
Varmeisolering
ASSA ABLOY RR5000 er udstyret med vores nye gener-
ation af portpaneler, der ikke kun forhindrer træk, men 
også kulde og varme i at bevæge sig gennem porten.

Drivsystem
ASSA ABLOY RR5000 er udstyret med en pålidelig og 
holdbar oprulningsmekanisme, der holder slitagen på 
et minimum.

ASSA ABLOY Insight
Tilslutning af porten til overvågning og styring døgnet 
rundt
 - Pålideligt udstyr
 - Advarsler i realtid om fejl eller forhindringer
 -   Alarmer for driftsydelse og energiforbrug

Fuldstændig sikker
Funktioner, der gør vores porte helt sikre:
 -  Lysgitteret registrerer enhver genstand, der 

bevæger sig gennem åbningen eller er parkeret i 
åbningen

 -  Hvis porten skades, kan hvert panel udskiftes 
separat på kort tid

Vinduer
For at øge indstrømningen af dagslys og forbedre 
udsynet, kan portbladet monteres med med vindues 
lameller. Mulighederne for placering af vinduer vises 
på næste side.

Hurtigtgående rulleporte
ASSA ABLOY RR5000

Stift hurtigportsystem til en lang 
række eksterne anvendelser

De enestående funktioner i ASSA ABLOY RR5000 er:
 - Næste generation af termisk separation 
 - Overlegen tætning for at forhindre træk
 - Åbningshastighed op til 2,2 m/s
 - Robust konstruktion og enkel installation
 -  Fremragende styresystem - MCC med ASSA ABLOY 

Insight

De hurtige cyklustider for RR5000 kombineret med 
næste generations termiske adskillelse vil ikke kun 
forbedre dit trafikflow og give medarbejderkomfort. Det 
vil også hjælpe dig med at spare energi hver eneste dag, 
når du opvarmer eller afkøler din bygning. Den overlegne 
forseglingsteknologi beskytter områder mod træk, fugt, 
støv og snavs.

Ekstraordinær driftssikkerhed og problemfri drift takket 
være den nye drivteknologi, der sikres af en motor med 
blød start og stop drevet af en frekvensomformer, vil 
sikre, at porten er driftssikker i mange år.

Den pålidelige og alsidige styring sikrer hurtig og præcis 
port set op. Et brugervenligt, tydeligt display tilbyder en 
lang række oplysninger som f.eks. en letlæselig portstatus 
og cyklustæller, der understøttes af fuld IoT-kapacitet. 
Med ASSA ABLOY Insight har du mulighed for at styre alle 
porte fra dit skrivebord.

Tekniske data
Min. størrelse (DW x DH) 1250 x 2500 mm

Maks. størrelse (DW x DH) 5000 x 4700 mm

Hastighed1) åben: maks. 2,2  
m/s luk: maks. 0,7 m/s

Vindbelastnings- 
modstand, EN 12424

Klasse 4 DW ≤ 3500 mm 
Klasse 3 DW >3500 mm

U-værdi 

Portblad
Komplet port (5×4,7 m)

Varmeoverførselskoefficient 
(EN12428)
U = 0,79 W/m2K
U = 1,28 W/m2K

Akustisk isoleringsværdi 
(ISO140-3)

25 dB

Std. sikkerhed Lysgitter

Cyklustid maks. cyklusser pr. minut = 3

MCC med gateway til 
ASSA ABLOY Insight



RAL-farver 

 

1) Afhængigt af portstørrelse
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Standard  • Ekstraudstyr



Top-Lamel: intet vindue

Vindues-Lamel tilladt i dette område

Standard-Lamel 2 – 4 fra oven: intet vindue

Standard-Lamel: 2 nedefra: intet vindue

Bestem det bedste valg til 
dine behov:
 - Guardian 3D-laserscanner
 - LED-strimmel fuld længde
 - Radar
 - Akustisk signal
 - ASSA ABLOY Insight (IoT)
 - Fotoceller
 - Automatisk lukning
 - Magnetiske sløjfer
 - Fjernbetjening
 - Luftsluse
 - Slusefunktion
 - Træktov
 - Trykknap
 - Reduceret åbningshøjde
 - Trafiklys

Bund-Lamel: intet vindue

uden dæksel med dæksel

Styring MCC

Mulig installations-
position for gateway 
til ASSA ABLOY 
Insight

Bruger-
grænse-
flade

med dæksel

uden dæksel
DW

DW

DW + 700

[  ]= Nødvendig plads til installation

E D Z S V T Y1

Dimensioner 84 267 880 350 920 960 105

Målspecifika-
tioner

Vinduespaneler
(Bemærk: vinduerne 
reducerer U-værdien)
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Adgang til valg-
muligheder og 
automatisering

Fotoceller

Automatisk lukning

Magnetiske sløjfer

Luftsluse

Fjernbetjening

Slusefunktion

Træktov

Trafiklys

Trykknap

Reduceret åbning

Radar
LED-strip fuld længde 

(TBC)

Akustisk

Guardian 3D-laserscanner

assaabloyentrance.dk


