
®
N
O
R
D
IC

®3
5
0

1. Portbladet
NORDIC-clean portbladet, 2 mm 
tjockt och uppbyggt av två lager mono/
multifilament väv, är belagt med PVC och 
extremt slitstarkt. Det är genomfärgat, har 
hög ytfinish, och är godkänt för använd-
ning i livsmedelsmiljö. Portbladet har 
invävda kolfibertrådar som skyddar mot 
statisk elektricitet, goda bullerdämpande 
egenskaper och tål de flesta kemikalier. 
Portbladet kan även förses med ett 
insvetsat siktfält i full bredd - med lång 
livslängd precis som portbladet. Portbladet 
finns i ett antal standardfärger samt även i 
helt transparent PVC.

2. Karmar
Karmarna är tillverkade av anodiserad alu-
minium med hög finish och tål de flesta 
rengöringsmedel. De är enkelt isärtagbara 
och kan monteras 5-10mm över golvet, 
vilket underlättar vid rengöring.

3. Drivning
Portens drivenhet består av en beprövad 
snäckväxel, driven av en 3-fasig asyn-
kronmotor. Snäckväxeln är extra kraftigt 
dimensionerad för att tåla upp till
3 öppningar per minut, har inbyggda 
gränslägen och ett integrerat fallskydd 
som extra säkerhet.

Drivenheten levereras med vev och 
vevbrytare för manuell öppning av porten. 
Öppnings/stängningshastigheten är ca 
1m/s. Motorkåpa finns som tillval, liksom 
drivenheter för högre öppningshastighet 
och frekvensstyrning.

4. Styrning
NORDIC 350 har som standard styrning 
med tryckknappar för öppna/stopp/stäng 
på portens båda sidor och automatisk 
stängning med inställbar timer. Inställ-
ning av stängningsfunktion och tider görs 
enkelt direkt i styrningen utan särskild 
programmeringsmodul. Kompletterande 
styrningsfunktioner är tillval.

5. Säkerhet
I portbladets underkant finns ett självtes-
tande klämskydd som reverserar porten 
omedelbart vid beröring. Klämskyddet 
är monterat i en hög gummilist som gör 
klämskyddet extra känsligt. Tvärs över 
portöppningen finns en säkerhetsfotocell 
monterad som hindrar porten från att 
stänga/reverserar porten om något befin-
ner sig i eller kommer in i portöppningen 
när porten stänger.

6. Tätning
NORDIC 350 har i ovankant en borst-
tätning, som tätar mot portvalsen samt 
en cellgummitätning, som tätar mellan 
port och vägg. Slutligen tätar den kraftiga 
klämskyddslisten av EPDM-gummi, 
klädd med en PVC-duk, mot golvet samt 
i utrymmet där portbladets bottenprofil 
går in i karmarna.

7. Bottenlist/påkörnings-
säkerhet
NORDIC 350 är utrustad med 
NORDIC’s BRX- funktion som tillåter 
att portbladet trycks ut ur porten vid 
påkörning för att sedan enkelt återstäl-
las. BRX-funktionen minskar risken för 
skador på porten, utan att ge avkall på 
funktionen.

Tillval
NORDIC 350 kan på förfrågan fås i kund-
anpassade utföranden tex, helt eller delvis 
i rostfri stålplåt, i ESD-säkert utförande 
mm. För automatisk öppning av porten 
finns en mängd funktioner tex. dragrep, 
radio, radar, induktionsslingor mm. Se 
särskilt informationsblad.

NORDIC 350
– för placering invändigt och i 
fasadöppningar

Enkelhet, slitstyrka och funktionalitet karaktäriserar 
NORDIC 350.

Det är en snabb och smidig rullport som passar lika 
bra i en butik som i en öppning in till ett lager eller ett 
kylrum – eller varför inte över en transportbana?

Den enkla och genomtänkta konstruktionen 
gör porten nästintill outslitlig. Skulle olyckan vara 
framme och porten blir påkörd gör portbladets 
instyrning och bottenlistens konstruktion att porten 
på ett enkelt sätt kan återställas.

Bredd: max 3500mm
Höjd: max 3500mm

Snabbrullportar
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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! 


