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Speedroller Heavy on sähkökäyttöinen pikarullaovi, jota käytetään 
teollisuudessa ja julkisissa rakennuksissa. Oven käyttö pienentää 
sähkölaskua, vähentää vetoa ja auttaa ihanteellisen sisäilmaston 
luomisessa.

Komponentit ja rakenne

Speedroller Heavyssa on jouseton oviverho, joka rullataan sähköisesti 
oviaukon yläpuolelle asennettavalle rullalle. Oviverho koostuu 
vaakasuuntaisista kaistaleista, jotka on valmistettu 
polyesterivahvisteisesta muovista. Kaistaleissa on alumiinivahvikkeet. 
Läpinäkyvä kaistale on 1200–2200 mm lattiatason yläpuolella. 
Alumiinisessa alapalkissa on pehmeä kumitiiviste, joka on kiinnitetty 
oviverhoon. Sivuilla ovea ohjaavat U:n muotoiset teräsprofiilit, joissa on 
harjatiivisteet. Lisäksi sivuprofiileihin on asennettu laakerilevyt, jotka 
tukevat ylärullaa ja käyttöyksikköä.

Materiaalit

Sivuprofiilit koostuvat kahdesta puristetusta ja sinkitystä teräslevystä, 
joihin on kiinnitetty harjatiivisteet. Profiilit voi purkaa osiin huoltoa ja 
korjausta varten. Pitkulainen ylärulla on terästä, alapalkki alumiinia. 
Oviverho on 3 mm paksua, vahvistettua muovia, ja siinä on läpinäkyvä 
kaistale. Vakiovärit ovat oranssi, sininen, harmaa, keltainen ja vihreä.

Mitat

 (rullan korkeudella) ........................................................275 mm

 (rullan korkeudella) .......................................................470 mm

 käyttöyksikköä akselille .................................................min. 750 mm

Käyttöyksikkö

Käyttöyksikkö koostuu sähkömoottorista ja alennusvaihteesta, ja siinä on 
oviverhon alas rullautumisen estävä turvatoiminto. Yksikkö on kytketty 
suoraan ylärullan käyttöakselille.

Ohjausjärjestelmä

Ohjausjärjestelmässä on mm.

Ohjauslaitteet

Vakiovarusteisiin kuuluu ohjausyksikkö, jossa on painikkeet oven 
avaamista, sulkemista ja hätäpysäytystä varten . Oven ohjauksessa 
voidaan käyttää vetokytkimiä, avainkytkimiä, painikekytkimiä, 
valokennoja, tutkia, induktiosilmukoita tai radiolähettimiä ja 

Suorituskyky

Turvatoiminnot

 vaihtaa sen liikesuuntaa, jos verho osuu esteeseen sulkeutuessaan.   

 sivuprofiileihin (250 mm lattiatason yläpuolelle). Niin kauan kuin säde   
 on poikki, ovi ei sulkeudu.

Rakenteelliset vaatimukset asennuspaikalle, sähkökytkentä

 ohjausyksiköstä.

Tekniset tiedot

Vaihtoehdot / lisätoiminnot ja -varusteet

 värit sininen, oranssi, keltainen, valkoinen, musta. Huom! Ovea voi   

 avautumisnopeus .........................................................noin 1,5 m/s
 sulkeutumisnopeus........................................................noin 0,75 m/s.

Erikoismalli, jossa törmäyssuoja

 valkoinen. Oviverhossa ikkunat.

Maahantuonti, myynti ja asennus:

Turner Door Oy

P. 0207 330 330

Itsetestaavan turvareunan
kierrekaapeli

Sähkökäyttö

Sivuprofiilit

terästä, harjatiivisteet

Alumiinivahvikkeet

Läpinäkyvä kaistale

Alumiininen alapalkki, 
jossa itsetestaava 
turvareuna

Ohjausyksikkö

Oviverhon kiristysjärjestelmä
 sivuprofiileihin asennettuna

oviverho 3 mm

Ominaisuudet

Profiilien asennus

(lisävaruste)

Pikarullaovi Novoferm Heavy
Teollisuusovi vaativiin olosuhteisiin

(lisävaruste)
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