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Snabbrullportar

Portblad
– med patenterad säkerhet

Nytt och unikt är att portbladet har 
en patenterad invikning som gör att 
portbladet är låst i karmen – en viktig 
säkerhetsdetalj. 

Portbladet på NORDIC 344-safe är 
uppbyggt av två lager mono/multifilament 
väv, belagt med PVC, 2 mm tjockt och 
extremt slitstarkt. Det är genomfärgat, har 
hög ytfinish, tål de flesta kemikalier och 
är livsmedelsgodkänt. Portbladet har dess-
utom invävda kolfibertrådar som avleder 
statisk elektricitet. 

Portbladet, som finns i ett antal 
standardfärger, kan även förses med ett 
insvetsat transparent siktfält som har lång 
livslängd, precis som portbladet.

I stängt läge är portbladet låst i 
karmarna och trycks inte ut även om 
porten utsätts för tryckskillnader. 

Karmar
– kompakta och platsbesparande

Karmarna är tillverkade av anodiserad 
aluminium i en kompakt design (endast 
80mm breda) och enkelt isärtagbara. 

Dolda i karmen är kabel för kläm-
skyddslisten och säkerhetsfotocellen. 
 

Drivning
– snabb och pålitlig

Portens drivenhet- NORDIC DRIVE A-2/A-0 
består av en robust snäckväxel och en 
avancerad vectorstyrning.  Snäckväxeln, 
som är extra kraftigt dimensionerad för att 
tåla upp till 6 öppningar per minut, har 
inbyggd pulsgivare. Öppningshastigheten, 
som är ställbar, är upp till 2,5m/s. 
 

Styrning
– med möjligheter

NORDIC 344-safe har en flexibel styr-
ning som kan förses med programvara för 
alla tänkbara driftsfunktioner. 
NORDIC DRIVE A-2 har en textdisplay 
med touchfunktion för information och 
programmering av styrenheten.
 

Säkerhet
– på hög nivå

I portbladets underkant finns ett 
självtestande elektriskt klämskydd med 
trådlös funktion, som reverserar porten 
omedelbart vid beröring. I portens karm 
finns en säkerhetsfotocell som omedelbart 
reverserar porten till öppet läge om foto-
cellstrålen bryts. 

Säkerhetsljusridå/fotocellramp kan fås 
som tillval.
 

Tillval
– som ökar användningsområdet

NORDIC 344-safe kan även förses med 
options-paketet -exit som gör att porten 
kan användas för utrymning även vid 
strömbortfall.

För automatisk öppning av porten 
finns en mängd funktioner t.ex dragrep, 
radio, radar, induktionsslingor mm.

NORDIC 344-safe kan på förfrågan fås 
i kundanpassade utföranden t ex, med 
specialportblad för höga temperaturer, i 
ESD-säkert utförande mm. 

NORDIC 344-safe
– Slitstark Snabbrullport med
patenterade funktioner
NORDIC 344-safe är ett effektivt sätt att 
öka personsäkerheten och skärma av 
drag, damm och buller.  

Genomtänkt design med få slitdelar 
gör att porten klarar miljontals öppningar.

•	 Slimmade	karmar
 Porten kan placeras även i trånga passager 
•	 Snabb	funktion	–	upp	till	2,5	m/sek
 Avancerad vector-styrning med mjukstart/

mjukstopp
•	 Säker	öppning
 Finns även med automatisk nödöppnings-

funktion

Bredd: max 3500mm
Höjd: max 3500mm
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Kontakta NORDIC® door – svensktillverkade rullportar sedan 1991

Ett tryggt köp
NORDIC door är Sveriges ledande 
tillverkare av rullportar. Egen utveck-
ling och tillverkning av portarna i 
anläggningen i Halmstad säkerställer 
att portarna håller högt ställda funk-
tions- och kvalitetskrav. Tack vare den 
egna produktionen kan också snabb 
tillgång till reservdelar erbjudas! 


