Pendelporter og stripsforheng
Transparente løsninger til alle portåpninger

PTF

Pendelporter – fleksibel portløsning

Den fleksible portløsningen
Hörmann Flex-pendelporter produseres for bygninger med normal trafikk
med gaffeltrucker.
Pendelportene leveres komplett forhåndsmontert, slik at monteringen er enkel.
Størrelse på åpningen
Porten bør være dobbelt så bred og 500 mm høyere enn gjenstandene
som blir transportert.
Tilleggsutstyr
• Portblad med ekstremt slitesterkt fiberinnlegg
• Portblad med farge og ekstremt slitesterkt fiberinnlegg i hele flaten med synsfelt
• Portblad av PVC-materiale med 10 mm tykkelse
• Portblad til bruk i fryselagre, temperaturbestandig fra fra –40 °C til +40 °C
• Støtbeskyttelse av PVC, med ekstremt slitesterkt fiberinnlegg i hele flaten
• Vinkelholder med feste for magnet, galvanisert
• U-karm med to eller tre deler til montering på støttevegg eller i lettbetong
Spesialutførelser
• PTF pendelporter i V2 A (rustfritt spesialstål)
• Elektriske pendelporter
Andre spesialutførelser på forespørsel

PTF
Konstruksjon
Galvaniserte ståldeler
Rammeprofiler
3,0 mm (tung industrimodell),
2,5 mm (middels tung industrimodell)
Portblad
Myk-PVC, transparent, klar, ca. 7 mm tykkelse,
med ekstra kunststoff-forsterkninger i hjørnene
som revnebeskyttelse
Karm
Tung industrimodell
Hattprofil
165 ×
Flatprofil
80 ×

20 mm
8 mm

Middels tung industrimodell
Hattprofil
110 × 20 mm
Flatprofil
60 ×
6 mm
Med festehull til pluggmontering
Størrelser
Tung industrimodell
Bredde
til
3750 mm
Høyde
til
4500 mm
Middels tung industrimodell
Bredde
til
3000 mm
Høyde
til
3000 mm
Betjening
Manuell, lukkekraften justerbar til 50 Nm
Låseinnretning med justerbar lukkekraft,
integrert i rammeprofilen for å gi åpningsvinkel
på 90° på begge sider
Vindlast
Ingen

Av trykktekniske årsaker kan fargene og overflatene på bildene avvike fra virkeligheten.
Opphavsrettslig beskyttet. Kopiering, også av utdrag, er kun tillatt med vårt samtykke.
Med forbehold om endringer.

SVF

Flex-stripsforheng
Plassbesparende løsning

Minimalt energitap
Hörmann Flex-stripsforheng er spesielt egnet som en rimelig avslutning
på hallåpninger med store dimensjoner. De robuste PVC-stripsene lukker tett
hele veien og åpner seg bare i kjøretøyets eller lastens bredde. Slik reduseres
temperaturtapet til et minimum, selv ved stor gjennomgangstrafikk. Dette
sparer energi. Stripsforhengets svært gode transparens bedrer lysforholdene
og reduserer belysningskostnadene. Egner seg til bruk innen matvareproduksjon,
legemiddelindustri og på fryselagre.
Klips-system
Med dette systemet er det enkelt å montere stripsforhengene våre. Kunststoffklipsen
til PVC-stripsen som er naglet på, er enkel å henge på profilskinnen av aluminium –
uten bruk av verktøy. Klipsen og PVC-stripsen leveres som ferdig enhet. Stripsene
er enkle å skifte ved behov.
Tilleggsutstyr
Blendingsvern for sveiseforheng:
S7 autogen (grønt) eller S9 lysbue (svart), strips 300 × 3 mm
PVC-materiale for bruk i fryselagre:
Temperaturbestandig ned til –35 °C, kuldebrudd-temperatur –55 °C
(iht. DIN 53372)
Spesialutførelse
Elektrisk motor for modellen som kan skyves til siden (på forespørsel)

SVF
Utførelser
Aluminiumsskinne
PVC-stripsene henges direkte i en
aluminiumsskinne og kan pendle fritt i 180°.
Aluminiumsskinne, kan forskyves til siden
Aluminiumsskinnen med PVC-stripsene henges
opp i takskinnen ved hjelp av opphengsruller.
Forhenget kan trekkes til siden med en
trekksnor. Som ekstrautstyr kan takskinnen
utstyres med brakett på 90°og opphengsruller
som passer til kurveføringen.
Størrelser
Stripsmateriale 200 / Materialtykkelse 2 mm
Maks. monteringshøyde,
innvendig
2000 mm
Maks. monteringshøyde,
utvendig
–
Maks. monteringsbredde
10000 mm
Stripsmateriale 300 / Materialtykkelse 3 mm
Maks. monteringshøyde,
innvendig
3000 – 4000 mm
Maks. monteringshøyde,
utvendig
2000 – 2500 mm
Maks. monteringsbredde
10000 mm
Stripsmateriale 400 / Materialtykkelse 4 mm
Maks. monteringshøyde,
innvendig
3000 – 6000 mm
Maks. monteringshøyde,
utvendig
3000 – 4500 mm
Maks. monteringsbredde
10000 mm
Større bredder på forespørsel, mulig
med PVC-strips med 100 % overlapping
og delvis overlapping fra 25 % til 75 %.
Konstruksjon
Kunststoffklips med PVC-strips som er naglet
på, profilskinne av aluminium, opphengsruller
med kulelagrede ruller i takskinnen
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