Porta seccionada de abertura vertical
ASSA ABLOY OH1042F

The global leader in
door opening solutions

ASSA ABLOY Entrance Systems

A próxima geração de portas
seccionadas de abertura vertical
Moderna, robusta e flexível, a nova ASSA ABLOY OH1042F
da ASSA ABLOY Entrance Systems está concebida para
manter o seu negócio em movimento – em todas as
situações e condições atmosféricas. Cheia de inovação, e
com um excelente isolamento, esta porta seccionada de
abertura vertical robusta e atrativa oferece-lhe o número
mais elevado de opções ao menor custo possível de
funcionamento. É a escolha perfeita para armazéns, centros
de logística e todos os tipos de instalações empresariais.
Cada peça da porta seccionada de abertura vertical
ASSA ABLOY OH1042F é construída de acordo com os
mais elevados padrões. Resistência à carga provocada
pelo vento painéis reforçados, juntas concebidas para
uma melhor distribuição da carga, e vedações de butilo
com cantos ininterruptos para uma impermeabilidade
máxima, tudo somado a uma porta que tem um aspeto
melhor e um desempenho superior.
A escolha entre nove cores exteriores padrão ou a sua
própria pintura de fábrica tanto para o interior como para
o exterior. Disponível com diferentes tamanhos, painéis,
configurações de janelas, fechos, pegas e portas de
passagem, a porta seccionada de abertura vertical ASSA
ABLOY OH1042F é perfeitamente adequada a todos os
tipos de necessidades industriais.

Janelas ou painéis do tipo “sandwich”
A conceção modular da ASSA ABLOY OH1042F
confere-lhe a liberdade de efetuar uma configuração
específica adequada a cada situação.
Opção de porta de passagem
A largura da porta de passagem é de 900 mm, o que
satisfaz as necessidades atuais do mercado. Esta porta
de passagem de limiar inferior está concebida com
um perfil de alumínio largo e sólido de apenas 30 mm.
O perfil proporciona uma passagem desobstruída e é
estriado, reduzindo o risco de escorregamento.
Cores standard
A cor interior e exterior standard da porta seccionada
de abertura vertical ASSA ABLOY OH1042F é
fabricada em alumínio anodizado. Próxima da mesma
existem 9 cores exteriores pré-revestidas disponíveis.

Dados técnicos
Tamanho standard de até (L x A)1

7250 x 6050 mm

Espessura da perfilaria

44 mm

Espessura dos encaixes

27 mm

Espessura da secção inferior

42 mm

Janelas

várias opções
disponíveis

Porta de passagem

opcionais

Acesso e Automação

opcionais

Carga provocada pelo vento, EN 124242

classe 3

Transmissão térmica, EN 12428

3.6 W/m2K

3

classe 3

Infiltração da água, EN 124254
Permeabilidade do ar, EN 12426

4

classe 2

1) Outros tamanhos por pedido 2) Sem porta de passagem. Carga
provocada pelo vento superior por pedido 3) Tamanho da porta
5000 x 5000 mm, envidraçado duplo sem porta de passagem
4) Sem porta de passagem

assaabloyentrance.pt

Especificações
dimensionais
LL

Perfilaria de alumínio
resistente à corrosão.

HL

Painel inferior tipo “sanduíche”
(Porta seccionada de abertura vertical
ASSA ABLOY OH1042P). Opção de porta
em perfilaria de alumínio total.

Porta de passagem de limiar baixo
Esta porta de passagem de limiar inferior de
900 mm de largura está concebida com um
sólido e largo perfil de alumínio inferior de
apenas 30 mm.

Opções
acesso e
automatização

SLL

VL

Janelas
Diferentes tipos de janelas em
acrílico simples ou duplo
(baço ou colorido) ou vidro
endurecido estão disponíveis.

Painel envidraçado com
enchimento do painel na
secção inferior.

Dados técnicos sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Porta de passagem normal com limiar
de 180 mm
A porta de passagem está construída com
uma secção inferior ASSA ABLOY OH1042P
e uma vedação inferior. Uma armação
de reforço garante a solidez da porta e a
resistência à carga provocada pelo vento.

HHL

Perfilaria da porta
totalmente envidraçada.

Acionamento manual assistido
Dois tipos diferentes de cadernal
estão disponíveis, dependendo
do peso da porta.

Todas as portas
ASSA ABLOY
manuais podem
ser atualizadas com
mecanismos elétricos e
automatização.

Botão
Puxador
Comando à distância
Campos magnéticos

Fotocélulas

Radar

Interior

Cores exteriores
standard
disponíveis
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Canhões
Canhão completo incluindo puxador e cilindro
para ambos lados ou apenas no interior.
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Opções do painel

SL

Exterior

Amarelo
RAL 1021

Verde
RAL 6005

Branco cinza
RAL 9002

Cinzento claro
RAL 9006

Vermelho
RAL 3002

Cinzento antracite
RAL 7016

Preto jato
RAL 9005

Cinzento alumínio
RAL 9007

Azul
RAL 5010

Castanho chocolate
RAL 8017

ASSA ABLOY como palavras e logotipo são marcas registadas pertencentes ao grupo ASSA ABLOY.

Branco
RAL 9010

Por
pedido

Outras
cores
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