LAMELLINOSTO-OVI LDR
Sähkö- tai käsikäyttöinen LDR nosto-ovi on kestävä ja erinomainen
ratkaisu rakennuksen ulko-oveksi, kun halutaan runsaasti läpinäkyvyyttä ja luonnonvaloa. LDR nosto-ovi valmistetaan asiakkaan mitoituksen ja tarpeiden mukaan.

OVILEVY

TURVALLISUUS

Ovilevy koostuu vakiona anodisoidusta alumiinista
valmistetuista profiileista, joiden kentät täytetään
ikkunoilla tai eristetyillä täyttöpaloilla.
Profiilit voidaan maalata useisiin eri värivaihtoehtoihin.
Ikkunat lisäävät läpinäkyvyyttä ja tuovat luonnonvaloa sisätiloihin.
Ovi voidaan varustaa myös käyntiovella.

- Kaikki nosto-ovet ovat CE-merkittyjä ja
täyttävät direktiivin EN 13241-1 vaatimukset.
- Ovet toimitetaan patentoidulla sormisuojajärjestelmällä, mikä varmistaa, että sormet
eivät voi jäädä ovipaneelien tai – johteiden
väliin.

KOKO

OHJAUSTAVAT

Oviaukon leveys 2250-7000 mm.
Oviaukon korkeus 2250-6750 mm.

- Käsikäyttö kevennysjousella.
- Taljakäyttö 1:1 tai välityksellä 1:4.
- Sähkökäyttö; erityyppisillä koneikko- ja
automatiikkavaihtoehdoilla asiakkaan
tarpeen mukaan.

TEKNISET TIEDOT
Malli LDR
Lamelli valmistetaan alumiiniprofiileista joiden täyttöosaksi on valittavissa eri
tyyppisiä ikkunavaihtoehtoja tai täyttöpaloja.
Ikkunavaihtoehtoja ovat mm;
1- tai 2-kertainen akryyli, karkaistu lasi tai 1- tai 2-kertainen polykarbonaatti.
Oven leveys enintään 7000 mm.
Oven korkeus enintään 6750 mm.
Eristysmateriaalina umpilamelleissa käytetään CFC-vapaata polyuretaania.
Ovi voidaan varustaa myös käyntiovella.
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O = 440 mm kun ovilevy > 25 m
510 mm kun ovilevy < 25 m2
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Matalanosto L

S = 800 mm
KK = 2 x K + 500 mm
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K = Oviaukon korkeus
O = Ylätila
S = Syvyystila
800 mm

S = K + 770 mm
O = - 250 mm

K

Sivutilan tarve:
Käsikäyttöinen 160 mm
Sähkökäyttöinen 300 mm,
moottorin puoli

VÄRIVAIHTOEHDOT
Ovilevyn profiilien vakioväri on luonnonvärinen alumiini.
Umpilamellit ovat saatavissa myös mm. alla olevan värikartan mukaan.
Kartan värit ovat RAL värikoodien mukaan, mutta niissä saattaa ilmetä poikkeamaa tulostuksesta johtuen.

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.
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