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Novoferm voor uw toegang tot industriële gebouwen
Al meer dan dertig jaar is Novoferm specialist in vele
vormen van toe- en uitgangen voor industriële gebouwen en de woningbouw. Met een ruime keuze uit diverse
uitvoeringen, afwerkingen, bedieningen en inbouwmogelijkheden 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 aspecten, inclusief de bijbehorende normeringen en wetgeving,
scherp in het vizier gehouden en dat bespaart u veel werk.

Naast industriële deuren, tochtwerende en brandwerende deuren kunt u bij Novoferm terecht voor producten 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.

International
Europe
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USA
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Asia
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1,2
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gr/m2

mm

gr/m2
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gr/m2
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gr/m2
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deurplaat met of zonder
tussenscharnier

SOFT
START

FU

SOFT
STOP

SMOOTH

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

STOP
STOP

veiligheids fotocel,
actieve onderbalk, of
lichtgordijn

STOP

ACCU

www.novoferm.com
www.novospeedsolutions.com

noodopening door middel 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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Waarom een automatisch sluitende snelroldeur va
Energieverlies
Novoferm houdt rekening
met het milieu
,Q  RQGHUWHNHQGH 1RYRIHUP KHW
Group-charter ‘Green Solutions’.
Dit betreft een pakket concrete maatUHJHOHQWEYKHWUHGXFHUHQYDQGH&22uitstoot bij het produceren, leveren,
monteren en onderhouden van
industriële deuren.

2QGHUVWDDQGH ȌJXUHQ ODWHQ ]LHQ GDW HU ELM HHQ FRQYHQWLRQHOH
buitendeur (A) luchtstromingen op gang komen die energieverlies
YHURRU]DNHQ 0HW HHQ ǡKLJK WHFKǢ VQHOUROGHXU YDQ 1RYRIHUP %  LV GH
deur al gesloten voordat deze luchtstromingen op gang komen.

0 sec

1
A

7°C

B

19°C

19°C

7°C

,QSURGXFWLHEHGULMYHQKHHUVWHHQ
binnentemperatuur van ca. 19°C.

4 sec

3
A

7°C

19°C

0.2
m/sec

15

B

19°C

De conventionele deur (A) gaat langzaam open
'HVQHOUROGHXU % LVRSHQHQKHWWUDQVSRUWNDQ
doorrijden.

sec

5
A

7°C

4

7°C

B

17°C

0.2
m/sec

19°C

%LMGHJHRSHQGHGHXU $ LVYHHOHQHUJLHYHUOLHV

7°C

an Novoferm?

Dit zorgt voor een constante binnentemperatuur, bespaart u veel
energieverlies, zorgt voor een aangenaam werkklimaat en voorkomt
daarmee onnodig ziekteverzuim van uw personeel.

2 sec

2
A

7°C

B

19°C

0.2
m/sec

19°C

'HFRQYHQWLRQHOHGHXU $ RSHQWPHWPV
'HVQHOUROGHXU % RSHQWPHWPV

Alle automatische deuren vallen onder
GH(XURSHVHULFKWOLMQ(1
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.

7°C

ISO 9001; 2000
VCA**

2
m/sec

12 sec

4
A

7°C

B

18°C

19°C

%LMGHXU $ NRPWNRXGHOXFKWELQQHQYLDGHRQGHU]LMGHHQ
ZDUPHOXFKWRQWVQDSWYLDGHERYHQ]LMGH'HXU % LVJHVORWHQ
voor deze luchtstromingen op gang kunnen komen.

20

Veilige deuren

7°C

0.5
m/sec

sec

6
A

7°C

B

16°C

0.2
m/sec

19°C

7°C

Als het buiten 7°C is, dan zal de binnentemperatuur snel dalen.
Dit veroorzaakt onnodig hoge stookkosten.
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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.
2QV VWDQGDDUG SURJUDPPD ELHGW RSORVVLQJHQ YRRU GH PHHVWH VLWXDWLHV +HHIW X ELM]RQGHUH RPVWDQGLJKHGHQ GDQ
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.
3URGXFWHQ GLH ]LFK HHQYRXGLJ
laten monteren, probleemloos
blijven functioneren en nauwelijks onderhoud behoeven.
Met onze producten bent u
daarom verzekerd van bedrijfszekerheid, continuïteit en veiligheid.
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Voedingswaren

Novoferm is volledig thuis in de
YRHGLQJVZDUHQLQGXVWULH %LQQHQ
(XURSD ZHUNHQ ZH DO MDUHQ
samen met grote namen op het
gebied van voedselproductie en
-verwerking.
Daarnaast hebben we ruime
ervaring met koelcelbouwers.
:LM KHEEHQ JHOHHUG GDW KHW LQ
deze sector niet alleen draait
om materialen als roestvast
staal en strenge eisen ten aanzien van hygiëne, maar dat er
veelal vraag is naar oplossingen
op maat. Vaak draait het om
NRVWHQHIȌFLQF\ HQ FRQWLQX±WHLW
van productieprocessen.

Retail

,Q GH PRGHUQH VXSHUPDUNW ]LMQ
de vakken meestal goed gevuld
met een uitgebreid assortiment
SURGXFWHQ 2P GH YDNNHQ JRHG
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
HQPDJLQPLGGHOVELQQHQ(XURSD
de meest vooraanstaande winkel
ketens tot haar klanten rekenen.

Automotive

,Q HHQ GRRUVQHH DXWRPRELHOfabriek worden gemiddeld
duizend auto’s per dag geproduceerd. Dat brengt een enorme
goederenstroom op gang, waarbij levering op tijd van cruciDDO EHODQJ LV 5HGHQ GDW HU
hoge eisen worden gesteld aan
de betrouwbaarheid van deuren die in deze logistieke stroming worden opgenomen.
Novoferm biedt producten die
probleemloos onder de gestelde omstandigheden kunnen en
blijven functioneren. Daarnaast
KHHIW 1RYRIHUP HHQ  XXU
servicedienst om u, als het dan
toch nog ergens fout mocht
gaan, zo snel mogelijk te kunnen
helpen.

Pharmacie
en chemie

,Q GH SKDUPDFLH HQ FKHPLH
gelden hoge eisen met betrekking tot hygiëne, afsluitbaarheid,
bedrijfszekerheid,
inbouwmodaliteit en een probleemloze after sales service.
Novoferm biedt hiervoor maatwerk oplossingen en investeert
bovendien veel tijd en geld in
de opleiding en training van de
eigen productiemedewerkers en
PRQWHXUV (LJHQ PRQWHXUV HQ
bedrijven die voor ons monteUHQ ]LMQ 9&$ JHFHUWLȌFHHUG =LM
voldoen daarmee aan alle eisen
om te kunnen en mógen werken in streng gereglementeerde
bedrijfsomstandigheden.

Logistiek

Als producten gereed zijn
GLHQHQ GH]H ]R VQHO HQ HIȌFLQW
mogelijk bij de eindklant te
JHUDNHQ (XURSHVH EHGULMYHQ
werken daarom vaak en graag
met grote logistieke distributiecentra voor op- en overslag.
Deuren die in deze logistieke
stromingen worden opgesteld
moeten vaak vele keren per dag
NXQQHQ RSHQHQ HQ VOXLWHQ (HQ
topproduct alleen is echter niet
YROGRHQGH 2RN DDQ HHQ WRSproduct kan door het intensieve
gebruik wel eens storing optreGHQ 3UHYHQWLHI RQGHUKRXG NDQ
dit tot een minimum beperken.
Novoferm biedt daarom diverse
mogelijkheden voor onderhouden servicecontracten.
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Welk product is geschikt voor mijn situatie?

binnen
Topline
0000
STOP

0

Advanced

Basic +

Basic
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1

Novo Speed Flex 2.0

Novo

ǩ
ǩ
ǩ
ǩ

ǩ
ǩ
ǩ
ǩ

PtPD[
PD[%IW
PVRSHQHQ
IUHTXHQWLHUHJHOLQJ
is standaard.

0000
1/2

1
0


PD
P

IUH

Novo Speed Heavy | Indoor

Novo

ǩ
ǩ
ǩ
ǩ

ǩ 
ǩ PD
ǩ P
IUH
ǩ 2S
op

PtPD[
PD[%IW
PVRSHQHQ
PVPHW
IUHTXHQWLHUHJHOLQJ

0
000
1/2

1
0

0

Novo Speed Basic

Novo

ǩ
ǩ
ǩ
ǩ

ǩ
ǩ
ǩ
ǩ

PtPD[
PD[%IW
PVRSHQHQ
PVPHW
IUHTXHQWLHUHJHOLQJ


PD
P

IUH

Novo Speed Economic

Novo

ǩ
ǩ
ǩ
ǩ

ǩ
ǩ
ǩ
ǩ

PtPD[
PD[%IW
PVRSHQHQ
PVPHW
IUHTXHQWLHUHJHOLQJ

P
PD
P

IUH

Strokengordijnen

7RFKW

ǩ
ǩ
ǩ
ǩ
ǩ

ǩ
ǩ
ǩ
ǩ

PD[PKRRJ
WRWPPGLNNHVWURNHQ
WUDQVSDUDQWHVWURNHQ
GLYHUVHRYHUODSSLQJHQ
RUDQJHHLQGVWURNHQ


P
N
DX
LV

buiten
Speed Polara

PtPD[
D[%IW
PVRSHQHQ
PVPHW
HTXHQWLHUHJHOLQJ

Speed Retail

PtPD[
D[%IW
PVPHW
HTXHQWLHUHJHOLQJ
SWLHYRRUFRPSOHWHIRWR
pdruk op het doek

Novo Speed Alu | S

Novo Speed Alu | R

ǩ
ǩ
ǩ
ǩ

ǩ
ǩ
ǩ
ǩ

PtPD[
PD[%IW
PVRSHQHQ
IUHTXHQWLHUHJHOLQJ
is standaard.

PtPD[
PD[%IW
PVRSHQHQ
IUHTXHQWLHUHJHOLQJ
is standaard.

Novo Speed Heavy | Outdoor

Novo Speed Specials

ǩ
ǩ
ǩ
ǩ

ǩ
ǩ
ǩ
ǩ

PtPD[
PD[%IW
PVRSHQHQ
PVPHW
IUHTXHQWLHUHJHOLQJ

PtPD[
PD[%IW
WRWPVRSHQHQ
IUHTXHQWLHUHJHOLQJ
is standaard
ǩ ZRUGWRSPDDWJHPDDNW

Speed Basic | Food

PtPD[
D[%IW
PVRSHQHQ
PVPHW
HTXHQWLHUHJHOLQJ

Speed Economic | Food

PtPD[
D[%IW
PVRSHQHQ
PVPHW
HTXHQWLHUHJHOLQJ

WGHXUHQ

PtPD[
PPGLNNHGHXUSODDW
NOHXUHQ
XWRPDWLVFKRSHQHQ
PRJHOLMN

/DDWX]LFKQLHWZHHUKRXGHQRPHHQYDQRQ]HWHFKQLVFKH
mensen te raadplegen voor een vrijblijvend advies op maat.
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* = optie
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De nieuwe Novo Speed FLEX
is een ‘high tech performance’ product

'H1RYR6SHHG)OH[LVGHODDWVWHRQWZLNNHOLQJYDQ1RYRIHUPJHEDVHHUG
op de nieuwste technieken en onze jarenlange ervaring met snelrolGHXUHQLQGHLQGXVWULH,Q]LMQVWDQGDDUGXLWYRHULQJYROGRHWGH]HGHXU
aan nagenoeg alle eisen die een modern, dynamisch bedrijf zich maar
kan stellen:
ǩ
ǩ
ǩ
ǩ

HHQRSHQLQJVVQHOKHLGYDQPHWHUVHFRQGH
]HOIKHUVWHOOHQGLQEHLGHULMULFKWLQJHQ
EHSHUNWHLQERXZPDWHQGRRUWRHSDVVLQJYDQLQVWHHNDDQGULMYLQJ
HHQVWUDNGHVLJQGRRU]LMJHOHLGLQJHQYDQVSXLWJLHWDOXPLQLXP
en standaard afdekkap
ǩ EHVWXULQJPHWIUHTXHQWLHUHJHOLQJPHWDOVYRRUGHOHQ
- een zeer hoge openingssnelheid
- een vloeiend snelheidsverloop bij openen en sluiten
- (daardoor) zeer lage mechanische belastingen
 GDDUGRRU GHVWLOVWHVQHOUROGHXURRLW
 YRHGLQJ9PHW&((VWHNNHU
 QRRGEHGLHQLQJPHW836  RSWLH LVVWDQGDDUGDDQVOXLWEDDU
836 8QLQWHUUXSWDEOH3RZHU6XSSO\

Meteen weer klaar voor gebruik…
Gehaaste cultuur
7HJHQZRRUGLJ PRHW DOOHV
VQHO HQ HIȌFLQW +HODDV
worden snelroldeuren door
deze ‘haastcultuur’ wel eens
aangereden. Als u daarbij
géén schade ondervindt verliest u geen kostbare werktijd.
'H1RYR6SHHG)OH[
ELHGWPHHU
ǩ GHGHXULV
zelfherstellend in
beide rijrichtingen
ǩ KHWLQJHQLHX]HǡUH
feed’ systeem zorgt
voor een minimale
ZHUNRQGHUEUHNLQJ
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standaard

NOVO SPEED

FLEX 2.0 |

HARD EDGE

2m/s

1,2

STOP

optie

FU

mm

AUTO

0,5m/s

1400

230V

gr/m2

SMOOTH

ACCU

Specificaties

FLEX 2.0

PD[RSSHUYODN %[+ .......................................... Pt
PD[EUHHGWH % ...............................................PP
max. hoogte (H).................................................PP
openingssnelheid ................................................... PV
sluitsnelheid ........................................................PV
deurplaat gewicht ..........................................JUPt
deurplaat dikte ................................................... 1,2 mm
ǩ
ǩ
ǩ
ǩ

]HOIGUDJHQGHFRQVWUXFWLH
]HOIKHUVWHOOHQGLQEHLGHULFKWLQJHQ
HHQOLFKWJRUGLMQLVVWDQGDDUG
HHQPHFKDQLVFKHQRRGRQWJUHQGHOLQJLVRSWLH

Deurplaat kleuren (bij benadering)
5$/ JHHO 5$/ RUDQMH 5$/b URRG 
5$/ EODXZ 5$/b JULMV 5$/b ZLW 
HQ5$/ ]ZDUW 

1023

2009

3020

5002

7038

Mooi, snel en geruisloos…
Universeel inzetbaar
'H1RYR6SHHG)OH[LVHHQELQQHQGHXUGLHLQQDJHQRHJLHGHUHVHFWRU
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
VWDQGDDUGXLWJHYRHUGPHWIUHTXHQWLHUHJHOLQJHQELHGWYHHOIXQFWLHVHQ
aansluitmogelijkheden.

Een bewaakte opening
Standaard wordt een actief lichtgordijn geleverd tot maximaal
b PP KRRJWH %LM JHRSHQGH GHXU ZRUGHQ ]RZHO EHZHJHQGH DOV
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
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Optie 1

Optie 2

9003

9004

standaard

NOVO SPEED

FLEX 2.0 |

FLEX EDGE

2m/s

1,2

STOP

optie

FU

mm

AUTO

1400

0,5m/s

230V

gr/m2

SMOOTH

ACCU

Specificaties
PD[RSSHUYODN %[+ ..............................................Pt
PD[EUHHGWH % .....................................................PP
max. hoogte (H).......................................................PP
openingssnelheid ..........................................................PV
sluitsnelheid ..............................................................PV
deurplaat gewicht ................................................ JUPt
deurplaat dikte...........................................................1,2 mm
ǩ
ǩ
ǩ
ǩ

]HOIGUDJHQGHFRQVWUXFWLH
]HOIKHUVWHOOHQGLQEHLGHULFKWLQJHQ
HHQOLFKWJRUGLMQLVVWDQGDDUG
HHQPHFKDQLVFKHQRRGRQWJUHQGHOLQJLVRSWLH

Deurplaat kleuren (bij benadering)
5$/ JHHO 5$/ RUDQMH 5$/b URRG 
5$/ EODXZ 5$/b JULMV 5$/b ZLW 
HQ5$/ ]ZDUW 

1023

2009

3020

5002

7038

9003

9004..

Als goederen kwetsbaar zijn…

NIEUW!
Zachte flexibele onderbalk
,Q UHODWLHI ODJH GRRUJDQJHQ LV ELM KHW VOXLWHQ GH NDQV RS FRQWDFW
tussen onderbalk en transport niet denkbeeldig en zou een harde
onderbalk schade kunnen veroorzaken. De ‘ﬂex edge’ is buigzaam en
]DFKW HQ YHUJURRW GDDUPHH GH YHLOLJKHLG 3HUVRQHQ RI JRHGHUHQ GLH
‘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
EHZDDNWDOVELMGHGHXUPHWǡ+DUG(GJHǢ
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standaard

NOVO SPEED

ECONOMIC

1m/s
1m/s

SOFT
START

0,7

mm

650

optie
FU

1,5m/s

MAN

400V

SOFT
STOP

gr/m2

0,5m/s

230V

SMOOTH

ACCU

Specificaties
PD[RSSHUYODN %[+ .......................................PD[Pt
PD[EUHHGWH % ..................................................PP
max. hoogte (H)....................................................PP
openingssnelheid .......................................................PV
RSHQLQJVVQHOKHLGELMIUHTXHQWLHUHJHOLQJ ...............PV
sluitsnelheid ..............................................................PV
VOXLWVQHOKHLGELMIUHTXHQWLHUHJHOLQJ .......................PV
deurplaat gewicht ...............................................JUPt
deurplaat dikte........................................................PP
ǩ ZLQGEHVWHQGLJWRW%HDXIRUW
ǩ YHLOLJKHLGVIRWRFHOLQGHGDJRSHQLQJ
ǩ RQGHUEDONPHWPXOWLOHHQHLQGVWXNNHQ
Deurplaat kleuren (bij benadering)
5$/ JHHO 5$/ RUDQMH 5$/b URRG 
5$/ EODXZ 5$/ JULMV 5$/ ZLW 
HQ5$/ ]ZDUW 

1003

2009

Als kosten maatgevend zijn…
Het ideale ‘instapmodel’
'H1RYR6SHHG(FRQRPLFLVHHQJRHGHRSORVVLQJYRRUNOHLQHUHRSHQLQJHQ
tot 9 m2 HQ QRUPDDO JHEUXLN ,GHDDO YRRU GRRUJDQJ YDQ SHUVRQHQ HQ
lichte goederen. Deze deur heeft een zeer breed toepassings-gebied,
PHGHGRRU]LMQODJHLQVWDSSULMV(QNHOHELM]RQGHUHNHQPHUNHQ]LMQ
ǩ GHGHXUSODDWLVVDPHQJHVWHOGXLWKRUL]RQWDOHVHFWLHVYDQSRO\HVWHUversterkte kunststof en een transparante zichtsectie
ǩ GH VHFWLHV ]LMQ RQGHUOLQJ YHUERQGHQ GRRU DOXPLQLXP YHUVWLMYLQJVSURȌHOHQ PHW ǡNHGHUǢSURȌHO ZDDUGRRU HHQ VHFWLH PDNNHOLMN
en snel kan worden vervangen
ǩ DOXPLQLXPRQGHUEDONPHWUXEEHUDIVOXLWSURȌHO
ǩ VWDOHQ8YRUPLJ]LMJHOHLGLQJPHWWRFKWERUVWHOV
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3020

5005

7038

9003

9004

standaard

NOVO SPEED

ECONOMIC |

Food

1m/s
1m/s

0,7

SOFT
START

mm

650

optie
FU

1,5m/s

MAN

400V

SOFT
STOP

gr/m2

0,5m/s

230V

SMOOTH

ACCU

Specificaties
PD[RSSHUYODN %[+ ........................................PD[Pt
PD[EUHHGWH % ..................................................PP
max. hoogte (H)....................................................PP
openingssnelheid .......................................................PV
RSHQLQJVVQHOKHLGELMIUHTXHQWLHUHJHOLQJ ...............PV
sluitsnelheid ..............................................................PV
VOXLWVQHOKHLGELMIUHTXHQWLHUHJHOLQJ .......................PV
deurplaat gewicht ...............................................JUPt
deurplaat dikte...............................................FLUFDPP
ǩ ZLQGEHVWHQGLJWRW%HDXIRUW
ǩ YHLOLJKHLGVIRWRFHOLQGHGDJRSHQLQJ
ǩ RQGHUEDONPHWPXOWLOHHQHLQGVWXNNHQ
Deurplaat kleuren (bij benadering)
5$/ JHHO 5$/ RUDQMH 5$/b URRG 
5$/ EODXZ 5$/ JULMV 5$/ ZLW 
HQ5$/ ]ZDUW 

1003

2009

3020

5005

7038

9003

9004..

Als hygiëne belangrijk is…
Strenge eisen
,Q GH YRHGLQJVZDUHQLQGXVWULH ZRUGHQ YDDN H[WUHHP KRJH HLVHQ
gesteld aan de hygiëne en veiligheid. Voor toepassing van de Novo
6SHHG (FRQRPLF RQGHU ]XONH RPVWDQGLJKHGHQ LV HU HHQ XLWYRHULQJ
)RRG(QNHOHELM]RQGHUHNHQPHUNHQ]LMQ
ǩ DOOHFRQVWUXFWLHGHOHQGLHPRJHOLMNLQDDQUDNLQJNXQQHQNRPHQPHW
ZDWHU ]LMQ KHW]LM YDQ 596   NXQVWVWRI RI KHEEHQ HHQ VSHFLDOH
behandeling ondergaan
ǩ GHGHXUSODDWYHUVWLMYHUV]LMQLQGHGHXUSODDWJH±QWHJUHHUG
ǩ HHQNXQVWVWRIEHVFKHUPNDSRIXLWJHYRHUGLQ596  LVDOVRSWLH
leverbaar
ǩ LQSODDWVYDQWRFKWERUVWHOVZRUGHQWRFKWUXEEHUVWRHJHSDVW
ǩ DOV GH GHXU GDJHOLMNV JHUHLQLJG PRHW ZRUGHQ PHW ZDWHU NXQQHQ
DDQGULMYLQJHQEHVWXULQJZRUGHQXLWJHYRHUGLQ,3
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standaard

NOVO SPEED

BASIC

1m/s
1m/s

1,2

SOFT
START

mm

1400
gr/m2

optie
FU

1,5m/s

MAN

400V
STOP

SOFT
STOP

0,5m/s

230V

SMOOTH

ACCU

Specificaties
PD[RSSHUYODN %[+ ..............................................Pt
PD[EUHHGWH % ..................................................PP
max. hoogte (H)....................................................PP
openingssnelheid .......................................................PV
RSHQLQJVVQHOKHLGELMIUHTXHQWLHUHJHOLQJ ...............PV
sluitsnelheid ..............................................................PV
VOXLWVQHOKHLGELMIUHTXHQWLHUHJHOLQJ .......................PV
deurplaat gewicht .............................................JUPt
deurplaat dikte........................................................1,2 mm
ǩ
ǩ
ǩ
ǩ

ZLQGEHVWHQGLJWRW%HDXIRUW
RSWLRQHHOOHYHUEDDUPHWǡEUHDNDZD\ǢV\VWHHP
]HOIWHVWHQGHRQGHUORRSEHYHLOLJLQJ
LQ]HWEDDUKHLGWRWrLVPRJHOLMN

Deurplaat kleuren (bij benadering)
5$/ JHHO 5$/ RUDQMH 5$/b URRG 
5$/ EODXZ 5$/b JULMV 5$/b ZLW 
5$/ ]ZDUW HQYROOHGLJWUDQVSDUDQW

1023 2009 3020 5002 7038 9003 9004

Ook toepasbaar
in extreme kou!

transparent

Een degelijk instapmodel…

Een goede basis bij intensief gebruik
'H1RYR6SHHG%DVLFLVKHWEDVLVPRGHOYDQGHVQHOUROGHXUHQ
YRRU LQWHQVLHI JHEUXLN ,Q YHUJHOLMNLQJ PHW GH (FRQRPLF LV
de deur in alle facetten zwaarder en degelijker uitgevoerd
RP LQWHQVLHI JHEUXLN PRJHOLMN WH PDNHQ (QNHOH ELM]RQGHUH
kenmerken zijn:
ǩ UREXXVWHVWDOHQJHOHLGHNRORPPHQPHWWRFKWERUVWHOVYRRU
de geleiding van de deurplaat
ǩ GHGHXUSODDWLVPPGLN
ǩ VWDQGDDUG]LFKWVHFWLH
ǩ GH VHFWLHV ZRUGHQ RQGHUOLQJ YHUERQGHQ PHW DOXPLQLXP
YHUVWLMYLQJVSURȌHOHQ
ǩ GHRQGHUEDONYDQ$OXPLQLXPKHHIWHHQUXEEHURQGHUSURȌHO
HQ LV RSWLRQHHO PHW HHQ %UHDN DZD\)XQNWLH XLWJHUXVW
Daardoor kan het deurblad na een aanrijding zonder gereedschap eenvoudig in de geleiding terug worden geschoven
ǩ DOOH FRQVWUXFWLHGHOHQ GLH PRJHOLMN LQ DDQUDNLQJ NXQQHQ
NRPHQPHWZDWHUNXQQHQLQ596  ZRUGHQJHOHYHUG
16

'HVQHOUROGHXU3RODUDVOXLWXZYULHVUXLPWHJRHGDI
Alle relevante onderdelen zoals zijgeleiders, motor
en besturing worden verwarmd. De deur opent
automatisch iedere 15 minuten om ijsafzetting
op het deurblad te voorkomen.

standaard

NOVO SPEED

BASIC |

Food

1m/s
1m/s

SOFT
START

1,2

mm

1400
gr/m2

optie
FU

1,5m/s

MAN

400V

SOFT
STOP

STOP

0,5m/s

230V

SMOOTH

ACCU

Specificaties
PD[RSSHUYODN %[+ ..............................................Pt
PD[EUHHGWH % ..................................................PP
max. hoogte (H)....................................................PP
openingssnelheid .......................................................PV
RSHQLQJVVQHOKHLGELMIUHTXHQWLHUHJHOLQJ ...............PV
sluitsnelheid ..............................................................PV
VOXLWVQHOKHLGELMIUHTXHQWLHUHJHOLQJ .......................PV
deurplaat gewicht .............................................JUPt
deurplaat dikte........................................................1,2 mm
ǩ ZLQGEHVWHQGLJWRW%HDXIRUW
ǩ RSWLRQHHOOHYHUEDDUPHWǡEUHDNDZD\ǢV\VWHHP
ǩ ]HOIWHVWHQGHRQGHUORRSEHYHLOLJLQJ
Deurplaat kleuren (bij benadering)
5$/ JHHO 5$/ RUDQMH 5$/b URRG 
5$/ EODXZ 5$/b JULMV 5$/b ZLW 
HQ5$/ ]ZDUW 

1023

2009

3020

5002

7038

9003

9004..

Toepassing in de voedingsindustrie…
Als hygiëne doorslaggevend is
'H 1RYR 6SHHG %DVLF LV HYHQDOV GH (FRQRPLF OHYHUEDDU LQ HHQ
XLWYRHULQJ ǡ)RRGǢ 'H]H XLWYRHULQJ LV JHVFKLNW YRRU WRHSDVVLQJ LQ GH
voedingsindustrie waar de hoogste eisen gelden inzake hygiëne en
YHLOLJKHLGELMKHWSURGXFHUHQHQYHUZHUNHQYDQYHUVHYRHGLQJ(QNHOH
bijzondere kenmerken zijn:
ǩ DOOH FRQVWUXFWLHGHOHQ GLH PRJHOLMN LQ DDQUDNLQJ NXQQHQ NRPHQ
PHW ZDWHU ]LMQ KHW]LM YDQ 596   NXQVWVWRI RI KHEEHQ HHQ
speciale behandeling ondergaan
ǩ GHGHXUSODDWYHUVWLMYHUV]LMQLQGHGHXUSODDWJH±QWHJUHHUG
ǩ HHQNXQVWVWRIEHVFKHUPNDSRIXLWJHYRHUGLQ596  LVDOVRSWLH
leverbaar
ǩ LQSODDWVYDQWRFKWERUVWHOVZRUGHQWRFKWUXEEHUVWRHJHSDVW
ǩ DOV GH GHXU GDJHOLMNV JHUHLQLJG PRHW ZRUGHQ PHW ZDWHU NXQQHQ
DDQGULMYLQJHQEHVWXULQJZRUGHQXLWJHYRHUGLQ,3
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standaard

NOVO SPEED

HEAVY |

Indoor

1m/s
1m/s

1,2

SOFT
START

mm

1400
gr/m2

optie
FU

1,5m/s

MAN

400V
STOP

SOFT
STOP

0,5m/s

230V

SMOOTH

ACCU

Specificaties
PD[RSSHUYODN %[+ .......................................... Pt
PD[EUHHGWH % ...............................................PP
max. hoogte (H).................................................PP
openingssnelheid ................................................... PV
RSHQLQJVVQHOKHLGELMIUHTXHQWLHUHJHOLQJ ............PV
sluitsnelheid .......................................................... PV
VOXLWVQHOKHLGELMIUHTXHQWLHUHJHOLQJ ....................PV
deurplaat gewicht ..........................................JUPt
deurplaat dikte.................................................... 1,2 mm
ǩ ZLQGEHVWHQGLJWRW%HDXIRUW
ǩ RSWLRQHHOOHYHUEDDUPHWǡEUHDNDZD\ǢV\VWHHP
ǩ ]HOIWHVWHQGHRQGHUORRSEHYHLOLJLQJ
Deurplaat kleuren (bij benadering)
5$/ JHHO 5$/ RUDQMH 5$/b URRG 
5$/ EODXZ 5$/b JULMV 5$/b ZLW 
5$/ ]ZDUW HQYROOHGLJWUDQVSDUDQW

1023 2009 3020 5002 7038 9003 9004

Als hij tegen een stootje moet kunnen…
Het werkpaard voor grotere openingen
'H1RYR6SHHG+HDY\,QGRRULVVSHFLDDORQWZLNNHOGYRRUGHJURWHUH
ELQQHQRSHQLQJHQ WRW  Pt $OOH FRQVWUXFWLHRQGHUGHOHQ HQ XLWYRHring 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
YHUVWLMYLQJVSURȌHOHQLVGHGHXUEHVWDQGWHJHQPD[LPDDOb%HDXIRUW
ZLQGGUXN(QNHOHELM]RQGHUHNHQPHUNHQ]LMQ
ǩ H[WUD ]ZDUH NRORPPHQ XLW JH]HWWH VWDDOSODDW PHW ERUVWHOV YRRU
de geleiding van de deurplaat
ǩ HHQ RQGHUEDON PHW ]HOIWHVWHQGH RQGHUORRSEHYHLOLJLQJ HQ HLQGstukken van gegoten aluminium is standaard
ǩ HHQ RQGHUEDON PHW KHW XQLHNH ǡEUHDNDZD\ǢV\VWHHP ZDDUGRRU
de deurplaat na uitrijden zonder schade of speciaal gereedschap
kan worden hersteld, is optie.
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transparent

standaard

NOVO SPEED

RETAIL

2m/s

FU

0,7

mm

MAN

STOP

0,5m/s

optie

650

230V

gr/m2

STOP

SMOOTH

ACCU

Specificaties
PD[EUHHGWH % .................................................PP
max. hoogte (H)...................................................PP
openingssnelheid .......................................................PV
VOXLWVQHOKHLGELMIUHTXHQWLHUHJHOLQJ ......................PV
deurplaat gewicht ..............................................JUPt
deurplaat dikte.................... PPRIPP ELMRSGUXN 
ǩ
ǩ
ǩ
ǩ
ǩ

)OH[LEHOHRQGHUEDON
]HOIKHUVWHOOHQG
=HHUVWLO
6WUDNGHVLJQ
:LQGEHVWHQGLJWRW%HDXIRUW

Deurplaat kleuren (bij benadering)
5$/ JHHO 5$/ RUDQMH 5$/b URRG 
5$/ EODXZ 5$/b JULMV 5$/ ZLW 
HQ5$/ ]ZDUW 

1003

2009

3020

5005

7038

9003

9004. .

Ontwikkeld voor de Retail branche

NIEUW!
De mooiste oplossing voor uw Supermarkt!
De Supermarkt moet er tegenwoordig ook Super uitzien. De uitgestalde waren dienen goed en smakelijk te worden gepresenteerd.
'H1RYR6SHHG5HWDLOPDDNWGHZLQNHOSUHVHQWDWLHKHOHPDDODI'H]H
VQHOUROGHXULVPHWPVQLHWDOOHHQ««QYDQGHVQHOVWHLQ]LMQVRRUW
maar loopt ook nog eens zeer geruisloos open en dicht. Daarnaast
]LHWGH1RYR6SHHG5HWDLOHUPHW]LMQVWDQGDDUGNXQVWVWRIDIGHNNDS
nog heel goed uit ook.
De standaard buismotor zorgt voor een elegante vormgeving die
ZHLQLJ ZLQNHOUXLPWH EHVODDW :DQQHHU X KHW 39& GHXUEODG GDQ
ook nog voorziet van uw logo of opdruk maakt dat de winkel
helemaal af.
,Q UXLPWHV ]RDOV VXSHUPDUNWHQ ZDDU YHHO NODQWHQ ORSHQ LV YHLOLJKHLG QDWXXUOLMN KHW EHODQJULMNVWH 'H 1RYR 6SHHG 5HWDLO EHVFKLNW
Geleiders en
VWDQGDDUGRYHUHHQ)OH[(GJHRQGHUEDONHQNDQZRUGHQXLWJHYRHUG
break-away-systeem
met een mechanische noodontgrendeling dan wel een automatische
noodopening in het geval van stroomuitval.
19
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standaard

NOVO SPEED

HEAVY |

Outdoor

1m/s

3,0

mm

3000
gr/m2

SOFT
START

FU

1,5m/s

SOFT
STOP

SMOOTH

0,5m/s

MAN

STOP

1m/s

optie

400V
STOP

Specificaties
PD[RSSHUYODN %[+ ................................................. Pt
PD[EUHHGWH % ......................................................PP
max. hoogte (H)........................................................PP
openingssnelheid ...........................................................PV
RSHQLQJVVQHOKHLGELMIUHTXHQWLHUHJHOLQJ ...................PV
sluitsnelheid ..................................................................PV
VOXLWVQHOKHLGELMIUHTXHQWLHUHJHOLQJ ...........................PV
deurplaat gewicht .................................................JUPt
deurplaat dikte.............................................................. 3 mm
ǩ ZLQGEHVWHQGLJWRW%HDXIRUW
ǩ RSWLRQHHOOHYHUEDDUPHWǡEUHDNDZD\ǢV\VWHHP
ǩ ]HOIWHVWHQGHRQGHUORRSEHYHLOLJLQJ
Deurplaat kleuren (bij benadering)
5$/ JHHO 5$/b RUDQMH 5$/ EODXZ 
HQ5$/b JULMV 

1021

2002

5010

7023...

Degelijkheid in een buitenopening…
Voorkom onnodig energieverlies
(HQ EXLWHQRSHQLQJ PRHW ]R NRUW PRJHOLMN JHRSHQG
blijven. De traditionele bedrijfsdeur is relatief traag
en zorgt daarmee voor een aanzienlijk energieYHUOLHV ,Q FRPELQDWLH PHW HHQ VQHOUROGHXU NDQ GLW
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 luchtstromingen op gang die het energieverlies veroor]DNHQ 2S KHW HLQGH YDQ GH ZHUNGDJ ZRUGW GH
buiten opening weer gesloten met de bedrijfsdeur.
'H XLWYRHULQJ YDQ GH 1RYR 6SHHG +HDY\ 2XWGRRU
is uiteraard volledig afgestemd op de extreme
omstandigheden waaronder deze deur moet
kunnen functioneren.
21

standaard

NOVO SPEED

ALU S

optie

FU

2m/s

STOP

STOP

400V 230V

0,5m/s

STOP

SMOOTH

ACCU

Specificaties
PD[RSSHUYODN %[+ ..............................................Pt
PD[EUHHGWH % ..................................................PP
max. hoogte (H)....................................................PP
openingssnelheid ......................................................PV
sluitsnelheid ...........................................................PV
lamel hoogte (werkend) ..........................................75 mm
lamel dikte ...............................................................PP
lamel wanddikte ........................................................2 mm
afwerking ...................... JHDQRGLVHHUGDOXPLQLXP((9
ǩ WRW HHQ GHXUJURRWWH YDQ  [  P ZLQGEHVWHQGLJ
WRW%IW'DDUERYHQJDUDQGHUHQZHHHQZLQGEHVWHQGLJKHLGWRW%IWELMHHQGHXUJURRWWHWRW[PHWHU
ǩ EHVWXULQJVWDQGDDUGPHWIUHTXHQWLHUHJHOLQJ
ǩ VWDQGDDUGGHXUEODGEDODQFHULQJPHWYHUHQ
ǩ JHOHLGHNRORPPHQPHWLQVSHFWLHGHXUHQ
ǩ HHQOLFKWJRUGLMQLVDOVRSWLHOHYHUEDDU
Kleuren
Het deurblad kan met een poedercoating
LQLHGHUH5$/NOHXU ELMEHQDGHULQJ
worden afgewerkt (optie).

De nieuwe generatie aluminium roldeuren…
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
WHJHQVWHOOLQJ WRW WUDGLWLRQHOH EHGULMIVGHXUHQ UD]HQG VQHO (HQ
combinatie met een snelroldeur is daarom niet meer nodig.
Slechts één deur biedt alle eigenschappen voor een vlotte logistiek
PHW HHQ PLQLPXP DDQ HQHUJLHYHUOLHV HQ ZHUNWLMGRQGHUEUHNLQJ
(QNHOHELM]RQGHUHNHQPHUNHQ]LMQ
ǩ HHQRSHQLQJVVQHOKHLGYDQPHWHUSHUVHFRQGH
ǩ GRRUGHVSHFLDOHODPHOOHQLVKHWJHOXLGVQLYHDXELMRSHQHQ
in vergelijking met gewone roldeuren minimaal
ǩ HHQRIPHHUGHUH]LFKWODPHOOHQ]LMQRSWLH
ǩ HHQPHFKDQLVFKHQRRGRQWJUHQGHOLQJLVOHYHUEDDU
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standaard

NOVO SPEED

ALU R

FU

1m/s

optie
STOP

STOP

400V 230V

0,5m/s

STOP

SMOOTH

ACCU

Specificaties
PD[RSSHUYODN %[+ ..............................................Pt
PD[EUHHGWH % ..................................................PP
max. hoogte (H)....................................................PP
openingssnelheid .......................................................PV
sluitsnelheid ...........................................................PV
lamel hoogte (werkend) ..........................................PP
lamel dikte ...............................................................PP
lamel wanddikte ........................................................2 mm
afwerking ...................... JHDQRGLVHHUGDOXPLQLXP((9
ǩ
ǩ
ǩ
ǩ

ZLQGEHVWHQGLJWRW%HDXIRUW
EHVWXULQJVWDQGDDUGPHWIUHTXHQWLHUHJHOLQJ
JHULQJHLQERXZPDWHQ
JHOHLGHNRORPPHQ8YRUP

Kleuren
Het deurblad kan met een coating
LQQDJHQRHJLHGHUH5$/NOHXU
(bij benadering) worden afgewerkt
(optie).

De voordelige aluminium roldeur…
Universeel inzetbare roldeur
Als snelheid niet de maatgevende
1RYR6SHHG$OXb5GHLGHDOHRSORVVLQJ 

factor

is,

dan

is

de

Met dezelfde uiterlijke kenmerken als zijn grotere broer, de
1RYR6SHHG$/86HQHHQRSHQLQJVVQHOKHLGYDQbPHWHUSHUVHFRQGH
is deze deur universeel inzetbaar in binnen- en buitenopeningen.
=RQGHU GHXUSODDWEDODQFHULQJ NXQQHQ GH JHOHLGHUV HQ DDQGULMYLQJ
verhoudingsgewijs lichter worden uitgevoerd waardoor de Novo Speed
$/85JHULQJHUHLQERXZPDWHQKHHIW'H]HYHUHHQYRXGLJGHXLWYRHULQJ
maakt de deur niet minder degelijk, maar wel een stuk voordeliger.
(QNHOHELM]RQGHUHNHQPHUNHQ]LMQ
ǩ HHQRSHQLQJVVQHOKHLGYDQPHWHUSHUVHFRQGH
ǩ HHQRIPHHUGHUH]LFKWODPHOOHQ]LMQRSWLH
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STROKENGORDIJNEN

Easy Clip

Ea

Een snelle en voordelige afsluiting
=RHNWXHHQVQHOWHSODDWVHQWRFKWDIGLFKWLQJYRRUHHQ
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 minder overlapping. Dit type tochtafdichting weet zich al
tientallen jaren te handhaven door een aantal niet mis te
verstane kenmerken:
ǩ
ǩ
ǩ
ǩ
ǩ
ǩ
ǩ

VRHSHOHVWURNHQPHWJRHGHOLFKWGRRUODWHQGKHLG
JRHGHJHOXLGVUHGXFWLHWRWG%
HHQYRXGLJRSKDQJV\VWHHP
VQHOOHHQHHQYRXGLJHPRQWDJH
HHQYRXGLJWHYHUYDQJHQVWURNHQ
RUDQMHHLQGVWURNHQ RSWLH
RRNLQGLHSYULHVEHVWHQGLJHXLWYRHULQJ
WRWr& RSWLH 

TOCHTDEUREN

Ouderwetse degelijkheid
(HQWRFKWGHXULVHHQLQGXVWULOHPDQXHOHELQQHQGHXU
inzetbaar tot 9 m2. Dat deze deur nog altijd volop wordt
toegepast dankt deze deur aan de volgende kenmerken:
ǩ VRHSHOHGHXUSODDWLQ]ZDUWJULMVWUDQVSDUDQW
of combinaties daarvan
ǩ HHQYRXGLJHFRQVWUXFWLHGHJHOLMNHQEHSURHIG
ǩ GHXUVOXLWPHFKDQLVFKPHWYHHUGUDQJHU
ǩ JHHQDDQGULMYLQJRIEHGLHQLQJQRGLJ
ǩ JDDWDOWLMGRSHQRRNLQQRRGVLWXDWLHV
ǩ PDNNHOLMNLQRQGHUKRXGHQHHQYRXGLJWHUHLQLJHQ
ǩ VQHOOHHQHHQYRXGLJHPRQWDJH
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SPECIALS
Novoferm, sterk in maatwerk!

Automatische tochtdeuren
De automatische tochtdeur is een van de oudste industriële deuren met een lange
VWDDWYDQGLHQVW,QGH]ZDUHLQGXVWULHZRUGWGH]HYRRUQDPHOLMNLQJH]HWDOVVFKHLGLQJVdeur tussen productieruimten. Deze populariteit dankt de deur aan:
ǩ
ǩ
ǩ
ǩ
ǩ

GHRQJHFRPSOLFHHUGHFRQVWUXFWLH
JHVFKLNWYRRULQWHQVLHIJHEUXLN
HHQYRXGLJWHDXWRPDWLVHUHQPHWSHUVOXFKWRIHHQHOHNWULVFKHDDQGULMYLQJ 9
NDQELMVWRULQJZRUGHQJHRSHQGLQEHLGHULFKWLQJHQ
DDQULMEHVWHQGLJGRRUDQWLEORNNHHUV\VWHHP

Snelvouwdeuren
2RNGHVQHOYRXZGHXUKHWYURHJHUHZHUNSDDUGRQGHUGHLQGXVWULOHGHXUHQZRUGWQRJ
steeds toegepast in bepaalde sectoren van de industrie vanwege de volgende eigenschappen:
ǩ ELMKHWRSHQHQNRPWGLUHFWGHYROOHGLJHKRRJWHYULMZDWELMUHODWLHIVPDOHQKRRJ
transport een duidelijk voordeel is
ǩ GHGHXULVYULMZHOYROOHGLJWUDQVSDUDQWZDDUGRRUKHWWUDQVSRUWDOWLMGGXLGHOLMN]LFKW
heeft op de ruimte aan de andere kant van de deur
ǩ GHSQHXPDWLVFKHXLWYRHULQJRSHQWWRWGULHPHWHUSHUVHFRQGH
ǩ GHVQHOYRXZGHXUNDQ]RZHOSQHXPDWLVFKDOVHOHNWULVFKHZRUGHQDDQJHGUHYHQ

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:
ǩ H[WUD]ZDDUXLWJHYRHUGHJHOHLGHNRORPPHQPHWLQVSHFWLHGHXUHQ
ǩ HHQLQGHJHOHLGHNRORPPHQRSJHQRPHQVSDQV\VWHHPZDDUPHHGHGHXUSODDWRS
spanning wordt gehouden om grote winddruk te kunnen weerstaan
ǩ HHQJURRWDDQWDOJH±QWHJUHHUGHGHXUSODDWYHUVWLMYHUV
ǩ HHQRIPHHUGHUHYHQVWHUVHFWLHV
ǩ EHVWXULQJPHWIUHTXHQWLHUHJHOLQJ

Speciale constructies
2PHHQVQHOUROGHXUDFKWHUHHQ EHVWDDQGH LQGXVWULOHEXLWHQGHXUWHSODDWVHQLVRYHU
KHWDOJHPHHQHQVSHFLDOHFRQVWUXFWLHQRGLJ,QRYHUOHJPHWRQ]HWHFKQLVFKHDGYLVHXU
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.
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Technische Specificaties
Besturingen

Type

SMD

SMD-Groot

Uitbreidingsprint SMD

%HGLHQLQJHQ

-

)XQFWLH

Deurbesturing Novo Speed:
 (FRQRPLF
 +HDY\,QGRRU
 +HDY\2XWGRRU
- %DVLF

Deurbesturing Novo Speed:
 (FRQRPLF
 +HDY\,QGRRU
 +HDY\2XWGRRU
 %DVLF

Aansluiting voor pulsgever

nee

nee

8LWEUHLGLQJVPRJHOLMNKHGHQ

:HGHU]LMGVHEORNNHULQJYRRUVOXLV
met meenemen van bediening:
- ﬂitslicht
 YHUNHHUVOLFKWURRGJURHQ
- melding deurpositie
- akoestisch signaal bij sluiten

:HGHU]LMGVHEORNNHULQJYRRUVOXLV
met meenemen van bediening:
- ﬂitslicht
YHUNHHUVOLFKWURRGJURHQ
- melding deurpositie
- akoestisch signaal bij sluiten

niet van toepassing

2SWLHV

8LWEUHLGLQJPHW
- 3 potentiaalvrije relais
 RQWYDQJHUW\SH.HHORT LQERXZ

8LWEUHLGLQJVSULQWSODDWPHW
- 3 potentiaalvrije relais
 RQWYDQJHU.HHORT LQERXZ
- 2 kanaals inductielusdetector
- extra inbouwcomponenten
RS76bUDLO

niet van toepassing

%HNDEHOLQJ

- CC-ﬂex 7x1,5 mm2
 &&ȍH[[PP2
 &((VWHNNHUSROLJ
 9$&$

- CC-ﬂex 7 x 1,5 mm2
 &&ȍH[[PP2
 &((VWHNNHUSROLJ
 9$&$

Seriematig

- geen extra relais

- geen extra relais
 LQERXZUXLPWHPHW76UDLOYRRU
inbouw van extra timer, of…
- relais met relaisvoet, of…
- extra klemmen

8LWYRHULQJ

– kunststofkast met
IROLHVFKDNHODDUV261
 YRHGLQJ[9$&7$
 NDVW,3

– kunststofkast met
IROLHVFKDNHODDUV261
 YRHGLQJ[9$&7$
 NDVW,3
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drukknop
trekschakelaar
radar bewegingsmelder
ontvanger
infra-rood detector

-

drukknop
trekschakelaar
radar bewegingsmelder
ontvanger
infra-rood detector
2 kanaals inductielusdetector
- printplaat met 3 extra relais voor
uitbreidingsmogelijkheden

FUS-1-C 0,75 kW

FUE-2-C 1,5kW

FU3E-C 4kW

Uitbreidingsprint RFUxE-C

- drukknop
- trekschakelaar
- radar bewegingsmelder
 RQWYDQJHU .HHORT
- infra-rood detector
- 2 kanaals inductielusdetector

- drukknop
- trekschakelaar
- radar bewegingsmelder
 RQWYDQJHU .HHORT
- infra-rood detector
- 2 kanaals inductielusdetector

- drukknop
- trekschakelaar
- radar bewegingsmelder
 RQWYDQJHU .HHORT
- infra-rood detector
- 2 kanaals inductielusdetector

Deurbesturing Novo Speed
(FRQRPLFPHWJH±QWHJUHHUGH
IUHTXHQWLHUHJHOLQJN:

'HXUEHVWXULQJHQ1RYR6SHHG)OH[
%DVLF+HDY\,QGRRU7ZLQRI$OX
met geïntegreerde
IUHTXHQWLHUHJHOLQJ

Deurbesturing:
1RYR6SHHG+HDY\2XWGRRU
VSHFLDO$OX,62+LJKVSHHGPHW
IUHTXHQWLHUHJHOLQJJH±QWHJUHHUG

ja

ja

ja

:HGHU]LMGVHEORNNHULQJYRRUVOXLV
met meenemen van bediening:
- ﬂitslicht
- melding van deurpositie voor
externe besturing
- uitbreidingsprintplaat is niet
mogelijk

:HGHU]LMGVHEORNNHULQJYRRUVOXLV
met meenemen van bediening:
 YHUNHHUVOLFKWURRGJURHQ
richting afhankelijk, of…
- melding deurpositie voor
externe besturing

:HGHU]LMGVHEORNNHULQJYRRUVOXLV
met meenemen van:
- bediening
 YHUNHHUVOLFKWURRGJURHQ
richtingafhankelijk
- melding van de deurpositie voor
externe besturing

niet van toepassing

- 2 kan. inductielusdetector print
 RQWYDQJHU.HHORT LQERXZ
- verder geen inbouwruimte
beschikbaar

- 2 kan. inductielusdetector print
 RQWYDQJHU.HHORT LQERXZ
- uitbreidingsprint met 4
extra potentiaalvrije relais
HQ76UDLOYRRUH[WUD
inbouwcomponenten

- 2 kan. inductielusdetector print
 RQWYDQJHU.HHORT LQERXZ
- uitbreidingsprint met 4
extra potentiaalvrije relais
HQ76UDLOYRRUH[WUD
inbouwcomponenten

niet van toepassing

%LM1RYR6SHHG(FRQRPLF
 &<[PP2
 OȍH[[PP2
 &((VWHNNHUSROLJ
 [9$&$

%LM1RYR6SHHG)OH[
 &<[PP2
 /,<<[PP2

%LM1RYR6SHHG+HDY\2XWGRRUHQ
Special:
 OȍH[[PP2
 9$&$

- insteekvoet voor
inductielusdetector
- twee extra relais potentiaalvrij
- geen kabelruimte

- insteekvoet inductielusdetector
- twee extra potentiaalvrije relais
 ELM1RYRVSHHG)OH[HQ$OXLVHHQ
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:
 IROLHGUXNWRHWVHQ261
 YRHGLQJ[9$&7$
 NDVW,3

Metalen kast met:
 IROLHGUXNWRHWVHQ261
 YRHGLQJ[9$&7$
 NDVW,3

Metalen kast met :
 IROLHGUXNWRHWVHQ261
 YRHGLQJ9$&7$
 NDVW,3

%LM1RYR6SHHG%DVLFHQ$OX
 &<[PP2
 OȍH[[PP2
 &((VWHNNHUSROLJ
 [9$&$

- printplaat met 4 extra relais
voor uitbreidingsmogelijkheden

%LM,62+LJKVSHHG16$OX
 OȍH[[PP2
 &((VWHNNHUSROLJ
 9$&$
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Toebehoren

Drukknop

Veiligheidsfotocel

Iris

(opbouw)

met reﬂector

,QIUDURRGYRRUELQQHQWRW
+b bP

Drukknoppenset

Behuizing

Activ8

2S6WRS1HHU
(opbouw)

voor fotocel en
reﬂector
(gezien vanuit het
montagevlak)

,QIUDURRGHQEHZHJLQJVPHOGLQJYRRUELQQHQWRW+ P

Drukknoppenset
Op-Stop-Neer

Trekschakelaar

%HZHJLQJVPHOGLQJ
voor binnen en
EXLWHQWRW+ P

sleutelschakelaar
(opbouw)

Drukknoppenset
Op-Stop-Neer

Sleutelschakelaar

Condor
,QIUDURRGHQ
bewegingsmelding
voor binnen en
EXLWHQWRW+ P

met verlichte
drukknoppen
(opbouw)
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Radar

Handzender

Uithouder

Inductielusdetctor

2-kanaals

voor radar of verkeerslichten

in aparte
behuizing

Handzender

Console

Verkeerslicht

4-kanaals

%HVFKHUPLQJ
tegen aanrijden
van de kolommen

rood

Ontvanger

Lichtgordijn

Verkeerslicht

voor afstandsbediening (ook leverbaar in behuizing)

%HYHLOLJLQJYDQ
de dagopening
tot maximaal
bPPKRRJWH

URRGJURHQ

Bedieningen

Drukknop

Trekschakelaar

Radar

Condor

Drukknoppen worden
voornamelijk toegepast
bij personenverkeer.
Voor situaties waar men
niet altijd de handen vrij
heeft geven drukknoppen
een oplossing.

De trekschakelaar wordt
veelvuldig toegepast bij
heftruckverkeer, zodat
de chauffeur zonder uit
te stappen de schakelaar
kan bedienen.

5DGDUVNXQQHQDOOHHQ
bewegende voorwerpen
waarnemen. De radar heeft
een kegelvormig detectiegebied en is richtinggevoelig. De grootte, richting en
gevoeligheid van het radarveld zijn instelbaar.

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

Radiografisch

Fotocel

Lichtgordijn

(HQLQGXFWLHOXVYHURRU]DDNW
HHQPDJQHWLVFKYHOG(HQ
metalen voorwerp binnen
dit veld wordt waargenomen
en is daarom geschikt als
bediening of extra beveiliging bij heftrucktransport.

5DGLRJUDȌVFKHEHGLHQLQJ
(zender en ontvanger)
biedt de mogelijkheid
tot selectieve bediening.
(QNHOGHYRHUWXLJHQHQ
personen die een zender
hebben kunnen de deur
RSHQHQRIVOXLWHQ(U]LMQ
zenders met één of met
meerdere kanalen.

De fotocel wordt voornamelijk toegepast voor
het bewaken van de doorJDQJ=RODQJGHVWUDDOYDQ
de fotocel onderbroken is
zal de deur niet sluiten.
(U]LMQXLWYRHULQJHQPHW
reﬂector en uitvoeringen
met zender en ontvanger.

(HQOLFKWJRUGLMQKHHIW
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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Technische data
Snelroldeuren met ﬂexibele deurplaat

0000
STOP

0



1

VWDQGDDUG

{ RSWLH
betreft
toepassing binnendeur
buitendeur
snelheid magneetschakelaar besturing
frequentieregeling
veiligheidsuitrusting DIN EN 13.241
windbestendigheid in
Beaufort
windlast DIN EN 12.424
windbeveiliging
deurmaten breedte
hoogte
maximale oppervlakte
inbouwmaten aandrijfzijde
lagerzijde
hoogte
breedte met beschermkap
hoogte met beschermkap
diepte
SMD besturing in kunststof kast
SMD besturing groot bij uitbreiding
frequentieregeling FUS 0,75 Kw
frequentieregeling FUE 1,5 Kw
frequentieregeling FU3E-C 4 kw
‘break-away ‘ manuele inbedrijfstelling
‘anti-crash’-systeem auto ‘re-feed’ (zelfherstellend)
deurconstructie zelfdragend
deurblad transparante zicht- of venstersectie
gekleurde pvc
deurplaatspanning
materiaal / oppervlak verzinkt staal
geleiding
roestvrijstaal V2A, geslepen (cq. RVS 304)
aluminium
gelakt in RAL-kleur naar keuze
aandrijving en besturing magneetschakelaar besturing
aansluitspanning
stroombeveiliging
beveiligingsklasse
magneetschakelaar met CEE stekker
frequentieregeling
aansluitspanning ( 1-fasig )
aansluitspanning ( 3-fasig )
folieschakelaar O-S-N
besturing, hoofdschakelaar alpolig uitschakelbaar
noodstop
beveiliging van de dagopening
openingstijd in seconden
sluitkantbeveiliging

elektronische eindschakelaar DES, of pulsgever
noodopening zwengel
noodhandketting
contragewicht / veer
UPS met FU besturing, 230V
potentiaalvrije contacten
impulsgevers
veiligheidselementen noodopening mechanisch
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eenheden

openen in m/sec (ca.)
sluiten in m/sec (ca.)
openen in m/sec (ca.)
sluiten in m/sec (ca.)

maximaal in mm
maximaal in mm
maximaal m²
dagmaatbreedte + mm
dagmaatbreedte + mm
dagmaathoogte + mm
dagmaatbreedte + mm met beschermkap
dagmaathoogte + mm met beschermkap
vanuit de muur
b x h x d = 300 x 250 x 125 mm
b x h x d = 300 x 350 x 125 mm
b x h x d = 200 x 300 x 125 mm
b x h x d = 300 x 350 x 150 mm
b x h x d = 300 x 450 x 150 mm

0,8 / 1,5 mm
0,7 / 1,2 / 1,5 / 3 mm

aandrijving besturing

fotocel + kantbeveiliging
lichtscherm

Flex hard edge

)OH[ÀH[HGJH





2 m/sec
0,5 m/sec

2 m/sec
0,5 m/sec





5 (29 - 38 km/h)

5 (29 - 38 km/h)

klasse 0
blokjes
4250
5000
20
210
210
450
240
500
420

klasse 0
blokjes
3500
5000
17.5
210
210
450
240
500
420











0,8 mm
1.2

0,8 mm
1,2





{

{

1 x 230V, N, PE
16 A traag
IP 54

1 x 230V, N, PE
16 A traag
IP 54















{
0 - 200

{
0 - 200





{
{

{
{

{

{

energieketting
draadloze overdracht
spiraalkabel

alleen bij frequentieregeling

0
000
1/2

1
0

0

Retail

Economic

Economic food

Basic

Basic Food

Heavy Indoor













2 m/sec
0,5 m/sec

1 m/sec
1 m/sec
1,5 m/sec
0,5 m/sec

1 m/sec
1 m/sec
1,5 m/sec
0,5 m/sec

1 m/sec
1 m/sec
1,5 m/sec
0,5 m/sec

1 m/sec
1 m/sec
1,5 m/sec
0,5 m/sec

1 m/sec
1 m/sec
1,5 m/sec
0,5 m/sec

Heavy Outdoor

Special





1 m/sec
1 m/sec
1,5 m/sec
0,5 m/sec

1 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
blokjes
2250
2600
5,85
250
250
300
280
440
420

klasse 0
verstevigers
3000
3500
9
290
160
475
355
475
390

klasse 0
verstevigers
3000
3500
9
290
160
475
355
475
390

klasse 0
verstevigers
4000
5000
20
310
160
575
355
600
350

klasse 0
verstevigers
4000
5000
20
310
160
575
355
600
350

klasse 0
verstevigers
6000
6000
36
470
275
750
550
750
400

klasse 0
verstevigers
6000
6000
36
470
275
750
550
750
400

klasse 0
verstevigers
8000
8000
64
430
250
700
435
500
400













{
{

{
{

{

{

{

{

{

{

{



{

{

0,8 mm
1,2 mm

3 mm
3 mm

3 mm
3 mm



















0,8 mm
0,7 mm

0,8 mm
0,7 mm

0,8 mm
1,2 mm

0,8 mm
1,2 mm



0,8 mm
0,7 mm











{
1 x 230V, N, PE
16 A traag .
IP 54




{

{

{



{





{









3 x 400V, N, PE
16 A traag
IP 54

3 x 400V, N, PE
16 A traag
IP 54

3 x 400V, N, PE
16 A traag
IP 54

3 x 400V, N, PE
16 A traag
IP 54

3 x 400V, N, PE
16 A traag
IP 54

3 x 400V, N, PE
16 A traag
IP 54

3 x 400V, N, PE
16 A traag
IP 54













{
{

{
{

{
{

{
{

{
{

{



























0 - 90

0 - 90

0 - 90

0 - 90

0 - 90















{
0 - 200

{

0 - 90



{

0 - 90



{
{

{















{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

op aanvraag

op aanvraag
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Technische data
Snelroldeuren met harde deurplaat


VWDQGDDUG

{ RSWLH
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
weerstand binnendringend
DIN EN 12.425
water
luchtdoorlaatbaarheid DIN EN 12.426
warmtedoorlaatbaarheid DIN EN 12.428
geluidsdemping DIN EN 52210 dB





klasse 3

klasse 3

klasse 2

klasse 2

klasse 2

klasse 2

0

0

20 dB

20 dB

afmetingen breedte

maximaal in mm

6000 (8000)

5000

hoogte

maximaal in mm

6000 (8000)

5000

inbouwmaten aandrijfzijde
lagerzijde

dagmaatbreedte + mm

380

350

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 SUR¿HOHQGXEEHOZDQGLJGLNWHLQPP

20

20





















aansluitspanning ( 1-fasig )







aansluitspanning ( 3-fasig )

> 24 m2

> 16 m2

WKHUPLVFKJHwVROHHUGSUR¿HO
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

folieschakelaar O-S-N
frequentieregeling, hoofdschakelaar alpolig uitschakelbaar
stroombeveiliging
beveiligingsklasse

aandrijving besturing

noodstop
beveiliging van de dagopening

fotocel
lichtscherm

openingstijd in seconden (ca.)
sluitkantbeveiliging





16A T

16A T

IP 54

IP 54







{

{

0 - 200

0 - 200







met energieketting
met draadloze overdracht

elektronische eindschakelaar DES of pulsgever
noodopening zwengel
noodhandketting

{

{

contragewicht / veer





UPS met FU besturing, 230V

{

{

700

600

potentiaalvrije contacten
impulsgevers
veiligheidselementen

34

Referenties
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Referenties
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Referenties
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Andere Novoferm producten

Industriedeuren
ǩ VHFWLRQDDOGHXUHQ
ǩ UROGHXUHQ
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Dockequipment
ǩ OHYHOOHUV
ǩ VKHOWHUV
ǩ VHDOV
ǩ XQLWV
ǩ VOXL]HQ

Brandwerend
ǩ EUDQGZHUHQGHORRSGHXUHQ
ǩ EUDQGZHUHQGHUROGHXUHQ
ǩ EUDQGZHUHQGHVFKXLIGHXUHQ

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
NXQQHQEOLMYHQJDUDQGHUHQ(QHU]LMGVNDQGLWGRRUHHQJRHG
functionerende 24-uurs-service, waarmee storingen
binnen een acceptabele tijdsduur worden verholpen,
anderzijds bieden wij u de mogelijkheid een onderhoudscontract 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 dockHTXLSPHQW,QLHGHUHRSHQLQJYDQHHQPRGHUQLQGXVWULHHO
JHERXZSDVWHHQNZDOLWHLWVSURGXFWYDQ1RYRIHUP=DNHQ
doen met één partner heeft de volgende voordelen:
ǩ VOHFKWV««QDDQVSUHHNSDUWQHUYRRUDOOHSURGXFWHQ
montage, onderhoud en after sales
ǩ SURGXFWHQGLHRSHONDDU]LMQDIJHVWHPG
ǩ GHDDQOHYHULQJYDQSURGXFWHQJHVFKLHGWDXWRPDWLVFK
in de juiste volgorde
ǩ PRQWHXUVGLHDOOHSURGXFWHQNHQQHQ
www.novoferm.com
www.novospeedsolutions.com

Woningbouw
ǩ JDUDJHGHXUHQ
ǩ FDUSRUWV
ǩ YOLHULQJWUDSSHQ
ǩ VWDOHQORRSGHXUHQ
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technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden
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.

Uitgave: 03-2013

Il vostro concessionario Novoferm:

Novoferm International
Novoferm Nederland BV
,QGXVWULHZHJ&$:DDUGHQEXUJ1/
3RVWEXV%$:DDUGHQEXUJ1/
7  
)  
www.novoferm.com

