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Ledhejseport 
ASSA ABLOY OH1042P

Isætning af glas
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. 

Gangdørsoption
Gangdørens bredde er 900 mm, hvilket indfrier 
de nutidige markedsbehov. Gangdøren har et lavt 
dørtrin og er designet med en robust og bred 
aluminiumsprofil. Profilen giver uhindret passage og 
er forsynet med ribber, som reducerer risikoen for  
at glide.

Standardfarver
ASSA ABLOY OH1042P sektionsopdelt ledhejseport i 
stål fås lakeret udvendig i 11 præcoated farver. Farven 
på indersiden er RAL 9002, gråhvid. ASSA ABLOY 
OH1042P sektionsopdelt ledhejseport i aluminium 
fås lakeret udvendig i 3 præcoatede farver og 
aluminium på indersiden.

Næste generation af 
sektionsopdelte ledhejseporte 
Den moderne, robuste og fleksible nye ASSA ABLOY 
OH1042P fra ASSA ABLOY Entrance Systems er designet 
med henblik på at holde din virksomhed i bevægelse –  
til alle opgaver og i al slags vejr. Denne robuste og 
attraktive sektionsopdelte ledhejseport giver dig 
det største antal valgmuligheder til de lavest mulige 
driftsomkostninger. Denne højkvalitetsport er det 
perfekte valg til lagerbygninger, logistikcentre og alle 
slags forretningsbygninger.

Hver enkelt del af ASSA ABLOY OH1042P sektionsopdelt 
ledhejseport er bygget efter de højeste standarder. 
Kombinationen af forstærkede paneler, der holder 
til vindbelastning, og en klasse 3-certificering for 
vandtæthed, vindmodstand og luftgennemtrængelighed 
giver dig en port, der ser bedre ud og klarer sig længere.  
Små innovationer, der gør en stor forskel for de bygninger, 
de beskytter.  
 
Vælg mellem elleve udendørs standardfarver eller 
din egen fabriksmalede farve til både indersiden og 
ydersiden. ASSA ABLOY OH1042P sektionsopdelt 
ledhejseport, der fås i forskellige størrelser og med 
forskellige paneler, vinduesudformninger, låse,  
håndtag og gangdøre, er perfekt egnet til ethvert 
industrielt behov.

Tekniske data
Standardstørrelse op til (B x H)1 8000 x 6000 mm

Paneltykkelse 42 mm

Vinduer ekstra

Gangdør ekstra

Adgang og automatisering ekstra

Vindbelastning, EN 124242 klasse 3

U-værdi, EN 124283

Stål-port med paneler
Aluminiums-port med paneler

1,0 W/(m2K) 
1,1 W/(m2K)

Vandgennemtrængelighed, EN 124254 klasse 3

Luftgennemtrængelighed, EN 124264 klasse 3

1) Andre størrelser på forespørgsel  2) Uden gangdør.  
Højere vindbelastningsklassifikation på forespørgsel   
3) Portstørrelse 5000 x 5000 mm  4) Uden gangdør
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assaabloyentrance.dkASSA ABLOY som ord og logo er varemærker der tilhører ASSA ABLOY koncernen.

Specifikation af
dimensioner

Kædetræk manuel drift
Der fås to forskellige slags kædetræk, 
afhængigt af portens vægt. 

Alle manuelle 
ASSA ABLOY-porte 
kan opgraderes 
med maskinerier 
og automatisering.

Radar
FotocellerSlyngedetektor

Fjernbetjening

Træktov

Trykknap

Komplet lås med håndtag og cylinder til begge 
sider eller kun den ene side. Alle porte, der er 
forsynet med en elektrisk lås, kan låses/låses 
op ved hjælp af en afbryder eller via en PC. 
Låseindstilling kan overvåges.

Gangdør med lavt dørtrin
Den 900 mm brede gangdør har et lavt 
dørtrin og er designet med en robust og bred 
aluminiumsprofil kun 30 mm høj. 

Normal gangdør med et dørtrin 
i 180 mm højde
Denne gangdør er konstrueret med en 
standardsektion forneden og bundtætning. 
Vindforstærkning med skråstivere sikrer, at 
porten er robust og modstandsdygtig over 
for vindpåvirkning.

Paneler med vinduer med fuldt udsyn
Der kan fås flere forskellige 
vinduestyper, enkelte eller dobbelte 
i akryl (matterede eller tonede) eller 
hærdet glas

Vinduer
Der kan fås flere forskellige 
variationer af vinduer i forskellige 
materialer med tyverisikre rammer.

Korrosionsbeskyttelse
(zink-aluminium 
coating, 255 gr/m²)

Kan leveres med portblad 
af aluminium med 
forlænget levetid til 
krævende miljøer.

Polyester 
coating

Grunder Stål/alu-
plade

Polyurethan

Grunder

Standardfarver 
udvendigt  

Panel 
valgmuligheder

Valgmuligheder 
aktivering og 
automatisering

Indendørs Udendørs

Flammerød
RAL 3000

Safirblå
RAL 5003

Grøn
RAL 6005

Blå
RAL 5010

Blå
RAL 5010

Gul
RAL 1021

Hvid
RAL 9010

Hvid
RAL 9010

Andre
farver

Andre
farver

Kulsort
RAL 9005

Aluminiumsgrå
RAL 9007

Hvid aluminium
RAL 9006

Gråhvid
RAL 9002

Hvid aluminium
RAL 9006

Antracitgrå
RAL 7016

Grafitgrå
RAL 7024

Sortgrå
RAL 7021

Chokoladebrune
RAL 8017

På 
forespørg-

sel

På 
forespørg-

sel

Stål

Aluminium
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