Snabbgående takskjutport
ASSA ABLOY OH1042S

The global leader in
door opening solutions

ASSA ABLOY Entrance Systems

Utformad för att din verksamhet
ska ligga på topp
ASSA ABLOY OH1042S takskjutportar har utformats med
ett modifierat styrsystem och en förstärkt konstruktion
för att ge ökad hastighet och stärka din verksamhet.
Snabbheten förbättrar din arbetsmiljö, ökar säkerheten,
ger lägre energikostnader och mycket annat. ASSA ABLOY
OH1042S är utformad för att företagen ska ligga på topp.
Fördelarna med snabbhet
För verksamheter med portar som används ofta, fordon
med varierande höjd, problem med temperaturkontroll,
regebundna portkollisioner eller intresse av att reducera
buller och damm – betyder hastighet en ovärderlig fördel.
Med en driftshastighet på en meter per sekund sparar
ASSA ABLOY OH1042S inte bara tid men ger den också
tillbaka till dig.
Energi- och ekonomieffektiv
Snabbhet ger dig kontroll över inomhusklimatet med
en snabbare stängningstid. Den har effektiva tätningar
för vattentäthet, vindlast och lufttäthet. Mer reglering
av temperatur innebär mindre värmeförluster, mindre
bortslösad energi och lägre CO2-utsläpp.

Oroad kring säkerhet, komfort och bekvämlighet
När portens fotocellridå känner av ett hinder i
portöppningen, stoppas porten omedelbart, vilket
reducerar risken för olyckor och skador. Eftersom
porten är snabbare, är risken för kollisioner med
fordon och lastmaterial vid öppning mycket lägre.
Den snabba driftstiden motverkar drag och sänker
bullernivåer för att skapa en bättre och hälsosammare
arbetsmiljö för anställda.
En port som passar dina behov
Du kan anpassa ASSA ABLOY OH1042S. Konfigurera
skensystem, välj färgen på porten, och välj form,
antal och placering av fönster. Det finns bokstavligen
tusentals tillval så att du kan skräddarsy din port till
din unika verksamhet.

assaabloyentrance.se

Teknisk information
Standardstorlek upp till (B x H)1

5000 x 5000 mm

Paneltjocklek

42 mm

Fönster

tillval

Gångdörr

ej tillåten

Öppningshastighet

1,0 m/s

Vindlast, EN 12424

klass 3

2

Värmetransmission, EN 124283
Port med hela stålpaneler

1,0 W/(m2K)

Vattengenomsläpplighet, EN 124254

klass 3

Luftgenomsläpplighet, EN 124264

klass 3

1) Andra storlekar på begäran 2) Högre vindlastklassificeringar
på begäran 3) Portstorlek 5000 x 5000 mm

Dimensionella
specifikationer

SL

HL

VL

Möjliga paneler

Tillval
åtkomst och
automatik
Tryckknapp
Dragkontakt
Fjärrkontroll
Magnetslingor

Fotoceller

Radar

När portens fotocellridå känner av ett hinder i
portöppningen, stoppas porten omedelbart vilket
reducerar risken för olyckor och skador.

Tillgängliga
standardfärger
för utsidan

Stål

Utsida

Komplett lås inklusive handtag och låscylinder för båda sidor eller endast
för insida.

Gul
RAL 1021

Grön
RAL 6005

Gråvit
RAL 9002

Vit aluminium
RAL 9006

Röd
RAL 3002

Antracitgrå
RAL 7016

Svart
RAL 9005

Aluminiumgrå
RAL 9007

Blå
RAL 5010

Q2.0-2017

Inomhus

Vit
RAL 9010

På
begäran

Annat
färger

Chokladbrun
RAL 8017

ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Albany och Megadoor, som ord och logotyper, är exempel på varumärken som ägs av
ASSA ABLOY Entrance Systems eller företag inom ASSA ABLOY Group.
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Fönster
Flera varianter av fönster ﬁnns tillgängliga i olika material
med inbrottssäkra ramar.

Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande.

Du kan skräddarsy
OH1042S
Konfigurera skensystem, välj
färgen på porten, och välj
form, antal och placering
av fönster. Det finns
bokstavligen tusentals tillval
så att du kan skräddarsy
din port till din unika
verksamhet.

assaabloyentrance.se

