NASSAU 4000 SPRINT
HURTIGPORTE

Du kender kvaliteten

1 // Introduktion

DRIFTSIKKER
HURTIGPORTSLØSNING
Hurtigportene er som standard udstyret med effektivt
sikkerhedslysgitter, hvilket betyder at portdugen ikke
lukker ned i personer eller genstande placeret i portåbningen. Derudover er det muligt at tilvælge det semiselvrepererende Easy fix system, så porten hurtigt kan
gøres funktionsdygtig efter en påkørsel af portdugen.
Dette reducerer omkostninger til servicebesøg og utilsigtede driftstop.

HURTIGPORTE TIL
ALLE MILJØER

REDUCÉR DIT
ENERGIFORBRUG

NASSAU tilbyder et program af hurtigporte, til brug i
både indendørs såvel som udendørs miljøer. NASSAU
4000 Sprint hurtigporte har unikke produktegenskaber,
der sikrer optimale driftsfordele og imødekommer ethvert behov for fleksibilitet og individuelle løsninger i
industrien, herunder almen produktion, lager, logistik,
detail, farmaceutisk- og levnedsmiddelindustri.

NASSAU 4000 Sprint hurtigporte giver øget komfort
i dagligdagen. Den hurtige åbne- og lukkehastighed
giver et forbedret arbejdsmiljø og er en energibesparende løsning, da træk og kulde udefra reduceres.

NASSAU går ikke på kompromis med kvaliteten og
4000 Sprint modellerne er robuste hurtigporte som tåler slid og intensivt brug.

NASSAU’s brede udvalg af betjeningsmuligheder gør
det muligt at finde en automatiseringsløsning som matcher netop jeres behov. Der kan vælges fra et bredt
produktprogram lige fra trykknapboks og trækkontakt
til trådløst radioudstyr og radar.
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OPTIMÉR DIT
LOGISTIKFLOW
Optimering af det daglige arbejdsflow er i dag en nødvendighed for de fleste virksomheder. I den forbindelse
bør man overveje, hvor megen tid der bruges i det daglige på at vente på porte, der åbner og lukker. Ved at
reducere denne ventetid med en NASSAU 4000 Sprint
hurtigport, optimerer man det daglige arbejde, og man
giver samtidigt sine ansatte en driftssikker løsning,
som hurtigt bliver en del af virksomhedens workflow.
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4000 SPRINT INTERIOR
Alsidig hurtigport til indvendigt miljø
Undgå indendørs træk
4000 Sprint Interior er udviklet til indendørs
brug og kan med fordel anvendes i mange forskellige miljøer. Porten giver optimal tæthed og
de hurtige åbne- og lukketider sikrer minimalt
varmetab og træk igennem bygningen.
Porten leveres med NASSAU’s NCU310FU
styring med frekvensomformer, og det er derfor
muligt at benytte NASSAU’s brede sortiment af
betjeningsudstyr. En meget sikker løsning garanteres med det integrerede sikkerhedslysgitter, som umuliggør, at porten lukker ned oveni
personer eller genstande i portåbningen.

Standardfarver (portdug)

RAL1003

RAL3002

RAL5002

RAL7038

RAL9005

RAL9010

Specifikationer
Portstørrelse: 		
Bredde: Max. 4000 mm
Højde:
Max. 4000 mm
Portdug:
PVC materiale 900 g/m2
Bundprofil i eloxeret aluminium
Bundtætning i EPDM gummi
Skjulte vandrette forstærkninger
(efter behov)
Sideprofiler:
Unik og stærk konstruktion			
Eloxeret aluminium
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4000 SPRINT EXTERIOR
Hurtigtport til facademontage
Optimér dit logistikflow
4000 Sprint Exterior kan med fordel anvendes
i industri- og produktionsmiljøer. Porten monteres indvendigt i facadeåbningen eller evt. i
kombination med en NASSAU 9000 Ledhejseport.
Porten leveres med NASSAU’s NCU310FU
styring med frekvensomformer, og det er derfor
muligt at benytte NASSAU’s brede sortiment af
betjeningsudstyr. En meget sikker løsning garanteres med det integrerede sikkerhedslysgitter, som umuliggør, at porten lukker ned oveni
personer eller genstande i portåbningen.

Standardfarver (portdug)

RAL1003

RAL3002

RAL5002

RAL7038

RAL9005

RAL9010

Specifikationer
Portstørrelse: 		
Bredde: Max. 5500 mm
Højde:
Max. 5500 mm
Portdug:
PVC materiale 900 g/m2
Bundprofil i eloxeret aluminium
Bundtætning i EPDM gummi
Skjulte vandrette forstærkninger
Sideprofiler:
Unik og stærk konstruktion
Eloxeret aluminium
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PORTENS SIKKERHED

For at sikre den højeste grad af sikkerhed bliver NASSAU’s produkter testet efter alle de gældende internationale standarder. 4000 Sprint hurtigportene er ingen undtagelse, og både standard løsningerne såvel som tilvalgsmulighederne giver dig en sikker port.

Sikkerhedslysgitter
Alle NASSAU 4000 Sprint hurtigporte leveres med
sikkerhedslysgitter som standard. Lysgitteret sidder
integreret i sideprofilerne og overvåger portåbningen, hvorved det forhindres, at porten lukker ned i
genstande eller personer. Der er derfor heller ikke
behov for andre sikkerhedsinstallationer, såsom
bundkantsikring eller fotoceller.

Easy fix system
Til miljøer med hurtiggående trafik kan man, som
en ekstra sikkerhed, tilvælge det såkaldte Easy fix
system. Systemet betyder, at portdugen glider ud
af sideprofilerne i tilfælde af påkørsel. Man undgår
derved skader på sideprofiler, portdug og andet materiel. Med Easy fix systemet sættes bundprofilen
efterfølgende let på plads i sideprofilerne, hvorved
porten igen er fuldt funktionsdygtig.

Driftsikkerhed
NASSAU 4000 Sprint hurtigporte leveres med den
meget driftssikre og robuste NPU motor og styres af
en NCU310FU portstyring med frekvensomformer
og soft start/stop funktion som standard. Alt er testet
og godkendt i henhold til de gældende internationale standarder. Ønsker man mulighed for nødåbning i tilfælde af strømsvigt, kan man tilvælge NASSAU’s UPS-løsning med batteri-backup for porte med
1x230V netspænding.
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BETJENING & KOMFORT

01
02
03

Trækkontakt
For hurtig og hyppig åbning af port er en trækkontakt det praktiske valg, og med portens tidsindstillede automatiske lukning
sikrer man mindst mulig varme/kulde udslip.
Radar
Multijusterbar radar, der automatisk aktiverer portåbning ved en
given bevægelse foran porten. Speciel type radar med IR-felt
for både bevægelse og statisk detektion er også en mulighed.
Køretøjssensor
3-dimensionel måling af køretøjets tilstedeværelse i det magnetiske felt giver impuls til portåbning. Leveres også med 2 sensorer for både udendørs og indendørs automatisk portåbning.

04
05
06

Fjernbetjening og radioudstyr
NASSAU’s fjernbetjeningsprogram dækker alle behov, lige fra
1, 4- eller 8-kanals fjernbetjeninger til multibetjening af op til 999
porte.
Trådløst kodetastatur
Tastaturet kommunikerer trådløst med styringsboksen,
således at kabelføring undgås. Kodefunktionen gør at flere personer kan have adgang, uden besvær med nøgler eller lignende.
Trykknapbokse
Efter ønske kan elbetjeningen leveres med separat trykknapboks til f.eks. udvendig betjening.

Trækkontakt

Radar
Trådløst kodetastatur

Køretøjssensor

Trykknapboks
Fjernbetjening
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TEKNISK INFORMATION
Model
Hastigheder

4000 Sprint
Åbnehastighed (max)

2,0 m/s

Lukkehastighed (max)
Højde
Bredde
Vindmodstandsevne

Sikkerhedsudstyr
Rudefelt
Afdækninger
Rustfast udførsel

0,8 m/s

4000 Sprint Interior

1900 - 4000 mm

4000 Sprint Exterior

1900 - 5500 mm

4000 Sprint Interior

1000 - 4000 mm

4000 Sprint Exterior

1000 - 5500 mm

4000 Sprint Interior (EN 12 424)

Klasse 1

4000 Sprint Exterior (EN 12 424)

Klasse 3

Sikkerhedslysgitter (standard 32 stråler)

Standard

Easy fix system

Option

Fuld bredde (80 mm midtersprosse B > 3500 mm)

Option

585 mm højde - center rude i 1742 mm højde

Option

Tromleafdækning i eloxeret aluminium

Option

Motorafdækning i eloxeret aluminium

Option

Relevante dele (gulvbeslag, motorbeslag mm.)

Standard

NCU310FU styring med frekvensomformer

Standard

Baggrundsbelyste op-stop-ned funktionstaster

Standard

(AISI304)
Motor / styring

NPU gearmotor (med nødåbning via håndsving)

Standard

Netspænding 1x230V for 4000SI (4000SE ≤ 12 m )

Standard

Netspænding 3x400V for 4000SE > 12 m2

Standard

2

Beskyttelsesgrad
Elbetjeningstilbehør

IP65

UPS løsning (batteri back-up)

Option

Separate trykknapbokse

Option

Trækkontakt

Option

Køretøjssensor

Option

Radar

Option

Radioudstyr

Option

Hos NASSAU udvikler, producerer og vedligeholder vi industrielle portløsninger.
Og vi lægger ikke navn til hvad som helst.
Vi stræber konstant efter at forbedre design, betjening og arbejdsmiljø.
Portene producerer vi specifikt efter kundens ønsker på vores fabrik i Danmark
– uden at gå på kompromis. Den holdning
har givet os en position som en af Europas
førende portproducenter gennem mere end
40 år. For dig er fordelen oven i købet,
at du handler direkte med os som producent. Så du får funktionel kvalitet for alle
pengene – velkommen hos NASSAU Door.
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