Direkte drevet ledhejseport
ASSA ABLOY OH1042DD

Skabt til travle virksomheder
Hold din virksomhed godt kørende med den nye
ASSA ABLOY OH1042DD – vores innovative direkte drevne
ledhejseport, der er udviklet til at kunne klare alle opgaver i
al slags vejr. ASSA ABLOY OH1042DD er moderne, robust og
fleksibel, fremstillet af stål- eller aluminiumspaneler og byder
på fremragende termisk isolering kombineret med det højeste
antal valgmuligheder til den lavest mulige driftsomkostning.
Takket være sine højtydende præstationer er porten det perfekte valg til lagerbygninger, logistikcentre og andre kommercielle anlæg, hvor tingene går stærkt. Aluminiumspanelerne er
det optimale valg til fugtige miljøer såsom bilvaskehaller.
Samtlige dele af ASSA ABLOY OH1042DD er konstrueret ud fra
de højest mulige standarder. Kombinationen af forstærkede
paneler, der kan modstå vind, og klassificeringen i klasse 3
for vandtæthed, vindbelastning og luftgennemtrængelighed
er ensbetydende med en port, der ser bedre ud og holder
længere. Tilsammen gør disse nyskabelser en betydelig forskel
for de bygninger, porten beskytter.
ASSA ABLOY OH1042DD fungerer på samme måde som
andre, mere sædvanlige porte. Ikke desto mindre er det
normale fjederbaserede system blevet erstattet af en
stærkere, mere hensigtsmæssig motor og et tilsvarende
styresystem. Dette styrker pålideligheden i forbindelse med
åbning og lukning, samtidig med at det reducerer behovet
for vedligeholdelse og risikoen for slitage og egentlige
nedbrud. Fordelen for dig er, at dine forretninger aldrig bliver
tvunget til at stå stille.
Vinduer
De forskellige vinduesmuligheder varierer fra paneler
med fuldt udsyn til individuelle vinduer med en
rektangulær eller oval form. Vinduerne leveres i akryl
eller hærdet glas.
Farver
Ledhejseporten ASSA ABLOY OH1042DD i stål fås
i 14 standardfarver udvendigt, eller du kan vælge
fabrikslakering i en selvvalgt farve både ind- og
udvendigt. Standardfarven indvendigt er RAL 9002
(gråhvid). ASSA ABLOY OH1042DD i aluminium fås i
3 standardfarver udvendigt og med blank aluminium
indvendigt.
En port, der passer til jeres behov
ASSA ABLOY OH1042DD kan tilpasses efter jeres
ønsker. I kan konfigurere størrelse, paneler, låse,
håndtag, gangdøre, skinnesystemer, portfarver
samt vinduernes facon, antal og placering. Der er
bogstavelig 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

4050 x 4250 mm

Paneltykkelse

42 mm

Vinduer

tilvalg

Gangdør

tilvalg

Åbnehastighed
Vindbelastning, EN 12424

0,17 m/s
2

klasse 3

U-værdi, EN 124283
Fuldpanelport i stål

1,1 W/(m2K)

Vandgennemtrængelighed, EN 12425

klasse 3

Luftgennemtrængelighed, EN 12426

klasse 3

1) Andre størrelser på bestilling 2) Højere vindbelastningsklassifikation på bestilling 3) Portstørrelse 4050 x 4250 mm

Specifikation af
dimensioner

SL

HL

VL

Valgmuligheder
mht. paneler

Tilvalg
adgang og
automatisering
Trykknap
Træktov
Fjernbetjening
Magnetslynger

Fotoceller

Radar

Komplet lås med håndtag og cylinder til begge sider eller kun indvendigt.
Indendørs

Tilgængelige
udvendige
standardfarver

Stål

Aluminium

Udendørs

Colza-gul
RAL 1021

Ensianblå
RAL 5010

Sortgrå
RAL 7021

Gråhvid
RAL 9002

Aluminiumsgrå
RAL 9007

Flammerød
RAL 3000

Mosgrøn
RAL 6005

Grafitgrå
RAL 7024

Kulsort
RAL 9005

Ren hvid
RAL 9010

Safirblå
RAL 5003

Antracitgrå
RAL 7016

Chokoladebrun
RAL 8017

Hvid aluminium
RAL 9006

Ensianblå
RAL 5010

Ren hvid
RAL 9010

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

Tekniske data er med forbehold for ændringer uden varsel.

Du kan tilpasse
OH1042DD
Konfigurer skinnesystem,
vælg farven på porten, og
vælg vinduernes facon,
antal og placering. Der er
bogstavelig talt tusindvis
af muligheder, så I kan
skræddersy jeres port til
jeres unikke driftsmiljø.

