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Lindab Doorline – Industriportar
Teknisk information

Lindab Doorline
Skensystem
Portblad
Dörrar/fasader m.m.
Fastsättning och
tillbehör
Eldrift

Ett säkert och miljövänligt portsystem …
Uppfyller de senaste
kraven på prestanda
och säkerhet i enlighet
med SS-EN 13241-1

taklutning är generellt de faktorer
som är avgörande för vilket
skensystem som är det bästa valet,
men även önskemål om fri höjd kan
vara avgörande (se sidan 4-11).

Efter installationen ser montören till
att fjäderspänningen är korrekt och
att portbladet är rätt balanserat så att
porten blir klar för användning med
optimal funktion.

Lindab Doorline är ett allsidigt sortiment takskjutportar med övertygande
funktion, design och finish.

Portar i krävande miljöer

Underhåll

Portar som monteras i krävande
miljöer som stall, tvätthallar och
liknande där fukt, ånga och annat
kan få portdelarna att korrodera bör
ha rostfria delar. Vilka delar som
finns i rostfria varianter framgår av
”Skensystem” på sidan 3-13 och
”Portblad” på sidan 12-13.

Enligt den nya CE-standarden
(SS-EN 13241-1) måste portar
underhållas löpande. Porten ska som
minst genomgå service en gång per
år, utförd av en behörig montör.
Vid intensiv användning eller
användning i krävande miljöer
rekommenderar vi att service utförs
oftare. Ett serviceavtal är lämpligt.

Stor flexibilitet och många kombinationsmöjligheter gör det enkelt att
skräddarsy porten så att den passar
perfekt oavsett byggnadens och
portöppningens utseende.
Är stort ljusinsläpp önskvärt ska man
välja panoramasektioner (LDP). Om
isoleringsförmågan är viktigast bör
man satsa på isolerade sektioner
(LDI). De olika typerna av sektioner
kan också kombineras (till en LDC)
och förses med önskvärd fönstertyp.
Portbladet kan också vid behov
förses med en persondörr.
De kraftiga ytskikten och de många
färgalternativen bidrar också
till att takskjutportarna i Lindab
Doorline-serien är arkitektoniskt och
byggtekniskt idealiska lösningar.
Miljö och säkerhet är också
högprioriterat. Miljöanpassade
material och välkonstruerade
säkerhetsanordningar gör Lindab
Doorline ledande inom det miljöoch säkerhetsmässiga området.
Lindab Doorline erbjuder helt enkelt
miljövänliga, skräddarsydda lösningar
med hög kvalitet och säkerhet.

Beskrivningar

Eldrift – tillbehör

Val av skensystem
Det är viktigt att man redan
under projekteringsfasen tar
med skensystem, upphängning,
utrymme på sidorna, fri höjd m.m.
i beräkningarna så att inpassningen,
monteringen och funktionen
optimeras för byggnaden. Försök att
placera skensystemet så nära taket
som möjligt. Upphängningen blir
då som mest stabil och dessutom
utnyttjas takhöjden maximalt.
Avståndet mellan portöppningens
ovansida och taket samt lokalens

Leverans och montering
Lindab Doorline levereras och
monteras enligt individuellt avtal för
aktuell portlösning.

Mer information
Ni är alltid välkomna att kontakta
Lindab A/S för att få mer information,
råd och vägledning.

Innehållsförteckning:
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Skensystem

Lindab Doorline
Doorline
Lindab

12

5
11 6

11
7

Huvudkomponenter

10

3

8

Karm

Karm, löpskenor,
upphängningar m.m. är
tillverkade av galvaniserat stål.

5. Upphängningsbeslag (antal upphängningar framgår av tabellen på sidan 20)

1

Portblad

4. Stoppfjädrar

*) Finns i rostfritt utförande för
beslagstyp S, H och V.
Fjädersystem
6. Lagerplattor (ev. med fjäderbrottsskydd)

12

7. Stödlager (antal beroende på
portspecifikation)
8. Fjäderaxel, Ø 25,4 mm (Ø 31,7 mm)
9. Fjäder (torsionsfjäder med en livslängd
på min. 15 000 öppningar och stängningar)
10. Vajertrumma
(Olika typer beroende på skensystem och
portstorlek)
11. C-profil (inte vid L-beslag)
Används som distanssäkring och ser till
att skenorna alltid är parallella.
12. På låglyftande (L) portar placeras
fjädern framför de vågräta skenorna.

Förstärkt konstruktion för stora portar
Vid användning av 1¼” (Ø 31,7 mm) fjäderaxel och 2” förstärkta skenor kan vi
leverera portar med en vikt på upp till 850 kg. Denna lösning används även för att
förstärka extra breda eller tunga portar.
1¼” axel

2” förstärkt

max. portvikt

Portarea > 28 ≤ 42 m2

X

-

-

Portarea > 42 m

X

X

850 kg

2

Skenorna kan levereras i följande utförande och kombinationer

Lagerplattorna monteras på de vågräta

S

H

L

V

Galvaniserad









Rostfri









konsolrören som är fästa vid takskenorna.

Karm – mått och montering

95

A. Standardmått

72

och -montering för
karm.
(Angivna mått gäller
på golvnivå. Längre
upp är både bredd
och djup större.)

B. Tunn vägg
förstärkt med RHSramkonstruktion.

min. 120

C. En RHS-profil kan
skapa nödvändigt
sidoutrymme om
detta saknas.
För låglyft –
se sidan 8–9

Obs! Det går f.n. inte att leverera förstärkta 2”-beslag i rostfritt.

Montering av lodräta
karmar
A. Vinkelkarmen levereras med de lodräta
skenorna och en effektiv sidotätning
inbyggda. Normalt skruvas karmen fast
dikt mot väggen. Vid montering på en
mycket ojämn mur måste man räkna med
att en karmfog krävs mellan mur och
karmprofil.
Se tabellen Fastsättning på sidan 20.
B. För tunna/svaga väggkonstruktioner
kan en förstärkande ramkonstruktion
krävas, till exempel i form av RHS-profiler.
Denna ramkonstruktion är en tilläggstjänst
som kan levereras och monteras enligt
överenskommelse.

3

C. När det inte finns tillräckligt med
utrymme på sidorna för portkarmen löser
man vanligen detta genom att montera en
lämplig RHS-profil i portöppningen som
karmen sedan kan fästas vid.
Obs! Detta reducerar den effektiva
portbredden med RHS-profilens mått
(min. 2 × 120 mm).

Montering av vågräta
löpskenor
Vågräta löpskenor levereras med inbyggd
C-profil som förstärkning.
C-profilen används för montering av
stoppfjädrar och upphängningar som tack
vare justerbara spännplattor är enkla att
montera och injustera.

Dörrar/fasader m.m.

utförande)

Fastsättning och
tillbehör

3. Vågrät löpskena* (höger- och vänster-

När fjädersystemet placeras
framför skensystemet ska
också 2 upphängningskonsoler
monteras i framänden så som
bilden visar.

Eldrift

Löpskenor

2

Eldrift – tillbehör

2. Fjäderstödsprofil (kan beställas)

2

Beskrivningar

1. Vinkelkarm* (höger- och vänsterutförande)
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Skensystem

4

S

Byggnadsmått
A

T

A

A
A

Ov

Oh

Sv

D
Sh

A

Portblad

A

H: Höjd tillfart
B: Bredd tillfart
Ov/Oh: Höjd ovanför, vänster och höger
Sv/Sh: Sidoutrymme, vänster och höger
D: Djup
T: Taklutning
A: Stabilt och skruvfast område
G: Golvutformning vid port – se sidan 20
L: Golv till mittlinje
Höjd ovanför, sidoutrymme och djup
räknas till närmaste hinder.

H

Förstärkningskarm

Min. 100

Sidoutrymme
(Sv och Sh)

Höjd ovanför
(Ov och Oh)

Djup (D)

G
Fri höjd (F)
Portinfattning för tunn/svag
vägg ska ha en höjd på:

S
SS
Horisontalsnitt

Fastsättning och
tillbehör

Min. 100

O
OO

D
DD

Vertikalsnitt

Vertikalsnitt

S Standard
ST Standardtaklutning

Mittlinje (L)

Dörrar/fasader m.m.

B

F
FF

S

D

240

O

785

785
350

H

F

240

Sv

Sh

Taklutning max. 39°

En skenuppsättning med
extra böjning kan framställas
i specialfall. Rita en skiss och
kontakta Lindab.

H

Sv

Sh

Det grå fältet runt skensystemet visar portens arbetsområde/nödvändiga fria utrymme. Angivna
mått anger områdets storlek i mm.
Finns särskilda hinder som porten ska kunna passera, kan du rita en skiss så att Lindab kan bedöma
vilka möjligheter som finns.

Eldrift – tillbehör

Eldrift

Se i övrigt ”Karm – mått och
montering” på sidan 3

D

O

Används normalt
där höjden
ovanför
O = se sidan 5

Porthöjd + höjd ovanför

ST

O

Beskrivningar

ST

H +O

Lindab Doorline
Skensystem

Skensystem i
standardutförande: S och ST

4

9 700 mm

O

0–10°: 430 när: H ≤ 5 500 mm, annars 520 mm
11–39°: 480 när: H ≤ 5 500 mm, annars 560 mm

O

0–10°: 620 när: H ≤ 5 500 mm, annars 670 mm
11–39°: 670 när: H ≤ 5 500 mm, annars 710 mm

Sidoutrymme längs skenor, min.

S

95 mm (skruvfast 75 mm), vajerbrottsskydd 140 mm

Sidoutrymme vid axelanordning,
min.

S

Höjd ovanför, min.
Höjd ovanför, min.

Standardlyft

Djup, min.
D

0–5°: H+950 mm (långa stoppfjädrar)**
5–10°: H+1 070 mm (långa stoppfjädrar)**
11–39°: H+620 mm (korta stoppfjädrar)

Taklutning

T

0–39° (vid 40–45°, fråga teknikavd.)

Fri höjd

F

H+105 mm***

L

0–10°: H+340 när H ≤ 5 500 mm, annars H+380 mm
11–39°: H+380 när H ≤ 5 500 mm, annars H+420 mm

Golv till mittlinje

BxH > 42 m2 förstärkt 2” skensats, max. 850 kg

Inbyggnadsmått
Öppningens bredd, max.

B

8 000 mm

Öppningens höjd, max.

H

9 700 mm

O

3°: 760 när H ≤ 6 000 mm
3°: 860 när H ≤ 8 000 mm
3°: 950 när H ≤ 9 700 mm
4–10°: 600 mm

Sidoutrymme längs skenor, min.

S

95 mm (skruvfast 75 mm), vajerbrottsskydd 140 mm

Sidoutrymme vid axelanordning,
min.

S

250/450 mm****
(225 mm stabilt och skruvfast område)

Djup, min.

D

Taklutning

T

3–10°

Fri höjd

F

H+105 mm***

Golv till mittlinje

L

H+520 mm

Höjd ovanför, min.

Standardlyft

140/350 mm*

* Utvändigt placerad industrimotor. Finns utrymme innanför trumman är kravet 140/140 mm.
** För manuella portar kan vågräta skenor kortas 450 mm genom att byta från långa till korta stoppfjädrar – porten är då inte längre
förberedd för eldrift.
*** Portar med persondörr och vindförstärkning i bottensektionen reducerar genomkörningshöjden med upp till 50 mm.
**** Utvändigt placerad industrimotor. Finns utrymme innanför trumman är kravet 250/250 mm.
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Lindab Doorline
Skensystem

H

Portblad

Öppningens höjd, max.

Dörrar/fasader m.m.

8 000 mm

Fastsättning och
tillbehör

B

Eldrift

Öppningens bredd, max.

Eldrift – tillbehör

B x H ≤ 42 m² 2” skensats

Inbyggnadsmått

Beskrivningar

Skensystem i
standardutförande: S och ST

Lindab Doorline

Höglyft
Skensystem: H och HT

H

HT

A

T

A

A
A

Ov

500

Oh

Sv

500

D

Sh

SvK

ShK
A

Portblad

H: Höjd tillfart
B: Bredd tillfart
Ov/Oh: Höjd ovanför, vänster och höger
Sv/Sh: Sidoutrymme, vänster och höger
SvK/ShK: Sidoutrymme vid konsol
D: Djup
T: Taklutning
A: Stabilt och skruvfast område
G: Golvutformning vid port – se sidan 20
L: Golv till mittlinje

A

Höjd ovanför, sidoutrymme och djup
räknas fram till närmaste hinder.

H

Min. 100

Sidoutrymme
(Sv och Sh)

S
SS
Horisontalsnitt

Fastsättning och
tillbehör

Förstärkningskarm
Min. 100

Höjd ovanför
(Ov och Oh)

Djup (D)

O
OO

D
DD

Vertikalsnitt

Vertikalsnitt

H Höglyft
HT Höglyft med taklutning

G

Fri höjd (F)

Portinfattning för tunn/svag
vägg ska ha en höjd på:

Mittlinje (L)

Dörrar/fasader m.m.

B

F
FF

H

D1

240

240
785

O

785

HL

O

Används normalt
där höjden ovanför
O > se sidan 7

D2 En skenuppsättning med

F

extra böjning kan framställas
i specialfall. Rita en skiss
och kontakta Lindab.

H

Sv

Taklutning max. 39° (45°)

O

D2

Sh

Sv

Sh

Det grå fältet runt skensystemet visar portens arbetsområde/nödvändiga fria utrymme. Angivna mått anger områdets
storlek i mm.
Finns särskilda hinder som porten ska kunna passera, kan du rita en skiss så att Lindab kan bedöma vilka möjligheter
som finns.

Eldrift – tillbehör

Eldrift

Se i övrigt ”Karm – mått och
montering” på sidan 3

HT

D1

H

Beskrivningar

Porthöjd + höjd ovanför

H +O

Skensystem

Byggnadsmått
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Lindab Doorline

Höglyft
Skensystem: H och HT
B

8 000 mm

Öppningens höjd, max.

H

6 000 mm

Höjd ovanför, min.

O

690/4 460 mm

Höglyft(5)

HL 0–360 mm (se bild på sidan 6)

S
D

H-O+1 580 mm när 690 ≤ O ≤ 860 mm (långa stoppfjädrar)
H-O+1 350 mm när O > 860 mm (korta stoppfjädrar)

Taklutning

T

0–39° (vid 40–45°, fråga Lindab)

Fri höjd

F

H+O-465 mm****

L

H+O-175 mm när O ≤ 3 410 mm
H+O-150 mm när O > 3 410 mm

BxH > 42 m2 förstärkt 2” skensats, max. 850 kg

Inbyggnadsmått
Öppningens bredd, max.

B

8 000 mm

Öppningens höjd, max.

H

6 000 mm

Höjd ovanför, min.

O

810/4 560 mm

Höglyft

HL O-460 mm

Sidoutrymme längs skenor, min.

S

95 mm (skruvfast 75 mm), vajerbrottsskydd 140 mm

Sidoutrymme vid axelanordning,
min.

S

250/450 mm**
(225 mm stabilt och skruvfast område)

Djup, min.

D

H-O+1450 mm

Taklutning

T

3–10°

Fri höjd

F

H+O-565 mm****

Golv till mittlinje

L

H+O-250 mm

BxH ≤ 36 m2 2” skensats - fjädrar på konsol

Inbyggnadsmått
Öppningens bredd, max.

B

6 000 mm

Öppningens höjd, max.

H

6 000 mm

O

1 860/4 460 mm när: B x H ≤ 25 m2
2 360/4 460 mm när: B x H > 25 m2

Höjd ovanför, min.
Höglyft(5)
Höglyft

HL O-360 mm

Sidoutrymme längs skenor, min.

S

Sidoutrymme vid axelanordning,
min.

S

Djup, min.

Eldrift

Golv till mittlinje

95 mm (skruvfast 75 mm), vajerbrottsskydd 140 mm
200/350 mm***

D

H-O+1 350 mm när O > 860 mm (korta stoppfjädrar)
Vid fjädrar, 650 mm

Taklutning

T

0–39° (vid 40–45°, fråga Lindab)

Fri höjd

F

H+O-465 mm***

Golv till mittlinje

L

Ca H+300 mm

* Utvändigt placerad industrimotor. Finns utrymme innanför trumman är kravet 140/140 mm.
** Utvändigt placerad industrimotor. Finns utrymme innanför trumman är kravet 250/250 mm.
*** Utvändigt placerad industrimotor. Finns utrymme innanför trumman är kravet 200/200 mm.
**** Portar med persondörr och vindförstärkning i bottensektionen reducerar genomkörningshöjden med upp till 50 mm.
(5) Vid mittplacerat motor är HL=O-480mm

7

Eldrift – tillbehör

Djup, min.

Höglyft

140/350 mm*
Portblad

Sidoutrymme vid axelanordning,
min.

95 mm (skruvfast 75 mm), vajerbrottsskydd 140 mm

Dörrar/fasader m.m.

S

Fastsättning och
tillbehör

Sidoutrymme längs skenor, min.

Beskrivningar

Höglyft

Öppningens bredd, max.

Skensystem

B x H ≤ 42 m² 2” skensats

Inbyggnadsmått

T

A

L

Byggnadsmått

A

A
Ov

Oh

H: Höjd tillfart
B: Bredd tillfart
Ov/Oh: Höjd ovanför, vänster och höger
Sv/Sh: Sidoutrymme, vänster och höger
D: Djup
T: Taklutning
A: Stabilt och skruvfast område
G: Golvutformning vid port – se sidan 20
L: Golv till mittlinje

D
Sh

Sv
A

Portblad

A

Höjd ovanför, sidoutrymme och djup
räknas fram till närmaste hinder.

H

Förstärkningskarm

Dörrar/fasader m.m.

B

Min. 100

Sidoutrymme
(Sv och Sh)

Djup (D)

S
SS

O
OO

D
DD

Vertikalsnitt

Vertikalsnitt

L Låglyft
LT Låglyft med taklutning

Se i övrigt ”Karm – mått och
montering” på sidan 3

F
FF

LT
50
220-2

D

D
O

O

O

200
til
250

Taklutning max. 35°
590-666

590-666
H

F

En skenuppsättning med
extra böjning kan framställas
i specialfall. Rita en skiss och
kontakta Lindab.

H

B
Sv

B

Sh

Sv

Sh

Det grå fältet runt skensystemet visar portens arbetsområde/nödvändiga fria utrymme. Angivna
mått anger områdets storlek i mm.
Finns särskilda hinder som porten ska kunna passera, kan du rita en skiss så att Lindab kan bedöma
vilka möjligheter som finns.

Eldrift – tillbehör

Eldrift

Portinfattning för tunn/svag
vägg ska ha en höjd på:

Fri höjd (F)

L

Används normalt
då höjd ovanför
O = se sidan 9

Beskrivningar

G

Porthöjd + höjd ovanför

Horisontalsnitt

Fastsättning och
tillbehör

Min. 100

Höjd ovanför
(Ov och Oh)

LT

H +O

Lindab Doorline
Skensystem

Låglyft
Skensystem: L och LT
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Lindab Doorline

B x H ≤ 40 m2 2” skensats

Öppningens bredd, max.

B

8 000 mm

Öppningens höjd, max.

H

5 500 mm

O

200 mm när B < 6 000 mm och B x H < 25 m², annars
250 mm

Sidoutrymme längs skenor, min.

S

105 mm (utan fotoceller krävs 95 mm) (skruvfast 75 mm)

Sidoutrymme vid axelanordning,
min.

S

Djup, min.
D

0–10°: H+1 250 mm när B < 6 000 och B x H < 25 m²,
annars H+1 350 mm (långa stoppfjädrar)**
11–35°: H+800 mm när B < 6 000 och B x H < 25 m²,
annars H+900 mm (korta stoppfjädrar)

Taklutning

T

0–35°

Fri höjd

F

H-80 mm under motor, annars fri genomkörningshöjd***

Eldrift – tillbehör

Eldrift

Fastsättning och
tillbehör

* Utvändigt placerad motor. Finns utrymme innanför trumman är kravet 180/180 mm, dock ökar kravet på lokaldjup med +250 mm (motorn vänds).
** För manuella portar kan vågräta skenor kortas 450 mm genom att byta från långa till korta stoppfjädrar – porten är då inte längre förberedd för eldrift.
*** Portar med persondörr och vindförstärkning i bottensektionen reducerar genomkörningshöjden med upp till 80 mm.

Portblad

Låglyft

180/350 mm*

Dörrar/fasader m.m.

Höjd ovanför, min.
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Beskrivningar

Inbyggnadsmått

Skensystem

Låglyft
Skensystem: L och LT

Lindab Doorline

Lodrätt lyft
Skensystem: V

V

A

500

Sv

A

Ov

Oh

500

Sh

H: Höjd tillfart
B: Bredd tillfart
Ov/Oh: Höjd ovanför, vänster och höger
Sv/Sh: Sidoutrymme, vänster och höger
D: Djup
T: Taklutning
A: Stabilt och skruvfast område
G: Golvutformning vid port – se sidan 20
L: Golv till mittlinje

D
500

500

SvK

ShK
A

Portblad

A

Höjd ovanför, sidoutrymme och djup
räknas fram till närmaste hinder.

H

Min. 100

Sidoutrymme
(Sv och Sh)

S
SS
Horisontalsnitt

Fastsättning och
tillbehör

Förstärkningskarm
Min. 100

Höjd ovanför
(Ov och Oh)

Djup (D)

O
OO

D
DD

Vertikalsnitt

Vertikalsnitt

V Vertikal

O
O

Används normalt
då höjd ovanför
O = se sidan 11

H

Det grå fältet runt skensystemet visar portens arbetsområde/nödvändiga fria utrymme.
Angivna mått anger områdets
storlek i mm.
Finns särskilda hinder som
porten ska kunna passera, kan
du rita en skiss så att Lindab
kan bedöma vilka möjligheter
som finns.

Sv

Sh

Eldrift – tillbehör

Eldrift

F
FF

D1

D2

Beskrivningar

G

Mittlinje (L)

Dörrar/fasader m.m.

B

10

Portinfattning för tunn/svag
vägg ska ha en höjd på:
Porthöjd + höjd ovanför
Se i övrigt ”Karm – mått och
montering” på sidan 3

H +O

Skensystem

Byggnadsmått
A

Lindab Doorline

Lodrätt lyft
Skensystem: V
Öppningens bredd, max.

B

8 000 mm

Öppningens höjd, max.

H

8 400 mm

Höjd ovanför, min.

O

H+320 när H ≤ 5 500 mm, annars H+375 mm

Höjd ovanför, min.
(Vid mittplacerat motor)

O

L

2xH+135 mm när H ≤ 3 300 mm
2xH+160 mm när H ≤ 5 500 mm
2xH+180 mm när H ≤ 8 400 mm

Golv till mittlinje

BxH > 42 m2 förstärkt 2” skensats, max. 850 kg

Inbyggnadsmått
Öppningens bredd, max.

B

8 000 mm

Öppningens höjd, max.

H

8 400 mm

Höjd ovanför, min.

O

H+475 mm

S

95 mm (skruvfast 75 mm), vajerbrottsskydd 140 mm

S

250/450 mm**
(225 mm stabilt och skruvfast område)

Djup, min.

D

730 mm mätt vid fjädrarna vid H = 8 400 mm

Golv till mittlinje

L

2xH+300 mm

Vertikallyf- Sidoutrymme längs skenor, min.
tande
Sidoutrymme vid axelanordning,
min.

BxH ≤ 36 m2 2” skensats - fjädrar på konsol

Inbyggnadsmått
Öppningens bredd, max.

B

6 000 mm

Öppningens höjd, max.

H

6 000 mm

Öppningshöjd min.

H

2 400 mm****

Höjd ovanför, min.
VertikallyfSidoutrymme längs skenor, min.
tande
Sidoutrymme vid axelanordning,
min.

O

H+340 mm

S

95 mm (skruvfast 75 mm), vajerbrottsskydd 140 mm

S

200/350 mm**

Djup, min.

D

580 mm vid tak, 650 mm vid fjädrar

Golv till mittlinje

L

Ca H+295 mm

* Utvändigt placerad industrimotor. Finns utrymme innanför trumman är kravet 140/140 mm.
** Utvändigt placerad industrimotor. Finns utrymme innanför trumman är kravet 250/250 mm.
*** Utvändigt placerad industrimotor. Finns utrymme innanför trumman är kravet 200/200 mm.
**** Av säkerhetsskäl gäller en minimihöjd på 2 400 mm, placeras konsolen längre ned finns risk för att man klämmer fingrarna vid vajer eller trumma.
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Dörrar/fasader m.m.

730 mm mätt vid fjädrarna vid H = 8 400 mm

Fastsättning och
tillbehör

D

Portblad

140/350 mm*

Eldrift

S

95 mm (skruvfast 75 mm), vajerbrottsskydd 140 mm

Eldrift – tillbehör

Djup, min.

S

Beskrivningar

Vertikallyf- Sidoutrymme längs skenor, min.
tande
Sidoutrymme vid axelanordning,
min.

H+430 när H ≤ 5 500 mm, annars H+485 mm

Skensystem

B x H ≤ 42 m² 2” skensats

Inbyggnadsmått

Lindab Doorline
Skensystem

10

Portblad

12

Huvudkomponenter
1. Portsektion (LDI eller LDP – se s. 12)

3

1

2

1

11

2. Fönster (flera typer – se s. 14)
3. Fönster eller fyllning (se s. 13)
4. Inbyggd persondörr (se s. 16–17)

7

4

5. Handtag (inne/ute)
6. Styrrulle*

9

Portblad

7. Skjutregel (standardlås)
8. Bottenbeslag* (ev. med vajerbrottsskydd)
9. Sidogångjärn*
10. Övre beslag*

5

13

14

8

11. Mittbeslag*

6

12. Vindförstärkning

Beskrivningar

Eldrift – tillbehör

Eldrift

Fastsättning och
tillbehör

Dörrar/fasader m.m.

13. Ventilationsgaller (olika storlekar)

Portblad sett inifrån.

14. Gummitätningar längs alla kanter
(se sidan 15)
*) Finns i rostfritt

Material

Gummitätning uppe

LDI – isolerade sektioner
har en kärna av
extruderat polystyren – ett kraftigt
ocheller
miljövänligt
material med utmärkt
Fönster
fyllning
medisoleringsförmåga
tätning
– som dessutom
på ett effektivt sätt förhindrar
frostskador eftersom polystyrenets
vattenupptagning bara är 0,5 %.
Portled med
Polystyrenkärnan lamineras
gummitätning
och med
klämskydd
alu-stucco (en hård typ av
aluminiumplåt med lätt reliefeffekt)
eller en stål-stucco-plåt med
25 my polyesterlackerad yta
Lodräta mellanstycken
(ytbehandlingen uppfyller kraven
i extruderad
aluminiumprofil
i korrosionsklass 3).
Lösningen med stål-stuccoplåt rekommenderas alltid om man har behov av
Gummitätning nere
tålighet gentemot stötar och slag.
Extruderad
LDI-sektioner
aluminiumprofil

LDP – panoramasektioner
Ramprofilerna för LDP-sektionerna
tillverkas av extruderade och
anodiserade aluminiumprofiler som
både är kraftiga och har en fin finish.
Fönster och fyllningar – se sidan 14.

LDI – vertikalsnitt

LDP – vertikalsnitt
Gummitätning uppe

Gummitätning
uppe

Extruderad
aluminiumprofil

Förstärkande
toppkassett

Fönster eller fyllning
med tätning
Alu-stucco eller
polyesterlackerat stål
Portled med
gummitätning
och klämskydd

Portled med
gummitätning
och klämskydd

Polystyrenkärna

Lodräta mellanstycken
i extruderad
aluminiumprofil

Förstärkande
bottenkassett
Gummitätning nere

Gummitätning nere

A

Färger och ytor

För LDI-sektioner med
polyesterlackerat stål kan man välja
en av de många standardfärgerna
eller speciallack efter behov.

LDI-sektioner med alu-stucco kan
fås obehandlade, lackerade med
någon av de många förlackerade
standardfärgerna eller med speciallack.

LDP-panoramasektioner levereras
ofta naturanodiserade, men kan även
väljas med speciallack efter behov.
Topp- och bottenkassetter, fyllningar,
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A

dörrkassetter, ventilationsgaller m.m.
kan också levereras lackerade efter
eget önskemål mot ett kostnadstillägg.
Färgkartor med de många polyesteroch alu-färgerna för förlackering kan
beställas.
Obs! Nyansskillnader kan förekomma
mellan våt- och förlackerade ytor.

Portöppningens
höjd, mm

4

2 450

5

3 050

6

3 650

7

4 250

8

4 850

LDP

9

5 450

10

6 050

11

6 655

12

7 250

På sidan 14 visas de olika typer av
fönster som kan byggas in i LDIsektionerna.
635

LDP

980

600
330

Portsektion LDI
fönster TT10/TT20

980

TT10
600
434

Fönstermått avser utv. ram
TT20
792

600

Portsektion LDI
fönster PCD

192

980

Fönstermått avser utv. ram

PCD
624

Portsektion LDC
Fullvision

88

LDC

88

Ramsektion med en ruta
Högst 5 meter bred

LDI- och LDP-sektionerna kan kombineras fritt till portbladstypen LDC.
LDC-portar levereras alltid med en
bottensektion av LDI-typ.

88

Portsektioner LDP
a. Toppsektion:
270–869
b. Mittsektion:
300–800
c. Bottensektion*: 420–900
*inkl. bottengummi

88
a

(En sektionshöjd på 600 mm
rekommenderas)

c

30 mm överlappning uppe
25 mm överlappning på varje sida
1) Vid öppningsbredd < 4 100

Portblad av LDP-typ konstrueras av
panoramasektioner. Sektionerna kan
tillverkas i individuellt anpassade höjder.
Den flexibla sektionshöjden gör det
möjligt att tillverka ett portblad där alla
sektioner är lika höga, oberoende av
portöppningens höjd.
Även panoramasektionernas lodräta
fältindelning kan varieras.
Panoramaramarna kan fyllas med
de fönster och den fyllning som visas
på sidan 14.

b

48

Max. öppningsbredd
LDI

133

88 1) / 1682)

2) Vid öppningsbredd > 4 100

500 - 1400

Båda måtten exkl. bottengummi
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Eldrift – tillbehör

(LDI + LDP)

8 000 mm

LDP

6 000 mm

LDC

8 000 mm*

* Vid öppningsbredd 7 501–8 000 mm:
högst 2 LDP-sektioner och endast
beslagstyp H, HT och V.

Beskrivningar

LDC

Skensystem

Lindab Doorline
Antal sektioner

Portblad

Optimal porthöjd – LDI

LDI

Dörrar/fasader m.m.

Portblad av LDI-typ konstrueras av
isolerade sektioner som är 46 mm
tjocka och 600 mm höga.
Ju färre sektioner (portsegment),
desto bättre isolering. Därför är
de idealiska porthöjderna för LDIporttypen följande:

Portbladet byggs upp av vågräta sektioner som är lika långa som portöppningen är
bred + överlappning på sidorna.

Fastsättning och
tillbehör

LDI

Portbladstyper och konstruktionsprincip

Eldrift

Portbladets konstruktion

Lindab Doorline
Skensystem
Portblad
Dörrar/fasader m.m.
Fastsättning och
tillbehör

Fönster och fyllningar
LDI
Om fönster önskas i isolerade
sektioner placeras de som standard
centrerade runt sektionens mittlinje och
med ett fönster per hel meter. Fönstren
placeras från mitten av sektionen och
symmetriskt ut mot sidorna.
Fönstertyperna TT10, TT20 och PCD
har en solid plastram som skruvas ihop.

Typ av fönsterrutor
Typ:

Invändigt mått, mm:
Öppningsarea, m²:

*) Endast LDC-port

Eldrift
Eldrift – tillbehör
Beskrivningar

Variabel, se
sidan 10

Plastram,
skruvad

Plastram,
skruvad

Plastram,
skruvad

Extruderad
aluprofil

2-skikts









3-skikts







2-skikts







3-skikts







2-skikts
28 mm GEPERLT
3-skikts
Nopprig yta













GR (2 sidor)
28 mm Grey
Gråtonad

2-skikts







3-skikts







PC (1 sida)
2-skikts
28 mm
POLYCARBONAT
3-skikts
Inbrottssäker













Konstruktion:

SAN (2 sidor)
28 mm AKRYL
Termo
HD (2 sidor)
U-värde för
ruttypen
SAN enbart:

28 mm HARD
Rep- och kemikaliebeständig
Tvätthallar

2-skiktsruta:
2,8 W/m²K

GP (1 sida)

3-skiktsruta:
1,94 W/m²K

Se ruttyper



DE3
3 mm enkel akryl

U-värde för ruttypen DE3 enbart: 5,2 W/m²K



DE4H
4 mm härdat glas

U-värde för ruttypen DE4H enbart: 6,0 W/m²K

Fyllning
28 mm polystyren
med yta i alu- eller
stålstucco


U-värde för fyllning enbart: 1,3 W/m²K

STP1
Perforerad stålplåt
Öppningsstorlek: 9,5 mm
Luftareal: 50,8 %



STP2
Perforerad stålplåt
Husets storlek: Ø 5,30 mm
Luftareal: 40,0 %

 Beställningsvara

Exempel på deklarerat U-värde för portar

LDP med rutor och fyllningar:
LDC med rutor:		

0,08

-

 Normal lagervara

Ytterligare kombinationer:

570 × 135

0,14

1,85

Ung. vikt/m² för LDI-portblad

LDI 4 × 4 m port utan rutor – stål:

551 × 246

0,25

2,13

Obs! Önskas en persondörr i porten
påverkar detta antal och placering av
fönster – se sidan 16–17.

14,0 kg

708 × 350

1,89

Fönster/fyllningar monteras i LDPsektioner med elastiskt butylband.

LDI med stål/polyester

LDP-sekt.

2,62

**) Se tabell nederst
på sidan 18

9,0 kg

PCD

2,21

1
2
3
4
5
5
6**

LDI med alu-stucco

TT10

U-värde, hel 2-skiktsruta, W/m²K

Min. och standard

6 001–6 800*
6 801–8 000*

TT20

U-värde, hel 3-skiktsruta, W/m²K

Antal fält vågrätt – LDP/LDC
Portöppningens
bredd
0–1 400
1 401–2 800
2 801–4 000
4 001–5 400
5 401–6 000

LDC/LDP

Form:

LDP
Panoramasektioner kan tillverkas
med fönster i valfri storlek och olika
fyllningar inom de begränsningar som
specificeras på sidan 16.
Som standard tillverkas panoramasektionerna med det antal fönster
och den fönsterindelning och de
fyllningar som anges i denna tabell:

LDI

U = 1,2 W/m²K.
U = Kontakta Lindab
U = Kontakta Lindab
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Täthet, värmeisolering och säkerhet

SS-EN 13241-1
standarden

Lindab Doorline

stad enligt
Te

Mittre tätning
Portledernas särskilda konstruktion kombinerat med den inbyggda
och rejält fästa gummitätningen
gör fogen mellan sektionerna
fullständigt tät.

Värmeisolering
De isolerade LDI-sektionerna
har nästan dubbelt så god
isoleringsförmåga som mineralull
i samma tjocklek (U-värde för LDIpanel: ca 0,6 W/m²K).
Antalet fönster påverkar givetvis
portbladets totala isoleringsförmåga.
När det gäller panoramaportar är
det framför allt val av fönstertyp/
fyllning som är avgörande för portens
värmeisoleringsegenskaper.

Bottentätning
Portbladet är längst ned mot
golvet försett med en kraftig och
flexibel gummilist.
Gummilisten är utformad för att
effektivt förhindra golvdrag.

Portblad

Smidiga och tätslutande gummilister
i portleder och anslag garanterar
optimal täthet mot vindpåverkan
och förhindrar därmed effektivt
besvärande luftdrag.
Gummilisterna är av 100 % EPDMgummi som förblir smidigt inom hela
temperaturintervallet +60 °C till -40 °C.

En kraftig och smidig gummiläpp
sitter längst upp på portbladet
som pressas mot väggen och
etablerar en effektiv tätning.

Dörrar/fasader m.m.

Övre tätning

Skensystem

Täthet

+

÷ºC

+ºC

Standardsidotätning

0
÷

Säkerhet
Alla Lindab Doorline-portar är
CE‑märkta och uppfyller kraven
i SS‑EN 12453 samt SS-EN 13241-1
för elmanövrerade portar.

Standardsidotätning inkl. bruten köldbrygga

Lindab Doorline – användbarhet i förhållande till gällande standarder
Standard

Beteckning

Standardklass

Testresultat

Anmärkning

SS-EN 12424/12444
SS-EN 12425/12489

Vindlaster

0–4

Klass 3*

Vid normalt bruk krävs som minst klass 3 (25 m/s)

Vatteninträngning

0–3

Klass 3

Vid normalt bruk krävs som minst klass 2

SS-EN 12426/12427

Luftgenomtränglighet

0–5

Klass 3

Vid normalt bruk krävs klass 2–4

SS-EN 12428

Termisk transmission

Definierat värde

1,2 W/m² K

LDI, 4,0 × 4,0 m för port utan dörr och fönster

*) Högre vindklass kan uppnås, kontakta Lindab.

Den patenterade panelfogen (Finger
Protection) förhindrar effektivt att
fingrar kommer i kläm i portens
ledade delar. Säkerhetsbrickor täcker
löphjulen så att det även där är
omöjligt att klämma fingrarna.
Till Lindab Doorline erbjuds också
tillbehör i form av fjäderbrottsskydd**
och vajerbrottsskydd så att även
dessa delar kan förses med extra
säkerhetsanordningar.

Portleder och porthjul med klämskydd

**) Fjäderbrottsskydd är ett krav i SSEN 13241-1 för manuellt manövrerade
portar och elmanövrerade portar som
även kan manövreras manuellt.
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Eldrift

0
÷

Eldrift – tillbehör

+

Beskrivningar

Sidotätningen sitter
på portkarmen och
är konstruerad så
att gummilisten
pressas dikt mot
portbladet när
porten är stängd.

Fastsättning och
tillbehör

Sidotätning

Lindab Doorline
Skensystem

Persondörr i port
Persondörrstyper

Tekniska data för persondörr
Porttyp

Dörrtyp

D31
D35
D40
D40
LDP
D30
D31
LDC
D35
D40
D35
LDI
D35
LDC
D40
D40
LDP D30/D40
D30/D40

Portöppningens
bredd
> 5 000 mm***

D31

D35

D40

Beskrivningar

Eldrift – tillbehör

Eldrift

Fastsättning och
tillbehör

Dörrar/fasader m.m.

Portblad

LDI

D30

Min./max.
Min.
Anmärkning
portöppnings- portöppbredd, mm
ningshöjd, mm
1 600–3 500
1 600–5 000
1 600–5 000
2 200–5 000
2 200–5 000
2 200–3 500
2 200–5 000
2 200–5 000
5 001–5 500
5 501–6 000
5 001–5 500
5 501–6 000
5 001–5 500
5 501–6 000

2 150
2 300*
2 565**
2 000**
2 000**
2 150
2 300*
2 565**
2 500*
2 500*
2 565**
2 565**
2 500**
2 500**

Öppningshöjd < 2 300 mm
Standard (rekommenderas)
Alternativ
Skensystem i
Alternativ vid höga sektioner
Ej möjligt med rutor i sektion 4
Ej möjligt med rutor i sektion 4
Skensystem i
Ej skensystem L eller LT
Endast skensystem H, HT och V
Ej skensystem L eller LT
Endast skensystem H, HT och V
Ej skensystem L eller LT
Endast skensystem H, HT och V

* Vid öppningsbredd > 3 500 mm ska porthöjden vara min. 2 500 mm.
** Ved öppningsbredd > 3 500 mm ska porten som minst vara en sektion högre
än dörren.
*** Portar med persondörr kan göras bredare än 5 000 mm om persondörren
används högst 2–3 gånger per dag. Var uppmärksam på vindlast och val av
skensystem.
För en optimal lösning får panoramasektioner i den inbyggda dörren vara högst
700 mm höga.
Persondörrens fria genomgångsbredd är 910 mm (exkl. utskjutande dörrhandtag, 65 mm).
Personen har en tröskel som är 170 mm hög.
Dörren kan levereras höger- eller vänsterhängd, och öppnas alltid utåt.
Som standard levereras dörren med låskista, låscylinder (droppformad), handtag och
dörrcylinder. Dörren kan levereras med annan utrustning enligt överenskommelse.

LDI-portar – placering av dörr och fönster per sektion
Portöppningens bredd
mm

Fält
1

2

3

4

5

Max. antal
fönster per
sektion

1 600–1 959

1

1 960–2 939

2

2 940–3 919

3

3 920–4 899

4

4 900–6 000

5

Vid ett fönster per sektion placeras detta alltid i dörren.
När flera fönster ska placeras görs detta alltid symmetriskt i förhållande
till portens mittlinje.

Dörrplacering i portblad

LDP och LDC-portar – placering av dörr och fönster per sektion

Som skisserna till höger visar beror
möjligheten till dörrplacering på
portöppningens bredd, och därmed
också hur många fält portbladet kan
delas upp i.

Portöppningens bredd
mm

Fält
1

2

3

4

5

Max. antal
fönster per
sektion

2 200–3 750

3

3 751–4 500

4

4 501–6 000

5
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Lindab Doorline

Tekniska data för persondörr
Dörrtyp

LDI

D31
D35
D40*
D31
D35
D40
D35
D40*

LDI
LDC

3 000–3 500
3 000–5 500
3 000–5 500
2 200–3 500
2 200–5 500
2 200–5 500
5 501–6 000
5 501–6 000

3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000

Anmärkning

Öppningshöjd < 2 300 mm
Standard (rekommenderas)
Alternativ (rekommenderas ej)
Ej möjligt med rutor i sektion 4
Ej möjligt med rutor i sektion 4
Skensystem i
Endast skensystem H, HT och V
Endast skensystem H, HT och V

A

LDI och LDC-portar – placering av dörr och fönster per sektion
Portöppningsbredd,
mm

22,9

B

B

Fält
1

2

3

4

5

Max. antal
fönster per
sektion

3 000–3 919

3

3 920–4 899

4

4 900–6 000

5

Vid ett fönster per sektion placeras detta alltid i dörren.
När flera fönster ska placeras görs detta alltid symmetriskt i förhållande till portens
mittlinje.

Dörrar/fasader m.m.

* Välj om möjligt D35, D40 försvagar konstruktionen

Fastsättning och
tillbehör

Portöppningens
bredd
> 5 500 mm

LDC

A

Min./max.
Min.
portöppnings- portöppbredd, mm
ningshöjd, mm

Portblad

Porttyp

Skensystem

Persondörr i port – låg bottendel

Max. öppningsbredd:

5 500 mm (S, ST) Max. bredd: 6 000 mm (H, HT, V)

Min. höjd:

3 000 mm (pga. ljusridå) vid elmanövrering – manuell som vid vanlig persondörr.

Beslagstyper:

S, ST, H, HT, V, L, LT

Portblad:

LDI, LDC

Bottendel, höjd:

22,9 mm

Vajerbrottsskydd:

Valfritt

Golv:

Golvets rakhet får inte avvika mer än ±3 mm över en sträcka på 4 meter (från portöppning och 300 mm in i byggnaden)

Säkerhet:

Klämskydd, ljusridå de första 2 580 mm av portöppningen. Ljusridån kan INTE väljas bort.

Tillgänglighet:
Egenskap:

Uppfyller:

Beskrivning:

Fri passeringsbredd:

Kvalitetsnivå B

Motsvarar min. 870 mm öppning

Dörrtröskelns höjd:

Kvalitetsnivå C

Bottenstycke max. 25 mm

Öppningskraft:

Kvalitetsnivå C

Öppningskraft som garanterar tillgänglighet för alla
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Eldrift – tillbehör

3 000 mm

Beskrivningar

Min. öppningsbredd:

Eldrift

Inbyggnadsdata och krav

Fasaddörrar levereras kompletta med
karm, låskista, låscylinder, handtag
och dörrcylinder – skräddarsydda för
dörröppningen.
Var uppmärksam på att dörrbredden
inte får överstiga:
Dörrhöjd
		
1,9
Dock max.: b × h: 1 210 × 2 400 mm.
Det går att välja dubbeldörrar, max.:
b × h: 2 500 × 2 400 mm.

Fasaddörrar – typer
1. (LDI)

10 mm

Lindab Doorline
Skensystem

Fasaddörrar

2. (LDC)

3. (LDP)

Hulmål

Portblad

LDI – isolerade sektioner
LDI-sektioner har en kärna av
extruderat polystyren laminerad med
alu- eller stål-stuccoplåt.
LDI-fasaddörrar
Min. öppningsbredd för typ med ruta

1. Dörr uppbyggd av LDI-sektioner.
Fönstertyper: se tabellen på sidan 14.

Dörrar/fasader m.m.
Fastsättning och
tillbehör

Udv. karmmål

Termorude

TT20 = 1 080 mm

2. Dörr uppbyggd av LDI- och LDP-sektioner.
Förses normalt med termoruta.
Dörren kan även ha 2 LDI-sektioner.

TT10 = 955 mm
PCD = 905 mm

3. Dörr uppbyggd av LDP-sektioner.
Kan ha alla fönster- och fyllningstyper som passar
LDP-sektioner.

LDP – panoramasektioner
Dörrsektioner uppbyggda av extruderade och anodiserade aluminiumprofiler.

4. Fasaddörr avsedd för byggnader som aldrig eller
endast kortvarigt värms upp till över 5 °C.

LDC
Valfri kombination av isolerade
sektioner och panoramasektioner.
Vertikalsnitt
För fasaddörrar går det att välja
mellan de 3 visade bottenstyckena.
Vi rekommenderar dessutom att
fasaddörrar alltid öppnas utåt, och att
golvet ska fås att falla utåt precis som
vid portar.

Fasaddörrar: botten- och sidodetaljer

Eldrift – tillbehör

B23

B22

B21
B2

B23

B22
B22

B2

B22

Öppningens mått
Utv. karmmått

10

Utv. karmmått + 136 mm

B21
Standardbottenstycke med 50 × 30 mm
anodiserad aluprofil som anslag.
37

B23
B23

10

B2

B22
Bottenstycke med 25 mm
borsttätning.
B23
Bottenstycke med 25 mm
borsttätning och överkörningsprofil
i anodiserad aluminium.

Horisontalsnitt A

10

Beskrivningar

15

37

15

15

15

15

37

Eldrift

Vertikalsnitt

10

40 × 40 × 2

Horisontalsnitt B

18

Horisontalsnitt
Fasaddörren monteras
i förborrade hål i dörröppningen
(se horisontalsnitt A) eller med
vinkelbeslag (se horisontalsnitt B).

Lindab Doorline

Fält levereras monterade
eller i delar beroende på
transportsätt.

e

Sidopartier och överstycken är
utmärkta arkitektoniska element vid
nybyggnationer, men används även
vid renoveringar om man t.ex. vill
krympa en stor portöppning.

Färgvärde

c

a

b

Lindab Doorline-portelementen
kan dessutom användas för
rumsindelning inomhus, för att skapa
till exempel lagerytor och kontor, och
mycket annat.

Färgprogram – standardfärger för portar
Färg

d

Obs! RAL-nr anger en ungefärlig färg

Stål – polyester

Aluminium

> 7 = mörk färg

LP-nr

RAL-nr

Vit

5

-

-

P010

9010

S0502-G

Eldröd

6

-

-

L412

3 000

S2070-Y90R

Ljusgrå

6

P9002

9002

P022

7044

S2005-G60Y

Gul

6

-

-

L980

1021

S1070-Y

Blå

8

-

-

L561

5019

S4050-R80B

Grön

8

-

-

L874

6003

S6020-G30Y

Brun

9

-

-

L434

8017

S8005-Y80R

Stålmetallic

6

-

-

P045

9006

S2500-N

Tegelröd

7

-

-

L742

8004

S4040-Y80R

Duvgrå

7

-

-

P461

7038

S3502-Y

Antracitmetallic

8

-

-

P044

9007

S5000-N

Antracitgrå

9

-

-

P035

7016

S8000-N

Grafitgrå

10

-

-

P036

7024

S7502-B

Svart

10

-

-

P015

9005

S9000-N

L-färger

-

NCS-nr

LP-nr

RAL-nr

NCS-nr

Skensystem

Portblad
Fasaddörr
Överstycke vid dörr
Överstycke
Sidoparti, ev.
med dörr

Portblad

a.
b.
c.
d.
e.

Dörrar/fasader m.m.

Därutöver kan portöppningen förses
med ett fast överstycke bestående
av portelement ur Lindab Doorlinesortimentet. På samma sätt som
sidopartierna kommer då även
överstyckena att ge ett enhetligt
intryck tillsammans med portbladet.

Fasadlösning

Fastsättning och
tillbehör

Det är alltid bäst att separera
gång- och biltrafik. Därför bör en
persondörr om det är möjligt alltid
placeras vid sidan av portbladet, t.ex.
monterad i ett fast sidoparti.
Lindab Profil A/S kan leverera fasaddörr och sidoparti så att lösningen
matchar portbladet i utformning,
materialval och färgsättning.
Fasaddörr och sidopartier kan
dessutom förses med samma typ av
fönster som portbladet.

Eldrift

Fasadlösning och färgsortiment

L-färger innebär en merkostnad – kontakta Lindab

Färg
skala

Norr

Öst/väst

Öst/väst

Syd (Nordeuropa)

Syd (Sydeuropa)

Skugga

Delvis skugga

Full sol

Full sol

Full sol

7,5

6,0

4,3

-

9

6,7

4,8

-

8

7,5

5,4

4,2

7

6,1

4,8

6

7,1

5,6

10

5

6,7

4

19

Tabellen anger rekommenderad
max. bredd beroende på färg
och solpåverkan.
Om rekommendationen
överskrids kan problem med
värmeböjning uppstå. Detta
kan få portsektioner att böja
sig vilket kan leda till otäthet/
skador.

Beskrivningar

Solpåverkan

Eldrift – tillbehör

Obs! Nyansskillnader kan uppstå om portar/dörrar lackeras i en kombination av LP-standardfärger och våtlack.

Lindab Doorline

Fastsättning
Väggtyp

Underlag

Antal skruvar i de Montering av
lodräta karmarna

Betong

Min. BN 25

Murverk (massivt)

Skruvtyp

Tryckhållfasthet
11 N/mm²

Håltegel (hålblock)

I tabellen till höger anges vilka fästelement som bör användas för olika
väggtyper.

Tryckhållfasthet
20 N/mm²

Lättbetong
(Leca o.d.)

Fastsättning

Monteringsmaterial kan köpas på www.doorlineshop.com
*) En RHS-ramkonstruktion bör monteras för fastsättning av portens skensystem.

Tryckhållfasthet
3 N/mm²

Stål

Skensystem

Fastsättning
(Rekommendation)

Godstjocklek
2–4 mm

Skjuvförbindare

ÖppningsdiaTorx-bit
meter

SKRMON
5355

Plugg 8S

Ø 8 mm

25

SKRMON
5355

Plugg 8S

Ø 8 mm

25

SKRMON
5370

Plugg 8SD

Ø 8 mm

25

SKRMON
5370

Plugg 8SD

Ø 8 mm

25

SKRPLUH
6525RS

-

Ø 5,3 mm

30

SKRPL6K
HSK6325

-

Ø 6,5 mm

-

SKRMON
5355

-

-

25

til portramme / løsholt
a. Djup = avstånd in till portram/kortling
b. Bredde min. 130 mm
b. Bredd min. 130 mm

a

Densitet
1 720–1 800
kg/m³

Densitet
1 330–1 380
kg/m³

Densitet
535 kg/m³

b

Godstjocklek
>4 mm



Min. 100

Eldrift
Eldrift – tillbehör

Fuktinnehåll:
18–20 %
Efterdra
skruvar

Sidotätning
På grund av naturlig värmeböjning
kan det i vissa fall vara nödvändigt
att etablera större utrymme för
portens rörelser vid den övre delen
av karmen.
Tabellen till höger visar vilka typer
av sidotätningar som används
i samband med val mellan ljusa och
mörka färger.
Upphängning
Skenlängd
under tak:

Min. antal
upphängningar:

0–3 500 mm

1 per skena

3 501–6 500 mm

2 per skena

6 501–9 500 mm

3 per skena

Sandwichpanel

Min. 130

Golvet vid portöppningen kan utformas som här
på bilden med ett fall på 5–10° utåt för att leda
bort regnvatten.

Beskrivningar

Trä (full skruvlängd)

5-10

U-klass, normal
Tjocklek:
45 mm

?

Kontakta Lindab för mer information

SKRQPC
9926

Fjäderenhet
**(Förklaring)

Fastsättning och
tillbehör

Golvutformning vid port

** En skruv per håluppsättning ska monteras längs hela den lodräta karmen

Obs! Om sockelns ovankant ligger högre än
det färdiga golvet ska ett urtag göras i sockeln
a. Dybde = afstanden ind
för portkarmen.

Dörrar/fasader m.m.

Portblad

Sockelurtag för karm

-

Ø 10 mm

** Om underlaget vid fjäderenheten består av annat material än stål ska sexkantsskruvar
användas. Användning av pluggar följer samma principer som reglerna för övriga
skruvtyper. Detta gäller samtliga delar i fjäderenheten som monteras på väggen/
i byggnaden.

Utjämningsklossar av typen
PLKLUKARM 100 används då
en skev vägg behöver jämnas till.
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Låstyper
Inbyggd persondörr
Standard inkl. cylinder
Låstyp KFV, inkl. 6-stifts låscylinder
JASA Profile.

Lindab Doorline

Standard inkl. cylinder
(KFV)

					
					
					
JASA inkl. cylinder
(13007)

Skensystem

Tillbehör – Låstyper

Standard exkl. cylinder
Låstyp KFV, exkl. cylinder.

ABLOY exkl. cylinder
Låstyp ABLOY 4190, exkl. cylinder.
Fallås (smäcklås) som låses
automatiskt vid stängning.

Låstyper för fasaddörr
Standard exkl. cylinder
Låstyp KFV, exkl. cylinder.
JASA
Låskista typ 13007
RUKO 7887
Låskista typ 7787
RUKO 560
Låskista 560
RUKO 1520
”Paniklås” typ 1520
RUKO 1560
Låskista typ 1560 med el. låsbleck
Magnetlås inkl. cylinder
Standardmagnetlås typ EL582
Magnetlås inkl. cylinder
Magnetlås typ EL580 med
nödutgångsfunktion (”paniklås”)

21

Fastsättning och
tillbehör

ABLOY inkl. cylinder
Låstyp ABLOY 4190, inkl.
ABLOY‑cylinder 5781.
Fallås (smäcklås) som låses
automatiskt vid stängning.

Eldrift

Magnetlås inkl. cylinder
Magnetlås typ EL580 med
nödutgångsfunktion (”paniklås”),
inkl. 6-stifts JASA-cylinder 13047.

					
				
ABLOY inkl. cylinder			 RUKO 560
(4190)					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
RUKO 7887 inkl. cylinder		
					
					
EL580 inkl. cylinder
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
EL580 inkl. cylinder			
					
					
El. låsbleck
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

Eldrift – tillbehör

Magnetlås inkl. cylinder
Standardmagnetlås typ EL582,
inkl. 6-stifts JASA-cylinder 13047.

Beskrivningar

JASA inkl. cylinder
Låskista, JASA 13007 exkl. cylinder
(ej i Tyskland).

Dörrar/fasader m.m.

Portblad

JASA inkl. cylinder
Låskista, JASA 13007, inkl. 6-stifts
JASA-cylinder 13047 (ej i Tyskland).

Lindab Doorline

Tillbehör – Säkerhetsutrustning
Lindabs industriportar kan förses
med olika typer av säkerhetsutrustning. Vissa måste finnas där på grund
av lagkrav, andra lösningar kan väljas
för maximal säkerhet.

Fjäderbrottsskydd
Anordning som ser till att porten inte
faller ned om en fjäder går sönder.
Lagkrav för portar utan eldrift.

Beskrivningar

Eldrift – tillbehör

Eldrift

Fastsättning och
tillbehör

Dörrar/fasader m.m.

Portblad

Skensystem

Säkerhetsutrustning

Vajerbrottsskydd
Anordning som ser till att porten inte
faller ned om en vajer går sönder.
Inget lagkrav, men rekommenderas
för platser där personer och fordon
färdas, t.ex. byggvaruhus.

Slakvajerskydd
Detta skydd monteras på bottenbeslaget och övervakar vajerspänningen. Om vajern blir slak stängs
eldriften av för att förhindra att vajern
rullas upp.

22

Galler kan monteras för ventilation
av byggnaden, och här finns flera
varianter.

Lindab Doorline

RI1 – Vitt

RI1 – Svart

Portblad

D11C
Galler typ D11C alu (för LDI/LDC).
Mått B x H: 400 x 297 mm
(Kan endast placeras
i bottensektionen)

RI2
Galler typ RI2 med skjutreglage.
(För LDI/LDC) Vitt
Mått B x H: 337 x 132 mm.
(Kan endast placeras
i bottensektionen)

Dörrar/fasader m.m.

RI1
Galler typ RI1 utan skjutreglage.
(För LDI/LDC) Vitt eller svart
Mått B x H: 337 x 132 mm.
(Kan endast placeras
i bottensektionen)
RI2

Fastsättning och
tillbehör

STP-1
Perforerad stålplåt med runda
hål Ø 9,5 mm.
Luftgenomströmning 50,8 %
Endast LDP
(Kan placeras i alla sektioner)

Eldrift – tillbehör

Eldrift

STP-2
Perforerad stålplåt med runda
hål Ø 5,3 mm.
Luftgenomströmning 40,0 %
Endast LDP
(Kan placeras i alla sektioner)
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Beskrivningar

Galler

Skensystem

Tillbehör – galler m.m.

Lindab Doorline
Skensystem
Portblad
Dörrar/fasader m.m.
Fastsättning och
tillbehör
Eldrift

stad enligt
Te

Lindab Doorline eldrift
Det går att förse alla
Lindab Doorline industriportar med eldrift.

SS-EN 13241-1
standarden

Motor med kedja (BK)

Motor med frikoppling (BF)

Eldrift ger inte bara
högre komfort utan även
lägre driftskostnader.

Eldriften (EHLDC) består av en motor
(BK eller BF) och ett styrsystem
(EHC) med manöverpanel.
Styrningen levereras med en
strömkabel med CEE-kontakt.

EHC

EHS 30

Styrsystem/manöverpanel

Eldriften kan expanderas efter behov
med tillbehör som t.ex. knappdosa
utomhus, fjärrstyrning (som gör det
möjligt att styra porten på avstånd)
och mycket annat. Information om
tillbehör finns på sidan 27–28 och 30.

Utrymmeskrav

Grundläggande eldrift som kan
användas för projekt med små
behov av extrafunktioner.

A. För att få plats med motorn måste
det finnas minst 350 mm fritt utrymme
på den sida där man vill ha motorn.
B. Behovet av fritt utrymme på sidan
kan minskas till 200 mm genom att
placera motorn i den böjda skendelen och använda en dragkedja.
Kontakta Lindab avseende begränsningar för portvikt och val av motortyp.

A. Utrymmeskrav vid motor
A. Min. 350 mm fritt utrymme på sidan
för motor med standardplacering.

Motor – mått
106

BK

B. Min. 200 mm fritt utrymme på sidan
för motor placerad i skenböjen.

A

47,5
60
120

100

A 70 - 440

BF
42. 5
18

96

131. 5

B

60

Beskrivningar

325

52. 5

148
105

116

Eldrift – tillbehör

60
47,5

53

218

B. Utrymmeskrav vid motor

175

1 m kabel till
styrsystem/
manöverpanel
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96

58

Farligt område

I texten till höger och i tabellen
på sidan 24 kan du se en översikt
över de olika manövreringstyper
du kan välja mellan, och du kan se
sambanden mellan säkerhetsnivå
och manövreringstyp.

Utbildningsnivå
1m

Portbredd + 2 m

Portar till tvätthallar är till exempel
tillgängliga för allmänheten. Det
är däremot vanligen inte fallet
för maskinhallar på lantbruk och
i industrilokaler och liknande. Prata
med din återförsäljare om du är
osäker på vilka krav som gäller för
din port.

Säkerhetsnivå
I offentliga miljöer där i princip
vem som helst kan trycka på

Portens automatiseringsgrad ska
anpassas efter utbildningsnivån hos
de personer som ska manövrera
porten.
När det gäller portar i byggnader/
områden som allmänheten har ingen
eller liten tillgång till kan man t.ex.
förutsätta att de personer som ska
manövrera porten också har fått
utbildning för detta. Det motsatta
gäller för portar i byggnader/
områden där det finns risk att vem
som helst går och bustrycker på
manöverknapparna för porten (t.ex.
vid tvätthallar); dessa kräver alltså
striktare säkerhetsanordningar.

Lindab Doorline
Nedan beskrivs olika styrningslösningar och användningsmöjligheter.
Se dessutom översikterna på sidan 24
som ger en lättöverskådlig bild av
de olika krav och valmöjligheter som
finns baserat på användningsplats.

Portblad

Typ av manövrering

Välja styrning

EHLDC utan fotoceller
Porten får köras automatiskt vid
knapptryckning.
Det är inte nödvändigt att kunna se
porten från manöverplatsen.
Användning: Platser där endast
utbildade personer har möjlighet
att manövrera porten eller vistas
i det farliga området. Det finns inget
lagkrav på fotoceller.

EHLDC med fotoceller
Porten får köras automatiskt – både
via en knappdosa, handkontroll och
andra tillbehör – och porten får även
manövreras och köras från en plats
där användaren inte ser den.
Användning: Överallt. Man
behöver inte utvärdera placering
och utbildning för personer som ska
manövrera porten eller vistas i det
farliga området.

Dörrar/fasader m.m.

Du måste undersöka hur situationen
ser ut där porten finns. Används den
av allmänheten? Finns det risk för att
outbildade personer rör sig i portens
rörelseområde (farligt område)? Och
vilka kan manövrera porten (är de
utbildade eller ej)?

I tabellen på nästa sida kan du se
vilka krav som gäller beroende på
användningsplats, byggnadstyp och
typ av manövrering.

Fastsättning och
tillbehör

Det är viktigt att portens eldrift
verkligen uppfyller dina önskemål
och behov och även de gällande
säkerhetskraven.

manöverpanelens knappar måste
säkerhetsnivån vara hög. Detta gäller
även i miljöer där vem som helst kan
vistas i det farliga området.
På platser som inte är tillgängliga
för allmänheten förväntas de
som hanterar porten också ha
lämplig utbildning, och då blir
säkerhetskraven något lägre.

Eldrift

Innan du väljer eldrift

Skensystem

Val av Lindab Doorline eldrift
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Beskrivningar

Eldrift – tillbehör

Motor – placeringsmöjligheter

Lindab Doorline
Skensystem
Portblad
Dörrar/fasader m.m.
Fastsättning och
tillbehör

Val av Lindab Doorline eldrift
Val av styrning enligt SS-EN 13241-1/SS-EN 12453
Användningsplats:



Allmänheten har ingen eller begränsad Tillgång för allmänheten (ingen
tillgång (användare behöver instrueras) instruktion)

Exempel på byggnadstyper:



- Maskinhallar på jordbruk
- Industribyggnader
- Privat egendom
- Och liknande

- Tvätthallar
- Bilverkstäder
- Stormarknader
- Och liknande

Användare:



Innehavare och anställda har möjlighet att
manövrera porten. (Innehavaren ansvarar
för att portens användare har fått instruktion
om manövreringen och om farliga områden.
Ej utbildade personer får inte vistas i farliga
områden.)

Alla har möjlighet att manövrera porten
och ingen instruktion krävs

Typ av manövrering:

Krav:

Krav:

EHLDC utan fotoceller*

Instruktion krävs

Ej möjligt

Fri tillgång

Fri tillgång

15-25 kg

Fotoceller

15-25 kg

EHLDC med fotoceller

÷

15-25 kg

Fotoceller

15-25 kg

Eldrift

*) Om porten saknar fotoceller får fjärrstyrning endast användas (enligt lag) om allmänheten inte har tillgång till den.

Porten måste gå att se från manöverplatsen. Den person som manövrerar porten ansvarar också för säkerheten.
Porten manövreras med en knappdosa. Porten rör sig endast medan tryckknappen hålls in.
15-25 kg

Eldrift – tillbehör

Porten manövreras med en nyckelbrytare. Nyckeln måste vridas om för att porten ska kunna köras.
Porten kan manövreras med en knappdosa. Körs automatiskt när knappen tryckts in.
Porten kan manövreras från en fjärrkontroll eller annat tillbehör.
Körs automatiskt efter signal från fjärrkontroll eller annat tillbehör.
15-25 kg

Visar portens rörelse vid manövrering – upp och ned.
15-25 kg

Porten ändrar riktning om den stöter på ett föremål. Maximalt tryck mot föremålet är 400 N (40 kg) innan porten börjar backa.

15-25 kg

Beskrivningar

15-25
15-25
kg kg
15-25 kg
15-25 kg

Porten stannar och körs uppåt så snart ljusstrålen mellan fotocellerna bryts.
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Lindab Doorline

Lindab Doorline eldrift – EHLDC

Utvalda funktioner:

Utvalda fakta:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Autostängning fotocell; 1–999 sek. (säkerhetstid 1–999 sek.)
Autostängning tid; 1–999 sek.
Halvöppen position
2 programmerbara ingångar
1 programmerbar potentialfri utgång
Körning i autoläge, dödmansgrepp eller kombinerad funktion
Veckotimer inbyggd i styrning
Statusindikering i display
Antal öppningar kan avläsas
Justerbar kraftövervakning för ökad säkerhet
Fellogg med datum och klockslag

BK – Motor (med kedja)
Standardmotor med kedja för
nödöppning vid strömavbrott.
Fjäderbrottsskydd krävs endast
i särskilda situationer beroende på
portvikt och trumtyp (vid port med
eldrift säkras detta av LP).
BF – Motor (med frikoppling)
Motor med frikoppling för
nödöppning vid strömavbrott.

Eldrift

FO – Motor (med frekvensomriktare)
Motor med frekvensomriktare som
erbjuder följande möjligheter:
• Hastighetsreglering och mjukstart/
-stopp (FO1). Öppningshastighet
på upp till 500 mm/sek. beroende
på trumma (för stängningshastighet,
se tabell).
• Mjukstart/-stopp (FO2) rekommenderas för stora portar eftersom detta
ökar portens livslängd.

Frekvensomriktare för FO
Motorstyrning med frekvensomriktare.
Typ: FO1, hastighetsoptimering
(hög öppningshastighet på upp till 500 mm/s,
normal stängningshastighet).
Krav: Ska anslutas till 1 × 230 V.
Mjukstart/-stopp.
Typ: FO2, mjukstart/-stopp (normal öppningsoch stängningshastighet).
Krav: Ansluts till 1 × 230 V.
Rekommenderas för stora portar.
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Eldrift – tillbehör

• Elektroniskt ändstopp
• Styrkabel med kontakt
• Byte mellan 3 × 400 V/3 × 230 V
sker genom flyttning av kontakten.

Fjäderbrottsskydd måste alltid finnas.
Används där porten måste kunna
användas som utrymningsväg.

Beskrivningar

Motorsystem för EHLDC

•
•
•
•
•
•
•

Mått styrning (B x H x D) 200 x 200 x 130 mm
Elektrisk anslutning: 3 x 230 V/(3 x 400 + N) + PE.
F = 50 Hz
Max. för-säkring: 3 x 10 A
Kapslingsklass styrning: IP65
Omgivningstemperatur styrning: -20 °C till +60 °C
Motorer med elektroniskt ändstopp
Driftklass motorer: S3–40 %
Kapslingsklass motor: IP54 (en motor är IP65)
Omgivningstemperatur motor: -20 °C till +40 °C

Fastsättning och
tillbehör

Lindabs avancerade styrning med textdisplay och nödstopp. Styrningen kan eventuellt levereras med frekvensomriktare
med mjukstart och -stopp samt hastighetsoptimering. Den är dessutom placerad i ett separat skåp som är särskilt
utvecklat för den krävande miljön i en tvätthall. Styrningens programvara kan uppdateras när nya funktioner tillkommer
(framtidssäkring).

Dörrar/fasader m.m.

Portblad

Skensystem

Lindab EHLDC-styrning:

Lindab Doorline

Lindab Doorline eldrift – styrsystem

Fastsättning och
tillbehör

Dörrar/fasader m.m.

Portblad

Skensystem

Motorspecifikation

Typ

L/LT
S/ST

Vägl.
Vägl.
Vägl.
öppningshast. öppningshast. öppningshast.
m/s
m/s
m/s

Axel
mm.

Moment
Nm

Effekt
kW

Ström

Kaps.kl.

S3

Varv

BK1C

3 x 230/3 x 400

25,4

100

1,30

4,6/2,6 A

IP 54

40 % ED

25 varv

0,14–0,27

0,18–0,29

0,18–0,25

BK2C

3 x 230/3 x 400

25,4

70

0,98

3,6/2,1 A

IP 54

40 % ED

16 varv

0,09–0,17

0,12–0,18

0,12–0,16

BK4C

3 x 230/3 x 400

25,4

150

0,84

3,5/2,0 A

IP 54

40 % ED

15 varv

0,08–0,16

0,11–0,17

0,11–0,15

BF7C

3 x 230/3 x 400

25,4

100

1,30

3,5/2,0 A

IP 54

40 % ED

25 varv

0,14–0,27

0,18–0,29

0,18–0,25

BF1C

3 x 230/3 x 400

25,4

80

0,88

2,9/1,7 A

IP 54/IP 65 40 % ED

29 varv

0,16–0,32

0,21–0,33

0,21–0,29

BF4C

3 x 230/3 x 400

25,4

90

0,88

2,9/1,7 A

IP 54

40 % ED

20 varv

0,11–0,22

0,14–0,23

0,14–0,20

BF5C
BF8C
BK5C

3 x 230/3 x 400
3 x 230/3 x 400
3 x 230/3 x 400
3 x 230/3 x 400

25,4
31,75
25,4
25,4

150
150
110
110

0,84
0,84
0,86
0,86

3,5/2,0 A
3,5/2,0 A
3,0 A
3,0 A

IP 54
IP 54
IP 54
IP 54

40 % ED
40 % ED
40 % ED
40 % ED

15 varv
15 varv
30 varv
30 varv

0,08–0,16
0,08–0,16
0,17–0,33
0,17–0,33

0,11–0,17
0,11–0,17
0,22–0,34
0,22–0,34

0,11–0,15
0,11–0,15
0,22–0,30
0,22–0,30

BK6C

3x230/3x400

31,75

150

0,84

3,5/2,0 A

IP54

40 % ED

15 omdr.

0,08 - 0,16

0,11 - 0,17

0,11 - 0,15

BF5C 5/4

FO1 körs med 85 Hz UPP

·

FO1 NED är frekvensen från användningsdiagram

·

FO2 UPP och NED är frekvensen från användningsdiagram

Motorspecifikation
Porttyp
L/LT
S/ST

Motortyp

Öppningens
Höjd ovanför*
höjd
3 680 mm

5 570 mm

7 850 mm
H/HT

1 745 mm
(1 200 mm)
2 265 mm
(1 685 mm)

Eldrift

3 295 mm
(2 665 mm)
(3 635 mm)
V

Eldrift – tillbehör

V

Spänning
Volt

3 295 mm
(2 335 mm)

2 670 mm

3 170 mm

4 040 mm

4 900 mm

Beskrivningar

H/HT

Genomsnitts- Genomsnittshastighet
hastighet

7 000 mm

Portvikt, kg
165
330
650
165
330
650
165
330
650
165
330
650
165
330
650
165
330
650
165
330
650
165
330
650
165
330
650
165
330
650
165
330
650
165
330
650
165
330
650

BK1C

BK2C

BK4C

BF7C

BF1C

BF4C

BF5C

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

BF8C/FO1 BF8C/FO2
BK5C/FO1 BK5C/FO1
85
50
50
50
50
81
50
50
50
50
54
50
50
50
44
55
50
50
50
45
52
50
50
50
42
48
48
48
48
39
46
46
46
46
38
43
43
43
43
35
58
50
50
50
48
54
50
50
50
44
49
49
49
49
40
44
44
44
44
36
34
38
34
38
31

*) Max. höjd ovanför kan inte alltid uppfyllas pga. trumstorleken. Mått inom parentes anger den höjd ovanför som alltid kan uppfyllas.
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Lindab Doorline

Nödstopp, separat

Krav: Fotoceller, typ FS1. Ansluts till 12–24 V från
separat strömförsörjning (UD1 eller lampstyrning
LS kan användas).

Extra nödstopp.
Typ: BT2
70 × 70 × 50 mm.
Nödstopp bör finnas vid alla manöverplatser.

Matningsdosa 24 V
Matningsdosa för olika tillbehör.
Typ: UD1
125 × 175 × 160 mm.
Dosa med 24 V-uttag. 11-poligt uttag för
anslutning av körbanedetektor KD1.
Krav: Ansluts till 1 × 230 V.

Knappdosa, impuls
Manöverdosa med impuls.
Typ: BT3
70 × 70 × 50 mm.
Kan monteras som extern styrning.
Standardfunktion är VINKLA, men kan användas
för UPP, STOPP eller NED.

Lampstyrning
Styrdosa för anslutning av varningslampor. Inkl.
12 V/20 VA-uttag.

Typ: BN1
70 × 130 × 70 mm.
Knappdosa med nyckel för UPP-NED och separat
stoppknapp.
Cylindern kan bytas mot en RUKO-cylinder som
kan kodas Levereras med 2 nycklar.

Typ: LS1
180 × 180 × 125 mm.
Styrningen har 2 NO/NC-utgångsreläer. Dessa är
anslutna till intern 12 V/20 VA-matning men kan
användas som potentialfria kontakter.
Standardfunktion LS1 (grön utgång) aktiveras vid
öppen port och röd utgång aktiveras vid stängd port.
DIP-omkopplare används för att ändra inställning.
Se även ”Lampfunktioner” och ”Avancerade
lampfunktioner”.
Krav: 1 × 230 V. Motorn BF6 kan inte användas.

Nyckelbrytare

Lampfunktioner

Nyckelbrytare med PÅ/AV vid nyckeln.

Lampfunktioner som kan ställas in med
DIP‑omkopplare:

Nyckelbrytare
Nyckelbrytare, med UPP-NED vid nyckeln.

Typ: BN2
70 × 190 × 70 mm.
Knappdosa som låses upp med nyckel.
Cylindern kan bytas mot en RUKO-cylinder som
kan kodas.
Levereras med 2 nycklar.
Nyckeln måste sitta i för att knapparna ska fungera.

Typ: LS2, grön utgång aktiveras vid öppen port,
röd utgång aktiveras vid stängd port.
Typ: LS3, grön lampa lyser vid öppen port, röd
lampa vid stängd eller låst port. (Röd lampa är
släckt när porten är låst.)
Krav: Lampstyrning, typ LS1.

Nyckelmanövrering

Avancerade lampfunktioner

Nyckelmanövrering med impulsstyrning i nyckeln.

Ytterligare lampfunktioner kan ställas in med
DIP‑omkopplare:

Typ: BN3
70 × 90 mm
Knappdosa med 1-knappsmanövrering med nyckel.
VINKLA är standard, men kan också användas för
UPP eller NED. Cylindern kan bytas mot en RUKOcylinder som kan kodas. Levereras med 2 nycklar.

Typ: LF1, röd lampa blinkar.
Typ: LF2, röd lampa lyser vid stängningssignal,
porten börjar stängas efter 5 sek. Kan användas
tillsammans med LS2/LS3.
Typ: LF3, röd lampa blinkar vid stängningssignal,
porten börjar stängas efter 5 sek. Kan användas
tillsammans med LS2/LS3.
Krav: Lampstyrning, typ LS1.

Nyckelbrytare
Nyckelbrytare för PÅ/AV.

Varningslampa

Typ: BN4
75 × 75 x 70 mm.
Separat nyckelbrytare för stoppkrets eller för
avbrott av manövreringsknapp.
Levereras utan cylinder.

Röd/grön LED-lampa 12 V/300 mA
Typ: LA1
130 × 130 × 70 mm.
Används tillsammans med lampstyrning LS.
Med vridbart väggbeslag.
Krav: Lampstyrning, typ LS1.

Koddosa

Skensystem

Typ: RA1
134 × 82 × 75 mm.
Riktningsbegränsad radar som kan skilja på gångoch biltrafik, korsande trafik, trafik som närmar
eller avlägsnar sig. UPP är standard, men kan
också användas för VINKLA eller NED.

Portblad

Typ: BT1
70 × 135 × 50 mm.
Kan monteras som extra styrning inomhus eller
utomhus.

Dörrar/fasader m.m.

Radarmanövrering av port.

Fastsättning och
tillbehör

Radar

Extra manöverknapp UPP-STOPP-NED.

Eldrift

Knappdosa, 3 knappar

Eldrift – tillbehör

Lindab Doorline eldrift – tillbehör

Fotocell

Typ: BK1
70 × 70 × 15 mm.
UPP är standard, men kan också användas för
VINKLA eller NED. Programmeras med 4-siffrig kod.

Typ: FS1
Fotocellskydd ska användas enligt översikten på
sidan 26.
EHLDC-styrning kan inte användas för automatisk
stängning utan fotoceller.

Krav: Ska anslutas till 24 V eller 1 × 230 V.
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Beskrivningar

Fotocellskyddad portöppning.

Lindab Doorline
Skensystem

Lindab Doorline eldrift – tillbehör
Boskapsskydd

Körbanedetektor
Induktiv avkänning av fordon.

Spiralkabeln flyttas upp så att boskap och
liknande inte kan tugga på den.

Typ: KD1
125 × 175 × 160 mm
UPP är standard, men kan också användas
för VINKLA eller NED.

Fotocellsskydd
Kan monteras som bottenskydd för EHLDC utan
extra strömförsörjning.

Krav: Fotoceller, typ FS1. Kräver UD1-dosa.

Typ: ????
Monteras i karm och skyddar portöppningar
på upp till 2,5 meters höjd.
Kan även användas som fotocell, men då krävs
extra strömförsörjning (UD1 eller lampstyrning LS
kan användas).

Portblad

Dragkontakt
Dragkontakt för linstyrning.

Värmedyna för motor

Typ: TK1
Manövrering för montering i taket som aktiveras
genom att användaren drar i en lina. VINKLA är
standard, men kan också användas för UPP.

Monteras direkt på växellådan.
Typ: ????
Självhäftande värmeelement inkl. termostat för
montering på växellåda för säker drift i kall miljö.

OBS! Fotocell typ FS1 rekommenderas.

Dörrar/fasader m.m.

Krav: Ansluts till 230 V eller 400 V.

Fäste för dragkontakt

Mottagarenhet

Monteringsfäste för dragkontakt.

433 MHz-mottagare för EHLDB.
Typ: TG1
2 000 × 500 mm. Används för att montera
dragkontakten på väggen.

Typ: RM1
Modulen kan användas tillsammans med
fjärrkontroller av typ HS2 och HS0.
Mottagaren har en 6-siffrig temporär kod
för optimal säkerhet.
Observera att räckvidden kan begränsas vid
stålkonstruktioner och om signalen exponeras
för elektriska störningar.

Fastsättning och
tillbehör

Krav: Dragkontakt, typ TK1.

Mottagarenhet
Utgångsmodul

433 MHz-mottagare för väggmontering.

Kretskort med 3 utgångar för montering
i fjärrstyrningssystem.

Typ: RM4
80 × 130 mm
Mottagaren fungerar i princip som RM1 men har
också 4 reläutgångar så att den kan styra andra
typer av portar av andra fabrikat.

Typ: UDM1
Instickskretskort med 3 potentialfria NO/NCutgångar.

Krav: Ansluts till 1 x 230 eller 10–30 V AC/DC.

Eldrift

Utgång 1 är slav för bottenändstopp.
Utgång 2 avger signal vid toppläge/halvöppen.
Program 1: Utgång 3 aktiveras när fotocellen aktiveras
Program 2: Utgång 3 aktiveras när stoppkretsen
aktiveras
Program 3: Utgång 3 aktiveras vid felläge eller när
stoppkretsen aktiveras.

Fjärrkontroll, 2 kanaler
433 MHz fjärrkontroll, 2-kanaler.
Typ: HS2
56 × 92 × 23 mm.
Fjärrkontrollen kan användas tillsammans med
RM1 och RM4. Styr VINKLA.

Krav: Kan inte användas tillsammans med RM1mottagare. Max. belastning för utgångar är 300 mA.

Krav: Mottagare RM1 eller RM4.

Kedjedrag

Fjärrkontroll, 10 kanaler

Kedjedragsenhet som kan användas när utrymmet
vid sidorna inte räcker för en motor.

Beskrivningar

Eldrift – tillbehör

B

433 MHz fjärrkontroll, 10 kanaler.

Typ: KT1
Kräver min. 200 mm fritt utrymme på sidan.
Kan användas för alla motortyper med 1”-axel.

Typ: HS10
56 × 92 × 23 mm
Fjärrkontrollen kan användas tillsammans med
RM1 och RM4. UPP – STOPP – NED

Max. portvikt: 250 kg.

Krav: Mottagare RM1 eller RM4.

Fjärrkontroll för truck,
999 kanaler

Vajerslackskydd

433 MHz fjärrkontroll för truck, 999 kanaler.

Kontaktdon för detektering av slacka vajrar.

Typ: TS99
För fast montering i truckar och liknande. Fritt val
av kanal för de olika portarna så att kanalnummer
och portnummer matchar. UPP – STOPP – NED
och VINKLA.

Typ: ??????
38 × 112 × 15 mm
Vajerslackskyddet monteras på bottenbeslaget.

Krav: Mottagare RM1 eller RM4.
Ska anslutas till 12–24 VDC.
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Marantec mottagarenhet

Marantec mottagarenhet

Marantec 868 MHz Bi-Linked

Marantec 868 MHz Bi-Linked

Typ: DIG992

Typ: DIG992IP65

Mottagare med 2 kanaler som kan användas
med Marantec Bi-Linked-fjärrkontroller.
Monteras bakom EHLDC-styrningens lucka.
Kapslingsklass IP20.

Mottagare med 2 kanaler som kan användas
med Marantec Bi-Linked-fjärrkontroller.
Lämplig för platser med dåliga
mottagningsförhållanden och för EHS30-styrning
eftersom kapslingsklass IP65 gör att den kan
väggmonteras.

Krav: 12–24 V AC/DC.

Lindab Doorline

Marantec Bi-Linked (mycket säkert fjärrstyrningssystem med snygg design)

Skensystem

Lindab Doorline eldrift – tillbehör

Typ: DIG506

39 x 60 x 12 mm
Fjärrkontrollen kan användas tillsammans med
mottagare av typen DIG992 och DIG992IP65.

39 x 112 x 17 mm
Fjärrkontrollen kan användas tillsammans med
mottagare av typen DIG992 och DIG992IP65.

Fjärrkontroll, 4 kanaler

Koddosa, 3 kanaler

Marantec 868 MHz Bi-Linked

Marantec 868 MHz Bi-Linked

Typ: DIG564

Typ: DIG526

39 x 60 x 12 mm
Fjärrkontrollen kan användas tillsammans med
mottagare av typen DIG992 och DIG992IP65.

80 x 118 x 35 mm
IP54
Koddosan kan användas tillsammans med
mottagare av typen DIG992 och DIG992IP65.

Koddosa, 3 kanaler

Knappdosa inomhus

Marantec 868 MHz Bi-Linked

Marantec 868 MHz Bi-Linked

Typ: DIG525

Typ: DIG644

80 x 102 x 35 mm
Koddosan kan användas tillsammans med
mottagare av typen DIG992 och DIG992IP65.

82 x 83 x 26 mm
Knappdosan för inomhusbruk kan användas
tillsammans med mottagare av typen DIG992 och
DIG992IP65.

Dörrar/fasader m.m.

Typ: DIG572

Fastsättning och
tillbehör

Marantec 868 MHz Bi-Linked

Eldrift

Fjärrkontroll, 10 kanaler

Marantec 868 MHz Bi-Linked

Fingeravtrycksläsare:
Marantec 868 MHz Bi-Linked
Typ: DIG528
80 x 118 x 35 mm
IP54
Fingeravtrycksläsaren kan användas tillsammans
med mottagare av typen DIG992 och DIG992IP65.
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Beskrivningar

Eldrift – tillbehör

Fjärrkontroll, 2 kanaler

Portblad

Krav: 12–24 V AC/DC.

Lindab Doorline
Skensystem

Lindab Doorline eldrift – tillbehör
Marantec Multi-bit (fjärrstyrningssystem som är enkelt om många fjärrkontroller måste kodas)
Marantec mottagarenhet

Koddosa, 3 kanaler

868 MHz Multi-bit

868 MHz Multi-bit

Typ: MUR1
Mottagare med 1 kanal som kan användas
med Marantec Multi-bit-fjärrkontroller.
Monteras bakom EHLDC-styrningens lucka.
Kapslingsklass IP20.

Typ: MBK2
70 × 110 × 48 mm
Koddosan kan användas tillsammans med
mottagare av typen MUR1 och MUR2.

Eldrift

Fastsättning och
tillbehör

Dörrar/fasader m.m.

Portblad

Krav: 12–24 V AC/DC.

Marantec mottagarenhet
868 MHz Multi-bit
Typ: MUR2
Mottagare med 1 kanal som kan användas
med Marantec Multi-bit-fjärrkontroller.
Lämplig för platser med dåliga
mottagningsförhållanden och för EHS30-styrning
eftersom kapslingsklass IP65 gör att den kan
väggmonteras.
Krav: 12–24 V AC/DC.

Fjärrkontroll, 2 kanaler
868 MHz Multi-bit
Typ: MHS2
39 × 85 × 14 mm
Fjärrkontrollen kan användas tillsammans
med mottagare av typen MUR1 och MUR2.

Fjärrkontroll, 4 kanaler
868 MHz Multi-bit
Typ: MHS4
39 × 85 × 14 mm
Fjärrkontrollen kan användas tillsammans
med mottagare av typen MUR1 och MUR2.

Fjärrkontroll, 3 kanaler
868 MHz Multi-bit

Beskrivningar

Eldrift – tillbehör

Typ: MHS3
38 × 72 × 12 mm
Fjärrkontrollen kan användas tillsammans
med mottagare av typen MUR1 och MUR2.

Fjärrkontroll, 10 kanaler
868 MHz Multi-bit
Typ: MHS10
38 × 112 × 15 mm
Fjärrkontrollen kan användas tillsammans
med mottagare av typen MUR1 och MUR2.

32

Lindab Doorline

Tillbehör:

Byggnader vars storlek eller
användningsområde kräver
brandventilation enligt BR kräver
dessutom tilluftsförsörjning för att
förhindra rökgasexplosioner. Tilluft
gör även släckningsarbetet säkrare.
Lindabs tilluftsreglering, typ BA2, ser
till att porten öppnas om byggnadens
brandventilationsanläggning (ABV)
avger en signal.

Standardeldrift med 7 m kabel
och 100 Nm-motor. Extra kabel kan
väljas till.
Standardeldrift med 7 m kabel och
140 Nm-motor. Extra kabel kan väljas
till. Motor för 5/4”-axel kan väljas till.
Brandkablar mellan styrning och motor.
Textdisplay i luckan.
Enkel montering och inkörning.

Knappdosorna BT1, BT2 och BT3
Brytarna BN1, BN2 och BN4
BN3-manövrering
Fotoceller
Marantec-fjärrstyrning (kräver fotoceller)
Lampstyrning
Radar
Körbanedetektor
Fotocellsskydd

Låsning av BA2styrda portar
Automatisk låsning typ LSA1 som
inte kan öppnas manuellt när motorn
är ansluten. Låset är monterat på
bottenbeslaget, med en hake i golvet.

400 x 600 x 200 mm
1 x 230 VAC
3 x 230 VAC
2 000 W/1 400 VA
10 A
IP66
IP54

Fastsättning och
tillbehör

Stålbox B x H x D:
Strömförsörjning:		
Uteffekt till motor:		
Storlek UPS:		
Max. för-säkring:		
Kapslingsklass styrning:
Kapslingsklass motor:

Lindab Doorline tilluftsreglering typ BA2
Principskiss/bild:
Eldrift

Eldrift med frekvensomriktare och
UPS*. Eldriften uppfyller gällande
krav på tilluftsreglering i Danmark,
inklusive DBI-riktlinje 027, SS-EN
12101-10, och den är också godkänd
för användning tillsammans med
Lindabs underkantsskydd.
Detta är en tilluftsreglering med krav
på 72 timmars reservström, och det
saknas därför externt manövertryck
för drift när strömförsörjning saknas.
Detta kommer i vissa fall att reducera
drifttiden vid reservströmförsörjning.

Mått och data:

ABVstyrning

BA-2

Motor

Eldrift – tillbehör

Om man utöver BA2 väljer
tillbehör som öppnar porten, t.ex.
radarstyrning, bör man också välja till
nödstopp som då är det enda sättet
att spärra porten för öppning.
Låglyftande portar kan förses med
ett anti-lyftbeslag som fungerar som
automatiskt lås.
*) Batteri för reservströmförsörjning
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Beskrivningar

BA2
Tilluftreglering
(Beskrivning)

Skensystem

Egenskaper

Dörrar/fasader m.m.

Tilluftreglering

Portblad

Tilluft
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Tvätthallar
Svårigheter i samband
med användning
i tvätthallar:
Industriportar som monteras
i tvätthallar utsätts för extrema
påverkningar i form av vatten, värme/
kyla och aggressiva kemikalier. Därför
har Lindab utvecklat ett särskilt
”tvätthallskoncept” som tar hänsyn
till dessa problem redan då porten
konfigureras.
- Tvättanläggningar av olika fabrikat,
modeller och styrningar används,
vilket innebär att portstyrningsinstallationen är unik för varje tvätthall.
- Installationen måste vara lagenlig,
och därför måste det finnas en
skiljevägg mellan tvättstyrning och
portstyrning.
- Kommunikationen mellan tvättanläggning och port måste vara potentialfri.
- Det kan vara besvärligt att utföra
service i en tvätthall eftersom det
kan vara svårt att avgöra om felet
finns i tvättanläggningen, porten eller
i kommunikationen dem emellan.
- Porten ska vara stängd medan
tvättanläggningen är igång, och
anläggningen ska stoppas under
pågående tvätt (det är besvärligt
att återstarta tvättanläggningen).
- Under sommarhalvåret bör
porten/portarna stå öppna mellan
tvättarna så att tvätthallen vädras
ut. Under vinterhalvåret ska porten/
portarna vara stängda för att
undvika isbildning i tvätthallen/
tvättanläggningen.
- Kraven på kapslingsklass för
styrningar som är placerade i själva
tvätthallen är mycket hårda.

Lindabs koncept
Lindab har tagit fram ett förenklat
koncept som uppfyller ovanstående
krav för vissa tvättanläggningar.

Portblad
- Portbladet utformas som LDI,
LDC eller LDP, efter önskemål.
- Panelytan i aluminium eller stål
ska vara lackerad.
- Alla kassetter (uppe/nere,
sido- och dörrkassetter samt ev.
vindförstärkningar) lackeras.
- Alla gångjärn, löphjul (typ LP) och
skruvar ska vara rostfria för att passa
den aggressiva miljön.
- Lyftvajern bör vara galvaniserad
eftersom den rostfria brister innan
den galvaniserade rostar (längre
livslängd). Rostfri vajer kan väljas om
detta är önskvärt.

- Kommunikation till/från
tvättanläggningen etableras via en
kopplingsplint med insticksuttag
som är enkel att hantera, ger en bra
översikt och är tydligt definierad. Det
förutsätts att tvättanläggningen har
potentialfria reläutgångar. Signaler
från portstyrning till tvättanläggning
sker via potentialfria kontakter.
Signaler till tvättanläggningen:
- Port stängd
- Fotocell aktiverad

- Fönster ska vara av typ TT10 eller
TT20, alternativt LDP-sektioner, med
isolerad ruta av typ HD (HARD) eller
WA (WATER).

Signaler från tvättanläggningen är:
- Stäng port
- Öppna port

Sken-/fjädersystem

- Tvättanläggningen ska alltid styra
öppning och stängning av porten
under normal drift – inklusive ev.
radarfunktion eller körbanedetektor.

- Fjädrar dimensioneras för som
minst 70 000 öppningar.
- Fjädrarna är kapslade.
- Flänslager används (förstärkta lager).
- Karmar, löpskenor och skensatsens
övriga delar är galvaniserade.

Eldrift
- Lindabs portstyrning måste
sitta så att porten går att se från
manöverpanelen, vilket i praktiken
innebär att portstyrningen måste
sitta inne i tvätthallen. Detta kräver
hög täthetsnivå och att man tar
hänsyn till risken för problem
med kondensbildning i styrboxen.
Portstyrningen är monterad i ett
elskåp med värmeelement och
termostat som eliminerar risken för
kondensbildning.
- Motor i BF1-utförande med
kapslingsklass IP65.
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- Styrningen har en omkopplare för
byte mellan sommar- och vinterdrift.
- Servicen förenklas eftersom
man bara behöver leta efter
kommunikationsproblem mellan
tvättanläggning och port på en
plats (signaler kan kopplas bort
i kopplingsplinten för felsökning).
- Portstyrning inkl. gränssnitt
kan CE-märkas som en enhet, och
tvättanläggningen kan CE-märkas
som en enhet.

Särskilda
byggnadstyper
Med förbehåll för eventuella
skador/korrosion på portar
monterade i torkrum/
värmestugor och kyl-/frysrum.

De lodräta löpskenorna ska vara integrerade
i karmen och medge att portbladet buktar
inåt/utåt på grund av vindpåverkan och
temperaturskillnader.
Fjädersystemet ska utgöras av torsionsfjädrar och en fjäderaxel på minst 25 mm.
Fjäderaxelns lagerplattor ska ha solida
lager och fallsäkring ska finnas i form av
fjäderbrottsskydd eller motor.
Fjädersystemet ska kunna spännas och
balanseras så att porten fungerar smidigt
och stabilt.
Vajersystemet ska kunna förses med
vajerbrottsskydd.

Portblad
Portbladet ska bestå av vågräta sektioner
i en längd som motsvarar portbladets bredd.
De enskilda sektionerna ska kunna sättas
ihop så att portbladet blir skräddarsytt för den
aktuella portöppningen.
Panelerna ska vara utformade så att det inte är
möjligt att klämma fingrarna mellan dem från
golvnivå upp till 2,5 meters höjd över golvet.
På samma sätt ska risken för att man
klämmer fingrarna mellan löphjul och
löpskenor elimineras.

Portblad bestående av ram- och
sandwichsektioner
Ram- och sandwichsektioner ska kunna
byggas samman enligt önskemål.

Fönster och fyllningar
Sandwichsektioner
Angivna portbladssektioner (nr: ____ )
ska ha fönster (av typen: ____ ) längs hela
portbladet (se fönsteröversikten på sidan 14).
Fönster monteras i utfrästa öppningar.
En kraftig och väderbeständig plastram
håller fönstret säkert på plats och tätar
mot vind och vatten.
Ramsektioner
Angivna portbladssektioner (nr: ____ ) ska ha
fönster/fyllning (av typen: ____ ) längs hela
portbladet (se fönsteröversikten på sidan 14).
Fönster/fyllning monteras i aluminiumramarna
med väderbeständiga tätningar som håller
fönstret/fyllningen säkert på plats och tätar
mot vind och vatten.

Tätning
Portbladet ska sluta helt tätt vid panelfogar
och längs portöppningens alla fyra sidor.

Portblad av sandwichsektioner
Portbladet konstrueras av 600 mm höga
paneler med 46 mm polystyrenkärna och
i utförande A eller B:

Tätningen ska utgöras av väder- och
oljebeständiga gummilister av en typ
som behåller sin smidighet inom hela
temperaturområdet från +80 °C till -55 °C.

A. Alu-stucco (stucco-mönstrad aluminiumplåt).
Panelerna ute/inne levereras: 1) obehandlade,
2) med valfri standardfärg eller
3) speciallackerade enligt önskemål.

Tätningslisterna på de enskilda
portbladssektionerna ska placeras i en
förfräst skåra. På karmen ska tätningslisten
vara en integrerad del av själva karmen.

B. Stål ute/inne, levereras med: 25 my
polyester i valfri standardfärg eller
speciallackerade i valfri färg.

Tätningslisterna får ingenstans vara enbart
fastlimmade.

De 46 mm tjocka sandwichpanelerna ska ha
ett U-värde på max. 0,6 W/m²K.
Det hopmonterade portbladet på 4 × 4 m, utan
fönster, ska ha ett U-värde på max. 1,2 W/m²K.
Sandwichpanelerna ska ha vågräta spår så
att portbladet inte kan uppfattas som en
obruten yta när det är stängt.

Persondörr
Persondörren ska integreras i portbladet.
Persondörrens höjd ska vara: 3½ sektioner
(endast för sandwichportar), 4 sektioner
(för både sandwich- och ramportar)
eller 3 sektioner (endast för ramportar) –
se översikten på sidan 16–17.
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Persondörren ska levereras med lås,
dörrstängare, dörrhandtag m.m. enligt
överenskommelse.

Lindab Doorline
Portblad

Fyllningarna ute/inne levereras med:
1) Alu-stucco (obehandlad, med valfri
standardfärg eller speciallackerad) eller med
2) Stål (25 my polyester i valfri standardfärg
eller speciallackerad).

Fasaddörrar
Fasaddörren, som ska vara den primära
entrén för gångtrafik, placeras vid sidan
av porten.
Utformning, material och färg ska
överensstämma med valen för portbladet.
Dörren ska levereras med samma typ
av fönster som portbladet, och installeras
på angiven plats.

Sidopartier
Sidopartier ska utformas på samma sätt
som portbladet vad gäller komponentdesign,
material och färg.
Fasaddörren ska integreras i sidopartiet
så att sidoparti och dörr ser ut som en
sammanhängande helhet.

Överstycken
Överstycken ska utformas på samma sätt
som portbladet vad gäller komponentdesign,
material och färg.

Dörrar/fasader m.m.

Alla ståldelar ska vara galvaniserade och ska,
liksom portens övriga komponenter, vara
stabila och solida för att erbjuda lång livslängd.

Ramsektionerna fylls med önskad fönstertyp/
fyllning (se avsnittet: Fönster och fyllningar).

De fönster som monteras i dörrsektionerna
ska tillsammans med resten av portbladet
ge intryck av att vara en sammanhängande
fönsterrad.

Fastsättning och
tillbehör

Monteringen på vägg och i tak ska kunna
göras så att skensystemet är och förblir
fullständigt stabilt.

Ramarna levereras med en av följande
ytversioner: 1) naturanodiserade eller
2) speciallackerade i valfri färg.

Persondörren ska ha fönster i angivna
sektioner (nr: ____ ).
Fönstren ska vara av typen: ____
(se fönsteröversikten på sidan 14).

Portmanövrering
Manuell manövrering
Porten ska som standard vara försedd med
draglina och vara välbalanserad och lättrörlig
så att den utan problem kan hanteras manuellt.
Det ska vara möjligt att montera en
kedjeanordning för manuell manövrering.

Eldrift

Skensystemet – karm, löpskenor och
fjädersystem – ska vara möjligt att installera
i byggnaden på ett sådant sätt att det kräver
minsta möjliga utrymme så att lokalen kan
utnyttjas optimalt.

Persondörren ska vara tillverkad av samma
material och ha samma konstruktion och
panelfärg som portbladet.

Elmanövrering
Porten ska förses med eldrift och valt
styrsystem.
Alla elektriska manöversystem måste
uppfylla arbetsmiljöverkets säkerhetskrav
inom området.

Leverans och service
Porten ska levereras enligt överenskommen
tidsplan som en färdig lösning.

Eldrift – tillbehör

Skensystem

Portblad av ramsektioner
Portbladet konstrueras av ____ mm höga
paneler (min. 300 mm, max. 800 mm), utfört
som en ramkonstruktion av extruderade och
anodiserade aluminiumprofiler.

Porten ska monteras, spännas och balanseras
av leverantörens montörer så att porten rör sig
lätt och obehindrat.
Leverantören ska kunna erbjuda ett
serviceavtal avseende löpande underhåll
(årlig service och smörjning) samt reparation
inom 24 timmar i händelse av t.ex. kollision.

Beskrivningar

Denna text eller utdrag ur texten kan
i anpassad form användas för/inspirera till
det beskrivande avsnittet i anbudsmaterialet
i samband med ett konkret projekt.

Skensystem

Lindab Doorline takskjutportar – beskrivning
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För oss på Lindab är goda tankar en filosofi som
leder oss i allting vi gör. Vi har gjort det till vår uppgift att skapa ett hälsosamt inneklimat – och att förenkla byggandet av hållbara hus. Vi gör det genom
att designa innovativa produkter och lösningar som
är enkla att använda, såväl som att erbjuda effektiv
tillgänglighet och logistik. Vi arbetar också för att
minska vår klimatpåverkan. Det gör vi genom att
utveckla metoder som gör att vi kan producera
lösningar med minsta möjliga energiförbrukning. Vi
använder stål i våra produkter. Stål är ett av få material som går att återvinna ett oändligt antal gånger
utan att förlora sina egenskaper. Det innebär mindre koldioxidutsläpp och mindre energiförbrukning.

Vi förenklar byggandet

Lindab A/S · Tel.: +45 73 99 73 73 · www.lindab.dk

