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Novoferm er en del af Sanwa Gruppen, der blev grundlagt 
i 1956. Sanwa er verdens største producent af porte- og 
dørsystemer med en årlig omsætning på mere end 15 
mia. fordelt på over 60 lande og mere end 8.700 med-
arbejdere. Sanwa leverer alt indenfor: Industriporte, 
brandporte og døre, garageporte, rulleporte og automatik. 
Vores produkter anvendes verden over i industrielle, 
kommercielle og private sammenhænge.

I mere end 30 år har Novoferm specialiseret sig i mange 
former for adgangssystemer til industrielle, kommercielle 
og private bygninger. 

Valget mellem forskellige designs, udførelse, betjening 
og installation sikrer vores kunder den rigtige løsning 
hver gang. Vi tager hånd om hele processen fra teknisk 
rådgivning til færdigudviklet løsning, produktion, opstilling 
og support på stedet. Alle aspekter af projektet inklusiv 
overholdelse af alle relevante standarder og lovgivning 
holdes skarpt i fokus, hvilket sparer vores kunder for en 
hel del arbejde.
Ud over industriporte, klimaregulerende porte og porte 
til brandbeskyttelse har Novoferm et komplet program 
inden for læsseteknik. Vores moderne læsseramper og 
sluser garanterer en effektiv og trækfri afvikling af læsse 
og aflæsse proceduren.

Novoferm International
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I 2009 underskrev Novoferm “Green Solutions” pagten. 
Indholdet er en samling af specifikke forholdsregler til 
reduktion af CO2 udledning under produktion, distribution, 
installation og vedligeholdelse af industrielle porte og 
døre.

Fokus på miljøet

Sikkerhed
Alle automatiske porte skal overholde den Europæiske 
standard EN 13241-1. Novoferm udvikler og producerer nye 
produkter i stram overensstemmelse med denne standard. 
Det betyder en sikker betjening under installation, daglig 
brug og vedligeholdelse.
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Alle Novoferms industriporte og serviceydelser er 
hovedsagelig en konsekvens af brugernes behov og 
ønsker. Det er resultatet af mange års samarbejde 
og kontakt til praktisk talt alle industrigrene i Europa. 
For industriporte gælder at valg af mærke, type 
og design er afgørende. Det rigtige produkt kan 
optimere logistikprocessen og reducere omkostninger. 
Ledhejseporten er den mest almindelige løsning, når det 
gælder om at lukke en industri-bygning. Ledhejseporten 
har et tiltalende udseende, en robust lukkemekanisme, 
fremragende isoleringsværdi og ikke at forglemme en 
brugervenlig betjening til enhver industri eller kommerciel 
bygning.
 
Industripark
I dag kan man som besøgende i nyere industriområder 
blive lidt overrasket over det anderledes elegante design 
af bygninger. (Områderne har skiftet karakter og er blevet 
til industriparker i stedet for tidligere tiders lidt grå og 
kedelige industrikvarterer). Udseendet på kommercielle 
bygninger er ikke kun bestemt af funktionalitet og 
effektivitet. Specielt design og eksklusive materialer 

er taget i anvendelse og er gået hen og blevet normen 
i stedet for undtagelsen. Lokale myndigheder udsteder 
stadig oftere retningslinier for udseendet på bygninger i 
disse industriparker fordi de ofte grænser op til beboede 
områder. Novoferms nyudviklede linje af ledhejseporte 
passer perfekt i den nye trend. De giver en moderne 
arkitekt alle muligheder for at beskrive individuelle og 
specielle løsninger, når det handler om udseendet på de 
kommercielle bygninger.

Andre kommercielle muligheder
Novoferm ledhejseporte er ofte anvendt i andre 
professionelle sammenhænge. Du finder vores porte i 
brandstationer, udstillingslokaler, garagebygninger, værk-
steder, landbrugshaller og distributionscentre. Novoferm 
tilbyder et enormt udvalg og muligheder, når det gælder 
kombinationer af farver, sektionstyper og fyldninger.
At vælge den optimale port, afhænger af brugen og 
funktionen af rummet bag porten. Skal porten være fuldt 
isoleret, eller udelukkende bestå af vinduer? Novoferm 
har den optimale løsning i sortimentet.

Udvikling rettet 
mod efterspørgsel



Overflader

Thermo ledhejseporten
- Når energi er det afgørende
Thermo ledhejseporten er opbygget i tykke 45 mm. stål sandwich paneler. 
Panelerne er uden kuldebro og yder en fremragende termisk isolation. Thermo 
ledhejseporten er derfor en god løsning til opvarmede lagerbygninger. Panelerne 
kan udstyres med forskellige typer vinduer eller kobineres med Novolux vindues- 
paneler. En integreret dør er også en mulighed.

I korte træk
• Isoleringskoefficient k = 1.14 W/m2K (for en 4000 x 4000 mm port)
• Støjdæmpning R = 24 dB
• Panelhøjder på 625 og 500 mm med vandrette spor for hver 125 mm, 
 leveret i glat eller stucco overflade
• Kerne i polyurethan skum, uden CFC
• Udvendig side af 0.4 mm tyk stålplade behandlet med Galfan® ZA185
• Tætningslister mellem hvert panel udført i UV- og vejr resistent EPDM 
 gummi
• Udvendig side med 25 μ polyester lakering i RAL 9002 som standard
• Indvendig side med 10 μ polyester lakering in RAL 9002 som standard.

Oval vindue

Kantet vindue

Rund vindue
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Novolux ledhejseporten
- Når lysindfald er afgørende
Novolux ledhejseporten er en rammekonstruktion opbyget af helt ny-designede 
aluminium profiler. Panelet er stærkere end nogensinde, og færre sprosser sikrer 
et maksimalt lysindfald. Et stort udvalg i rammefyldninger står til rådighed inklusiv 
ventilationsriste, der kan tillukkes. Novolux panelet kan kombineres med Thermo 
panelet uden problemer. 

I korte træk
• Klasse 6 “fremragende” modstand over for luft gennemtrængning
• “Fremragede” modstand over for vand klasse 3
• Isoleringskoefficient k = 2,1 W/m2K (for en 25 mm SAN ISO fyldning)
• Støj reduktion R = 19 dB
• Maksimal bredde eller højde er 8000 mm*.
• 45mm. paneltykkelse som kan leveres i højder mellem 360 til 730 mm.
• Tætningslister mellem hvert panel udført i UV- og vejr resistent 
 EPDM gummi.
• Standard i eloxeret version eller RAL 9002.

* Med integreret dør indtil bredde 6000 mm.

www.novoferm.dk



Detaljerne bestemmer kvaliteten

Bundtætning

Bundtætningenmuliggør en 
perfekt tilpasning til gulvet og 
tjener også som kantsikring på 
elektrisk drevne porte. 

Integreret dør - enkelt 
beslag

Sidehængsler der bruges 
sammen med skinnerne på 
porte indtil bredden 5000 mm. 
Skinner med kuglelejrede hjul 
og nylon bane for at sikre en 
støjsvag betjening.

Dobbelt beslag

Dobbelt sidehængsler og hjul 
med lang aksel indsættes på 
porte med en bredde over 5000 
mm for at øge bæreevnen og 
give porten den nødvendige 
stabilitet.

Hængsler på 
integreret dør

Disse smukt designede alumini-
ums hængsler, gør at den inte-
grede dør åbner og lukker uden 
problemer.

Ekstra aflåsning

Muligheden for at inkludere eks-
tra låse er til stede, hvis sikker-
heden er meget vigtig. 

Dør lås 

Forskellige låse kan indsættes i 
den integrede dør varierende fra 
en standard lås med Euro cylin-
der til anti panik lås med special 
greb.
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Indbrudshæmmende 
beslag

Vinduer kan, hvis det ønskes, 
sikres mod indbrud med ind-
vendigt monteret gitter. 

Anti-lift lås

Denne anti-lift lås kan leveres til 
manuelt betjente porte i kombi-
nation med en wirebruds sikring. 
Låsen betjenes let ved at træde 
med foden. Hvorefter låsen slip-
per sit greb i porten. 

Udvendig aflåsning

Hvis en manuelt betjent port er 
den eneste adgang, kan der in-
tegreres en udvendig aflåsning.

Integreret dør med 
sikkerhedskontakt

På elektrisk betjente porte er 
en eventuel integreret dør sikret 
mod åbning, når porten er i 
bevægelse. Skulle det ske, at  
døren ikke er rigtigt lukket, vil 
strømforsyningen straks blive 
afbrudt.

Vind-forstærkninger

Forstærkninger monteres for at 
begrænse panelernes bøjning. 
Indsættelse af forstærkninger 
bestemmes af vindtryk, portens 
dimension, skinnesystem eller 
farve.

Ventilation

Ledhejseportene kan udstyres 
med ventilationsriste i forskelligt 
design inkluderet den aflåse-
lige type (udluftnings areal 210 
cm2).



Afhængigt af brugen af en bygning - kan behovet for 
dagslys have indflydelse på designet af en port. Normalt 
vil der være behov for så meget dagslys som muligt i 
værksteder, udstillingsrum og brandstationer. Firmaer 
med bygning tæt ved trafikerede veje er ofte tilbøjelige til 
at vælge lukkede paneler uden vinduer. Hvis ønsket om 
dagslys ledsages af kravet om isolering leveres vinduerne 
i en tolags termorude version.

Kombinationer 
Det er muligt at kombinere lukkede paneler og Novolux 
paneler på et utal af måder. 

Arkitektonisk fantasi 
Med disse kombinationer kan enhver lade fantasien 
løbe frit og selv sammenstille en panelkombination, der 
tilfredsstiller kreativitet og stil. Hvis løsningen er teknisk 
mulig kan vi lave den.

Lys
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Novolux panelet kan indeholde en række forskellige 
fyldninger med tykkelse varierende fra kun et par 
millimeter op til 25 mm. Det behøver ikke være 
lukkede fyldninger. Åbne fyldninger som perfo-
rerede aluminium plader eller stræk metal finder 
ofte anvendelse i parkeringshuse, når der ønskes 
ventilation i bygningen.

Fyldninger
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Konstruktion
Grundkonstruktionen i Novolux  sektionen er ram-
mer af aluminium. Novolux er en helt ny strømlinet og 
meget stærk konstruktion, hvor Novoferm tilbyder en 
række af forskellige fyldninger.

Vi kan levere Novolux sektionerne helt uden fyldninger 
eller tilbyde sektionen med fyldninger efter kundens 
eget design. Det kunne for eksempel være fyldninger i 
hårde træplader eller røgfarvet akryl.

SAN Polykarbonat 3 mm
Enkelt lag.

SAN ISO - 25 mm
Dobbelt lag SAN akryl, fyldt med gas
K-værdi: 1,5W/m2K.

SAN Thermo - 25 mm
Transparent dobbelt lag i klar,
pearl eller opal.

SAN Thermo Optic - 25 mm
Transparent dobbelt lag i optisk
klar akryl.

PC Protect - 25 mm
Dobbelt lag polykarbonat.

PMMA - 25 mm
Dobbelt lag akryl i klar, blå, brun 
eller grøn tone.

Hærdet glas - 4 mm
Klar, brun, blå, grøn eller
arctic blå tone. 

Perforeret aluminium plade.
Tykkelse 3 mm, huller Ø 6 mm
med afstand 15 mm
Til ventilation.

Strækmetal i rustfri stål.
Tykkelse 3 mm
Til ventilation.

ISO aluminium fyldning - 25 mm
Stucco eller glat opskummet.



Farve
Farvede porte er et godt virkemiddel, der kan være med til at understrege 
virksomhedens ansigt udadtil. Vælg mellem 8 standardfarver eller ca. 200 
RAL farver til din nye Novoferm hejseport.

Farve efter ønske
Novolux sektionerne er som standard leveret som eloxerede eller malet i 
RAL 9002. Det er muligt at male sektionerne i andre RAL farver efter ønske. 
Ligeledes kan de udvendige dørlister på porte med dør males i portens farve, 
hvorimod de indvendige aluminium glaslister ikke kan males.

Tip!
Undgå meget mørke farver på porte der er udsat for stærk påvirkning fra 
solen. Mørke farver absorberer varme, og sektionerne på brede porte kan 
udvise en kraftig udbøjning som følge af de store temperaturforskelle indven-
dig og udvendig. Kontakt eventuelt vores tekniske rådgivning for yderligere 
information.
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Fleksible muligheder
Når valget af den rigtige port med de ønskede funktioner 
er foretaget, er det selvfølgelig vigtigt, at porten også 
kan monteres. Plads til rådighed ved indbygnig er ofte 
begrænset af rørføringer, kabelbakker, elinstallationer eller 
kranbaner, som gør montage vanskelig. Dog har Novoferm 
en løsning på næsten enhver tænkelig situation.

Det rigtige valg af skinnesystem
Den plads der er til rådighed for montage af en hejseport 
kan være begrænset af f.eks. begrænset overhøjde eller 
manglende dybde i bygningen som følge af installationer 
eller lignende. Novoferm tilbyder en lang række  

muligheder for en tilpasning af skinnesystemet, der sikrer 
den optimal løsning i enhver situation.

En løsning, der anvendes mere og mere, er montage 
af portens fjedersystem på konsol umiddelbart over 
portåbningen på højt førte skinnesystemer. Det giver store 
fordele ved montagen og ikke mindst ved den efterfølgende 
service, da det som oftest ikke vil være nødvendigt at 
rekvirere lift til arbejdet.
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Dør med lav trinhøjde
Indtil for nylig var en dør i porten kun anvendelig til 
persontrafik. Sækkevogne og palleløftere kunne ikke 
passere det høje dørtrin. Det er nu en mulighed med det 
nye lave dørtrin, og porten kan holdes lukket til gavn for 
varmeforbruget. Det er ikke længere nødvendigt med en 
ekstra dør ved siden af porten for at kunne klare de mindre 
transportopgaver i det daglige. 

Stærk og bred
Dørtrinet er kun 28 mm højt og kan modstå de hårde • 
hjul på en palleløfter. Trinet er så stærkt, at det let kan 
bære en voksen person selv om porten ikke hviler mod 
gulvet.
Døren har nu fået en bredere åbning så passage • 
med gods kan ske let og uhindret på palleløfter eller 
sækkevogn.
Døren er som standard udstyret med en mekanisk • 
dørlukker, der sikrer, at døren lukkes efter 
gennemgang.

Features
Selvlukkende med dørlukker• 
Kun 28 mm højt trin• 
Ikke det laveste, men det stærkeste• 
Aluminium profil• 
Effektiv tætning mod gulv• 
Bred dør-åbning på op til 1050 mm• 
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Trin profilen på en elektrisk drevet hejseport er i 
hele portens bredde og er udstyret med et specielt 
fotocelle arrangement som standard.

Features
Aluminium karm• 
Dørlukker som standard • 
Alu-greb, låsekasse og Euro cylinder.• 

Ekstraudstyr
Anti panik lås og greb• 
Ventilations-rist• 
Fast overstykke.• 

Design i mindste detalje
Det lave trin har nøjagtig samme højde som • 
tætningen på en port uden dør. Derfor vil der 
altid sektionernes profilering på 2 eller flere 
porte ved siden af hinanden altid flugte.

I lukket position er døren helt beskyttet af den • 
kraftige bundprofil. Og man undgår uheldige 
påkørsler af døren.

Dør ved siden af porten
Det er ikke muligt at fremstille porten med dør, når bredden 
er mere end 6000 mm. I så fald kan det være nødvendigt at 
vælge den fritstående dør som løsning ved siden af porten. 
Døren kan i design tilpasses porten, så sektionerne på port 
og dør flugter.

En anden løsning kunne være at fremstille et fast felt med en 
indbygget dør ved siden af porten.
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Novoferm går videre
At udvikling og produktion sker i henhold til relevante 
sikkerheds standarder gør det selvfølgelig porten mere sikker 
i brug, men det forebygger ikke indbrud eller muligheden 
for uventede driftsstop. En arbejdsproces, der pludselig må 
afbrydes, skaber ofte store gener og en masse ulejlighed.
Novoferm kan derfor tilbyde en række ekstra muligheder, 
der relaterer sig til disse problemer. Indbrudshæmmende 
foranstaltninger, åbningssikring på eldrevne porte, 
sikring af dør i port og sikring af fri åbning er nogle af 
Novoferms standardmuligheder. I overensstemmelse med 
sikkerhedsregulativet.

Sikkerhed
Sikkerhed og sikring er altid i fokus. Ikke kun beskadigelse 
af personer og gods skal reduceres til et minimum, men 
også indbrud og driftsstop skal forebygges. De Europæiske 
sikkerhedsstandarder giver en grundlæggende tryghed, 
men opfylder ikke altid alle de krav, man kan forestille sig i 
enhver situation.

Den Europæiske sikkerheds standard
I overensstemmelse med EN 13241-1 standarden, skal 
industriporte overholde en række sikkerhedsforskrifter. 
Disse tager udgangspunkt i, at personer og gods ikke skal 
lide overlast, når porten er i brug. Faren for at komme i 
klemme skal reduceres til et minimum, og en port må ikke 
pludselig kunne lukke som følge af en sprunget wire, fjeder 
eller som følge af fejlfunktion på motor eller styring.

Novoferm udvikler og producerer porte i stram 
overensstemmelse med disse standarder. Det er vel 
nærmest overflødigt at nævne, at vi kan fremvise relevante 
test resultater og certifikater.

Fjederbrudssikring

Hvis en fjeder eller 
fjederlås springer vil 
fjederbrudssikringen 
fastlåse porten i den 
øjeblikkelige stilling.

Fald sikring

Hvis en af de stål-
wirer, som porten er 
ophængt i, pludse-
lig bliver slap eller 
springer, vil sikker-
hedsmekanismen 
forhindre, at porten 
kører yderligere ned.

Beskyttelse mod 
utilsigtet indgriben
Overgangen mellem 
sektionerne er på 
alle Novoferm porte 
udformet, så det er 
umuligt at få fingrene 
i klemme.

Beskyttelse imod 
klemte fingre.
Overgangen mellem 
sektionerne er på 
alle Novoferm porte 
udformet, så det er 
umuligt at få fingrene 
i klemme.
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Løftesikring

En port kan sikres 
mod indbrud på ad-
skillige måder. Løf-
tesikringen leverer 
Novoferm som stan-
dard på alle elektrisk 
drevne hejseporte.

Sikring af portåbning-
en (kantsikring)
Hvis noget eller 
nogen befinder sig 
i portåbningen, når 
porten er på vej ned, 
vil den ved berøring 
stoppe øjeblikkeligt. 
Derefter vil den *åbne 
helt eller delvist. Når 
forhindringen fjernes 
vil porten vende 
tilbage til normal 
kørsel.

*Afhængigt af den 
valgte indstilling.

Sikring af dør i port.

På elektrisk drevne 
porte med integreret 
dør sørger en 
magnetkontakt for, 
at porten ikke kan 
køre hverken op eller 
ned, når døren ikke 
er lukket korrekt.

Sikring af portåbnin-
gen (fotoceller)
Ved at montere fo-
toceller i åbningen 
opnås yderligere sik-
kerhed og porten vil 
ikke kunne køre ned 
før fotocellerne igen 
har frit syn.



Dødmandsstyring
Den simpleste måde at styre en port på 
kaldes ofte dødmandsstyring. Døren 
kører automatisk op ved et tryk på OP 
knappen. Derimod skal NED knappen 
holdes konstant inde for at porten vil 
køre ned. Så snart fingeren fjernes fra 
NED knappen stopper porten.

Impuls styring
Porten åbner automatisk efter et kort 
tryk på OP knappen og lukker automa-
tisk når NED knappen gives et kort 
tryk. 

Auto luk på tid
Automatisk lukning efter en for-ud ind-
stillet forsinkelse kan kun forekomme 
med maksimal sikkerhed. Det vil sige 
kantsikring og fotoceller i lysningsåb-
ningen.

Udvidelses muligheder
Fjernbetjening (op til 99 kanaler).• 
Trafikregulering med lyskurv.• 
Interlock funktion med en eller     • 
flere porte i f.eks. sluse.
Eksterne styre-elementer som • 
radar, nøglekontakt, induktions 
sløjfe, m.fl.

Montage metoder
I princippet er der to måder at montere 
en motor på.
Direkte på akslen eller indirekte 
med kædeovergang.

Motor og Styring

Kantsikring
Portens nederste kant er sikret med 
en selvtestende bundliste, ufølsom 
for fugt og mekanisk påvirkning. 
Sikringen anvendes i forbindelse med 
impulsstyring. Installationen er uhyre 
simpel. 



23

www.novoferm.dk

i-Vision T100
Standard styringen til el-drevne 
hejseporte.

Indstillet til konstant energi-• 
besparelse
Standard med “halv åb-• 
ning” på betjeningspanel
To potentialfri kontakter• 
Standard med CEE  stik og • 
1 m kabel
Styreboks beskyttet til • 
IP54*
Kan leveres som 240 V eller • 
400 V model
Ergonomisk design.• 

*Ved tilslutning direkte til strøm-
kilde IP65 

i-Vision HAD
Styring til port i kombination med 
læsserampe med klaplæbe

Indstilling for energibe-• 
sparelse
Integreret portstyring• 
Integreret rampestyring• 
“Auto Return” funktion• 
“Auto Dock” funktion• 
Belyste kontrolknapper• 
Interlock begge veje mellem • 
port og rampe.
Styreboks beskyttet til IP65• 
Aflåselig hovedafbryder• 
Ergonomisk design.• 

i-Vision TAD
Styring til port i kombination 
med læsserampe med hydrau-
lisk udskud.

Indstilling for energibes-• 
parelse.
Integreret portstyring• 
Integreret rampestyring• 
“Auto Return” funktion• 
“Auto Dock” funktion• 
Belyste kontrolknapper• 
Interlock begge veje mellem • 
port og rampe
Styreboks beskyttet til IP65• 
Aflåselig hovedafbryder• 
Ergonomisk design.• 

ISO High-speed
ISO-High-speed er en speciel variant af hejseporten 
der er udstyret med motor, men er uden vægtudlign-
ing fra fjedre. Porten har følgende features:

Energibesparende på grund af den korte åbning-• 
stid
Motor med frekvenskontrol• 
Vægtudligning er ikke nødvendig• 
Motorsystemet monteres på en konsol lige over • 
portåbningen.
Let adgang til motor ved service.• 

På grund af portens høje hastighed er det ikke
nødvendigt at kombinere med en traditionel  
hurtigporte. Og ISO-High-speed tåler et stort antal
åbninger pr. dag.
Her er virkelig penge at spare! 23



Manuel
Hejseporte kan be-
tjenes manuelt op til 
en vis størrelse enten 
med et træktov eller et 
kædetræk med eller 
uden reduktion.

Kædetræk 
Kædetrækket kan an-
vendes til meget store 
porte.

Trykknap betjening
Trykknappen anvend-
es hovedsagelig, når 
der er tale om person-
trafik. 
I situationer, hvor ikke 
begge hænder er fri, 
vil et paddehattetryk 
være velegnet.

Trækkontakt
Trækkontakten an-
vendes ofte hvor der 
er trafik med gaffel-
trucks. Føreren kan 
således række ud og 
aktivere porten uden 
at forlade førerkabi-
nen.

Håndsender
Kun køretøjer eller per-
soner med en hånd-
sender kan åbne og 
lukke porten. Hånd-
senderen fås med 2 
eller flere kanaler.

Fotocelle
Anvendes normalt til 
overvågning af portåb-
ningen. Så længe foto-
cellens stråle er brudt, 
vil porten ikke kunne 
køre ned. Anlæggene 
fås både som reflektor 
model og med sender 
og modtager.

Radar
Standard radaren rea-
gerer kun på bevæ-
gelse i synsfeltet (op-
erativt). Der kan også 
leveres en type, der 
ved infrarød påvirk-
ning kan erkende sta-
tionære objekter (sik-
kerhed).

Induktionssløjfe
En induktionssløjfe 
skaber et magnetisk 
felt. En genstand af 
metal i dette felt vil 
blive registreret. Og 
derfor er systemet 
velegnet til at aktivere 
en port eller som 
ekstra sikkerhed ved 
intensiv truck-kørsel.

Betjening
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Tilbehør

Paddetryk Håndsender 
2-kanal

Trækkontakt 
med reb

OP-STOP-NED 
taster

Håndsender 
4-kanal

Nøgle kontakt

OP-STOP-NED 
med nøgleafbryder

Radiomodtager 
modul

Induktions 
detektor

Blinklygte Refeleksions- 
fotocelle

Lyskurv 
rød/grøn

25
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Novo Speed Alu
Novo Speed Alu er isoleret, indbrudshæmmende og - i 
modsætning til almindelige kommercielle porte - utrolig 
hurtig. En kombination med en hurtigport er ikke længere 
nødvendig. Der kræves kun en port til at opfylde behovene 
ved effektiv logistik med et minimum af varmetab og uden 
unødige stop i arbejdsprocesser. 

Modstandsdygtig over for vind på indtil 8 Beaufort• 
Styring med frekvensomformer er standard.• 
Afbalanceret portblad med opspændingssystem.• 
Hængslede karme for let inspektion. • 
Åbningshastighed op til 2 meter pr. sekund.• 
Reduceret støjniveau sammenlignet med en almindelig • 
hejseport ved tilsvarende hastighed.

Novo Speed Alu A 
Novo Speed Alu A har en åbningshastighed på 1 meter 
pr. sekund, og den kan installeres såvel indvendigt som 
udvendigt på bygningen. Uden vægtudligning af portbladet 
kan karme og motor gøres lettere. Resultatet er mindre krav 
når det gælder sideplads og overhøjde i sammenligning 
med Novo Speed Alu. Det gør ikke porten mindre anvendelig 
eller holdbar, men det gør den væsentlig billigere. 

Nogle få features:

Udseendet er identisk med Novo Speed Alu.• 

Modstandsdygtig over for vind op til 8 Beaufort.• 

Styring med frekvensomformer er standard.• 

U-formede sidekarme.• 

Aluminium rulleporte
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Thermorix TH80/TH100
Fleksible isolerede aluminium rulleporte til 
universal indsats i industri, landbrug og andre 
kommercielle bygninger.

Dobbelt-vægget aluminium fyldt med PUR • 

skum.

Panelernes specielle udformning minimerer • 

pladskravet på en fyldt valse.

Panel højder på hhv. 80/100 mm.• 

Panelernes tykkelse er hhv. 20/23 mm.• 

Kan leveres med vinduespaneler.• 

Karme i galvaniseret stål.• 

Modstandsdygtige plasttætninger hele • 

vejen rundt.

Vedligeholdelsesfri 400V motor.• 

Integreret bremse og faldsikring.• 

OP-STOP-NED med dødmandsstyring • 

standard.

29
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Andre Novoferm produkter

Klima produkter mod træk
Hurtigporte• 
Rulleporte• 
Pendeldøre• 
Bændelgardiner• 

Læsseteknik
Ramper• 
Sluser• 
Tætninger• 
Læssehuse• 
Luftsluser• 

Mod brand
Branddøre• 
Brand-rulleporte• 
Brand-skydeporte • 



Novoferm Danmark ApS
Fynsgade 1, 6520 Toftlund

Tlf: 7027 7383 - Fax: 7383 3009
mail@novoferm.dk - www.novoferm.dk

Én producent, én leverandør
Novoferm leverer et fuldt sortiment inden for industrielle løsninger. Hvad enten det 
drejer sig om traditionel aflukning, brandbeskyttelse, klimaregulering eller logistik. 
Et Novoferm kvalitetsprodukt passer i enhver åbning på et moderne industribyggeri. 
At gøre forretning med én partner har følgende fordele:

Kun én kontakt når det gælder produkt, installation, service og reservedele• 
Produkterne er produceret til at passe sammen• 
Vi kender rækkefølgen. Og du får dine leverancer i den rigtige orden• 
Vi har eksperter på alle produkter og områder.• 

Novoferm, overalt i Europa - altid i nærheden.
Novoferm Gruppen er en ledende virksomhed inden for industriporte, døre og automatik. 
Vi tilbyder et stort udvalg til private og professionelle. Alle vores produkter er designet 
og produceret efter højeste kvalitetsstandarder og den nyeste viden inden for vores felt. 
Vi garanterer den bedst mulige funktionalitet og mest moderne design. 
Vi producerer flere steder i Europa, og et vidt forgrenet netværk af forhandlere sikrer, 
at du altid kan få lokal assistance.

www.novoferm.com 
www.novospeedsolutions.com

www.novoferm.dk


