Hurtig ledhejseport
ASSA ABLOY OH1042S

Udformet til at lade jeres
virksomhed være travl
ASSA ABLOY OH1042S ledhejseporte er designet med
en modificeret styring og forstærket konstruktion for at
øge hastigheden og gavne jeres virksomhed. Hastighed
forbedrer jeres arbejdsmiljø, øger sikkerhed, nedsætter
energiudgifter mm. ASSA ABLOY OH1042S er udformet
til at lade jeres virksomhed være travl.
Fordelene ved hastighed
Hastighed er en uvurderlig fordel for virksomheder med
hyppigt brugte porte, køretøjer med forskellig højde,
problemer med styring af temperatur, tilbagevendende
påkørsel af porte og en interesse i at nedsætte støj og
støv. Med en driftshastighed på en meter pr. sekund
sparer ASSA ABLOY OH1042S ikke blot tid, men giver den
tilbage til jer.
Energi- og økonomieffektiv
Hastighed giver jer kontrol over indeklimaet med
en hurtigere lukketid. Den har effektiv tætning
med henblik på vandtæthed, vindbelastning og
luftgennemtrængelighed. Bedre styr på temperatur
indebærer mindre varmetab, mindre energispild
og lavere CO2-udledninger.

Sikkerhed, komfort og bekvemmelighed
Når portens fotocellelysgitter registrerer en
forhindring i portåbningen, stopper det porten
øjeblikkeligt og nedsætter risikoen for ulykker og
tilskadekomst. Da porten er hurtigere, er der meget
lavere risiko for kollision med køretøjer og varer
under åbning af porten. Den hurtige betjeningstid
forebygger uønsket træk og sænker støjniveauer for
at skabe et bedre og sundere arbejdsmiljø
for medarbejderne.
En port, der passer til jeres behov
I kan brugertilpasse ASSA ABLOY OH1042S.
Konfigurer skinnesystemer, vælg farven på porten,
og vælg form, antal og placering af vinduer. Der er
bogstaveligt talt tusindvis af muligheder, så I kan
skræddersy jeres port til jeres unikke driftsmiljø.
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Tekniske data
Standardstørrelse op til (B x H)1

5000 x 5000 mm

Paneltykkelse

42 mm

Vinduer

ekstra

Gangdør

ikke muligt

Åbnehastighed
Vindbelastning, EN 12424

1,0 m/s
2

U-værdi, EN 124283
(Stål-)port med paneler

klasse 3
1,0 W/(m2K)

Vandgennemtrængelighed,
EN 124254

klasse 3

Luftgennemtrængelighed, EN 124264

klasse 3

1) Andre størrelser på forespørgsel 2) Højere vindbelastningsklassifikation på forespørgsel 3) Portstørrelse 5000 x 5000 mm

Specifikation af
dimensioner

SL

HL

VL

Panel valgmuligheder

Du kan tilpasse
OH1042S
Konfigurer skinnesystem,
vælg farven på porten,
og vælg form, antal og
placering af vinduer. Der er
bogstaveligt talt tusindvis
af muligheder, så I kan
skræddersy jeres port til
jeres unikke driftsmiljø.

Valgmuligheder
aktivering og
automatisering
Trykknap
Træktov
Fjernbetjening
Slyngedetektor

Fotoceller

Radar

Når portens fotocellelysgitter registrerer en
forhindring i portåbningen, stopper det porten
øjeblikkeligt og nedsætter risikoen for ulykker
og tilskadekomst.

Indendørs

Standard
udendørs farver

Stal

Udendørs

Komplet lås med håndtag og cylinder til begge sider eller kun den ene side.

Gul
RAL 1021

Blå
RAL 5010

Sortgrå
RAL 7021

Gråhvid
RAL 9002

Aluminiumsgrå
RAL 9007

Flammerød
RAL 3000

Grøn
RAL 6005

Grafitgrå
RAL 7024

Kulsort
RAL 9005

Hvid
RAL 9010

Safirblå
RAL 5003

Antracitgrå
RAL 7016

Chokoladebrun
RAL 8017

Hvid aluminium
RAL 9006
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Vinduer
Der kan fås flere forskellige variationer af vinduer
i forskellige materialer med tyverisikre rammer.

