta (BxH)

36 m²

Max. bredd (B)

6000 mm

Max. höjd (H)

6000 mm

Öppningshastighet

1 m/s

Öppningshastighet med frekvensreglage

1,5 m/s

Stängningshastighet med frekvensreglage

0,5 m/s

Stängningshastighet

1 m/s

Vikt på portduk

3000 gr/m²

Tjocklek för portblad

3 mm

Fördelar
• Vindlast klass 2
• Förstärkningsprofiler i aluminium med styrhjul
• Extra kraftig port för tuffa miljöer och höga vindlaster
• Levereras med duk i följande färger som standard:

5010

7023

2002

1021

För större öppningar och intensiv användning
Den snabba "allt-i-ett" porten
Installerad innanför en takskjutport eller ett rulljalusie skapar NovoSpeed Outdoor
bättre arbetsmiljö och sänker energiförbrukningen.
Den traditionella takskjutporten hålls öppen under dagtid och snabbrullporten tätar
öppningen under arbetsdagen. Med dess höga hastighet minimeras öppettiden
och det luftflöde som skapar energiförluster. NovoSpeed-seriens fasadportar är
konstruerade för att tåla de påfrestningar detta innebär.

Portstyrning alternativ.

T100R

T100R FU 3 kW
Högre klass på vindlast tack vare styrhjul i skenorna!

Se tekniska data på s.30 för mer information
eller ladda ner produktdatablad från www.novoferm.se
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NovoSpeed Portstyrningar
Tekniska specifi kationer

items
Manövrering Knappar öppna-stopp-stäng
Externa tryckknappar (öppna-stopp-stäng, eller timer)
Dragsnöreskontakt
Radar
Mottagare (keeloq / multibit)
Rörelsedetektor
2-kanals infraröd detektor
2-kanals magnetslingeförstärkare
Användning NovoSpeed Portstyrning avsedd för:

Anslutning för pulsgenerator DES
NES
Tillval Slussfunktion med förregling
Blinkande lampa
Trafikljus rött/grönt (valfritt A800)
Registrering av portposition
Akustisk signal vid stängning (valfritt)
Alternativ 3 potentialfria reläer
Mottagare Keeloq / Multibit (inbyggd)
Infraröd rörelsedetektor för säkerheten i dörren område
Ljusridå för säkerheten i dörren område
Kabeldragning 400 VAC ± 10%, CEE-kontakt 5-polig
230 VAC ± 10%, CEE-kontakt 3-polig
Seriebaserad Två potentialfria anslutningar
Insticksfot för plugin-mottagare (förberedd)
2st montageprofiler 70mm
Hölje och nätaggregat Stålhölje med membran-tryckknappar(öppna-stopp-stäng)
Plasthölje med membran-tryckknappar (öppna-stopp-stäng)
Nätaggregat 230V, säkring 10A trög, 1m kabel CEE-kontakt 16A
Nätaggregat 3x400V, säkring 10A trög, 1m kabel CEE-kontakt 16A
skåp IP65
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Prime
Strong
Retail
Heavy
Heavy Indoor
Heavy Outdoor
Flex

T100R

T100R FU 1,5 kW

T100R FU 3 kW

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

★
★
★
★
★
★
★
★

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

★
★
★

T100R

★
★
★
★

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

T100R FU 1.5 kW

★
★
★
★

★
★
★

★
★

T100R FU 3 kW
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Tillbehör
Tryckknapp
(Monteras på ytan)
svampknapp

Tryckknappset

Säkerhetsfotocell
med hölje
Med reflektor

Infraröd detektor för inomhusbruk,
max montagehöjd 3,5 m

Dragkontakt

Ixio D

Upp-Stopp-Ned
(monteras på ytan)

Tryckknappset

Infraröd detektor med rörelsesensor för invändigt bruk.
Max.montagehöjd 3,5 m

Nyckelbrytare

Upp-Stopp-Ned
nyckelbrytare
(utanpåliggande
montage)

Manuell sändare
2-kanals eller
4-kanals
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Ixio S

Radar
Rörelsesensor
för inom- och
utomhus till
H = 6m

Justerbart fäste
för fotocell
Galvaniserat stål

Magic switch

Konsol

Touch-free
strömbrytare

För radar eller
trafikljus

Condor
Infraröd och
rörelsesensor
för inom- och
utomhus till
H= 6m

Induktionsslingdetektor
I separat hölje

Ljusgardin

Konsol

Trafikljus

Skydd av dagöppningen till max.
2500 mm höjd

Skydd mot kollision
mot skenorna

Rött

Mottagare

Påkörningsskydd

Trafikljus

För fjärrkontroll
(finns även i hölje)

Galvaniserade eller
pulverlackerade.
För skruvning i golv
eller fastgjutning

Rött/grönt

Kompletterande manövrering

Tryckknapp

Dragkontakt

Radar detector

Condor

Tryckknapparna används föreföreträdesvis vid persontrafik.
För situationer där man inte
alltid har händerna fria är
tryckknapparna en lösning.

Dragkontakten används ofta
vid gaffeltrucktrafik, så att
chauffören kan använda
kontakten utan att kliva ur
fordonet.

Radar kan endast ”se” föremål
i rörelse. Radarn har ett kägelformat detektionsområde och
är riktningskänslig. Radarfältets
område, riktning och känslighet
kan ställas in.

Condor kombinerar två
funktioner i en och samma
apparat. Radarn för detektering
av föremål i rörelse (öppning
och stängning) och en aktiv
IR-detektor för detektering av
stillastående föremål (säkerhet).

Induktionsslinga

Radiostyrt system

Fotocell

Ljusgardin

En induktionsslinga skapar ett
magnetiskt fält.
Ett metallföremål innanför
detta fält upptäcks och det är
därför lämpligt för öppning och
stängning eller som extra skydd
vid transporter med gaffeltruck.

Radiostyrda system (sändare
och mottagare) erbjuder
möjligheten till selektiv öppning
och stängning. Endast fordon
och personer med en sändare
kan öppna och stänga porten.
Sändarna kan ha en eller flera
kanaler.

Fotocellen/sensorn används
i huvudsak för att bevaka
genomgången. Så länge
fotocellens/sensorns stråle
är bruten kommer porten inte
att stängas. Det finns modeller
med reflektor och modeller med
sändare och mottagare.

En ljusgardin har ett större
detekteringsomfång och ger
därmed en större säkerhet
än en fotocell. Denna
detekteringsform är mycket
lämplig vid många olika
transportstorlekar.
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Tekniska data

0
000
1/2

1
0

0

Snabbrullportar med flexibelt portblad
Avser
Användning Invändig port
Utvändig port
Hastighet T100R Portstyrning
T100R FU Med frekvensstyrning
Säkerhetsprotokoll
Enhet för vindstyrka
Vindklass protokoll
Vindförstäkning
Portmått

Inbyggnadsmått

Urspårning
‘Anti-crash’-system
Portkonstruktion
Portblad
Portbladsspänning
Material/yta ledning

Driftsystem och
manöversystem

Retail

★
Öppnar i m/s (uppskattad)
Stänger i m/s (uppskattad)
Öppnar i m/s (uppskattad)
Stänger i m/s (uppskattad)

EN 13241
Beaufort
EN 12424

2
0,5

★
3 (12 - 19 km/h)
Klass 1

Klossar, förstyvning, gångjärnsprofil

Bredd
Höjd
Max area portduk
Motorsida
Lagersida
Höjd
Bredd med kåpa
Höjd med kåpa
Djup
Djup med kåpa
T100R portstyrning, plasthölje IP65
T100R stor portstyrning med tillbehör IP65
T100R FU 1,5 kW [IP65]
T100R FU 3 kW
Manuell återställning
Självreparerande
Självbärande
Siktfält/fönster tjocklek
Portduk tjocklek
Fjäderstyrt
Galvaniserat stål
Rostfritt stål V2A, borstat
Aluminium
Lackerat i ett urval RAL-kulörer
Mekanisk kamstyrd gränslägesbrytare
Elektronisk gränslägesbrytare DES
Matning
Säkring
Spänning enfas 230V
Spänning 3-fas 400V
Huvudströmbrytare
Nödstopp
Avkännare i portöppning

Klämskydd
Nödöppning Vev
Kedjespel
Motvikt/fjäder
B-Broms
Mekanisk nödöppning
UPS with frekvenskontroll, 230V
Potentialfria kontakter

★ = standard
28

Enheter

 = tillval

★
Maximal i mm
Maximal i mm
Maximalt m²
Utanför öppning mm
Utanför öppning mm
Ovanför öppning mm
Utanför öppning mm
Ovanför öppning mm
Från portinfästning, mm
Från portinfästning, mm
BxHxD = 219 x 256 x 117 mm
BxHxD = 219 x 550 x 117 mm
BxHxD = 219 x 550 x 117 mm
BxHxD = 300 x 600 x 160 mm

/-

2250
2600
5,85
55 / 335
55 / 150
400
140 / 235
440
420

★

★

(1 sida)

★
0,8 / 3 mm
0,7 / 1,2 / 3 mm

0,8 mm
0,7 mm

★



★
1 x 230V, N, PE
16A trög

★
★
★
Fotocell + klämskydd
IR-detektor
Radar
Trådlös avkännare
Spiralkabel

★






Bara med frekvensstyrning


2

0
000
0
000

0
000

0
000
1/2

1/2

1/2

0
000

1/2

1/2

1
0

1

1

0

1
0

0

0
0

1
0

Flex Hard Edge

Flex Flex Edge

Prime

Strong

Polara

Heavy Indoor

Heavy

★

★

★

★

★

★

★

1

1

1

1

1

1

Heavy Outdoor

★
1

1

2

2

1,5

1,5

1

1

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

★

★

★

★

★

0,5

0,5

0,5

★

★

5 (29 - 38 km/h)

5 (29 - 38 km/h)

5 (29 - 38 km/h)

5 (29 - 38 km/h)

★

3 (12 - 19 km/h)

5 (29 - 38 km/h)

8 (62 - 74 km/h)

10 (max. 90 km/h)

Klass 0

Klass 0

Klass 0

Kl. 1 (upp till 3,5x5 m)

Klass 0

Klass 0

Klass 0

Klass 2

/-

/-

/ ★

-/★

-/★

-/★

-/★

4000

3500

3500

5000

3500

6000

6000

6000

5000

5000

3500

5000

5000

6000

6000

6000

20

17.5

12,25

25

17,5

36

36

36

210

210

300

300

290

470

470

470

210

210

170

170

160

275

275

250

450

450

350

350

850

710

710

660

320

320

410

410

775

775

750

500

450

460

460

750

750

660

325

325

400

400

380

430

430

400

400

410

★

★

★

★

★




















★

★

★

★



 (≤ 4500 bred)

★

/-

420

★

★

420

★

350
SMD*



★
★

★
★

0,8 mm

0,8 mm

0,8 mm

0,8 mm

0,8 mm

0,8 mm

3 mm

3 mm

1.2

1,2

0,7 / 1,2 mm

0,7 / 1,2 mm

1,2 mm

1,2 / 3 mm

3 mm

3 mm

★

★
★

★
★







★

/

★

★





★

/




★
★

★

★

★

★

★

★

1 x 230V, N, PE

1 x 230V, N, PE

3 x 400V, N, PE

3 x 400V, N, PE

3 x 400V, N, PE

3 x 400V, N, PE

3 x 400V, N, PE

3 x 400V, N, PE

16A trög

16A trög

16A trög

16A trög

16A trög

16A trög

16A trög

16A trög

★

★









★

★

★

★

★

★





★

★





















★

★

★







★

★

★

★

-

















★

★
★

★
★

★
★









tillval

tillval

2

2

2



★

★





-/

- /

















2

2

2

2

2
* utsida av frysrum
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Tekniska data

Snabbrullportar med hårt portblad
Avser
Anvädning Invändig port
Utvändig port
Hastighet Portstyrning med kontaktor
Portstyrning med frekvenskontroll
Säkerhetsutrustning
Vindlast
Vattengenomträngning
Luftgenomsläpplighet
Värmegenomsläpplighet
Bullerreduktion
Mått
Inbyggnadsmått

Portkonstruktion
Portblad
Material portblad
Fönster
Ventilationsgaller
Material/ytbehandling
Driftsystem och
manöversystem

DIN EN 13241
DIN EN 12424
DIN EN 12425
DIN EN 12426
DIN EN 12428
DIN EN 52210
Bredd
Höjd
Motorsida
Lagersida
Toppdel
Höjd
Motorsida med kåpa
Lagersida med kåpa
Toppdel med kåpa
Höjd med kåpa
Frekvenskontroll FUE 1,5 kW
Frekvenskontroll FUE3-C 4 kW
GFA TS971
Självbärande
Profiler, dubbel vägg, tjocklek i mm
Termiskt isolersd profil
Anodiserad aluminium E6/EV1
Aluminium med pulverlackering
Dubbelglasfönster i plast
Ventilöppning
Galvaniserat stål / aluminium
Stål lackerat i ett urval RAL-kulörer
Frekvenskontroll
Spänning enfas 230 V
Spänning 3-fas 400 V
Membrantryckknappar öppna-stop-stäng

Enheter

Öppningshastighet m/s (uppskattad)
Stängningshastighet m/s (uppskattad)
Öppningshastighet m/s (uppskattad)
Stängningshastighet m/s (uppskattad)

dB
Maximalt i mm
Maximalt i mm
Bredd dagermått + mm
Bredd dagermått + mm
Bredd dagermått + mm
Höjd över dagermått + mm
Bredd dagermått + mm
Bredd dagermått + mm
Bredd dagermått + mm
Höjd över dagermått + mm
BxHxD = 300 x 350 x 150 mm
BxHxD = 300 x 450 x 150 mm
BxHxD = 155 x 380 x 80 mm

Val av färg

Säkerhetskantenhet

Elektronisk gränslägesbrytare DES
Nödöppning Nödöppning med vev
Nödöppning med kedjespel
Motvikt/fjäder
UPS med frekvenskontroll, 230V
Potentialfria kontakter

30

★ = standard
 = tillval

Alu R

★

★

1,1

1

0,5

0,7

★

★

Klass 3/4

Klass 2

Klass 2

Klass 2

Klass 2

Klass 2

0

0

20

20

5000

5000

5000

5000

350

300

120

170

240

450

1100

850
350
250
600
730

★

★

40

20

★

★
★









★/

Frekvensstyrning, huvudströmbrytare
Säkring
IP-klass hölje
Nödstopp
Avkänning i portöppning

Thermo

Portstyrning
Fotocell
Ljusridå
Kabelsläp
Spiralkabel
Trådlös överföring

★

/

★

★
★

★
★

> 16 m2

★

★

16A T

16A T

IP 65

IP 65





★

★
★



★
★
★
★

★
★





2

2



Referensbilder
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Komplett sortiment från en leverantör.

Novoferm återförsäljare:

www.novoferm.com

Novoferm
JW i Broby AB
Huvudkontor:
Stortorget 9, 252 20 Helsingborg
Lager:
Lagervägen 1, 280 60 Broby
Tel: 042-372068
Fax: 042-372069
info@novoferm.se
www.novoferm.se

01-2020 | med förbehåll för tekniska ändringar och tryckfel

Vår produktion styrs i överensstämmelse med stränga europeiska lagar och normer. Vi garanterar högsta
kvalitet och använder enbart komponenter från pålitliga och utvalda leverantörer. Därutöver har vi strategiska
partnerskap med andra producenter av industriportar för att kunna erbjuda ett komplett sortiment.

