Ledhejseport
ASSA ABLOY OH1042FG

The global leader in
door opening solutions

ASSA ABLOY Entrance Systems

Sektionsopdelt ledhejseport med
vinduer i fuld bredde for
maksimalt udsyn
ASSA ABLOY OH1042FG sektionsopdelt ledhejseport er
en port med vinduer i fuld bredde, som er designet til at
blive anvendt steder, hvor der er behov for lys og for at se
eller blive set.
Aluminiumsrammer på op til 3300 mm er forsynet med
kun én enkelt rude af hærdet enkelt- eller dobbeltglas.
I større porte på op til 5500 mm anvendes kun to ruder
i hærdet glas. Det sikrer maksimalt lysindfald samt indkig
og udsyn.
Showrooms, hvor maksimal synlighed er vigtig, har især
gavn af denne designfunktion. ASSA ABLOY OH1042FG
har elegante paneler, som sammen med det store
lysindfald giver en flot præsentation. Alt i alt et avanceret
design, der passer perfekt til moderne bygninger og
showrooms.

Standardfarver
Standardfarven på indersiden og ydersiden af ASSA
ABLOY OH1042FG sektionsopdelt ledhejseport er
anodiseret aluminium. Desuden fås den speciallakeret
i alle RAL- farver.

Tekniske data
Standardstørrelse op til (B x H)1

5500 x 4250 mm

Rammetykkelse

44 mm

Vinduer
B ≤ 3300 mm
B > 3300 mm

1 rude
2 ruder

Gangdør

ikke tilgængelig

Aktivering og automatisering

ekstra

Vindbelastning, EN 124242
Klasse 3
Klasse 2

B ≤ 3300
B > 3300

U-værdi, EN 12428

6 W/m2K

Vandgennemtrængelighed, EN 12425

klasse 3

Luftgennemtrængelighed, EN 12426

klasse 3

1) Andre størrelser på forespørgsel 2) Højere vindbelastningsklassifikation på forespørgsel

assaabloyentrance.dk

Specifikation af
dimensioner
LL

HL

Korrosionsbestandig
aluminiumsramme.

HHL

SL

Paneloptioner

VL

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

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

Trykknap
Træktov
Fjernbetjening
Slyngedetektor

Fotoceller

Radar

Indendørs

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

Udendørs

Aluminium

På
forespørgsel

Andre
farver
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Valgmuligheder
aktivering og
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Tekniske data er med forbehold for ændringer uden varsel.

Vinduer
I hærdet enkelt- eller dobbeltglas.
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