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Tekniske data
Funksjoner

* På forespørsel opp til 9000 x 6050 mm

Ytelse

* Høyere vindlastklassifisering på forespørsel

Maks. størrelse: (B x H)* 7250 x 6 050 mm

Rammetykkelse: 44 mm

Rammemateriale: Rammer i aluminiumsrør

Fylling: Vinduer eller isolerte sandwich paneler eller fyllinger

Utvendig farge: Naturlig aluminium

Innvendig farge: Naturlig aluminium

Skinnetyper: Standard: SL

Alternativ: HL, LL, VL

Vinduer: Alternativ: DAS, DSS, DAD, DSD, TAD, TSD, SA3, SS3, SH4

Gangdør: Alternativ: I portblad

Manøvrering: Alternativ: Automatisk drift, adgangskontroll, sikkerhetsfunksjoner

Åpnings-/lukkehastighet: IDO1: Avhengig av trommeltype

Forventet levetid: Port: 50.000 portsykluser, alternativt 100.000 portsykluser 

Fjærer: 20 000 åpningssykluser

Motstandsdyktighet mot 
vindbelastning, 

EN12424

Klasse 3 (≤ 4 250 mm B (lysåpningsbredde)

Klasse 2 (> 4250 mm DLW)

U verdi
EN12428

2.3 W/(m².K) TAD/TSD (5000mm x 5000mm)

3,35 W/(m².K) DAD/DSD (5000mm x 5000mm)

5,2 W/(m².K) SA3/SS3 (5000mm x 5000mm)

Motstandsevne mot 
vanngjennomtrenging, 
EN12425

Klasse 3 (4000 x 4000 mm)

Luftgjennomtrengelighet, 
EN12426

Klasse 2 (4000 x 4000 mm + gangdør)
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1. Beskrivelse
1.1 Generelt
Normstahl OSF42A Seksjonsport for industri er en av de
mest stabile vippeportene på markedet. 

Porten er en leddheisport som egner seg til alle
bygningstyper både med hensyn til funksjon og
utseende. Høy fleksibilitet gjør det mulig å montere
denne porten i nesten alle typer bygninger.

Leddheiseporten glir opp under taket når den åpnes,
noe som frigjør plass rundt og i portåpningen.

Porten er laget av rørprofiler i aluminium fylt med
sandwich paneler eller akrylvinduer. Den høye
lysåpningen gjør denne porten til det ideelle valget i
arbeidsmiljøer som krever maksimalt med lys.

Normstahl OSF42A Seksjonsport for industri er
konstruert for å tilfredsstille alle drifts- og
sikkerhetskrav i EU-direktivene og standardene som er
utgitt av den europeiske standardiseringskomiteen,
CEN.

Porten har 4 hoveddeler:

1) Portblad
2) Skinnesystem
3) Balanseringssystem
4) Betjeningssystem/håndspill (ekstrautstyr)

1.1.1 Standard
Selv om hver Normstahl-port er spesialbygget, leveres
Normstahl OSF42A Seksjonsport for industri med
følgende standardspesifikasjoner:

1.1.2 Tilbehør
Normstahl kan levere en rekke alternativer og tilbehør
for å tilpasse Normstahl OSF42A Seksjonsport for
industri etter kundens ønske.

Portblad: Aluminiumsramme med fyllinger eller 
vinduer

Låser: Skåtelås med låsehullbeskyttelse

Farger: Naturlig aluminium

Skinnetype: SL: Standardløft

Bruk Snortrekk og trampe/løftehåndtak

Sikkerhet: Fjærbruddsikring

Toppanel: Opp til 820 mm

Gangdør: I portblad

Vinduer: DAS/DSS: Tolags akryl enkelpakning
DAD/DSD: Tolags akryl dobbelpakning
TAD/DSD: Trelags akryl 
dobbelpakning
SA3: Enlags akrylplate 2,8 mm

SS3: Enlags akrylvindu 2,8 mm
SH4: Enlags herdet vindu 4 mm

Fyllinger: FA: Aluminiumsplater,  valset 
overflate.

Stucco-preget utside og innside.

Låser: Sylinderlås

Lakk: 9 forhåndslakkerte farger

Fabrikklakkering - alle RAL-farger

Faste 
seksjoner:

Topp- og sideseksjoner

Skinnetyper: HL: Høyt løft
LL: Lavt løft
VL: Vertikalløft

Drift: Håndspill

IDO1 Operatør

Sikkerhet: Wirebruddsikring
Beskrivelse   6
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1.2 Portblad
1.2.1 Konstruksjon
Normstahl-portbladet har horisontale seksjoner som er
sammenkoplet med hengsler. De ytre hengslene på
hver seksjon har ruller som føres i skinnene.

De horisontale seksjonene er utført som rammer av
aluminiumsrør med hele vinduer eller sandwich
fyllinger.

1.2.2 Materiale
Seksjonene er laget av rammer av aluminiumsrør
utstyrt med vinduer eller isolerte sandwich fyllinger.

Bunnseksjonen er en rammekonstruksjon med isolerte
sandwich fyllinger eller vinduer, men kan ved behov
leveres som isolerte stålpaneler.

1.2.3 Farger
Normstahl OSF42A Seksjonsport for industri leveres i
alle farger på forespørsel. Som standard leveres
rammene i naturlig anodisert aluminium.

1.2.3.1 Standardfarger

Rammer
• Rammene leveres som standard i naturlig 

aluminium

Fyllinger
• Fyllingene leveres som standard i naturlig 

aluminium

Bunnprofil
• Utvendig farge: 

• Standard rammeseksjon: Naturlig aluminium
• Tilvalg panelseksjoner: Leveres i de 9 standard 

forhåndslakkerte fargene RAL 1021, 3002, 5010, 
6005, 7016, 9002, 9006, 9007, 9010.

• Innvendig farge: RAL 9002 - Gråhvit

1.2.3.2 Tilvalgsfarger *

Rammer
• 9 forhåndslakkerte farger RAL 1021, 3002, 5010, 

6005, 7016, 9002, 9006, 9007, 9010.
• Fabrikklakkering, alle RAL-farger

Fyllinger
• 9 forhåndslakkerte farger RAL 1021, 3002, 5010, 

6005, 7016, 9002, 9006, 9007, 9010.
• Fabrikklakkering, alle RAL-farger

Bunnprofil
• Fabrikklakkering, RAL-farger, bare på utsiden

* Andre farger tilgjengelig på forespørsel

1.2.4 Tetninger
Porten er utstyrt med godt konstruerte pakninger på
alle sidene som gir porten ypperlige
tetthetsegenskaper.

1.2.4.1 Topptetning
Monteres på toppanelet og tetter mellom panelet og
veggen. Det fleksible gummimaterialet trykker
kontinuerlig mot veggen, og gir optimal tetting.
Beskrivelse   7
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1.2.4.2 Sidetetting
Monteres på skinnen og tetter åpningen mellom
skinnene og portbladet. Det fleksible gummimaterialet
trykker kontinuerlig mot portbladet, føyer seg etter
ujevnheter og gir optimal tetting.

1.2.4.3 Bunntetning
Monteres på nedre kant av bunnpanelet, og fungerer
både som tetting og støtdemper. Det fleksible, O-
formede gummimaterialet trykker kontinuerlig mot
gulvet og gir optimal tetting.

1.2.5 Vindavstiver
Bredere dørpaneler og paneler med vinduer er
forsterket med metallprofiler som fungerer som
avstivere. Disse avstiverne gjør at panelet ikke i samme
grad bøyer seg under vindlast, og forhindrer at
portbladet bøyer seg under sin egen vekt i horisontal
stilling. Vindavstiveren er integrert i
aluminiumsprofilene.

1.2.6 Håndtak
For manuell betjening er alle Normstahl OSF42A
Seksjonsport for industri utstyrt med et solid gripe/
trampe-håndtak som er enkelt å betjene, og er merket
med Normstahl-logoen.

1.2.7 Låser

1.2.7.1 Skåtelås
En standard Normstahl OSF42A Seksjonsport for
industri er utstyrt med skåtelås.

Skåtelåsen låser porten fra innsiden uten bruk av
nøkkel. 
Beskrivelse   8
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1.2.7.2 Sylinderlås
Sylinderlåsen er en nøkkelbetjent lås som gir ekstra
sikkerhet. Låsen monteres på innsiden, og åpnes ved å
bruke nøkkel og vri på håndtaket. Sylinderlåsen kan
betjenes enten bare fra innsiden, eller både fra innsiden
og utsiden.

1.2.8 Vinduer
Rammekonstruksjonen tillater hele vinduer i alle
seksjoner. Lysåpningen er den samme for alle
vindustyper, og avhenger av dimensjonene på
portbladet.

1.2.8.1 DAS / DSS
DAS: Tolags "ripesikker" akryl (SAN med belegg), Enkel
pakning

DSS: Tolags akryl (SAN), Enkel pakning

1) 2,8 mm SAN akrylplate (med eller uten belegg)
2) Avstandsramme i aluminium
3) Butylpakning

1.2.8.2 DAD / DSD
DAD: Tolags "ripesikker" akryl (SAN med belegg),
Dobbel pakning

DSD: Tolags akryl (SAN), Dobbel pakning

1) 2,8 mm SAN akrylplate (med eller uten belegg)
2) Avstandsramme i aluminium
3) Butylpakning
4) Absorberende tørkemiddel
5) Silikonpakning
Beskrivelse   9
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1.2.8.3 TAD / TSD
TAD: Trelags, dobbelpakning, 3 x 2,8mm, ytre og indre
plate SAN ripesikker lakk.

TSD: Trelags, dobbelpakning, 3 x 2,8mm, SAN (uten
rikesikker lakk).

1.2.8.4 SA3 / SS3 / SH4

• SA3: Enlags "ripesikker" akryl (SAN med belegg) 2,8 
mm

• SS3:Enlags akryl (SAN) 2,8 mm
• SH4: Etlags herdet glass 4 mm

1.2.9 Faste seksjoner
Faste seksjoner kan med stort hell fylle ut evt. gap rundt
nye porter som er mindre enn veggåpningen. Faste
seksjoner er tilgjengelige både som topp- og
sideseksjoner. Faste seksjoner leveres i samme farge
og konstruksjon som portbladet.

Det kan av to årsaker være nyttig å utstyre en fast
seksjon med gangdør: sikkerhet og energibesparing.

• Sikkerhet: En separat gangdør i en fast seksjon like 
ved industriporten separerer fotgjengere og 
kjøretøyer. 

Energibesparende: Redusert åpning ved hyppig
gjennomgang av fotgjengere. 
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1.2.10 Gangdør med 180 mm terskel
Standard 180 mm er laget for å kombineres med så godt
som alle opsjoner av porten.

Funksjoner:
• 900 mm fri passeringsplass
• Åpner alltid utover, minst 90 graders åpning
• Venstre- eller høyrehengslet
• Tetninger i gangdørens ramme reduserer trekk.
• Integrert bryter for gangdør ved motordrift
• Aluminium porthåndtak
• Alle vanlige sylinderlåser kan brukes:

Euro, Keso. Standard: Euro sylinderlås
• Høykvalitetsportlukker.
• Panikklås (tilvalg).

Konstruksjon
Denne gangdøren er konstruert med panelbunnseksjon
og bunnpakning. Det trengs en avstiver i bunnseksjonen
for å opprettholde dørens styrke og motstandsevne mot
vindlast.

Ved gangdøren Ved siden av gangdøren

Terskelen sett utenfra
Beskrivelse   11
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1.2.11 Gangdør med lav terskel
Gangdøren med lav terskel er laget for å optimalisere
komfortabel passering for gående og minimaliserer
faren for å snuble. I tillegg er det ikke behov for
ytterligere avstiving av portbladet med en
forsterkingsavstiver med den kraftige utformingen av
bunnprofilen.

Funksjoner:
• 900 mm fri passeringsplass
• Åpner alltid utover, minst 90 graders åpning
• Venstre- eller høyrehengslet
• Tetninger i gangdørens ramme reduserer trekk.
• Integrert bryter for gangdør ved motordrift
• Aluminium porthåndtak
• Alle vanlige sylinderlåser kan brukes:

Euro, Keso. Standard: Euro sylinderlås
• Høykvalitetsportlukker.
• Panikklås (tilvalg).

Konstruksjon
Denne gangdøren er utformet med en
panelbunnseksjon med en kraftig og bred
aluminiumsprofil. Profilen er riflet og minimaliserer
faren for å gli når det er regn eller snø på gulvet (D =
Markedsavhengig).

Betjeningstyper
Gangdøren med lav terskel leveres for alle typer drift.I
tilfeller med impuls-ned knappebetjening trengs det en
spesiell IDO1 med C600 kontrollenhet med fotoceller i
front som detekterer personer og objekter i
døråpningen når døren lukkes.

Ved gangdøren Ved siden av gangdøren

Terskelen sett utenfra
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1.3 Skinnesystem
1.3.1 Generelt
Rullene som sitter på portbladet gjør at det kan beveges opp og ned i skinnene. Valg av riktig skinnesystem avhenger
av ulike faktorer:

• Tilgjengelig plass under taket
• Porthøyde
• Kjøretøystype
• Hindringer, rør og kranbjelker i taket.

Skinnesystemene nedenfor dekker de fleste behov. Systemer for andre bruksområder fås på bestilling.

1.3.2 Standardløft

1.3.3 Høytløft

• Bygningstype: De fleste vanlige industribygg. 
• Fordeler: Optimal konstruksjon for vanlige bygninger.

Standard Løfteskinnesett med fjærpakke like over porten
er den vanligste løsningen

• Bygningstype: Stor takhøyde. På skinnesystemet for 
høytløft er fjærpakken plassert høyt over porten. 

• Fordeler: Med denne skinnetypen kan høye kjøretøy 
kjøre gjennom portåpningen uten å hindres av 
horisontale skinner.

Denne skinnetypen brukes når det er godt med plass over
porten, og kreves for diverse arbeid og gjennomkjøring,
f.eks. av høye kjøretøy.
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1.3.4 Lavtløft

1.3.5 Vertikalløft

• Bygningstype: Lav takhøyde. 
• Fordeler: oppnå maksimal dagslyshøyde med minimum 

takhøyde.

Som ved standardløft, men fjærpakken er plassert ved
enden av de horisontale skinnene. Krever ikke mer enn 265
mm mellom portåpningen og taket.

• Bygningstype: Svært høy takhøyde og krav om høy 
åpning.

• Fordeler: Gjør at høye kjøretøyer kan kjøre gjennom 
portåpningen uten hindringer.

Hvis det er tilstrekkelig plass mellom lysåpningshøyde og
tak, kan porten med denne skinnetypen åpnes vertikalt.
Beskrivelse   14
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1.3.6 Spesialskinnesystemer
Normstahl OSF42A Seksjonsport for industri skinnesystemet kan spesiallages slik at døren passer på steder som
ser temmelig umulige ut. Våre teknikere kan løse dine monteringsutfordringer, f.eks. hvis porten må dele plass med
ventilasjonssystemer, kranbjelker osv.

Eksempler:
Beskrivelse   15
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1.4 Balanseringssystem
Balanseringssystemet balanserer porten ved å tilføre
krefter som er tilnærmet lik vekten av portbladet. Dette
gjør at porten kan heises opp og ned manuelt og holde
seg åpen i enhver stilling. 

Systemet monteres på toppen eller enden av
skinnesystemet og fungerer som følger: To
torsjonsfjærer er montert på en aksel over
portåpningen. Denne akselen har en wiretrommel på
hver ende. Fra wiretromlene går det wirer ned til
hjørnene av det nederste portbladet. Når akselen dreies,
løftes eller senkes porten.

1.4.1 Sikkerhetsfunksjoner
Balanseringssystemet opptar store krefter. Hvis en fjær
eller wire ryker, mister den kraften. Portene er derfor
utstyrt med to sikkerhetsfunksjoner som forhindrer at
porten faller ned.

• Fjærbruddsikring (standard)
• Wirebruddanordning (tilvalg)

1.4.1.1 Fjærbruddsikring
Fjærbruddanordningen leveres med alle Normstahl
OSF42A Seksjonsport for industri-er.

I tilfelle en fjær skulle bli brutt vil fallstyrken aktivere
Fjærbruddanordningen. Akselen vil låses innen porten
har beveget seg med 300 mm.

1.4.1.2 Wirebruddsikring
Wirebruddanordningen er en ytterligere
sikkerhetsanordning. Hvis en fjær skulle knekke i
portbalanseringssystemet vil portbladet bli bremset
etter et fall på mindre enn 300mm.
Beskrivelse   16
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1.5 Betjeningssystem
1.5.1 Betjeningstyper
Normstahl OSF42A Seksjonsport for industri kan åpnes
og lukkes manuelt. De er også klargjort for motordrift.
Motordrevne porter kan ha manuelle
betjeningssystemer eller være helautomatiske.
Trafikkfrekvens, klimakrav og portens vekt er viktige
faktorer ved valg av det optimale betjeningssystemet.

1.5.1.1 Snortrekk
Normstahl OSF42A Seksjonsport for industri kan
betjenes manuelt med snortrekk. Snortrekket er direkte
tilkoplet portbladet.

1.5.1.2 Håndspill
Tyngre porter er enklest å betjene med håndspill.

Håndspill: er en giret (utveksling 1:4) kjedetransmisjon
direkte koblet til akslelen, for 1" akseltyper. Anbefalt for
porter opp til 700 kg

1.5.1.3 Motordrift
Normstahl OSF42A Seksjonsport for industri kan
leveres oppgradert med et elektrisk driftssystem.
Elektrisk drift gir tilgang til hele programmet med
Tilgangs- og Automasjonsfunksjoner som kan oppfylle
mange driftsbehov knyttet til trafikk og frekvens, dørens
vekt og temperaturkontroll.
Beskrivelse   17
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1.5.2 IDO1 Operatør - C600 
portkontrollsystemer

IDO1 operatøren er en kombinasjon av IDO1 mekanisk
enhet og et C600-serie portkontrollsystem. Dette
systemet er tilgjengelig for porter på opp til 400 kg.

1.5.2.1 IDO1 Operatør
En del av systemet er den mekaniske enheten: en
elektrisk motor som driver balanseringsakselen med
wiretromlene og torsjonsfjærene. Den kan monteres på
en allerede montert port. IDO1 mekanisk enhet er
montert direkte på balanseringsakselen og krever ikke
noen spesiell forsterking av veggen. 

Nøkkelfunksjoner:

• Jevn og stille drift
• Passer 1" akslinger
• Levetid: 30.000 portsykluser (avhengig av vekt og 

temp.) det vil si:
temp. -15 °C - +50 °C/vekt 400 kg

1.5.3 C600 portkontrollsystemer

1.5.3.1 Generelt
C600 portkontrollsystem består av en rekke
kontrollenheter fra grunnleggende opp, stopp og ned
knapper til avansert automatisert kontroll.

Konstruksjonen av kontrollenheten er basert på
moduler og det er mulig å oppgradere eller nedgradere
sikkerhets- eller automatiseringsfunksjonene.
Tilleggssett som magnetsløyfe, fotoceller, radar, radio
og redusert portåpning kan leveres.

1.5.3.2 C600 portkontrollsystem
C600 portkontrollsystemer er en avansert kontrollenhet
som er forberedt for en eller flere fysiske
oppgraderinger fra hele serien av
automatiseringssystemer. Automatiseringssystemet
gjør det mulig å betjene porten ved hjelp av sensorer
eller fjernkontroll. 

Denne enheten inneholder et LCD diagnose-display som
gjør det mulig å foreta effektiv feilsøking og som viser
antall portsykluser. I kombinasjon med
serviceindikatoren åpner denne ekstrafunksjonen for
avansert vedlikeholdsplanlegging ved anvendelser der
porten er en viktig del av den interne logistikken.
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1.5.4 Adgangskontroll og automatikk
Normstahl tilbyr en rekke funksjoner som tillater
avansert åpning og sikkerhetskontroll. Se
spesifikasjonsbladet for kontrollenhetene for å se hvilke
funksjoner som gjelder for de ulike modellene.

1.5.4.1 Eksterne kontrollfunksjoner

Fjernkontroll

1.5.4.2 Automatiske kontrollfunksjoner

Magnetsløyfe

1.5.4.3 Sikkerhetsfunksjoner

Sikkerhetslist

1-kanals fotoceller for sikkerhet

Varsellys - røde

Trafikklys - rødt og grønt

En håndholdt fjernkontroll gjør 
det mulig å betjene porten fra et 
kjøretøy eller en annen posisjon 
innen 50-100 meter fra 
mottakeren og antennen ved 
porten. For stenging kan porten 
utstyres med en fotocellestråle.

Mottaker montert i 
kontrollenhet, antenne montert 
på veggen ved porten. 

En sensor i gulvet registrerer en 
metallgjenstand (vanligvis 
gaffeltrucker, palletrucker) og 
åpner porten automatisk. Dette 
er den ideelle løsningen for 
hyppig gjennomkjøring.

Monteres i gulvet på utsiden, innsiden 

eller begge sider av porten.

Alle porter med impulsbasert 
eller annen automatisert lukking 
er utstyrt med sikkerhetskant 
som standard. Den pneumatiske 
sensoren i bunntettingen 
registrerer enhver hindring 
under en port som lukkes, og 
veksler da til å åpne porten.

Montert i bunntettingen.

En fotocellesender og -mottaker 
er installert i portåpningen. Hvis 
fotocellestrålen brytes under 
lukking, vil porten stanse i løpet 
av mindre enn 30 mm og åpne 
porten til helt åpen stilling.

Montert i portåpningen.

To røde varsellys gir informasjon 
om portens bevegelser. Lysene 
blinker før porten begynner å 
bevege seg samt mens den er i 
bevegelse. Alternativ: Lysene 
lyser kontinuerlig før porten 
begynner å bevege seg samt 
mens den er i bevegelse.

Monteres på innvendig og utvendig vegg 

ved porten.

Brukes hvis det er nødvendig å 
regulere trafikken gjennom en 
port. To røde og to grønne 
trafikklys kan monteres for å 
angi kjøreretningen. Det grønne 
trafikklyset lyser på den siden 
hvor det registreres at et 
kjøretøy nærmer seg porten. På 
motsatt side lyser det røde 
trafikklyset. Ferdsel fra denne 
retningen må vike for motgående 
kjøretøy. Monteres ofte i 
parkeringshus.

Monteres på innvendig og utvendig vegg 

ved porten. 
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2. Spesifikasjoner
2.1 Størrelser
2.1.1 Lysåpningsbredde og 

lysåpningshøyde
Standard Normstahl OSF42A Seksjonsport for industri
leveres i følgende størrelser:

Andre størrelser kan leveres på bestilling.

2.1.2 Seksjonsstørrelser

*Portbladets høyde er delt likt over seksjonene
(standard).

Antall seksjoner

2.1.3 Vertikal tverrprofil

1) Topptetning
2) Integrert fingerklemmebeskyttelse
3) Pakning i seksjonsskjøtene
4) Tolags glass 
5) Panelavstivere - forsterkning mot vind (hvis 

nødvendig)
6) Trelags akrylglass
7) Håndtak
8) Panel bunnseksjon
9) Bunntetning
10) Ramme bunnseksjon

Standard portstørrelser

Lysåpningsbredd
e

Lysåpningshøyde

Min.: 2 050 mm 2 100 mm

Maks.: 7 250 mm 6 050 mm

Seksjonshøyde: 450 - 704 mm*

Tykkelse: 44 mm

DLH rammebunnreksjon Antall seksjoner

0000 – 2296 3

2297 – 3000 4

3001 – 3704 5

3705 – 4408 6

4409 – 5112 7

5113 – 5816 8

5817 – 6050 9

DLH Panelbunnseksjon Antall seksjoner

0000 – 2127 3

2128 – 2831 4

2832 – 3535 5

3536 – 4239 6

4240 – 4943 7

4944 – 5647 8

5648 – 6050 9
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2.2 Vinduer og gangdør
2.2.1 Antall vinduer
For vinduer og gangdører er lysåpningsbredden oppdelt
i et fast rutenett. Antall vinduer avhenger av portens
lysåpningsbredde.

2.2.2 Antall vinduer (uten gangdør)

2.2.3 Gangdør med lav terskel

Gangdørens døråpning

Gangdørens plassering

Tillatte dimensjoner, portstørrelse

Andre begrensninger
• Gangdøren med lav terskel leveres for alle typer 

drift. I tilfelle impuls-ned knappebetjening trengs en 
spesiell IDO1 med C600 kontrollenhet med 
fotoceller i fronten som detekterer personer og 
objekter i døråpningen når døren lukkes.

• Bare mulig med panelbunnseksjon.

Spesifikasjoner

2.2.4 Gangdør 180 mm terskel

Gangdørens døråpning

Plassering av gangdør

Tillatte dimensjoner, portstørrelse

Spesifikasjoner

Lysåpningsbredde Ant. vinduer

2050 - 3 050 mm 2

3051 - 4 550 mm 3

4551 - 6 050 mm 4

6051 - 7 250 mm 5

Lysåpningsbredde Ant. vinduer

2050 - 3 050 mm 2

3051 - 4 550 mm 3

4551 - 6 050 mm 4

6051 - 7 250 mm 5

Bredde: 900 mm

Høyde fra gulvnivå: 2 080 mm

Lysåpningsbredde Vindu nr.

2050 - 4 050 mm 2

4051 - 5 050 mm 2 eller 3

5051 - 5 500 mm 2,3 eller 4

Min. tillatte B (lysåpning) 2 050 mm

Maks. tillatte B 5 500 mm

Min. tillatte H (lysåpning) 2 215 mm

Maks. tillatte H 6 050 mm

Terskelhøyde: 30 mm inkl. bunntetting

Lås: Markedsavhengig

Dørvrider: Glide-

Bredde: 900 mm

Høyde fra gulvnivå: Variabel

Lysåpningsbredde Vindu nr.

2050 - 4 050 mm 2 (midtplassert)

4051 - 5 050 mm 2 eller 3

5051 - 6 050 mm 2, 3 eller 4

Min. tillatte B (lysåpning) 2 050 mm

Min. tillatte H (lysåpning) 2 215 mm

Maks. tillatte B 7 250 mm

Maks. tillatte H 6 050 mm

Terskelhøyde: 180 mm inkl. bunntetting

Låskasse: Standard

Sylinder: Markedsorientert

Dørvrider: Glide-
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2.3 Betjening av porten
2.3.1 Retningslinjer for valg av 

betjeningstype

 Manuell betjening

 Motordrift

 Automatisert betjening

2.3.2 C600 portkontrollsystemer - 
Utvalgskriterier

 Standard

 Alternativ / tilgjengelig

Portstørr
else m2

Åpninger/dag

1-5/dag 5-10/dag 10–15/dag >25/dag
0 – 10  /  /  /  / 
10 – 20  /  /  / 
> 20 - 42  /  / 
> 42*  /  / 

Inkluderte funksjoner C600

Åpne (impulsbasert)

Åpne (hold knappen inne) 
programmerbar

Stopp

Lukke (impulsbasert)

Lukke (hold knappen inne) 
programmerbar

Sikkerhetslist

Åpnefunksjon

Med én knapp

LCD-display (diagnose)

Serviceindikator
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2.3.3 C600 portkontrollsystemer - Retningslinjer for valg av automatisering
“Automasjon A-sett“ er pakker med vanlige
kombinasjoner og trenger også eksternt utstyr. Disse
settene kan også suppleres med "tillegg til A-sett“.

 Standard

 Alternativ / tilgjengelig

Følgende alternativer kan velges separat for ekstra
kontrollenhetfunksjoner.

 Standard

 Alternativ / tilgjengelig

Automasjon A-sett L2 L4 L6 L7

Slusefunksjon

Magnetsløyfe

Trafikklys - 

Grønne + røde

Varsellys - røde
Tillegg til A-sett

Varsellys - grønne

Reléboks

Radar

Funksjoner (valgfri) C600

Komplette sett

Automasjon A-sett
Grunnleggende styrefunksjoner

Slusefunksjon

Redusert åpning
Eksterne kontrollfunksjoner

Ekstern trykknapptablå

Snortrekksbryter

Fjernkontroll
åpne/stopp/lukk

Fjernkontroll

En-knappsfunksjon
Automatiske kontrollfunksjoner

Automatisk lukking

Portåpning med fotocelle
Sikkerhetsfunksjoner

Sikkerhetsfotocelle (1 eller 2)

Sikkerhetslogikk (Frankrike)
Tilleggsfunksjoner

UPS-batteribackup

Reléboks
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3. CEN-ytelse
Følgende tester er utført av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås. For mer detaljert informasjon og
verdier, se ITT-rapporten: 0402-CDP-397301

3.1 Forventet levetid
• 50.000 dørsykluser eller 10 år (i et normalt industrimiljø) 100.000 tilvalg.
• Fjærer: 20 000 åpningssykluser

3.2 Vindmotstand

Portstørrelse 4000 x 3 450 mm

3.3 Vanngjennomtrenging

* Dansk Teknologisk Institut (ref. 23413221, datert 24/09/2002)

 EN12424 Uten gangdør Med gangdør

Testresultat Klasse 3 Klasse 3

Klasse Trykk Pa (N/m2) Spesifikasjon

0 - Ingen ytelse angitt

1 300

2 450

3 700

4 1000

5 > 1000 Unntaksvis: Avtales mellom produsent og forhandler

EN12425 Uten gangdør Med gangdør

Testresultat Klasse 3 Klasse 3*

Klasse Trykk Pa (N/m2) Spesifikasjon

0 - Ingen ytelse angitt

1 30 Vannsprut i 15 minutter

2 50 Vannsprut i 20 minutter

3 > 50 Unntaksvis: Avtales mellom produsent og forhandler
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3.4 Luftgjennomtrenging

3.5 Varmegjennomgang

* Portstørrelse 4000 x 4000 mm

3.6 Krafter ved bruk og sikring av spalter

Klemkraften er kraften som kreves for å aktivere sikkerhetskanten. Maks. tillatt kraft, ihht. EN12453 (krav om
sikkerhet for maskindrevne porter) er 400 N i løpet av en maksimumstid på 0,75 sek.

EN12426 Uten gangdør Med gangdør

Testresultat Klasse 3 Klasse 2

Klasse Luftgjennomtrenging dp ved et trykk på 50 Pa (m3/m2/h)

0 -

1 24

2 12

3 6

4 3

5 1,5

6 Unntaksvis: Avtales mellom produsent og forhandler

EN12428 Trelags akryl Tolags akryl Enlags akryl

Varmegjennomgang 1,3 W/m²K * 3,3 W/m²K * 4,9 W/m²K *

EN12453 & EN12604 Klemkraft N Klemkraft N Klemkraft N

Åpning mm 200 mm fra lateral grense til 
høyre fra utsiden

Midt i portåpningen 200 mm fra lateral grense til 
venstre fra utsiden

50 mm tilfredsstillende tilfredsstillende tilfredsstillende

300 mm tilfredsstillende tilfredsstillende tilfredsstillende
CEN-ytelse   25



ProduktdatabladNormstahl
OSF42A Seksjonsport for industri
4. Krav til bygning og mål
4.1 Bygningsforberedelser
4.1.1 Monteringsforberedelser
Normstahl OSF42A Seksjonsport for industri sendes i deler og monteres på stedet. Alt nødvendig
installasjonsmateriell er inkludert. For alle skinnetyper tilbyr Normstahl spesifikke installasjonssett for å
posisjonerer porten i bygningsfasaden.

4.1.2 Elektriske forberedelser
Porter med manuell betjening krever ikke strømtilførsel. 

For motordrevne porter kreves følgende miljøkriterier og elektriske tilkoplinger for at betjeningssystemet skal
fungere korrekt:

4.2 Plassbehov

Det gråskraverte området i illustrasjonene viser plassbehovet for portbevegelsen. Ekstra plassbehov for
motordrevne porter er oppgitt i betjeningssystemets spesifikasjoner. Ekstra plassbehov for gangdører er oppgitt i
gangdørens spesifikasjoner.

1) Stål
2) Tre
3) Murstein og betong

IDO1
Spenningsforsyning: +/- 10% 400V AC 3-fase 50Hz
Effekt: 0,37 kW
Beskyttelsesgrad: IP54
Maks. tillatt portvekt: 400 kg
Temperaturområde for drift: -15 °C til +50 °C
Driftsforhold: ED = 15% 

S3 10 min. periodisk
Monteringsforberedelser: Ved montering til veggen må den vedlagte festevinkelen brukes.

H (lysåpning) = Lysåpningshøyde Høyden på åpningen

B = Lysåpningsbredde Bredden på åpningen

D = dybde Avstanden mellom innsiden på vegg og enden av den horisontale 
skinnekonstruksjonen

h = overhøyde Nødvendig overhøyde som kreves over lysåpningshøyde.

SL = sideplass venstre Avstanden som kreves til skinner i tillegg til lysåpningsbredden.

SH = sideplass høyre Avstanden som kreves til skinner i tillegg til lysåpningsbredden.
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4.2.1 Plassbehov SL

* I tilfelle elektrisk drevet port er SL eller SR = 130 mm på hver side av sikkerhetstrekket.

Side og topp

B ≤ 7 250 mm

H 
(lysåpning)

≤ 6 050 mm

h 485 mm (hvis H ≤ 4500 mm)

510 mm (hvis DLH > 4500 mm)

SL/SR* 100 mm

D H + 600 mm
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4.2.2 Plassbehov HL

* I tilfelle elektrisk drevet port  med sikkerhetstrekk er SL eller SR = 130 mm på hver side av sikkerhetstrekket.

Side og topp

B ≤ 7 250 mm

H 
(lysåpning)

≤ 6 050 mm

h HL+320 mm (hvis HL ≤ 3400 mm)

HL+370 mm (hvis HL > 3400 mm)

SL/SR* 100 mm

D H - HL + 800 mm
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4.2.3 Plassbehov LL

*Hvis portens vekt overskrider 250 kg og/eller gangdør er montert: h=300 mm.

Side og topp

B ≤ 7 250 mm

H 
(lysåpning)

≤ 6 050 mm

h* 265 mm (hvis ≤ 250 kg)

300 mm (hvis > 250 kg eller gangdør eller hvis DLW > 6000 mm)

SV/SH 100 mm

D H + 1100 mm
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4.2.4 Plassbehov VL

* For VL porter: DLW ≤3000 mm og DLH ≤3350 = VLA = ingen avstiver montert
   For VL porter: DLW  >3000 mm eller DLH >3350 = VLT = installert avstiver for å støtte balanseringssystemet
   De følgende portene må installeres på en ramme som er utstyrt med en A-65 topptetting.

• Porter DLW > 6000 mm
• Porter DLW > 4000 mm med mørk utvendig farge, installert sørvendt.

B* (lysåpning) ≤ 7 250 mm

H (lysåpning) ≤ 6 050 mm

h H + 400 mm

SV/SH 100 mm

D hvis VLA = 450 mm

hvis VLT = 525 mm
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4.2.5 Plassbehov ved motordrift

4.2.5.1 Plasskrav for håndspill

4.2.5.2 Installasjonssteder

Plassering av IDO1 operatør

Plassbehov

* Ekstra plassbehov utover portens plassbehov.

Plassering                                                                Krav til ekstra plass (mm).

Venstre/Høyre 100

Plassering Ekstra plassbehov (mm).*

Sideplass Høyde over 
porten

Dybde i rommet

1 venstre/høyre 200 0 -

2 venstre/høyre 200 0 -

3 midten 0 355 -

4 venstre/høyre 200 355 -

5 5 Midtplassert (Lavt løft)0 0 355
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