
Novo Speed Solutions
Snelle logistieke oplossingen



Al meer dan dertig jaar is Novoferm specialist in vele 

vormen van toe- en uitgangen voor industriële gebou-

wen en de woningbouw. Met een ruime keuze uit diverse 

uitvoeringen, afwerkingen, bedieningen en inbouwmoge-

lijkheden krijgt u altijd een op maat gesneden oplossing. 

Het hele proces van advies tot ontwikkeling, productie, 

montage en desgewenst bouwbegeleiding, nemen wij u 

uit handen. Vanzelfsprekend worden daarbij alle aspec-

ten, inclusief de bijbehorende normeringen en wetgeving, 

scherp in het vizier gehouden en dat bespaart u veel werk.

Naast industriële deuren, tochtwerende en brand- 

werende deuren kunt u bij Novoferm terecht voor produc-

ten die het laden en lossen van goederen aan een gebouw 

mogelijk maken. Als onderdeel van de Sanwa Shutter 

Corporation, wereldwijd leidend producent van deuren, 

garagedeuren en andere producten voor de uitrusting van 

gebouwen, bent u met Novoferm bovendien gegarandeerd 

van de nieuwste toepassingen. Altijd met een maximum 

aan kwaliteit, zekerheid, comfort en design, tegen een  

minimum aan kosten.

Novoferm voor uw toegang tot industriële gebouwen
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opening- en sluitsnelheid

dikte en gewicht van de 
deurplaat

sluitzijde met hard edge 
of flex edge

automatisch of manueel 
herstellend

binnen- of buitendeur

voeding 400V of 230V

deurplaat met of zonder 
tussenscharnier

veiligheids fotocel, 
actieve onderbalk, of 
lichtgordijn

besturing met soft start 
en soft stop, of besturing 
met frequentieregeling

noodopening door mid-
del van motorzwengel, 
deurplaatontgrendeling, 
of noodstroom accu 

De gebruikte symbolen bij de verschillende typen deuren zijn afhankelijk 
van de betreffende uitvoering en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. 
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1 2

3 4

5 6

0
 sec

A B

A B

A B

4
 sec

15
 sec

0.2
m/sec

17°C7°C 7°C19°C

19°C7°C 7°C19°C

0.2
m/sec

19°C7°C 7°C19°C

Waarom een automatisch sluitende snelroldeur van Novoferm?

Novoferm houdt rekening 
met het milieu

Group-charter ‘Green Solutions’.

Dit betreft een pakket concrete maat-
2-

uitstoot bij het produceren, leveren, 

monteren en onderhouden van 

industriële deuren.

Energieverlies

buitendeur  (A) luchtstromingen op gang komen die energieverlies 

deur al gesloten voordat deze luchtstromingen op gang komen. 

binnentemperatuur van ca. 19°C.

De conventionele deur (A) gaat langzaam open 

doorrijden.
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1 2

3 4

5 6

A B

A B

A B

2
 sec

12
 sec

20
 sec

16°C7°C 7°C19°C

0.2
m/sec

18°C7°C 7°C19°C

0.5
m/sec

19°C7°C 7°C19°C

0.2
m/sec

2
m/sec

om een automatisch sluitende snelroldeur van Novoferm?

Veilige deuren

Alle automatische deuren vallen onder 

Novoferm ontwikkelt en produceert 

nieuwe producten strikt volgens deze 

normering. Daarmee bent u zowel in 

het dagelijks gebruik, als bij montage 

en onderhoud verzekerd van een veilige 

werking.

Dit zorgt voor een constante binnentemperatuur, bespaart u veel 

energieverlies, zorgt voor een aangenaam werkklimaat en voorkomt 

daarmee onnodig ziekteverzuim van uw personeel.

voor deze luchtstromingen op gang kunnen komen.

Als het buiten 7°C is, dan zal de binnentemperatuur snel dalen.
Dit veroorzaakt onnodig hoge stookkosten.

ISO 9001; 2000

 VCA**
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Toepassingen
Het uitgebreide programma tochtwerende oplossingen van Novoferm vindt toepassing in nagenoeg alle marktsectoren.  

De uitvoering van de deur is daarbij sterk afhankelijk van het gebruik en omstandigheden waaronder deze moet functioneren. 

 

kunnen wij in samenspraak met u maatoplossingen bieden.

Lichte 
en zware 
industrie

De lichte en zware industrie 

vraagt een grote diversiteit aan 

tochtwerende oplossingen. 

Met het uitgebreide programma 

deuren van Novoferm is voor 

nagenoeg iedere situatie een 

passende oplossing te vinden. 

laten monteren, probleemloos 

blijven functioneren en nauwe-

lijks onderhoud behoeven.

Met onze producten bent u 

daarom verzekerd van bedrijfs-

zekerheid, continuïteit en veilig-

heid.

Voedings-
waren

Novoferm is volledig thuis in de 

samen met grote namen op het 

gebied van voedselproductie en 

-verwerking. 

Daarnaast hebben we ruime 

ervaring met koelcelbouwers. 

deze sector niet alleen draait 

om materialen als roestvast 

staal en strenge eisen ten aan-

zien van hygiëne, maar dat er 

veelal vraag is naar oplossingen 

op maat. Vaak draait het om 

van productieprocessen.

Retail 

de vakken meestal goed gevuld 

met een uitgebreid assortiment 

gevuld te houden is er intensief 

verkeer tussen het magazijn en 

de winkelruimte noodzakelijk. 

Als scheidingsdeur tussen winkel 

en magazijn wordt daarom vaak 

gekozen voor een snelroldeur. 

Deze is snel, opent en sluit 

automatisch, is veilig voor de 

gebruiker, neemt nauwelijks 

ruimte in beslag en is bijzonder 

stil. Novoferm ontwikkelde voor 

diverse retailers deuren op maat 

de meest vooraanstaande winkel 

ketens tot haar klanten rekenen.
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Automotive

-

fabriek worden gemiddeld  

duizend auto’s per dag geprodu- 

ceerd. Dat brengt een enorme 

goederenstroom op gang, waar-

bij levering op tijd van cruci-

hoge eisen worden gesteld aan 

de betrouwbaarheid van deu-

ren die in deze logistieke stro-

ming worden opgenomen.   

Novoferm biedt producten die 

probleemloos onder de gestel-

de omstandigheden kunnen en 

blijven functioneren. Daarnaast 

servicedienst om u, als het dan 

toch nog ergens fout mocht 

gaan, zo snel mogelijk te kunnen 

helpen.

Pharmacie 
en chemie

 

gelden hoge eisen met betrek-

king tot hygiëne, afsluit-

baarheid, bedrijfszekerheid, 

inbouwmodaliteit en een pro-

bleemloze after  sales service. 

Novoferm biedt hiervoor maat-

werk oplossingen en investeert 

bovendien veel tijd en geld in 

de opleiding en training van de 

eigen productiemedewerkers en 

bedrijven die voor ons monte-

voldoen daarmee aan alle eisen 

om te kunnen en mógen wer-

ken in streng gereglementeerde 

bedrijfsomstandigheden.

Logistiek

Als producten gereed zijn  

mogelijk bij de eindklant te  

werken daarom vaak en graag 

met grote logistieke distribu-

tiecentra voor op- en overslag.  

 

Deuren die in deze logistieke 

stromingen worden opgesteld 

moeten vaak vele keren per dag 

topproduct alleen is echter niet 

-

product kan door het intensieve 

gebruik wel eens storing optre-

dit tot een minimum beperken. 

Novoferm biedt daarom diverse 

mogelijkheden voor onderhoud- 

en servicecontracten.
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Welk product is geschikt voor mijn situatie?

binnen

Novo Speed Flex 2.0

 

is standaard.

Novo Speed Heavy | Indoor

 

Novo Speed Basic

 

Novo Speed Economic

 

Strokengordijnen

Novo Speed 

Novo Speed 

Novo Speed 

Novo Speed 

opdruk 
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* = optie

buiten

Novo Speed Polara

 

Novo Speed Basic | Food

 

Novo Speed Economic | Food

 

 

Novo Speed Alu | S 

 

is standaard.

Novo Speed Heavy | Outdoor

 

Novo Speed Alu | R

 

is standaard.

Novo Speed Specials

 

is standaard

Novo Speed Retail

 

 

opdruk op het doek

 
mensen te raadplegen voor een vrijblijvend advies op maat.
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op de nieuwste technieken en onze jarenlange ervaring met snelrol-

aan nagenoeg alle eisen die een modern, dynamisch bedrijf zich maar 

kan stellen:

 

en standaard afdekkap

- een zeer hoge openingssnelheid

- een vloeiend snelheidsverloop bij openen en sluiten

- (daardoor) zeer lage mechanische belastingen 

De nieuwe Novo Speed FLEX  
is een ‘high tech performance’ product

Gehaaste cultuur

 

worden snelroldeuren door 

deze ‘haastcultuur’ wel eens 

aangereden. Als u daarbij 

géén schade ondervindt ver- 

liest u geen kostbare werk-

tijd.

 

 

 

zelfherstellend in  

beide rijrichtingen

 

feed’ systeem zorgt 

voor een minimale 

Meteen weer klaar voor gebruik…
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NOVO SPEED

FLEX 2.0 |  HARD EDGE

Specificaties

 ..........................................

 ...............................................

max. hoogte (H) .................................................

openingssnelheid ...................................................

sluitsnelheid ........................................................

deurplaat gewicht ..........................................

deurplaat dikte ................................................... 1,2 mm

Deurplaat kleuren (bij benadering)

 

Mooi, snel en geruisloos…

Universeel inzetbaar

van de industrie kan worden ingezet. De deur is snel en opvallend stil 

in gebruik. Door toepassing van een industriële insteekaandrijving 

is de benodigde zijruimte minimaal. De geavanceerde besturing is 

aansluitmogelijkheden.

Een bewaakte opening

Standaard wordt een actief lichtgordijn geleverd tot maximaal 

stilstaande voorwerpen in de dagopening waargenomen en zal de deur 

niet sluiten.

1 verlichte bedieningsknoppen Op-Stop-Dicht, optioneel verkrijgbaar
2 mechanische noodontgrendeling, optioneel verkrijgbaar

standaard optie

FLEX 2.0

Optie 1 Optie 2

0,5m/s

2m/s 1,2mm

1400
gr/m2

STOP

AUTO

230V

FU

SMOOTH ACCU

3020 70381023 2009 5002 90049003
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Specificaties

 ..............................................

 .....................................................

max. hoogte (H) .......................................................

openingssnelheid ..........................................................

sluitsnelheid ..............................................................

deurplaat gewicht ................................................

deurplaat dikte...........................................................1,2 mm 

 

Deurplaat kleuren (bij benadering)

 

NOVO SPEED

FLEX 2.0 | FLEX EDGE

Zachte flexibele onderbalk

tussen onderbalk en transport niet denkbeeldig en zou een harde 

onderbalk schade kunnen veroorzaken. De ‘flex edge’ is buigzaam en 

‘per ongeluk’ door de ‘flex edge’ worden geraakt zullen daar niet of  

nauwelijks hinder of schade van ondervinden.

De dagopening van de geopende deur wordt op dezelfde manier 

Als goederen kwetsbaar zijn…

standaard optie

NIEUW!

0,5m/s

2m/s 1,2mm

1400
gr/m2

STOP

AUTO

230V

FU

SMOOTH ACCU

3020 70381023 2009 5002 9004..9003
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NOVO SPEED

ECONOMIC

Specificaties

 .......................................

 ..................................................

max. hoogte (H) ....................................................

openingssnelheid .......................................................

 ...............

sluitsnelheid ..............................................................

 .......................

deurplaat gewicht ...............................................

deurplaat dikte........................................................

Deurplaat kleuren (bij benadering)

 

Het ideale ‘instapmodel’

tot 9 m2

lichte goederen. Deze deur heeft een zeer breed toepassings-gebied, 

-

versterkte kunststof en een transparante zichtsectie

-

 

en snel kan worden vervangen

Als kosten maatgevend zijn…

standaard optie

0,7mm

650
gr/m2

MAN

400V

SOFT

START

SOFT

STOP 0,5m/s

1,5m/s FU

SMOOTH
230V

ACCU1m/s

1m/s

50051003 30202009 7038 90049003
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Strenge eisen

gesteld aan de hygiëne en veiligheid. Voor toepassing van de Novo 

behandeling ondergaan

leverbaar

NOVO SPEED

ECONOMIC | Food

Specificaties

 ........................................

 ..................................................

max. hoogte (H) ....................................................

openingssnelheid .......................................................

 ...............

sluitsnelheid ..............................................................

 .......................

deurplaat gewicht ...............................................

deurplaat dikte...............................................

Deurplaat kleuren (bij benadering)

 

Als hygiëne belangrijk is…

standaard optie

0,7mm

650
gr/m2

MAN

400V

SOFT

START

SOFT

STOP 0,5m/s

1,5m/s FU

SMOOTH
230V

ACCU1m/s

1m/s

50051003 30202009 7038 9004..9003
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NOVO SPEED

BASIC

Specificaties

 ..............................................

 ..................................................

max. hoogte (H) ....................................................

openingssnelheid .......................................................

 ...............

sluitsnelheid ..............................................................

 .......................

deurplaat gewicht .............................................

deurplaat dikte........................................................1,2 mm 

 

Deurplaat kleuren (bij benadering)

 

Een goede basis bij intensief gebruik

de deur in alle facetten zwaarder en degelijker uitgevoerd 

kenmerken zijn:

de geleiding van de deurplaat

Daardoor kan het deurblad na een aanrijding zonder gereed-

schap eenvoudig in de geleiding terug worden geschoven 

     Een degelijk instapmodel…

standaard optie

Ook toepasbaar
in extreme kou!

Alle relevante onderdelen zoals zijgeleiders, motor 

en besturing worden verwarmd. De deur opent 

automatisch iedere 15 minuten om ijsafzetting 

op het deurblad te voorkomen.

1,2mm

1400
gr/m2

MAN

400V

SOFT

START

SOFT

STOP 0,5m/s

1,5m/s FU

SMOOTH
230V

ACCU1m/s

1m/s

STOP

50021023 30202009 7038 9004
trans- 

parent9003
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NOVO SPEED

BASIC | Food

Specificaties

 ..............................................

 ..................................................

max. hoogte (H) ....................................................

openingssnelheid .......................................................

 ...............

sluitsnelheid ..............................................................

 .......................

deurplaat gewicht .............................................

deurplaat dikte........................................................1,2 mm 

Deurplaat kleuren (bij benadering)

 

Als hygiëne doorslaggevend is

 

voedingsindustrie waar de hoogste eisen gelden inzake hygiëne en 

bijzondere kenmerken zijn:

 

speciale behandeling ondergaan

leverbaar

Toepassing in de voedingsindustrie…

standaard optie

50021023 30202009 7038 9004..9003

MAN

400V

SOFT

START

SOFT

STOP 0,5m/s

1,5m/s FU

SMOOTH
230V

ACCU

1,2mm

1400
gr/m21m/s

1m/s

STOP
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NOVO SPEED

HEAVY | Indoor

Specificaties

 ..........................................

 ...............................................

max. hoogte (H) .................................................

openingssnelheid ...................................................

 ............

sluitsnelheid ..........................................................

 ....................

deurplaat gewicht ..........................................

deurplaat dikte.................................................... 1,2 mm 

 

Deurplaat kleuren (bij benadering)

 

Het werkpaard voor grotere openingen

-

ring van de deurplaat zijn daarom extra zwaar uitgevoerd. Door 

over- en onderdruk kunnen aanzienlijke krachten op de deurplaat 

van toepassing zijn. Met de 1,2 mm dikke deurplaat en aluminium 

de geleiding van de deurplaat

-

stukken van gegoten aluminium is standaard

de deurplaat na uitrijden zonder schade of speciaal gereedschap 

kan worden hersteld, is optie.

Als hij tegen een stootje moet kunnen…

standaard optie

1,2mm

1400
gr/m2

MAN

400V

SOFT

START

SOFT

STOP 0,5m/s

1,5m/s FU

SMOOTH
230V

ACCU1m/s

1m/s

STOP

50021023 30202009 7038 9004
trans- 

parent9003
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Geleiders en
break-away-systeem

Ontwikkeld voor de Retail branche

NOVO SPEED

RETAIL

Specificaties

 .................................................

max. hoogte (H) ...................................................

openingssnelheid .......................................................

 ......................

deurplaat gewicht ..............................................

deurplaat dikte....................

Deurplaat kleuren (bij benadering)

 

De mooiste oplossing voor uw Supermarkt!

De Supermarkt moet er tegenwoordig ook Super uitzien. De uitge-

stalde waren dienen goed en smakelijk te worden gepresenteerd. 

maar loopt ook nog eens zeer geruisloos open en dicht. Daarnaast 

nog heel goed uit ook. 

De standaard buismotor zorgt voor een elegante vormgeving die 

ook nog voorziet van uw logo of opdruk maakt dat de winkel  

helemaal af. 

-

met een mechanische noodontgrendeling dan wel een automatische 

noodopening in het geval van stroomuitval. 

standaard optie

NIEUW!

50051003 30202009 7038 9004. .9003

0,7mm

650
gr/m2

MAN

230V

FU

SMOOTH

STOP

STOP ACCU0,5m/s

2m/s
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Degelijkheid in een buitenopening…

Voorkom onnodig energieverlies

blijven. De traditionele bedrijfsdeur is relatief traag 

en zorgt daarmee voor een aanzienlijk energie-

verlies tot een minimum worden beperkt.

De traditionele bedrijfsdeur wordt ‘s morgens 

geopent waarna de snelroldeur de afsluiting van 

de buitenopening voor zijn rekening neemt. Door 

het snelle openen en sluiten komen er geen lucht- 

stromingen op gang die het energieverlies veroor-

 

buiten opening weer gesloten met de bedrijfsdeur.

is uiteraard volledig afgestemd op de extreme 

omstandigheden waaronder deze deur moet  

kunnen functioneren.

NOVO SPEED

HEAVY | Outdoor

Specificaties

 .................................................

 ......................................................

max. hoogte (H) ........................................................

openingssnelheid ...........................................................

 ...................

sluitsnelheid ..................................................................

 ...........................

deurplaat gewicht .................................................

deurplaat dikte.............................................................. 3 mm 

 

Deurplaat kleuren (bij benadering)

 

standaard optie

3,0mm

3000
gr/m21m/s

1m/s

MAN

400V

SOFT

START

SOFT

STOP

STOP

STOP 0,5m/s

1,5m/sFU

SMOOTH

50101021 2002 7023...
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NOVO SPEED

ALU S

Specificaties

 ..............................................

 ..................................................

max. hoogte (H) ....................................................

openingssnelheid  ......................................................

sluitsnelheid ...........................................................

lamel hoogte (werkend) ..........................................75 mm

lamel dikte ...............................................................

lamel wanddikte ........................................................2 mm

afwerking ......................

 

 

-

Kleuren

Het deurblad kan met een poedercoating

worden afgewerkt (optie) .

Een snelle ‘alles-in-een’ buitendeur

De Novo Speed Alu S is het neusje van de zalm als het gaat om 

snelle buitendeuren. De deur is geïsoleerd, inbraakbestendig en, in  

 

combinatie met een snelroldeur is daarom niet meer nodig. 

Slechts één deur biedt alle eigenschappen voor een vlotte logistiek  

 

 

in vergelijking met gewone roldeuren minimaal

De nieuwe generatie aluminium roldeuren…

standaard optie

0,5m/s

2m/s

400V 230V

FU

SMOOTH

STOP

STOP

STOP ACCU
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De voordelige aluminium roldeur…

NOVO SPEED

ALU R

Universeel inzetbare roldeur

Als snelheid niet de maatgevende factor is, dan is de  

 

 

Met dezelfde uiterlijke kenmerken als zijn grotere broer, de  

is deze deur universeel inzetbaar in binnen- en buitenopeningen. 

 

verhoudingsgewijs lichter worden uitgevoerd waardoor de Novo Speed 

maakt de deur niet minder degelijk, maar wel een stuk voordeliger. 

Specificaties

 ..............................................

 ..................................................

max. hoogte (H) ....................................................

openingssnelheid .......................................................

sluitsnelheid ...........................................................

lamel hoogte (werkend) ..........................................

lamel dikte ...............................................................

lamel wanddikte ........................................................2 mm

afwerking ......................

Kleuren

Het deurblad kan met een coating

 

(bij benadering) worden afgewerkt  

(optie).

standaard optie

0,5m/s

1m/s

400V 230V

FU

SMOOTH

STOP

STOP

STOP ACCU
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Een snelle en voordelige afsluiting

doorgang die niet vaak wordt gebruikt? Dan kan een 

strokengordijn een goede oplossing bieden.

Afhankelijk van de grootte van de opening en de 

aard van het transport, wordt er gekozen voor een 

bepaalde breedte van de stroken met meer of min-

der overlapping. Dit type tochtafdichting weet zich al  

tientallen jaren te handhaven door een aantal niet mis te  

verstane kenmerken:

 

Ouderwetse degelijkheid

inzetbaar tot 9 m2. Dat deze deur nog altijd volop wordt 

toegepast dankt deze deur aan de volgende kenmer-

ken:

 

of combinaties daarvan

STROKENGORDIJNEN

Easy Clip
Eas

TOCHTDEUREN

25
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Automatische tochtdeuren

De automatische tochtdeur is een van de oudste industriële deuren met een lange 

-

deur tussen productieruimten. Deze populariteit dankt de deur aan:

Snelvouwdeuren

steeds toegepast in bepaalde sectoren van de industrie vanwege de volgende eigen-

schappen:

transport een duidelijk voordeel is

heeft op de ruimte aan de andere kant van de deur

Speedroller special

Voor extreem grote binnen- of buitenopeningen tot 64 m2 kunnen wij een snelroldeur 

leveren die volledig wordt afgestemd op de lokatie, situatie en intensiteit van gebruik. 

Speciale kenmerken van deze deur zijn:

spanning wordt gehouden om grote winddruk te kunnen weerstaan

Speciale constructies

kan een maatwerkconstructie worden geleverd. Deze aanpassing hoeft u dan niet aan 

een derde partij uit te besteden en houdt u alles in één hand.

SPECIALS
Novoferm, sterk in maatwerk!
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 Technische Specificaties

Besturingen

Type SMD SMD-Groot Uitbreidingsprint SMD

- drukknop
- trekschakelaar
- radar bewegingsmelder
- ontvanger
- infra-rood detector

- drukknop
- trekschakelaar
- radar bewegingsmelder
- ontvanger
- infra-rood detector
- 2 kanaals inductielusdetector

Deurbesturing Novo Speed:

- 

Deurbesturing Novo Speed: - printplaat met 3 extra relais voor 
uitbreidingsmogelijkheden

Aansluiting voor pulsgever nee nee

met meenemen van bediening:
- flitslicht

- melding deurpositie
- akoestisch signaal bij sluiten

met meenemen van  bediening:
- flitslicht

- melding deurpositie
- akoestisch signaal bij sluiten

niet van toepassing

- 3 potentiaalvrije relais - 3 potentiaalvrije relais

- 2 kanaals inductielusdetector
- extra inbouwcomponenten  

niet van toepassing

- CC-flex 7x1,5 mm2

2

- CC-flex 7 x 1,5 mm2

2

Seriematig  - geen extra relais - geen extra relais

inbouw van extra timer, of…
- relais met relaisvoet, of…
- extra klemmen

– kunststofkast met – kunststofkast met 
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FUS-1-C  0,75 kW FUE-2-C  1,5kW FU3E-C  4kW Uitbreidingsprint RFUxE-C

- drukknop
- trekschakelaar
- radar bewegingsmelder

- infra-rood detector
- 2 kanaals inductielusdetector

- drukknop
- trekschakelaar
- radar bewegingsmelder

- infra-rood detector
- 2 kanaals inductielusdetector

- drukknop
- trekschakelaar
- radar bewegingsmelder

- infra-rood detector
- 2 kanaals inductielusdetector

Deurbesturing Novo Speed 
 

met geïntegreerde 

Deurbesturing: - printplaat met 4 extra relais 
voor uitbreidingsmogelijkheden

ja ja ja

met meenemen van bediening:
- flitslicht
- melding van deurpositie voor 

externe besturing
- uitbreidingsprintplaat is niet 

mogelijk

met meenemen van bediening:

richting afhankelijk, of…
- melding deurpositie voor 

externe besturing 

met meenemen van:
- bediening

richtingafhankelijk
- melding van de deurpositie voor 

externe besturing

niet van toepassing

- 2 kan. inductielusdetector print

- verder geen inbouwruimte 
beschikbaar

- 2 kan. inductielusdetector print

- uitbreidingsprint met 4 
extra potentiaalvrije relais 

inbouwcomponenten

- 2 kan. inductielusdetector print

- uitbreidingsprint met 4 
extra potentiaalvrije relais 

inbouwcomponenten

niet van toepassing

2

2

2

2

2

2

Special:
2

2

- insteekvoet voor 
inductielusdetector

- twee extra relais potentiaalvrij
- geen kabelruimte

- insteekvoet inductielusdetector
- twee extra potentiaalvrije relais

relais bezet voor de controle van 
het lichtscherm

- insteekvoet inductielusdetector
- twee extra potentiaalvrije relais
- standaard veel mogelijkheden 

voor de in- en uitgangen

Kunststof kast met: Metalen kast met: Metalen kast met :
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Lichtgordijn

de dagopening 

tot maximaal 

Veiligheidsfotocel

met reflector

Iris

Behuizing

voor fotocel en 

reflector

(gezien vanuit het 

montagevlak)

Activ8

-

Trekschakelaar Radar

voor binnen en 

Sleutelschakelaar Condor

 

bewegingsmelding 

voor binnen en 

Uithouder

voor radar of ver-

keerslichten

Inductielusdetctor

in aparte 

behuizing

Console

tegen aanrijden 

van de kolommen

Verkeerslicht

rood

Verkeerslicht

Drukknop

(opbouw)

Drukknoppenset

(opbouw)

Drukknoppenset 
Op-Stop-Neer 

sleutelschakelaar

(opbouw)

Drukknoppenset 
Op-Stop-Neer 

met verlichte 

drukknoppen

(opbouw)

Handzender

2-kanaals

Handzender

4-kanaals

Ontvanger

voor afstandsbe-

diening (ook lever-

baar in behuizing)

Toebehoren
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Bedieningen

Drukknop

Drukknoppen worden  

voornamelijk toegepast  

bij personenverkeer.  

Voor situaties waar men  

niet altijd de handen vrij 

heeft geven drukknoppen 

een oplossing.

Trekschakelaar

De trekschakelaar wordt 

veelvuldig toegepast bij  

heftruckverkeer, zodat  

de chauffeur zonder uit  

te stappen de schakelaar 

kan bedienen.

Radar

 

bewegende voorwerpen 

waarnemen. De radar heeft 

een kegelvormig detectie-

gebied en is richtinggevoe-

lig. De grootte, richting en 

gevoeligheid van het radar-

veld zijn instelbaar.

Condor

De condor combineert  

twee functies binnen één 

toestel. De radar voor 

detectie van bewegende 

voorwerpen (bediening)  

en een actief infrarood  

voor de detectie van  

stilstaande voorwerpen  

(veiligheid).

Inductielus

metalen voorwerp binnen 

dit veld wordt waargenomen 

en is daarom geschikt als 

bediening of extra beveili-

ging bij heftrucktransport.

Radiografisch

(zender en ontvanger)  

biedt de mogelijkheid  

tot selectieve bediening. 

 

personen die een zender 

hebben kunnen de deur 

zenders met één of met 

meerdere kanalen.

Fotocel

De fotocel wordt voor-

namelijk toegepast voor  

het bewaken van de door- 

de fotocel onderbroken is 

zal de deur niet sluiten.  

reflector en uitvoeringen 

met zender en ontvanger.

Lichtgordijn

 

een groter detectiebereik  

en geeft daarmee een 

hogere veiligheid dan een 

fotocel. Deze detectievorm 

is uitermate geschikt bij  

een grote verscheidenheid 

aan transportgrootten.
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betreft eenheden Flex hard edge
toepassing binnendeur

buitendeur
snelheid magneetschakelaar besturing openen in m/sec (ca.)

sluiten in m/sec (ca.)

frequentieregeling openen in m/sec (ca.) 2 m/sec 2 m/sec

sluiten in m/sec (ca.) 0,5 m/sec 0,5 m/sec
veiligheidsuitrusting DIN EN 13.241

windbestendigheid in 

Beaufort
5  (29 - 38 km/h) 5  (29 - 38 km/h)

windlast DIN EN 12.424 klasse 0 klasse 0
windbeveiliging blokjes blokjes

deurmaten breedte maximaal in mm 4250 3500

hoogte maximaal in mm 5000 5000

maximale oppervlakte maximaal m² 20 17.5
inbouwmaten aandrijfzijde dagmaatbreedte + mm 210 210

lagerzijde dagmaatbreedte + mm 210 210

hoogte dagmaathoogte + mm 450 450

breedte met beschermkap dagmaatbreedte + mm met beschermkap 240 240

hoogte met beschermkap dagmaathoogte + mm met beschermkap 500 500

diepte vanuit de muur 420 420

SMD besturing in kunststof kast b x h x d = 300 x 250 x 125 mm

SMD besturing groot bij uitbreiding b x h x d = 300 x 350 x 125 mm

frequentieregeling FUS 0,75 Kw b x h x d = 200 x 300 x 125 mm

frequentieregeling FUE 1,5 Kw b x h x d = 300 x 350 x 150 mm

frequentieregeling FU3E-C 4 kw b x h x d = 300 x 450 x 150 mm
‘break-away ‘ manuele inbedrijfstelling

‘anti-crash’-systeem auto ‘re-feed’ (zelfherstellend)
deurconstructie zelfdragend

deurblad transparante zicht- of venstersectie 0,8 / 1,5 mm 0,8 mm 0,8 mm

gekleurde pvc 0,7 / 1,2 / 1,5 / 3 mm 1.2 1,2
deurplaatspanning

materiaal / oppervlak 

geleiding
verzinkt staal 

roestvrijstaal V2A, geslepen (cq. RVS 304)

aluminium

gelakt in RAL-kleur naar keuze
aandrijving en besturing magneetschakelaar besturing

aansluitspanning 1 x 230V, N, PE 1 x 230V, N, PE

stroombeveiliging 16 A traag 16 A traag

beveiligingsklasse aandrijving besturing IP 54 IP 54

magneetschakelaar met CEE stekker

frequentieregeling

aansluitspanning ( 1-fasig )

aansluitspanning ( 3-fasig )

folieschakelaar O-S-N

besturing, hoofdschakelaar alpolig uitschakelbaar

noodstop

beveiliging van de dagopening fotocel + kantbeveiliging

lichtscherm

openingstijd in seconden 0 - 200 0 - 200

sluitkantbeveiliging energieketting

draadloze overdracht

spiraalkabel

elektronische eindschakelaar DES, of pulsgever
noodopening zwengel

noodhandketting

contragewicht / veer

UPS met FU besturing, 230V alleen bij frequentieregeling
potentiaalvrije contacten

impulsgevers

veiligheidselementen noodopening mechanisch

Technische data
Snelroldeuren met flexibele deurplaat

0000
STOP

0 1
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Retail Economic Economic food Basic Basic Food Heavy Indoor Heavy Outdoor Special

1 m/sec 1 m/sec 1 m/sec 1 m/sec 1 m/sec 1 m/sec

1 m/sec 1 m/sec 1 m/sec 1 m/sec 1 m/sec 1 m/sec

2 m/sec 1,5 m/sec 1,5 m/sec 1,5 m/sec 1,5 m/sec 1,5 m/sec 1,5 m/sec 1 m/sec

0,5 m/sec 0,5 m/sec 0,5 m/sec 0,5 m/sec 0,5 m/sec 0,5 m/sec 0,5 m/sec 0,5 m/sec

3  (12 - 19 km/h) 3  (12 - 19 km/h) 3  (12 - 19 km/h) 5  (29 - 38 km/h) 5  (29 - 38 km/h) 5  (29 - 38 km/h) 8  (61 - 74 km/h) 8  (62 - 74 km/h)

klasse 0 klasse 0 klasse 0 klasse 0 klasse 0 klasse 0 klasse 0 klasse 0

blokjes verstevigers verstevigers verstevigers verstevigers verstevigers verstevigers verstevigers

2250 3000 3000 4000 4000 6000 6000 8000

2600 3500 3500 5000 5000 6000 6000 8000

5,85 9 9 20 20 36 36 64

250 290 290 310 310 470 470 430

250 160 160 160 160 275 275 250

300 475 475 575 575 750 750 700

280 355 355 355 355 550 550 435

440 475 475 600 600 750 750 500

420 390 390 350 350 400 400 400

0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 3 mm 3 mm

0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 3 mm 3 mm

1 x 230V, N, PE 3 x 400V, N, PE 3 x 400V, N, PE 3 x 400V, N, PE 3 x 400V, N, PE 3 x 400V, N, PE 3 x 400V, N, PE 3 x 400V, N, PE

16 A traag  . 16 A traag 16 A traag 16 A traag 16 A traag 16 A traag 16 A traag 16 A traag

IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

    

0 - 200 0 - 90 0 - 90 0 - 90 0 - 90 0 - 90 0 - 90 0 - 90

op aanvraag op aanvraag

0

1

0

1/2

000000
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Technische data
Snelroldeuren met harde deurplaat

betreft eenheden NS ALU NS ALU R

toepassing binnendeur

buitendeur

snelheid magneetschakelaar besturing openen in m/sec. (ca.)

sluiten in m/sec. (ca.)

frequentieregeling openen in m/sec. (ca.) 2 1

sluiten in m/sec. (ca.) 0,7 0,7

veiligheidsuitrusting DIN EN 13.241

weerstand windbelasting DIN EN 12.424 klasse 3 klasse 3
weerstand binnendringend 

water
DIN EN 12.425 klasse 2 klasse 2

luchtdoorlaatbaarheid DIN EN 12.426 klasse 2 klasse 2

warmtedoorlaatbaarheid DIN EN 12.428 0 0

geluidsdemping DIN EN 52210 dB 20 dB 20 dB

afmetingen breedte maximaal in mm 6000 (8000) 5000

hoogte maximaal in mm 6000 (8000) 5000

inbouwmaten aandrijfzijde dagmaatbreedte + mm 380 350

lagerzijde dagmaatbreedte + mm 250 120

latei dagmaatbreedte + mm  650 650

hoogte dagmaathoogte + mm 650 550

aandrijfzijde dagmaatbreedte + mm met beschermkap 420 400

lagerzijde dagmaatbreedte + mm met beschermkap 300 170

latei dagmaatbreedte + mm met beschermkap 700 700

hoogte dagmaathoogte + mm met beschermkap 700 600

frequentieregeling FUE 1,5 Kw b x h x d = 300 x 350 x 150 mm

frequentieregeling FUE3-C 4 kw b x h x d = 300 x 450 x 150 mm > 16 m2

deurconstructie zelfdragend

deurblad 20 20

materiaal deurblad aluminium geanodiseerd E6/EV1

aluminium met poedercoating RAL keuze

beglazing kunststof ruiten, dubbel 

ventilatieroosters ventilatieopening

materiaal / oppervlak geleiding verzinkt staal 

verzinkt staal gelakt in RAL-kleur naar keuze

aandrijving en besturing frequentieregeling

aansluitspanning ( 1-fasig )

aansluitspanning ( 3-fasig ) > 24 m2 > 16 m2

folieschakelaar O-S-N

frequentieregeling, hoofdschakelaar alpolig uitschakelbaar

stroombeveiliging 16A T 16A T

beveiligingsklasse aandrijving besturing IP 54 IP 54

noodstop

beveiliging van de dagopening fotocel

lichtscherm

openingstijd in seconden (ca.) 0 - 200 0 - 200

sluitkantbeveiliging met energieketting

met draadloze overdracht

elektronische eindschakelaar DES of pulsgever

noodopening zwengel

noodhandketting

contragewicht / veer

UPS met FU besturing, 230V

potentiaalvrije contacten

impulsgevers

veiligheidselementen 700 600
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Industriedeuren Dockequipment Brandwerend

Andere Novoferm producten
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Customer service

Na het plaatsen van de verschillende producten is voor 

Novoferm het project nog niet afgesloten. Service en 

onderhoud zijn een belangrijk aspect om het gebruik, 

de kwaliteit en de levensduur van de producten te  

 

functionerende 24-uurs-service, waarmee storingen 

binnen een acceptabele tijdsduur worden verholpen, 

anderzijds bieden wij u de mogelijkheid een onderhouds-

contract met ons af te sluiten.

Eén producent, één leverancier

Novoferm levert niet alleen tochtwerende producten, 

maar biedt u een compleet programma industriedeuren, 

multifunctionele loopdeuren, branddeuren en dock-

doen met één partner heeft de volgende voordelen:

montage, onderhoud en after sales

in de juiste volgorde

www.novoferm.com 
www.novospeedsolutions.com

Woningbouw
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Il vostro concessionario Novoferm:

Novoferm, altijd bij u in de buurt en dat in heel Europa 
De Novoferm Groep is een van de toonaangevende firma’s op het gebied van industriële deuren, loopdeuren, kozijnen en 
aandrijvingen. Wij bieden een uitgebreid programma producten voor particulieren en bedrijven. Al onze producten worden 
ontworpen en geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en laatste stand van de techniek. Daarnaast garanderen 
wij optimale functionaliteit en een inovatief design. Binnen Europa wordt er op diverse lokaties geproduceerd en zorgt een 
uitgebreid dealernetwerk er voor dat u altijd lokaal geholpen kunt worden.
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Novoferm International

Novoferm Nederland BV

www.novoferm.com


