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NOVOPORT® MED
PORTTILSTANDSMELDING,
PORTSTYRING MED NY APP,
TRÆ-LOOK NIGHT OAK

Garageporte til private
Velkommen hjem

Indhold

Fordele ved Novoferm ledhejseporte
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Overflader af høj kvalitet med lang levetid
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• Som tilvalg fås et monteringssæt til Novoferms
ledhejseporte for ekstra indbrudsforebyggelse, som er
testet i henhold til den hollandske standard NEN 5096 hos
SKG, og hvis indbrudsforebyggelse er certificeret efter den
lokale klasse 2.
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• Hvad den „TÜV-testede indbrudsforebyggelse“ betyder
for din sikkerhed: Industrisammenslutningen Tore Türen
Zargen (ttz, dvs. dvs. porte, døre, karme) har udarbejdet
en vejledning, som på basis af de eksisterende standarder
definerer indbrudsforebyggelse for porte. TÜV NORD
CERT GmbH udfører testen og certificerer resultaterne.
Det betyder: Certificerede garageporte fra Novoferm er
uvildigt testet til at yde sikkerhed på højeste niveau.

10 års garanti på sikker funktion og på gennemrustning
fra indersiden til ydersiden af alle stålgitter-ledhejseporte
med vores kvalitetsforsegling; du får 5 års garanti på slutbehandlet maling og overflader, sliddele samt mekaniske
dele, motor og motorstyring af vores garageport-drev..

R

• Hos Novoferm er alle garageportdrev afprøvet med hver
Novoferm-garageport og opfylder de aktuelt gældende
standarder og lovkrav, således at forkert brug undgås.
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• Samtlige porte og drev testes enkeltvis og i kombinationer
af anerkendte institutter.

er
u hint
a
b
n
i
.
E
nung
f
f
Ö
r
de

LF

Alle Novoferms porte og drev produceres i overensstemmelse med de strenge krav i kvalitetsstyringssystemet
DIN ISO 9001.

• Alle garage-ledhejseport-systemer opfylder de strenge
krav, som den europæiske produktstandard DIN EN
13241-1 stiller til porte.
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sidehængte port
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App til portstyring SmartHome-system
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Alle Novoferms ledhejseporte er forsynet med Novoferms kvalitetsstempel. Portene
og automatikkerne produceres efter kvalitetsstyringssystemet DIN ISO 9001 og
opfylder de strenge sikkerhedskrav i den europæiske standard for portproduktion,
EN 13241-1. Derudover yder vi 10 års garanti for sikker funktion
og gennemrustning fra indersiden til ydersiden af alle
stålgarageledhejseporte med vores kvalitetsforsegling.
Hvorfor
Der ydes 5 års garanti på slutbehandlet maling og
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overﬂader, sliddele samt mekaniske dele, motor
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Høj kvalitet med garanti

NovoPort®

N

Trækfjedersystem

Novoferm highlights
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Alle garage-ledhejseporte og sidedøre til garage-ledhejseporte med lakerede
(Super-Color eller RAL efter valg), og overﬂader med træ-look (Golden oak,
Dark oak, Mahagoni, Winchester og Night oak) samt vores satin-overﬂader
(Satin white, Satin Window grey, Satin grey, Satin Dark grey og Satin brown) er
slutbehandlet hos Novoferm. Novoferms kvalitetsoverﬂader er mindre følsomme over
for ydre påvirkninger og giver din garage et elegant look, så De kan glæde dem over
deres garageport i mange år.
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Ledhejseporte fra Novoferm yder sikkerhed på højeste niveau! Portene sørger ikke
blot for person- og funktionssikkerhed for familie og venner med ﬁngerklembeskyttelse (indvendigt og udvendigt) og torsionsfjederaksel med tosidig fjederbrudsikring
(ISO 45), men er også modstandsdygtige over for indbrudsforsøg på grund af deres
solide konstruktion. For eksempel er indbrudsforebyggelsen* TÜV-testet, og den
elektroniske åbningssikring samt et selvhæmmende gear sørger for, at porten stadig
er låst selv ved strømsvigt. Som tilvalg fås et monteringssæt til Novoferms ledhejseporte for ekstra indbrudsforebyggelse, som er testet i henhold til den hollandske
standard NEN 5096 hos SKG, og hvis indbrudsforebyggelse er certiﬁceret efter den
lokale klasse 2. Hertil kommer manipulationssikrede håndsendere, som er beskyttet
med en ﬂerdelt, konstant skiftende kode. Håndsenderne har AES 128 bit-kryptering
og giver dermed den højeste sikkerhed.
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* Til alle porte i standardudførelse (uden ekstraudstyr som gangdør, nødoplåsning, vinduer osv.)
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Kvalitet

Trækfjedersystem
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*Illustration viser
Novoferms ledhejseport ISO 45.
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2-lags opskummede og isolerede sektioner

Vores ledhejseporte ISO 20 og ledhejseporte ISO 45 op til en bredde på 3.000 mm og en højde på 2.750 mm leveres fra
Novoferm som standard med trækfjedersystem.

Vores stålsektioner fremstilles udelukkende efter den dobbeltvæggede sandwichmetode og fyldes med en varmeisolerende kerne af hårdt PUR-skum. Sammenlignet
med enkeltvæggede porte er lyd- og varmeisoleringen bedre, og portene er ekstra
lydsvage. De fleksible læbetætninger mellem sektionerne slutter blødt og tæt til selv
ved lave temperaturer og forhindrer varmetab og støvindtrængning.
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Frostsikker gulvtætning
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Ekstra brede tætninger ved sidekarmen sørger for endnu bedre varmeisolering og
smudsafvisning.

Tilpasning af karmfod
Novoferm ledhejseporte har vejrbestandig karmbund i galvaniseret stål. Derfor kan vand
og ophobet væde uhindret løbe af og vil heller ikke på længere sigt danne rust på karmen.
På grund af den trinvise konstruktion er den særligt velegnet til renovering, når en
vippeport med gulvskinne skal udskiftes med en ledhejseport.
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Termokarmsæt

* Afhænger af portmotiv og portstørrelse.

NovoPort® - enestående og fleksibel

Den ny-designede wireholder sørger med den nye stålwireholder for, at stålwiren løber sikkert i vinkelkarmen uden at
røre ved den isolerede sektion. Den separate portbladsføring
sørger for, at portbladet lukker optimalt.
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Fingerklembeskyttelse indvendig og udvendig

Integreret tandremsfastgørelse

7

Beskyttelse mod indgreb og indvendig wireføring

Wireholder

Det formede endestykke indeholder en integreret fastgørelse
af NovoPort®-tandremmen. Den vedligeholdelsesfri tandrem
fastgøres sikkert i holdeanordningen.

Multi-trækfjederpakker

Drevsystemet NovoPort® sørger ikke kun for den højeste
komfort under driften, men også allerede under monteringen. For motoren fastgøres ikke i loftet som traditionelle drev, men integreres ganske enkelt i portens løbeskinne i siden – afhængigt af de konstruktionsmæssige
forhold til højre eller venstre. Herved forbliver loftet frit.
Sektionernes og hængslernes særlige konstruktion udelukker
på forhånd klemmestederne ved portbladet. Hos Novoferm
opstår der ingen klemmesteder på indersiden.
Vinkelkarmene gør det så godt som umuligt at indføre noget
mellem portblad og karm. Indvendig føring af bærewirer
minimerer risiciene for at komme til skade og giver den
størst mulige funktionssikkerhed.

Trækfjederportene udstyres med stabile multi-trækfjederpakker. Fjederindstillingen udføres altid i den øverste ende
af fjederpakken. De lodrette trækfjedre muliggør også en
lavere indbygningsdybde og giver nye muligheder ved lavere
pladsforhold.

Novoferms kvalitetstempel

Det nye tætnings- og isolationslistesystem, der kan tilvælges, forbedrer de 2-lags
Novoferm E® ledhejseporte. Op til 15 %* bedre varmeisolering med termisk optimering
af karmene på tre sider ved montering bag åbningen. Enkel og hurtig montering med
indstiks- og clipsproﬁl, som kan anvendes til alle Novoferm E® ledhejseporte.
Termokarmsættet understøtter aktivt optimeringen af bygningens balance.
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Tætninger ved karmen

Kvalitet behøver ikke at gemme sig: Derfor er alle Novoferm ledhejseporte forsynet med
Novoferms kvalitetsstempel. Det garanterer de bedste materialer og førsteklasses
forarbejdning.
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Hjørnekarmen gør det praktisk talt umuligt at få fat mellem
portblad og karm. De fjederspændte wirer ligger gemt inde
mellem karm og portblad for at minimere risikoen for personskade, samtidig med at det sikrer en høj driftsikkerhed

En gummiprofil ved portens bundsektion garanterer optimal beskyttelse mod vand og
smuds, udligner mindre ujævnheder i gulvet, og forebygger skader og tilskadekomst.
Gulvtætningen er fremstillet af kvalitets-EPDM (etylen-propylen-dien-kautsjuk), som
er kendt for sin høje grad af elasticitet, sin vejrbestandighed og sin lange levetid.
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Beskyttelse mod indgriben og wirer
der kører skjult på indersiden

Torsionsfjederaksler til ISO 45

PLUS

Fordelene kort fortalt

•
•
•
•
•
•

Let at montere; lav installationshøjde
Nem indstilling af fjedrene
Kortere vandrette skinner (mindre rum dybde)
Nem og hurtig montering af NovoPort®
Lav indbygningshøjde som standard
Desuden fås det lodrette trækfjedersystem ved ISO 45-ledhejseporte
billigere sammenlignet med torsionsfjedervarianten

Vores ISO 45-ledhejseporte af høj kvalitet fås (op til en
størrelse på 3.000 x 2.750 mm (BxH))* mod en mindre
merpris med torsionsfjederaksler, og med vedligeholdelsesfri fjederbrudssikring, der er prøvet iht. DIN EN 12604.
Alle større varianter fås som standard med vores torsionsfjederaksler. Således holdes porten også sikkert fast i
tilfælde af fjederbrud og kan atter bevæges op.

*Gælder for udførelser med
overfladen Træstruktur. Ved
glatte overflader til og med en
størrelse på 3.000 x 2.500 mm.
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SÆRDELES
ENERGIBESPARENDE

NovoPort

®

PLUS
Fordelene
kort fortalt

Innovativt og højtydende

NYHED!

Højt udviklet teknik kræver et moderne hus. Premium-drevet NovoPort® præsenterer
sig både trendy og stilfuldt. Novoferms garageportdrev NovoPort® kombinerer den
nyeste teknik med tidssvarende energieffektivitet på højeste niveau og overbeviser
med nyt design, moderne LED-teknik, stabilitet og høj ydeevne. Det kan styres via din
smartphone i forbindelse med en ledhejseport med Homematic IP-appen eller
TYDOM-appen, som kan downloades gratis fra App Store eller Google Play.

INNOVATIVT
DESIGN

• NovoPort® er udstyret med en moderne og energibesparende LEDbelysning,
som med det samme wattforbrug giver
13 gange stærkere lys end en
traditionel lyskilde
• Den nye LED-belysning (1,6 W), som
er integreret i styreenheden, tændes
automatisk, når porten åbnes. Den
kan programmeres til at lyse fra 1 til 4
minutter

Forespørgsel af portstatus via tovejs-signal

NYHED!

Garageporte kan nu pålideligt og gennemsigtigt styres via tovejs-signal med
håndsenderen Mini-Novotron 523 Protect, Homematic IP-appen eller TYDOM-appen.
Tovejs-signalet med feedback er i alle henseender den mest moderne enhed på markedet
og gør det nemt at kontrollere portstatus (åben/ lukket) med den nye håndsender eller
smartphone.

TOVEJS-SIGNAL

• Højeste manipulationssikkerhed for
fjernstyringen i kraft af automatisk
signalkryptering via AES 128 bitkryptering.

Ventilationsstilling til ventilering af garagen
Til ventilering af garagen åbnes porten ca. 10 cm. Den kan sættes i ventilationsstilling
fra en hvilken som helst position ved at trykke på den anden tast på håndsenderen
eller en anden impulsgiver. Porten lukkes enten automatisk efter 60 minutter eller
tidligere ved hjælp af senderen.

• Hurtig og bekvem betjening via håndsender med 3-kanals-skiftekode.
Automatikken kan også betjenes
med tryk-, nøgle- eller kodeknapper, som monteres på garagemuren.
Radiostyret og helt uden kabelføring.
Dette sparer udgifter!

KUN HOS
NOVOFERM

• Visning af porttilstand på
håndsenderen via LED (rød, gul, grøn).

Håndsender medfølger som standard

NYHED!

Der medfølger som standard en 3-kanals-håndsender Mini-Novotron 523 Protect.
NYT: Visning af portstatus (åben/ lukket) på håndsenderen via ﬂerfarvet LED. Der
ﬁndes mere tilbehør fra side 26.

• Soft start- og stop-funktion.
• Et integreret fejldiagnosesystem letter
potentielle servicearbejder.
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Eksklusiv komfort: NovoPort .
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Homematic IP-appen fra eQ-3 og TYDOM-appen fra Delta Dore kan downloades gratis fra App Store eller Google Play og kan bruges til både Apple- og
Androidsystemer. Hvis du anvender en af de to apper, eller hvis du ikke kan se garage-ledhejseporten, skal det automatiske portanlæg sikres yderligere
med en fotocelle foruden den standard kraftbegrænsning. Garage-svingporte er ikke beregnet til brug med apperne.

Frit faldområde
Der går ingen plads til spilde i faldområdet. Ingen
monteringsproblemer på grund af forholdene på
monteringsstedet.

1

3

®

Enhver, der udskifter en garageport, ønsker at forbedre den visuelt og teknisk. Det kombinerede NovoPort® bestående af port, automatik og håndsender er den ideelle løsning. Det nye design og tovejs-radioen med feedback
gør systemet til det mest moderne i enhver henseende. Og i standby-drift ligger energiforbruget ekstremt lavt på
bare 0,5 W. Samtlige elementer i NovoPort®, er optimalt indbyrdes afstemt og certificeret af uafhængige institutter i
henhold til de nyeste sikkerhedsstandarder. Vi yder 5 års garanti på mekaniske dele, motor og motorstyring! Så nemt
og bekvemt kan man kun renovere en garageport med NovoPort® fra Novoferm.

Ingen ekstra drevskinne
NovoPort®-drevet integreres direkte i portens løbeskinne i siden. Derved spares materiale-, monterings- og
vedligeholdelsesudgifter.
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Fordele ved monteringen
1

TI

MULIGHED FOR STYRING
AF LEDHEJSEPORT
VIA APP

Intet forsænket loft eller nedhængende
stangautomatik
Hvis ekstra loftethøjde, er det ofte nødvendigt med en
sprcial konstruktion, for fastgørelse af stangmotor.
Dette er ikke nødvendigt med NovoPort®. systemet.

5

4

Frit loft

5

Ingen øget indskudsdybde

Ingen monteringsforhindringer i loftsområdet:
Belysning, overliggere eller afløbsrør skal hverken
afmonteres eller overbygges.

Skinneførte drev rager ca. 30-40 cm ud over porten og
skal ofte afkortes på stedet. NovoPort® passer med det
samme!
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SmartHome-systemer

APPEN TIL „SMARTHOME“
GRATIS APP TIL IOS OG
ANDROID

Med intelligente automatikker fra Novoferm kan du benytte alle nyere SmartHome-systemer. Sammen med vores
partnere Homematic (eQ-3) og Delta Dore kan vi tilbyde forskellige muligheder til at gøre dit hjem „intelligent“.
Du kan benytte de omfattende muligheder i de pågældende SmartHome-systemer.

Homematic IP Access Point

Delta Dore Gateway TYDOM 1.0

· Forbinder din smartphone med Homematic IP-enhederne
via Homematic IP Cloud

Gateway’en forbindes via LANA med routeren eller et LANstik. Gateway’en er på en måde sin egen ”webserver”. Det vil
sige, at der ikke er nogen cloud i baggrunden. Gateway’en nås
via en fast IP-adresse udefra (uden for WLAN-nettet f.eks. via
GSM). Ud over indstiksmodulet til vores garageport-drev kan
der tilsluttes yderligere talrige Delta Dore-komponenter.
· Forbindelse til router via LAN-kabel

· Sender konﬁgurationsdata og betjeningskommandoer
fradin smartphone videre til Homematic IP-enhederne.
· Særdeles pålidelig IP-radioprotokol på 868 MHz-basis
· Høj sikkerhed takket være omfattende AES-kryptering
ogserverplacering i Tyskland
· Tilsluttes til en almindelig router via netværkskabel

· Kræver ingen WLAN-konﬁguration og ingen cloud i
baggrunden
· Enkel installation („Plug and Play”)
· Kan udvides med talrige komponenter
(lyskontakter, temperatursensorer, kameraer, ...)

Novoferms indstiksmodul
Det er en forudsætning for at kunne bruge den pågældende app, at man benytter en valgfri gateway
fra udbyderen. Med det pågældende Novoferm-indstiksmodul kan du gøre dit drev „intelligent“.
Modulet kan anvendes i forbindelse med alle gængse automatikker (undtagen Novomatic 823 S)
(fra og med byggeår 2016). Mini-USB-interfacet til isætning gør installationen nemmere.
Prægning: Planke
Overflade/ farve: Satin grey (blandingsnuance)
Illustration viser Homematic IP-appen

Smartphone i stedet for fjernbetjening.
Nu kan du styre ledhejseporten med en app!
Ved køb af en Novoferm automatik (NovoPort®, Novomatic 423 og Novomatic 563 S) kan du straks udvide din
app-samling, hvis du ejer en ledhejseport. Homematic IP-appen fra eQ-3 eller TYDOM-appen fra Delta Dore
kan downloades gratis fra App Store eller Google Play. Begge apper er således velegnet til både Apple- og
Androidsystemer. Med en ”visker” eller en fingerbevægelse hen over berøringsskærmen kan du åbne og lukke
ledhejseporten, styre belysningen og udlæse drevparametrene. Med Homematic IP-appen kan du desuden aktivere ventilationsstillingen. Forudsætning for anvendelse af en app er den pågældende gateway (Homematic IP
Access Point eller TYDOM 1.0) samt det passende indstiksmodul, som fås fra en Novoferm-forhandler i nærheden af dig. Hvis du anvender Homematic IP-appen eller TYDOM-appen, eller hvis du ikke kan se ledhejseporten,
skal det automatiske ledhejseportanlæg sikres med en lysbarriere foruden den standard kraftbegrænsning.
Garage-svingporte er ikke beregnet til brug med apperne.
8

Funktionerne afhænger af SmartHome-systemudbyderen, komponenterne og versionen!

Sådan fungerer apperne

Illustrationen viser Homematic
IP-appen og TYDOM-appen

Cloud-server
(kun ved Homematic IP-appen)

Almindelig
router

Komponent til
dataoverførsel (gateway)

Garageport-drev og
indstiksmodul fra Novoferm

PLUS

Oversigt over pluspunkterne

• Nu kan du styre hele din smartphone med en app
• Intuitiv betjening via app med moderne bevægelsesstyring
• Mulighed for styring af port og forespørgsel om portens
tilstand via smartphone og tablet-pc
• Styring af drevbelysning, mulig med eller uden portbevægelse

• Aktivering af ventilationsstillingen for optimal ventilering
af garagen
• Mulighed for at vælge flere garage-ledhejseporte med en app
• Mulighed for styring direkte eller med individuelle scenarier
• Højst mulig fleksibilitet takket være tidsmæssigt og rumligt
uafhængig styring
Funktionerne afhænger af SmartHome-systemudbyderen, komponenterne
og versionen!
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Portprægninger

Overflader, strukturer og farver

Til enkeltgarager

Flere farver og større individualitet

Til dobbeltgarager op til 5,50 m i bredden

Vores ISO 20 og ISO 45 ledhejseporte ﬁndes i både træstruktur og glat overﬂade. Endvidere kan man vælge mellem 13 attraktivt
prissatte super-color farver og næsten alle RAL farver til ISO 45.

Rustik

Træstruktur

Glat

Super-Color-farver/ præferencefarver

Stålblå,
svarer til RAL 5011

Mosgrøn,
svarer til RAL 6005

Grangrøn,
svarer til RAL 6009

RAL-farver for ISO 45

Lysegrå,
svarer til RAL 7035

Vinduesgrå,
svarer til RAL 7040

Hvid aluminium,
svarer til RAL 9006
Har du andre ønsker?
Mod en beskeden merpris fås
porten også i en RAL-farve efter
eget valg.

Planke

Grå aluminium,
svarer til RAL 9007

Koksgrå,
svarer til RAL 7016

Okkerbrun,
svarer til RAL 8001

Nøddebrun,
svarer til RAL 8011

Sepiabrun,
svarer til RAL 8014

Træ-look
NYHED!

Helsektion
Golden oak (glat)

Dark oak (glat)

Mahagoni (glat)

Winchester (glat)

Night oak (glat)

Vores ledhejseporte ISO 45 fås med fem forskellige vejrbestandige, slutbehandlede overﬂader i autentisk rustikt træ-look med glat overﬂade. Ud over prægningen
med planke kan du nu også bestille alle typer træ-look i helsektion og delvist i fyldninger (ikke for Winchester og Night oak).

Nyd vores satin-overflader!

Microline (Helsektion)

Satin white,
svarer til RAL 9016

Satin Window grey,
svarer til RAL 7040

Satin grey
(blandingsnuance)

Satin Dark grey,
svarer til RAL 7016

Satin brown,
svarer til RAL 8014

Vores garage-ledhejseporte ISO 45 fås i fem dekorative, slutbehandlede, silkematte satin-overﬂader med lav tilsmudsnings-tendens og særdeles god vejrbestandighed.

Microline-prægning (Helsektion) i Satin white, Satin Window grey, Satin grey og Satin Dark grey

Microline
(Helsektion)
Satin white, svarer
til RAL 9016

Fyldninger
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Illustrationer til enkeltgarager viser portbladsstørrelse 2.500 x 2.125 mm og til dobbeltgarager portbladsstørrelse 4.500 x 2.125 mm.
Andre portstørrelser kan afvige fra illustrationen.

Microline
(Helsektion)
Satin Window grey,
svarer til RAL 7040

Microline
(Helsektion)
Satin grey
(blandingsnuance)

Microline
(Helsektion)
Satin Dark grey,
svarer til RAL 7016

Eksklusivt for motivet Helsektion ved garage-ledhejseporte ISO 45 fås vores populære industriport-prægning Microline (Helsektion) i Satin white, Satin Window grey,
Satin grey og Satin Dark grey. Her er der tale om en moderne, proﬁleret bølgestruktur, der fremstår med udtryksfuld lys-/ skyggeeffekt.
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Udad-åbnende gangdøre
Lavt dørtærskel
Den stabile portbladsramme sørger sammen med aluminium-tærskelproﬁlen, som
er forstærket via seks hulkamre, for høj stabilitet og funktionalitet, således at graden
af portﬂøjens afbøjning også i portens åbnede tilstand/ ved løft af portﬂøjen reduceres
til et minimum. Den sort-eloxerede aluminium-dørtærskel er med en højde på kun
24 mm (motor)cykel-venlig og muliggør bekvem adgang.

Døren lukker af sig selv
Dette klares af en standard udad-åbnende lukkekontakt over døren ved den
udad-åbnende gangdør. Dette er især praktisk, hvis du har begge hænder fulde,
f.eks. fordi du er i gang med at trække din cykel, knallert eller plæneklipper ud af
garagen.
Prægning: Planke
Overflade: Noblesse (glat)
Farve: Traﬁkhvid, svarer til RAL 9016

Udad-åbnende gangdør

Softline-proﬁler

Perfekt integreret: Gangdør i samme design
Hvis din garage er for smal til en sidedør, men du ikke vil give afkald på komfort, kan der monteres en integreret gangdør.
Gangdøre fås til alle ISO 45-eksklusiv-porte i op til 5 meters bredde. De har en praktisk gennemgangsbredde på 85 cm
(ved kassetteprægning 60 cm) og perfekt, dobbeltvægget varmeisolering.

Softline-proﬁler (afrundede) dækker liggende bånd og giver porten et æstetisk helhedsindtryk. Dørbladsrammen er som standard lakeret i traﬁkhvid, omtrent samme
farve som RAL 9016. Mod en beskeden merpris kan rammen lakeres i alle andre
RAL-nuancer, så den får samme farve som portbladet. Til portblade med belægning (træfarver, Satin white, Satin Window grey, Satin grey, Satin Dark grey og
Satin brown) lakeres portbladsrammen mod en merpris i en nuance, som passer til.

Afhængigt af portens bredde kan gangdøre monteres centreret eller asymmetrisk

Sikker multilås

Symmetrisk
anordning ved
BRB 2.000 3.500 mm kun
centreret

Gangdørsfyldninger med og uden isat glasrude

Mulige farver og overflader
Gangdøre fås til eksklusive porte
i de prægninger, der vises til
venstre. Rudevarianter til alle
portprægninger: Standardvinduer, korsvinduer, lysbånd eller
rombevinduer. Illustrationerne
viser et portblad på 2.500 x
2.125 mm. Andre portstørrelser
kan afvige fra illustrationen.

Rustik

Planke

Beskyt dig selv og din ejendom. Hvis der er direkte adgang til huset fra garagen,
hvis garagen benyttes som hobbyrum, eller hvis der står en dyr mountainbike i
den, kan en multilås på gangdøren anbefales. Hver sektion af gangdøren aﬂåses
med sin egen låseanordning og kan let aktiveres centralt indefra og udefra via
proﬁlcylinderlåsen.

Asymmetrisk anordning ved portbredde over BRB 3.501 - 4.250 mm
til venstre eller højre for midten

Helsektion

Fyldninger

Træ-look

Overflader

NYHED!

Træstruktur

Noblesse (glat)

Golden oak (glat)

Dark oak (glat)

Mahagoni (glat)

Winchester (glat)

Night oak (glat)

RAL-farver

Satin-overflader

Har du andre ønsker?
Mod en beskeden
merpris fås porten
også i en RAL-farve
efter eget valg.
Standardvindue
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Korsvindue

Lysbånd

Rombevindue

Satin white,
svarer til RAL 9016

Satin Window grey,
svarer til RAL 7040

Satin grey
(blandingsnuance)

Satin Dark grey,
svarer til RAL 7016

Satin brown,
svarer til RAL 8014

Til yderligere individualisering kan du vælge mellem tretten slutlakerede, prisbillige Super-Color-farver/ præferencefarver (se portfakta fra side 20).
Bemærk: Gangdør-rammeprofiler udføres i en svarer til farvetone for træ-look og satin-overﬂader.
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Gangdøre
Lav dørtærskel
KUN HOS
NOVOFERM

Den stabile dørbladsramme sørger sammen med aluminium-tærskelproﬁlen, som er
forstærket via seks hulkamre, for høj stabilitet og funktionalitet, således at graden af
portﬂøjens afbøjning også i portens åbnede tilstand/ ved løft af portﬂøjen reduceres til
et minimum. Den sort-eloxerede aluminium-dørtærskel er med en højde på kun
24 mm (motor)cykel-venlig og muliggør bekvem adgang.

Døren lukker af sig selv
Dette klares af den indad-åbnende og ikke synlige lukkekontakt over døren ved den
indad-åbnende gangdør. Dette er især praktisk, hvis du har begge hænder fulde,
f.eks. fordi du er i gang med at trække din cykel, knallert eller plæneklipper ud af
garagen.
Indad-åbnende gangdør

Prægning: Helsektion
Overflade/ farve: Satin grey, blandingsnuance

Softline-proﬁler

Perfekt åbnet: Den indad-åbnende gangdør

Softline-proﬁler (afrundede) dækker liggende bånd og giver porten et æstetisk helhedsindtryk. Dørbladsrammen er som standard lakeret i traﬁkhvid, omtrent samme
farve som RAL 9016. Mod en beskeden merpris kan rammen lakeres i alle andre
RAL-nuancer, så den får samme farve som portbladet. Til portblade med belægning
(træfarver - ved indad-åbnende gangdør kun Golden oak - Satin white, Satin Window grey,
Satin grey, Satin Dark grey og Satin brown) lakeres portbladsrammen mod en merpris i en nuance, som passer til.

Du har brug for en ledhejseport med gangdør, men har en rundbue, stigende skråning foran garagen eller en kantsten
med megen fodgængerfærdsel? Denne port tilbyder den optimale løsning. På grund af åbningen indad og dørenes
ﬂeksible anordning beskyttes mennesker og materiale optimalt.

Sikker multilås

Afhængigt af portens bredde kan gangdøre monteres centreret eller asymmetrisk
Symmetrisk
montering i
portbredder
på op til
3.500 mm

Gangdøre med eller uden vinduer

Mulige farver og overflader
Gangdøre fås til eksklusive porte i de herover viste prægninger.
Rudevarianter til alle portprægninger: Standardvinduer, korsvinduer,
lysbånd eller rombevinduer. Illustrationerne viser et portblad på
2.500 x 2.125 mm. Andre portstørrelser kan afvige fra illustrationen.

Rustik

Planke

Beskyt dig selv og din ejendom. Hvis der er direkte adgang til huset fra garagen, hvis
garagen benyttes som hobbyrum, eller hvis der står en dyr mountainbike i den, kan
en multilås på gangdøren anbefales. Hver sektion af gangdøren aﬂåses med sin egen
låseanordning og kan let aktiveres centralt indefra og udefra via proﬁlcylinderlåsen.
Ved den indad-åbnende gangdør er multilåsen standard.

Asymmetrisk montering
i portbredder på over
3.500 mm – kan
monteres til højre
eller til venstre

Helsektion

Træ-look

Overflader

Træstruktur

Noblesse (glat)

Golden oak (glat)

RAL-farver

Satin-overflader

Standardvindue
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Korsvindue

Rombevindue

Satin white,
svarer til RAL 9016

Satin Window grey,
svarer til RAL 7040

Satin grey
(blandingsnuance)

Satin Dark grey,
svarer til RAL 7016

Satin brown,
svarer til RAL 8014

Har du andre ønsker?
Mod en beskeden
merpris fås porten
også i en RAL-farve
efter eget valg.

Til yderligere individualisering kan du vælge mellem tretten slutlakerede, prisbillige Super-Color-farver/ præferencefarver (se portfakta fra side 20).
Bemærk: Gangdørs-rammeprofiler udføres i en svarer til farvetone for træ-look og satin-overﬂader.
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Sidedøre

VISNINGSLIGHED MELLEM LEDHEJSEPORT OG
SIDEDØR

Motiver til enfløjs-sidedøre porttype ISO 20/ ISO 45

1. Rustik
Trafikhvid,
svarer til RAL 9016

2. Planke
Trafikhvid,
svarer til RAL 9016

3. Helsektion
Trafikhvid,
svarer til RAL 9016

4. Microline (Helsektion)
(kun ISO 45) Satin white,
svarer til RAL 9016

5. Fyldning
(kun ISO 45) Trafikhvid,
svarer til RAL 9016

6. Helsektion
Mosgrøn,
svarer til RAL 6005

7. Helsektion
Golden oak (kun ISO 45)

8. Planke
(kun ISO 45) Satin Dark
grey, svarer til RAL 7016

Prægning: Helsektion
Overflade: Noblesse (glat)
Farve: Stålblå, svarer til RAL 5011

Sidedøre: Sådan kommer der liv i huset
Du har måske ikke lyst til altid at køre hele porten op og ned, fordi du skal have fat i din cykel, plæneklipper eller en
skruetrækker? Novoferm kan tilbyde en praktisk udvej: Til alle garage-ledhejseporte findes der sidedøre med samme
udseende - hurtigt „ind og ud” og et harmonisk look. Også forarbejdningen er i topklasse. Alle sidedøre fremstilles af
aluminiumsprofiler i høj kvalitet. Dørbladsfyldningerne er dobbeltvæggede og består af galvaniseret stålplade og har en
kerne af hårdt PUR-skum.

Bemærk: Alu-profiler til sidedøre udføres i en svarer til farvetone for træ-look og satin-overflader
Novoferms sidedøre fås i et stort udvalg af portprægninger, overflader og farver. De leveres som standard med sort, rundt håndtagssæt og sikkerhedslås.
Yderligere informationer findes i vores port-finder fra side 20.

Præcis forarbejdning – sikker
funktion

Passende karme til enhver dør
Afhængigt af monteringssituationen fås der forskellige
karmtyper:
• Blokkarm (åbning indad eller udad)
• Hjørnekarm 3 eller 4 sider
• Klemmekarm, 3 sider (til færdige garager)

Alle dørbladsrammer er fremstillet af aluminium og garanterer
den højeste grad af vejrbestandighed, mens robust forarbejdede
hængsler sørger for, at dørene åbner og lukker præcist, også på
lang sigt.
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3-dobbelt lås (tilvalg)

Hængselsikring (tilvalg)

Hjørnekarm, yderside

Blokkarm, inderside
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DuoPort

NYHED!

Op til 3.000 mm bredde mulig

Motiver til to-fløjede, sidehængte porte

1. Rustik
Trafikhvid, svarer til RAL 9016

Dine muligheder

Træstruktur

Noblesse (glat)

Træ-look

Satin-overflader

Super-Color-farver

RAL-farver

2. Planke
Trafikhvid, svarer til RAL 9016

Prægning: Rustik
Overflade: Træstruktur
Farve: Koksgrå, svarer til RAL 7016

DuoPort – den tofløjede sidehængte port for
mere spillerum i garagen
Vores isolerede sidehængte DuoPort-porte yder ud over en høj varmeisolering og termisk adskilte profiler mulighed
for optimal udnyttelse af garagen som lagerrum, til hobby eller fritid. Valgfrit kan begge ﬂøje eller kun den gående
dørﬂøj åbnes - individuelt efter dit behov! De bæredygtige materialer af høj kvalitet, den fremragende forarbejdning
samt de mangfoldige anvendelsesmuligheder giver garagen en tidløs udstråling.

45 mm

Termisk adskilt bundskinne

• Ideel til private garager fra 1.750
x1.750 mm (symmetrisk opdeling)
tilmaks. 3.000 x 2.500 mm åbningsbredde og -højde. Fra en standardhøjdepå 2.251 mm monteres der et tredje
hængsel 150 mm under det øverst
hængsel

• Praktisk blokkarm for fleksibel
montering

• Nem justering via stabile 3Dhængsler som standard

• Stort udvalg af motiver, overflader
prisbillige Super-Color-farverog
næsten alle RAL-farver samt
ekstraudstyr såsom ruder

• Portblad Inderside: Grundlakering på
polyesterbasis, sektioner i gråhvid,
svarer til RAL 9002; profiler i
trafikhvid, svarer til RAL 9016

• Høj varmeisolering takket være
45 mm tyk kerne af hårdt PUR-skum

• Portfløj valgfrit udad- eller indadåbnende

• Portblad, yderside, standard:
Trafikhvid, svarer til RAL 9016

• Termisk adskilt profil (tilvalg)

• Gående dørfløj kan valgfrit
positioneres til højre eller til venstre

• Portblad, yderside: Super-Color-farver
eller RAL efter valg mod merpris

• Termisk adskilt bundskinne
• Gastrykdæmper (tilvalg) til sikringaf
endepositioner eller lukkekontaktover
døren med spærring
Gastrykdæmper til endepositionsbeskyttelse, valgfri OTS (med/
uden spærring) til rådighed

Kantrigel til låsning af den stående dørfløj (foroven og forneden)

Stabile 3D-bånd for nem justering, mod merpris og i portfarve

Til yderligere individualisering kan du vælge mellem elleve slutlakerede, prisbillige
Super-Color-farver/ præferencefarver og
næsten alle RAL-farver (se portfakta fra
side 20).

Oversigt over pluspunkterne

Alle portbladsrammer er fremstillet af aluminium og garanterer højeste vejrbestandighed.
Nedenstående er der flere særlige kendetegn for de sidehængte porte:
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4. Fyldninger
Grangrøn, svarer til RAL 6009

Vores DuoPort-sidehængte porte fås i mange overflader og farver.
Yderligere informationer findes i vores port-finder fra side 20.
Bemærk: Alu-profiler til de sidehængte tofløjsporte udføres i en svarer til farvetone for
træ-look og satin-overflader.

PLUS

Overbevisende, præcis forarbejdning og detaljer

45 mm isolering og termisk adskilte profiler (tilvalg)

3. Helsektion
Stålblå, svarer til RAL 5011

3-dobbelt lås (tilvalg)

• Indbrudshæmmende 3-dobbelt lås
(tilvalg)
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Find din port

ISO 20

Portfakta

Find din port
Portprægninger

ISO 20
Vinduer

Sidedøre

• Til private garager op til 3 meter i bredden
• Meget letløbende og stabile med dobbeltvæggede, varmgalvaniserede stålsektioner
• Høj grad af sikkerhed med ﬁngerklembeskyttelse indvendigt og udvendigt (iht. DIN EN 12604) samt indgrebsbeskyttede,
multi-sikkerheds-trækfjederpakker med dobbelte stålwirer
• Høj varmeisolering i kraft af 20 mm tyk kerne af hårdt PUR-skum (varmeisoleringsværdi K = 1,0 W/m2K
• Portblad Inderside: Grundlakering på polyesterbasis, gråhvid, svarer til RAL 9002

Variant 1: Standardvindue

• Portblad, yderside, standard: Traﬁkhvid, svarer til RAL 9016 (grundbelægning)
• Portblad, yderside: Super-Color-farve/ præferencefarve mod merpris (slutbehandlet)
Rustik

Variant 2: elegant rombe-look

Vores garage-ledhejseporte ISO 20 med lodret trækfjedersystem
udstyres med multi-sikkerheds-trækfjederpakker.

Isolationstykkelse
Planke
Variant 3: klassisk korsvindue
Mål:
Indvendigt: ca. 392 x 192 mm
Udvendigt: ca. 460 x 260 mm
Vinduestykkelse:
• Til portprægningen Helsektion: klar eller
krystalklar 16 mm dobbelt akrylglasrude

20 mm

Greb
Helsektion
ISO 20 har en 20 mm kerne af hårdt PUR-skum,
som sørger for en høj varme- og lydisolering.

Plasthåndtag, sort (tilvalg) Yderligere
håndtagsvarianter ﬁndes på side 25.

Illustrationen viser et portblad i størrelsen 2.500 x 2.125 mm.
Andre portstørrelser kan afvige fra illustrationen.
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Overflader ved ISO 20

Standardfarve

Super-Color-farver/ præferencefarver

Træstruktur
(kun til portprægninger
Rustik og stor
ribbe)

Traﬁkhvid,
svarer til RAL 9016

Stålblå,
svarer til RAL 5011

Noblesse (glat)
(kun til portprægning
Helsektion)

Mosgrøn,
svarer til RAL 6005

Grangrøn,
svarer til RAL 6009

Lysegrå,
svarer til RAL 7035

Vinduesgrå,
svarer til RAL 7040

Hvid aluminium,
svarer til RAL 9006

Grå aluminium,
svarer til RAL 9007

Koksgrå,
svarer til RAL 7016

Okkerbrun,
svarer til RAL 8001

Nøddebrun,
svarer til RAL 8011

Sepiabrun,
svarer til RAL 8014
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Find din port

ISO 45

Find din port
Portprægninger Sidedøre
en-fløjs

Portfakta
• Ideel til private garager fra 2.250 til 5.500 mm

ISO 45
Gangdøre

Træ-look
De vejrbestandige slutbelagte overflader i autentisk,
rustikt træ-look.

• Meget stort udvalg, også i udstyr:
– Som individuel designport
– Med sidedør i samme design eller integreret gangdør
• Særdeles letløbende, meget lang levetid og stor stabilitet takket være ekstremt vridningsstiv, robust konstruktion
• Fjederteknik valgfri med lodret trækfjedersystem eller med stabile torsionsfjederaksler

Golden oak

Dark oak

Mahagoni

• Perfekt funktionssikkerhed og let betjening takket være torsionsfjederaksel og fjederbrudsikring i begge sider
• Meget høj grad af personsikkerhed takket være ﬁngerklembeskyttelse indvendigt og udvendigt (iht. DIN EN 12604)

NYHED!

Rustik

• Maksimal varmeisolering i kraft af 45 mm tyk kerne af hårdt PUR-skum (varmeisoleringsværdi K = 0,5 W/m2K)
• Portblad Inderside: Grundlakering på polyesterbasis, Gråhvid, svarer til RAL 9002
Winchester

• Portblad Yderside, standard: Traﬁkhvid, svarer til RAL 9016 (grundbelægning)
• Portblad Yderside: Super-Color-farver/ præferencefarver eller RAL efter valg mod merpris (slutbehandlet)

Night oak

Satin-overflader
Ekstra vejrbestandig endebelægning, hvor trykmærker
forsvinder, kun til ISO 45-porte.

Planke

Vores garage-ledhejseporte ISO 45 fås valgfrit med
lodret trækfjedersystem eller med stabile torsionsfjederaksler med vedligeholdelsesfri fjederbrudssikring,
som er testet iht. DIN EN 12604.
Satin white,
svarer til RAL 9016

Satin Window grey,
svarer til RAL 7040

Satin Dark grey,
svarer til RAL 7016

Satin brown,
svarer til RAL 8014

Satin grey
(blandingsnuance)

Helsektion

Isolationstykkelse
Microline (Helsektion)*
Den populære og udtryksfulde industriprægning nu
også til private.

Microline (Helsektion)*

45 mm
Satin white,
svarer til RAL 9016

Satin Window grey,
svarer til RAL 7040

Satin grey
(blandingsnuance)

Fyldninger
ISO 45 er fyldt med en 45 mm tyk kerne af hårdt
PUR-skum, som sørger for maksimal varmeisolering
og den mest effektive lydisolering.

Illustrationerne viser et
portblad på 2.500 x 2.125 mm.
Andre portstørrelser kan afvige
fra illustrationen.

Illustrationerne viser et portblad
på 2.500 x 2.125 mm. Andre portstørrelser
kan afvige fra illustrationen.
* Fås kun i Satin-overflader Satin white (svarer til RAL 9016),
Satin Window grey (svarer til RAL 7040), Satin grey (blandingsnuance) og Satin Dark grey (svarer til RAL 7016).

Overflader ved ISO 45

Standardfarve

Satin Dark grey,
svarer til RAL 7016

Super-Color-farver/ præferencefarver

RAL-farver
(slutbehandlet)
Har du andre
ønsker? Mod en
beskeden merpris
fås porten også i
en RAL-farve efter
eget valg.
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Træstruktur
Den robuste
klassiker med
træstruktur med
diskret åretegning

Noblesse (glat)
Den elegante, glatte
overflade, hvor smuds
og væde simpelthen
preller af.

Traﬁkhvid,
svarer til RAL 9016

Stålblå,
svarer til RAL 5011

Mosgrøn,
svarer til RAL 6005

Grangrøn,
svarer til RAL 6009

Lysegrå,
svarer til RAL 7035

Vinduesgrå,
svarer til RAL 7040

Hvid aluminium,
svarer til RAL 9006

Grå aluminium,
svarer til RAL 9007

Koksgrå,
svarer til RAL 7016

Okkerbrun,
svarer til RAL 8001

Nøddebrun,
svarer til RAL 8011

Sepiabrun,
svarer til RAL 8014
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Find din port

ISO 45

Vinduer

Standardvindue

Greb

Krydsvindue-look

Rombe-look

Sunrise-motiv
Porthåndtag, plastbelagt,
i Super-Color- eller RALfarve

Mål: indvendigt: ca. 392 x 192 mm
udvendigt:
ca. 460 x 260 mm
Vinduestykkelser:
• Til portprægningerne Rustik, Planke og Helsektion: Klar eller krystalklar 25 mm dobbelt akrylglasrude;
ved Sunrise-motiv 20 mm dobbelt akrylglasrude
• Til portprægningen Kassette: klar eller krystalklar 20 mm dobbelt akrylglasrude

Aluminium, sølvfarvet,
eloxeret

Aluminium, plastbelagt,
traﬁkhvid

Rustfrit stål

Der fås svarer til porthåndtag i alle 11 Super-Color- og mange RAL-farver.

Lysbånd

Håndtagssæt i rustfrit stål

Rudetykkelse 16 mm

Akrylglas
med krystalstruktur

Dobbelt
akrylglasrude

Dobbelt
forbindelsesplade,
polykarbonat

Håndtagssæt til
proﬁlcylinder

Skiftesæt til
proﬁlcylinder

Håndtagssæt til
proﬁlcylinder
(ﬂadt håndtag udvendigt)

Lysbåndet fås desuden som plastbelagt strækmetalgitter
Bemærk: Vinduer og lysbånd udføres ved træ-look og Satin-overﬂader i en svarer til farvenuance.

Lysåbninger

Koøje med rustfri stålramme og 10 mm
dobbelt akrylglasrude*
Mål: indvendigt: ca. ø 290 mm
udvendigt: ca. ø 350 mm

SmartHome-komponenter til styring af garageporte

Vindue med ramme af rustfrit stål
Mål: indvendigt: ca. 235 x 235 mm
udvendigt: ca. 320 x 320 mm

*Kun til portprægningerne Planke og Helsektion.

Homematic IP Access Point

Delta Dore Gateway TYDOM 1.0

Novoferms indstiksmodul

Forudsætning for anvendelse af en app er den pågældende gateway (Homematic IP Access Point eller TYDOM 1.0) samt det passende indstiksmodul fra en Novofermforhandler i nærheden af dig. Indstiksmodulet kan anvendes ved alle gængse drev (undtagen Novomatic 823 S). Forbindelsen til Gateway’en går via 868 MHz.

Ovenlys til enfløjs-sidedøre

Mål: Bredde:
Højde:

24

ca. 720 mm - 1.380 mm
ca. 275 mm - 575 mm
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Find din port

ISO 20/ ISO 45
Til ønskeudstyr hører også tilbehør,
der passer til.
Fordi mennesker nu engang har forskellige ønsker, og fordi også forholdene ved en garage eller en
skydeport ikke altid er de samme, finder du hos os et righoldigt tilbehørsprogram, så du kan tilpasse vores
systemer til dine individuelle krav. På disse sider viser vi et udvalg af de vigtigste ”accessoires”.

Håndsender

Alle håndsendere er kompatible med vores drevmodeller.

Håndsender Mini-Novotron
522 Design
2 kanaler, 433 MHz,
KeeLoq-skiftekode

Håndsender Mini-Novotron
524 Design
4 kanaler, 433 MHz,
KeeLoq-skiftekode

Håndsender Mini-Novotron 502
2 kanaler, 433 MHz,
KeeLoq-skiftekode

Håndsender Mini-Novotron 504
4 kanaler, 433 MHz,
KeeLoq-skiftekode

En animation til Mini-Novotron (f.eks. af 504) findes på
Novoferm YouTube-kanalen: www.youtube.com/NovofermVideos

Trådløse betjeningstastaturer

Knapper

Fjernbetjent indvendig kontakt,
signal 111
2 kanaler, 433 MHz, KeeLoqskiftekode til styring af 2 drev eller
1 drev og 1 udendørs belysning,
fremstillet af UV-bestandigt materiale
i hvidt eller sort efter eget valg

Indvendig knap Signal 112
Starttast, ferieafbryder, permanent
lys (Til/ Fra), 24 V tilslutning til
drevet, af UV-bestandigt materiale
i hvidt eller sort efter eget valg

Fjernbetjent kodekontakt,
signal 218
10 koder, 433 MHz, KeeLoqskiftekode med rustfrit stålpanel,
baggrundsbelyst, fremstillet af
UV-bestandigt materiale, valgfrit i
hvidt eller sort

Kodeknap Signal 213
3 signaler, metaltastatur,
230-V tilslutning

NYHED!

Det er bedst at være på den sikre side.
Håndsender Mini-Novotron
523 Protect
3 kanaler, 433 MHz, AES 128
Skiftekode visning af porttilstand via LED, kombineret med
NovoPort®-drevet

Håndsender Mini-Novotron 522
2 kanaler, 433 MHz,
KeeLoq-skiftekode

Håndsender Mini-Novotron 512
2 kanaler, 433 MHz,
KeeLoq-skiftekode

Håndsender Micro-Novotron 512 Design
2 kanaler, 433 MHz,
KeeLoq-skiftekode

Fingerprint

Håndsender Mini-Novotron 524
2 kanaler, 433 MHz,
KeeLoq-skiftekode

Clip/ silikonemuffe/ vægholder
Egnet til anvendelse som clip
(f.eks. placering på solskærmen
i bilen), som muffe og vægholder
til Mini-Novotron 522 Design/ 524
Design, Mini-Novotron 522/ 524
og Mini-Novotron Protect 523

Disse håndsendere har AES 128 bit-kryptering og giver dermed den
højeste sikkerhed.
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Vægholder HS
med solskærmsclips til
Mini-Novotron 502/ 504 og til
Micro-Novotron 512/ 512-design

Fingerprint-scanner Signal 601
Impulsgivning via indlært
fingeraftryk, op til 150 signaler
kan indlæres, beskyttelsesklasse
IP 65

Ud over den komfortable betjening er især et automatisk portanlægs sikkerhed vigtig. Portﬂøjens bevægelsesområde kan sikres
med berøringsfri lysbarrierer, som er meget lette at montere. Hvis garagen ikke har en alternativ indgang, kan du i tilfælde af
strømsvigt åbne porten udefra med en nødoplåsningsanordning.

Lysbarrierer

Envejs-lysbarriere Extra 625
• 24 V DC, IP 54
• Rækkevidde 8 m
• Egnet til: Alle
drevmodeller

Nødudkobling

Envejs-lysbarriere Extra 626
• 20-28 V, IP 50, 2-tråds
• Rækkevidde 8 m
• Egnet til:
Novomatic 423, 563 S
NovoPort®

Refleksionslysbarriere Extra 628
• 24-240 V AC, 12-240 V DC, IP 54
• Rækkevidde 5 m
• Kun anvendelig som impulsgiver

Nødudkobling Extra 315
• Sikkerhedslås med halv
profilcylinder
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Oversigt over tekniske data for ledhejseporte
Novoferm E®-ledhejseport

Novoferm E®-ledhejseport

Indbygningsmål for ledhejseporte

Indbygningsmål for ledhejseporte ISO 45

Lodret snit trækfjederanordning

BRH/2 + 491

104

110

432

NovoPort®

* Fri gennemkørselshøjde (FGH):

Ved manuel betjening:
FGH = SMH - 50 (med klemmer i løbeskinnerne),
FGH = SMH - 100 (uden klammer)
Med drev:
FGH = SMH

*

OFF

Alle mål i mm.

Alle mål i mm.

Indbygningsmål for ledhejseporte ISO 20

*

Indbygningsdybde: BRH + 750 mm (inkl. NovoPort®)

BRH + 620

* Fri gennemkørselshøjde (FGH):

Ved manuel betjening:
FGH = SMH - 50 (med klemmer i løbeskinnerne),
FGH = SMH - 100 (uden klammer)
Med drev:
FGH = SMH
Ved brug af en forstærkningsprofil
samt ved porte med gangdør gælder:
LDH = BRH - 80

*

Min. loftshøjde = SMH + 115 mm

NovoPort®

Underkant indvendigt håndtag = SMH - 50 mm
Torsionfjederaksel med wiretromle

DHHL

432

ca. 80
ca. 20

BRH/2 + 491

Underkant LS= SMH - 36 mm

Min. loftshøjde = SMH+ 215 mm

Ved brug af en forstærkningsprofil
samt ved porte med gangdør gælder:
LDH = BRH - 80

*

Underkant LS = SMH - 36 mm

Ved manuel betjening:
FGH = SMH – 50 (med klemmer i løbeskinnerne),
FGH = SMH – 100 (uden klammer)
Med drev:
FGH = SMH

DHVL

104

ca. 80

ca. 20

110

Fri gennemkørselshøjde

* Fri gennemkørselshøjde (FGH):

LDH

RAMH

Min. loftshøjde = SMH + 115 mm

Ved manuel betjening:
FGH = SMH – 50 (med klemmer i løbeskinnerne),
LDH = BRH - 100 (uden klemmer)
Med drev:
FGH = SMH

Underkant LS = SMH - 36 mm

* Fri gennemkørselshøjde (FGH):

NovoPort®

Underkant indvendigt håndtag = SMH - 50 mm

Indbygningsdybde Novomatic®: se side 22

OFF

OFF

DH

Fri gennemkørselshøjde

ca. 80
ca. 20

104

NovoPort®

Underkant indvendigt håndtag = SMH - 50 mm

Torsionfjederaksel
med wiretromle

BRH Standardmål højde (SMH)

110

Ramme udvendige mål højde = SMH + 210 mm

Lorem ipsum

EBTN
EBT-HL

104

BRH/2 + 491

Fri gennemkørselshøjde

432

Indbygningsdybde: BRH + 620 mm (inkl. NovoPort®)

LDH

432

Afstand OK ramme til
UK-loft.
Ved manuel betjening
og Novoport-drev:
Min. 5 mm
Ved Novomatic-drev:
Min. 20 mm

Indbygningsdybde Novomatic®: se side 22

Ramme udvendige mål højde = SMH + 110 mm

EBT-VL

BRH/2 + 491

LDH

Ramme udvendige mål højde = SMH +110 mm

RAMH

Indbygningsdybde: BRH + 620 mm (inkl. NovoPort )
®

Styretrisse

BRH Standardmål højde (SMH)

EBTN

Afstand OK Ramme
op til UK-loft
min. 5 mm

Indbygningsdybde Novomatic®-drev: se side 22

Standardmål højde (SMH)

EBT

RAMH

Lodret snit gennem porten
EBTN

Lodret snit: bagvedliggende
torsionsfjederaksel (BL)

Lodret snit: foranliggende
torsionsfjederaksel (FL)

BRH

Montering på præfabrikeret gulv
Pladsbehov ved montering i gulvniveau

Afstand OK ramme til
UK-loft
Ved manuel betjening og
NovoPort®-drev:
min. 5 mm
Ved Novomatic-drev:
min. 20 mm

Min. loftshøjde = SMH+ 115 mm

Underkant indvendigt håndtag = SMH - 50 mm

ca. 80
ca. 20

Styretrisse

DH

OFF

Indbygningsdybde Novomatic®-drev: se side 22

Indbygningsdybde: BRH + 620 mm (inkl. NovoPort®)

Underkant LS = SMH - 36 mm

Hvis mindstemålene ikke er opfyldt, kan der udlignes ved at montere
blænder og profiler.

EBT

Fri gennemkørselshøjde

0

18

Målene findes i tabellen ”Standardmål bredder og højder”, eller de kan
beregnes efter tegningerne.

EBTN

LDH

0
15

min. 80

Ramme udvendige mål højde = SMH + 110 mm

MBM

Afstand OK ramme til
UK-loft
Ved manuel betjening
og NovoPort®-drev:
min. 5 mm
Ved Novomatic-drev:
min. 20 mm

RAMH

min. 80

LH min.

MHM

UK-vandret LS = MHM - 36

IBD/IBDN

= standardbredde (bestillingsmål)
= standardhøjde (bestillingsmål)
= loftshøjde (mindstemål)
= garagens indvendige bredde (mindstemål)
= portens monteringsdybde
= portens monteringsdybde med Novomatic-drev
= udvendig rammebredde
= udvendig rammehøjde
= overkant, præfabrikeret gulv
= fri gennemkørselshøjde

Standardmål højde (SMH)

MBM
MHM
LH
GIB
IBD
IBDN
RAMB
RAMH
OPG
FGH

GIB

BRH

Nødvendige indbygningsmål

OFF

Alle mål i mm.

Alle mål i mm.

Alle mål i mm.

Vandret snit gennem porten ved
torsionsfjederaksel

Vandret snit gennem porten

Karm 76

Udvendig

(Vinkelkarm)
AB = min. 80

AB = min. 80
Karm 76

4

MBM

MBM

(Forstærket vinkelkarm)
AB = min. 80

AB = min. 80

Standardmål - bredde

Karm 76
55

Karm 76

Standardmål - bredde

Karm 76

Udvendig

min. 14

AB = min. 80
Karm 76

4

45

120

45

20

120

120

25

4

MBM

Standardmål - bredde

25

AB = min. 80

Vandret snit gennem porten ved lodret
trækfjederanordning

RAMB Udvendige rammemål - bredde

GIB

Garage indvendig bredde (min) = SMB + 160

Alle mål i mm.
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RAMB Ramme udvendige mål - bredde

RAMB Ramme udvendige mål - bredde

GIB

GIB

Garage indvendige mål (min)

Alle mål i mm.

Garage indvendig bredde (min) = SMB + 160

Alle mål i mm.
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Oversigt over tekniske data for ledhejseporte
Novoferm E®-sidedøre

Novoferm E®-ledhejseport

Indbygningsmål for sidedøre

Indbygningsmål for ledhejseporte ISO 20

Blokkarm (åbning indad eller udad)
Vandret snit/ indbygning i åbningen

Vandret snit/ indbygning bag åbningen
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Lodret snit/ ndbygning i åbningen

Lodret snit/ indbygning bag åbningen

Bestillingsmål
(BRM)

Maks.
muråbningsmål/
garageåbningsmål

Udvendige rammemål
(RAM)

Indvendigt
garagemål (GIB)

bredde x højde

bredde x højde

bredde x højde

(min.)

2250 x 1875
2250 x 2000
2250 x 2125
2375 x 1875
2375 x 2000
2375 x 2075
2375 x 2125
2375 x 2250
2375 x 2375
2500 x 1875
2500 x 2000
2500 x 2075
2500 x 2125
2500 x 2250
2500 x 2375
2500 x 2500
2500 x 2750
2625 x 2125
2750 x 2000
2750 x 2125
3000 x 2000
3000 x 2125
3000 x 2250
3000 x 2375
3000 x 2500

2340 x 1965
2340 x 2090
2340 x 2215
2465 x 1965
2465 x 2090
2465 x 2165
2465 x 2215
2465 x 2340
2465 x 2465
2590 x 1965
2590 x 2090
2590 x 2165
2590 x 2215
2590 x 2340
2590 x 2465
2590 x 2590
2590 x 2840
2715 x 2215
2840 x 2090
2840 x 2215
3090 x 2090
3090 x 2215
3090 x 2340
3090 x 2465
3090 x 2590

2402 x 1985
2402 x 2110
2402 x 2235
2527 x 1985
2527 x 2110
2527 x 2185
2527 x 2235
2527 x 2360
2527 x 2485
2652 x 1985
2652 x 2110
2652 x 2185
2652 x 2235
2652 x 2360
2652 x 2485
2652 x 2610
2652 x 2860
2777 x 2235
2902 x 2110
2902 x 2235
3152 x 2110
3152 x 2235
3152 x 2360
3152 x 2485
3152 x 2610

2410
2410
2410
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2660
2660
2660
2660
2660
2660
2660
2660
2785
2910
2910
3160
3160
3160
3160
3160

Indbygningsdybde
(IBD)

Loftshøjde
(LH)

Fri gennemkørselshøjde
(FGH)
Manuel betjening
(med klemmer)
1825
1950
2075
1825
1950
2025
2075
2200
2325
1825
1950
2025
2075
2200
2325
2450
2700
2075
1950
2075
1950
2075
2200
2325
2450

(min.)
2495
2620
2745
2495
2620
2695
2745
2870
2995
2495
2620
2695
2745
2870
2995
3120
3370
2745
2620
2745
2620
2745
2870
2995
3120

1990
2115
2240
1990
2115
2190
2240
2365
2490
1990
2115
2190
2240
2365
2490
2615
2865
2240
2115
2240
2115
2240
2365
2490
2615

Drev
1875
2000
2125
1875
2000
2075
2125
2250
2375
1875
2000
2075
2125
2250
2375
2500
2750
2125
2000
2125
2000
2125
2250
2375
2500

Alle mål i mm.
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Sidedørenes udførelse svarer til type ISO 45
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Indbygningsmål for ledhejseporte ISO 45

2))

Alle mål i mm.

Bestillingsmål
(= valgbart færdigt
lysningsmål)
standardmål
(BRM)

Maksimalt
færdigt
lysningsmål

Udvendige
rammemål (RAM)
(ZF)

Udvendige
rammemål
(RAM) (VL)

Udvendige
rammemål
(RAM) (HL)

bredde x højde

bredde x højde

bredde x højde

bredde x højde

bredde x højde

2250 x 1875
2250 x 2000
2250 x 2125
2375 x 1875
2375 x 2000
2375 x 2125
2375 x 2250
2500 x 1875
2500 x 2000
2500 x 2125
2500 x 2250
2500 x 2375
2500 x 2500
2500 x 2750
2625 x 2125
2750 x 2000
2750 x 2125
2750 x 2750
3000 x 2000
3000 x 2125
3000 x 2250
3000 x 2375
3000 x 2500
3000 x 3000
3250 x 2000
3250 x 2125
3250 x 2250
3500 x 2000
3500 x 2125
3500 x 2250
3750 x 2000
3750 x 2125
3750 x 2250
4000 x 2000
4000 x 2125
4000 x 2250
4250 x 2000
4250 x 2125
4250 x 2250
4500 x 2000
4500 x 2125
4500 x 2250
4750 x 2000
4750 x 2125
4750 x 2250
5000 x 2000
5000 x 2125
5000 x 2250
5500 x 2000
5500 x 2125
5500 x 2250

2340 x 1965
2340 x 2090
2340 x 2215
2465 x 1965
2465 x 2090
2465 x 2215
2465 x 2340
2590 x 1965
2590 x 2090
2590 x 2215
2590 x 2340
2590 x 2465
2590 x 2590
2590 x 2840
2715 x 2215
2840 x 2090
2840 x 2215
2840 x 2840
3090 x 2090
3090 x 2215
3090 x 2340
3090 x 2465
3090 x 2590
3090 x 3090
3340 x 2090
3340 x 2215
3340 x 2340
3590 x 2090
3590 x 2215
3590 x 2340
3840 x 2090
3840 x 2215
3840 x 2340
4090 x 2090
4090 x 2215
4090 x 2340
4340 x 2090
4340 x 2215
4340 x 2340
4590 x 2090
4590 x 2215
4590 x 2340
4840 x 2090
4840 x 2215
4840 x 2340
5090 x 2090
5090 x 2215
5090 x 2340
5590 x 2090
5590 x 2215
5590 x 2340

2402 x 1985
2402 x 2110
2402 x 2235
2527 x 1985
2527 x 2110
2527 x 2235
2527 x 2360
2652 x 1985
2652 x 2110
2652 x 2235
2652 x 2360
2652 x 2485
2652 x 2610
2652 x 2860
2777 x 2235
2902 x 2110
2902 x 2235
2902 x 2860
3152 x 2110
3152 x 2235
3152 x 2360
3152 x 2485
3152 x 2610

2402 x 2083
2402 x 2208
2402 x 2333
2527 x 2083
2527 x 2208
2527 x 2333
2527 x 2458
2652 x 2083
2652 x 2208
2652 x 2333
2652 x 2458
2652 x 2583
2652 x 2708
2652 x 2958
2777 x 2333
2902 x 2208
2902 x 2333
2902 x 2958
3152 x 2208
3152 x 2333
3152 x 2458
3152 x 2583
3152 x 2708
3152 x 3208
3402 x 2208
3402 x 2333
3402 x 2458
3652 x 2208
3652 x 2333
3652 x 2458
3902 x 2208
3902 x 2333
3902 x 2458
4152 x 2208
4152 x 2333
4152 x 2458
4402 x 2208
4402 x 2333
4402 x 2458
4652 x 2208
4652 x 2333
4652 x 2458
4902 x 2208
4902 x 2333
4902 x 2458
5152 x 2208
5152 x 2333
5152 x 2458
5652 x 2208
5652 x 2333
5652 x 2458

2402 x 1985
2402 x 2110
2402 x 2235
2527 x 1985
2527 x 2110
2527 x 2235
2527 x 2360
2652 x 1985
2652 x 2110
2652 x 2235
2652 x 2360
2652 x 2485
2652 x 2610
2652 x 2860
2777 x 2235
2902 x 2110
2902 x 2235
2902 x 2860
3152 x 2110
3152 x 2235
3152 x 2360
3152 x 2485
3152 x 2610
3152 x 3110
3402 x 2110
3402 x 2235
3402 x 2360
3652 x 2110
3652 x 2235
3652 x 2360
3902 x 2110
3902 x 2235
3902 x 2360
4152 x 2110
4152 x 2235
4152 x 2360
4402 x 2110
4402 x 2235
4402 x 2360
4652 x 2110
4652 x 2235
4652 x 2360
4902 x 2110
4902 x 2235
4902 x 2360
5152 x 2110
5152 x 2235
5152 x 2360
5652 x 2110
5652 x 2235
5652 x 2360

Fri
Indbyg- Indvendigt Loftshøjde Loftshøjde Loftshøjde
IndbygIndbygnings- garagemål (LH) (ZF) (LH) (FL) (LH) (BL) gennemkørselshøjde
ningsnings(FGH)
(GIB)
dybde
dybde
dybde
(IBD) (ZF) (IBD) (VF) (IBD) (HF)

2495
2620
2745
2495
2620
2745
2870
2495
2620
2745
2870
2995
3120
3370
2745
2620
2745
3370
2620
2745
2870
2995
3120

2495
2620
2745
2495
2620
2745
2870
2495
2620
2745
2870
2995
3120
3370
2745
2620
2745
3370
2620
2745
2870
2995
3120
3620
2620
2745
2870
2620
2745
2870
2620
2745
2870
2620
2745
2870
2620
2745
2870
2620
2745
2870
2620
2745
2870
2620
2745
2870
2620
2745
2870

2625
2750
2875
2625
2750
2875
3000
2625
2750
2875
3000
3125
3250
3500
2875
2750
2875
3500
2750
2875
3000
3125
3250
3750
2750
2875
3000
2750
2875
3000
2750
2875
3000
2750
2875
3000
2750
2875
3000
2750
2875
3000
2750
2875
3000
2750
2875
3000
2750
2875
3000

Bredde

min.

min.

min.

2410
2410
2410
2535
2535
2535
2535
2660
2660
2660
2660
2660
2660
2660
2785
2910
2910
2910
3160
3160
3160
3160
3160
3160
3410
3410
3410
3660
3660
3660
3910
3910
3910
4160
4160
4160
4410
4410
4410
4660
4660
4660
4910
4910
4910
5160
5160
5160
5660
5660
5660

1990
2115
2240
1990
2115
2240
2365
1990
2115
2240
2365
2490
2615
2865
2240
2115
2240
2865
2115
2240
2365
2490
2615

2088
2213
2338
2088
2213
2338
2463
2088
2213
2338
2463
2588
2713
2963
2338
2213
2338
2963
2213
2338
2463
2588
2713
3213
2213
2338
2463
2213
2338
2463
2213
2338
2463
2213
2338
2463
2213
2338
2463
2213
2338
2463
2213
2338
2463
2213
2338
2463
2213
2338
2463

1990
2115
2240
1990
2115
2240
2365
1990
2115
2240
2365
2490
2615
2865
2240
2115
2240
2865
2115
2240
2365
2490
2615
3115
2115
2240
2365
2115
2240
2365
2115
2240
2365
2115
2240
2365
2115
2240
2365
2115
2240
2365
2115
2240
2365
2115
2240
2365
2115
2240
2365

Manuel
betjening
1825
1950
2075
1825
1950
2075
2200
1825
1950
2075
2200
2325
2450
2700
2075
1950
2075
2700
1950
2075
2200
2325
2450
2950
1950
2075
2200
1950
2075
2200
1950
2075
2200
1950
2075
2200
1950
2075
2200
1950
2075
2200
1950
2075
2200
1950
2075
2200
1950
2075
2200

Drev
1875
2000
2125
1875
2000
2125
2250
1875
2000
2125
2250
2375
2500
2750
2125
2000
2125
2750
2000
2125
2250
2375
2500
3000
2000
2125
2250
2000
2125
2250
2000
2125
2250
2000
2125
2250
2000
2125
2250
2000
2125
2250
2000
2125
2250
2000
2125
2250
2000
2125
2250

Alle mål i mm.

30

31

Novoferm. Direkte på stedet. Over hele Europa.

Din Novoferm-forhandler

Novoferm GmbH
Schüttensteiner Str. 26
D-46419 Isselburg, Tyskland
Tlf.: +49 (0 28 50) 9 10-0
Fax: +49 (0 28 50) 9 10-650
E-mail: sales@novoferm.com
www.novoferm.com

32505431/0919/NW
TPå grund af tekniske tilretninger kan illustrationer
afvige fra det originale produkt.

Novoferm-Gruppen er blandt Europas førende udbydere af dør-, port-, karm- og drevsystemer. Vi tilbyder et bredt spektrum
af produkter og ydelser til private, håndværksvirksomheder og industri. Alle vores produkter fremstilles i overensstemmelse
med de strengeste kvalitetsstandarder under anvendelse af den nyeste teknologi. Vi kombinerer maksimal funktionalitet
med innovativt design. Vi har produktionsanlæg i mange lande og er i kraft af vores omfattende salgsnetværk altid i
nærheden – i hele Europa.

