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Velsmurte ledd
i norsk industrihistorie
Windsor Door har røtter helt tilbake til 1961, da det Bergensbaserte firmaet Roar von der Fehr AS
gjorde sitt inntog på markedet for salg av industriporter i tre, stål og aluminium. Selskapet var fra
første dag stolt forhandler av importerte porter produsert av det amerikanske selskapet Windsor
Door Company i Little Rock, Arkansas, og fra utsalget i Bergen ble produktene solgt under det
originale produktnavnet Windsor Door.
Merkevaren ble raskt kjent for god kvalitet og brukervennlige løsninger, og i en nedlagt møbelfabrikk
på Tysnes ble det i 1963 besluttet å starte egenproduksjon av leddheiseporter og vippeporter i tre,
med selskapet Windsor AS som avsender.

En internasjonal suksess
Suksessen tiltrakk seg etter hvert internasjonal oppmerksomhet, og i begynnelsen av
1970-årene fant man Windsor-selskaper i både Norge, Sverige og Danmark. I 1971 fikk
britiske Henderson Group tilslag på virksomheten. Den sterke merkevaren gjorde at
man etter fusjonen besluttet å beholde Windsor-navnet, og Windsor Door AS har hatt
dørene åpne og merkevaren i markedstoppen siden.
Siden den gang har eierstrukturen i selskapet skiftet én gang, i 1989, da Henderson
Group ble kjøpt av et annet britisk selskap. Windsors tidligere eiere fikk da mulighet til
å kjøpe den norske delen av selskapet tilbake, og selskapet er nå et 100% norskeid
foretak.
Håndtaket i egne hender
Etter hvert som årene gikk, ble både miljø- og sikkerhetskravene til industriporter
strengere, spesielt utover 1980-tallet. For å imøtekomme stadig strengere krav til
isolasjonsverdi på portene besluttet Windsor Door AS derfor å starte egenproduksjon
av skumisolerte porter, med egen moderne produksjonslinje, kvalitetskontroll og
produktutvikling.
På grunn av økende aktivitet hadde produksjonslokalene allerede blitt utvidet i 1979,
og ble igjen utvidet i 1991. Selskapets hovedkontor var i mange år lokalisert på Paradis
i Bergen, men i år 2000 slo man sammen administrasjon og produksjon til fabrikken på
Tysnes.
Med stadig strengere krav til miljøhensyn ble ny produksjonslinje for skumming av
portseksjoner opprettet i 1992. Dette for å kunne bruke vannbasert skum istedenfor
bruk av KFK-basert skum som tidligere. Denne produksjonsformen ble værende frem
til 2005, da det kom nye regler til klemsikring mellom seksjoner, og vi på nytt måtte
installere ny produksjonslinje, basert på en mer moderne produksjon med CNC-styrte
maskiner. Effektiviteten ble svært forbedret som en følge av dette.
Nye dager, nye lokaler
I 2006, 45 år etter første salg, var våre gamle kontorlokaler godt brukte. Slitasje,
utvidelser, ny maskinpark og fremtidsrettede vedtak gjorde tiden moden for fornying,
og den gamle administrasjonsbygningen på fabrikken ble revet i 2007. Samme år stod
de splitter nye administrasjonslokalene klare, men allerede i 2012 kom den første
utvidelsen.
I dag er Windsor Door AS en av landets største og mest tradisjonsrike aktører i
portbransjen. Selskapet har gjennom årene utviklet seg fra å være en liten produsent
til å bli en totalleverandør innen porter og lastesystemer med agenturer på en rekke
kvalitetsprodukter. I årene fremover kommer vi til å spisse og spesialisere bedriften
ytterligere, og vi ser fremt til kommende tiår med leveranser av markedsledende
produkter til kvalitetsbevisste, norske bedrifter.
Våre over 80 ansatte; serviceteknikere, logistikkeksperter, administratorer,
salgskonsulenter og bevandrede fagfolk står klare til å hjelpe. Hvor som helst i landet.
Våre dører er alltid åpne.
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Industriporter siden 1961
Karakteristiske, pålitelige, varige

Våre porter er alltid åpne
Windsor åpner en verden av muligheter innen porter.
En Windsor-port skiller seg ut fra alle andre porter
gjennom design, funksjon, detaljer og allsidighet. Våre
porter er karakteristiske, pålitelige og varige, og er et
godt eksempel på styrken og nytenkingen som leveres
av Windsor, hvor portene har vært åpne for deg siden
1961.
Kvalitet i hver eneste detalj
Hos Windsor er vi mer opptatt av gode løsninger enn
bare gode produkter. Det er dine krav og ønsker som
står i fokus i design- og produksjonsprosessene.
Resultatet er porter kjennetegnet av kvalitet og
presisjon ned til minste detalj. Den typen porter er i
tråd med alle markedskrav, og finnes i en rekke
bygningstyper og sektorer. Det er faktisk store sjanser
for å finne en Windsor-port uansett hvor du går.
Moderne produksjon
Windsor tilbyr porter produsert i høyteknologiske
produksjonsfasiliteter og et komplett leveransesystem
av høy kvalitet. Vi har fokus på service, og kan tilby
svært konkurransedyktige priser. Vi vil at våre kunder
skal føle seg hjemme, og vi gir dem alltid en varm
velkomst. Våre porter er alltid åpne.
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Topp moderne produksjon
Trendsettende innovasjon

Alt under samme tak
Produktene produseres på samme fabrikk og
er produsert i henhold til strenge europeiske lover,
regler og standarder, og vi garanterer at ethvert krav
blir tilfredsstilt. Vi har også strategisk samarbeid med
flere topprodusenter, noe som gir oss anledning til å
tilby et komplett produktsortiment innen porter og
lastesystemer, alt samlet under ett tak. Vi kjøper deler
og komponenter fra verdensomspennende, foretrukne
leverandører, hvilket betyr at Windsor kan garantere et
kvalitetsnivå som er unikt for vår bransje.

Fra produksjon til leveranse
Portpanelene og skinnesystemene produseres til
hver ordre gjennom automatiserte fasiliteter i topp
moderne produksjonshaller.

Smartere og bedre
Windsor jobber hele tiden med å være en trendsetter, og
derfor investerer vi kontinuerlig i mennesker, materialer og
hjelpemidler. Samtidig vet vi at når våre kunder på
industrimarkedet kjøper portløsninger, er hovedfokus ofte
pris. Det betyr på ingen måte at vi går på kompromiss med
kvalitet, og det er derfor viktig for oss å fokusere på å
utvikle både smartere og bedre produksjonsmetoder. Slik
kan vi fortsette å markedsføre våre høykvalitetsprodukter
til svært konkurransedyktige priser.
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Logistikkpresisjon
Serviceorientert og kostbesparende

Der du vil, når du vil
Windsor tar seg også av alt fra logistikk til montasje for
kundene våre. For å kunne tilby full kundestøtte til våre
kunder 24 timer i døgnet, har vi salgs- og
montasjeavdelinger som dekker hele landet. Du er
alltid velkommen til å ringe oss om råd og spørsmål du
måtte ha.
Sømløs logistikk
En Windsor-løsning er laget av
høykvalitetskomponenter som er satt sammen i
moderne produksjonshaller, klar til forsendelse dit du
måtte ønske. Våre faste transportpartnere sikrer at
ordren din blir levert i tide. Videre sikrer vår erfarne
service- og montasjeorganisasjon, en sømløs
montering av løsningen du har valgt.
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Referansepunkt for kvalitet
og sikkerhet for porter
Testet og kontrollert under tøffe påkjenninger

Sikkerhetssertifisert
Windsor-produkter er gjenstand for kontinuerlige og
intensive varighetstester. I slike tester blir prototyper
åpnet og lukket 30.000 ganger, for deretter å bli
undersøkt av eksperter. Dette kontinuerlige fokuset på
kvalitet og sikkerhet har gitt resultater. Våre porter
møter med dette kravene i EN1324-1 standarden og er
sertifisert av TÜV Nord.
Fysiske kvaliteter
Tallrike mekaniske og elektroniske parametere ved
Windsor-portene er kvalitetssikret gjennom grundige
tester. Disse testene, som gjennomføres av TÜV Nord en strengt tysk sertifisering- og inspeksjonsinstans,
betyr at hvert fysiske parameter som testes får sin egen
klassifisering. Dette gjør det enklere å sammenligne
produkter med samme bruksområde fra flere leverandører.

Windsorporter blir testet for:
Alpha sectional doors are tested for:

Vindlast

Lydisoleringsevne

Vanntetthet

Isolasjonsegenskaper

Luftgjennomtrengelighet

Brukersikkerhet
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Win ISO 40
Bestselgeren over mange år
Win ISO 40 leddheiseport er Windsors mest
populære og mest solgte port. Den har et moderne
design som kombinerer ypperlige termiske
isolasjonsegenskaper og lydabsorbsjonskvalitet i
mikroprofilerte paneler.
Valgmulighetene for design og materiale er store,
noe som betyr at porten alltid kan skreddersys til
å møte dine ønsker. Win ISO 40 omfatter mange
16 mm

typer vinduer samt forskjellige høyder og bredder.
I tillegg kan du velge mellom 10 standard RALfarger.

Mikroprofilering er standard!
10 standard RAL-farger tilbys uten tillegg i pris

0,8 mm

Sandwich konstruksjon
Win ISO 40 panel
Paneltykkelse:

40 mm

Varmeledningsevne:

λ=0.025 W/mK

Isolasjonsverdi:

U=0.52 W/m2K

Tetthet PU-skum:

40 kg/m3

A
B
C
D
E
F
A Fargegrunnlag: 10 standard farger (utside)
B Sinkbelegg:

275 g/m2

C Stålplate:

0.5 mm

D Sinkbelegg:

275 g/m2

E Grunningsbelegg:
F PU-skum:

g=40 kg/m3, og HCFC-fri

E Grunningsbelegg
D Sinkbelegg:

275 g/m2

C Stålplate

0.5 mm

B Sinkbelegg:

275 g/m2

A Fargegrunnlag: RAL 9002 (innside)

Fleksibilitet er alt
Win ISO 40 leddheiseporter er designet og
produsert ved bruk av det aller siste innen
teknologi. Utførelsen er robust og detaljert, som
vist med stål- og aluminiumsendekassetter og
forsterkningsprofiler som ikke er synlige fra
utsiden. Fleksibilitet betyr alt i produksjonsprosessen, og resultatet er et svært allsidig alternativ
som kombinerer pris, ytelse og bruksområder.
U-verdi- Win ISO 40 leddheiseport: 5,000 x 5,000 mm: 1.02 W/m2K
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Win ISO 60
Det effektive skillet mellom klimasoner.
Win ISO 60 leddheiseporter er porter med
ekstra isolasjon og forseglingsegenskaper som
vanligvis blir benyttet der forskjellen mellom
klimasoner er viktig. Dersom du har behov
for å holde temperaturen i lokalet stabilt,
er Win ISO 60 den rette porten for deg.
De mikroprofilerte stålplatepanelene har
ypperlige lydabsorberende og varmeisolerende

16 mm

egenskaper.

Mikroprofilering er standard!
10 standard RAL-farger tilbys uten tillegg i pris

0,8 mm

Sandwichkonstruksjon,
Win ISO 60
Paneltykkelse:

60 mm

Varmeledningsevne:

λ=0.025 W/mK

Isolasjonsverdi:

U=0.35 W/m2K

Tetthet PU-skum:

40 kg/m3

A
B
C
D
E
F
A Fargegrunnlag: 10 standard farger (utside)
B Sinkbelegg:

275 g/m2

C Stålplate:

0.5 mm

D Sinkbelegg:

275 g/m2

E Grunningsbelegg:
F PU-skum:

g=40 kg/m3, og HCFC-fri

E Grunningsbelegg
D Sinkbelegg:

275 g/m2

C Stålplate

0.5 mm

B Sinkbelegg:

275 g/m2

A Fargegrunnlag: RAL 9002 (innside)

Høy isolasjonsverdi
Panelene for Win ISO 60 leddheiseporter
er produsert med det som er kjent som
lamineringsmetoden. Dette er en prosess
som innebærer at et lag med CFC-fri fast
polyuretanskum blir påført mellom to sinkdekkede
stålplater og deretter limt. Portene er tilgjengelige
i 10 standard RAL-farger. Kan også lakkeres i andre
RAL-farger på forespørsel.
U-verdi Win ISO 60mm leddheiseport: 5,000 x 5,000 mm: 0.77 W/m2K
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Win ISO 80
Doble lag stålpaneler og termisk skille
Næringsbygg må tilfredsstille stadig strengere krav til

termisk isolering. Ved å tilby optimal isolasjonsevne,

isolering og isolasjonsevne. Standardkravene går stadig

kombinert med en U-verdi på 0.25 W/m2K, tilfredsstiller

oppover, og det er en trend som bare vil fortsette.

Win ISO 80 kravene til kunder som ønsker å reise (selv

Alle deler av bygningen må etterkomme forskriftene,

eller gjennom andre) bygg i henhold til dagens

inkludert portåpningene. På samme måte som Win

standarder. Det betyr også at denne type port er ideell

ISO 40 og Win ISO 60 leddheiseporter er seksjonene fylt

for kalde lagerrom og kjølerom, industribygg,

med polyurethane-skum, med en termisk skille mellom

lagerhaller og distribusjonssentre hvor varmetap utgjør

indre og ytre lag. Win ISO 80 leddheiseporten er bygget

en stor risiko og/eller temperaturen til

på samme designprinsipp, men det tilbys enda bedre

varebeholdningen må være garantert sikret.

Panelpakninger

Gulvlist

Panelene på Win ISO 80-portene er spesialforseglet for å gjøre

For forbedret energisparing bruker Windsor en dobbel

dem fullstendig vanntette. Dette gjøre gjennom bruk av

gummiprofil på Win ISO 80-portene, med en innovervendt

Compriband, en tetningslist av polyurethane, som festes mellom

forseglingsleppe for optimal tetning. Gummiprofilene

panelene. Win ISO 80-portene er i tillegg helisolerte, fordi de

kommer sammen med en spesiallaget plastprofil med

indre og ytre panelene ikke er forbundet med hverandre.

lav varmeføringsevne, som sammen med gulvlistens
gummilepper danner en tett overgang til de vertikale,

Isoleringsevne
WIN ISO 40

laterale pakningene.

WIN ISO 60

WIN ISO 80

U-verdi leddheiseport 5000 x 5000mm
1.02 W/m2K

0.77 W/m2K

0.49 W/m2K

Farger

Vinduer

Win ISO 80 leddheiseporter er tilgjengelige i RAL 9002, 9006

Win ISO 80-porten kan bli utstyrt med vinduer med

og 7016. Har du spesielle preferanser når det kommer til farge?

rette hjørner for bedre naturlig lysinnslipp. Den elegante

Windsor kan tilby hele regnbuespekteret.

Microlineprofileringen kan også tilbys som enkeltdør.
En attraktiv løsning.
681 mm

602 mm

Sandwich-konstruksjon ISO 80 mm panel
Panelltykkelse

80 mm

Isoleringsevne

U=0,25 W/m2K

Tetthet PU skum

40 kg/m3

Panel

Mikroprofilert Stucco-design

289 mm

368 mm

på innsiden
A Farge

RAL 7016, 9002 og 9006 (utsiden)

B Sinklag

275 g/m2

C Stålblad

0,5 mm

D Sinkmaling

275 g/m2

E Grunnmaling
F Tettpakket

PU-skum: g=40 kg/m3, CFK

A
B
C
D
E

B
C
D
E
F
G

og H-CFK-frie
G Farge

RAL 9002 (innside)
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Textinnenfra Win ISO 40/60
Sett

ISO 40
Tetning mellom seksjoner
Panelene i Win ISO 40/60 portene
er konstruert for å være mest mulig
vind- og vanntette. Dette oppnås
gjennom å feste et Compriband,
en tetningslist av polyuretan,
mellom panelene. I tillegg er

ISO 60

Win ISO 40/60 portene fullstendig
isolert fordi de indre og ytre plater
i portpanelene ikke er festet til
hverandre. Det er brutt kuldebro
mellom de.

ISO 40/60

Standard skinne
Standard skinnen sørger for
korrekt avstand og tetning.

ISO 40/60

Forsterket skinne
Vi bruker denne typen skinne på
porter med mørk farge. Grunnen er
at varmen fra sollyset kan gjøre at
porten utvider seg og kan bøye seg
utover og treffe karmen over porten.
Den forsterkede skinnen hindrer at
dette skjer.

ISO 60

Termisk måling
Win ISO 60 leddheiseport isolerer enda mer effektivt enn Win ISO 40 porten.
Lyse områder på bildene kan indikere områder med energitap, mens mørke
områder er godt isolert..

ISO 40/60

Vindbelastning
Avhengig av bredden på porten,
vil vi montere på forsterkende
profiler på portene. Dette for å
gjøre portene i stand til å motstå
stor vindbelastning i henhold til
gjeldende regler og standarder.

ISO 40/60

Innvendig overflate
Win ISO 40 og Win ISO 60
leddheiseporter er horisontalt
profilert og som standard lakkert i
RAL 9002 innvendig. Andre farger
kan lakkeres mot pristillegg.
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Standard
Text
farger

Windsor leverer 12 standard RAL-farger uten tillegg i prisen.
Arkitekter kan nå gi fantasien fritt utløp når det gjelder variasjoner i design og
farger. De mikroprofilerte stålplatenes visuelle egenskaper gjør at portene
passer perfekt inn i moderne industriell arkitektur.
Windsor tilbyr 12 ulike RAL-farger for å kunne gi hver port personlighet uten
ekstra kostnad. Dette utvalget av fargebestandige coilbelegg bidrar til at
portene alltid vil passe inn i uttrykket du har valgt til ditt bygg.
Har du spesielle ønsker med hensyn til farge? Windsor kan tilby lakkering
av et bredt spekter av farger ut over standardfargene. Spør oss gjerne.

ISO 40/60

RAL 3000
ISO 40/60

RAL 7005
ISO 40

RAL 9005

ISO 40

RAL 5003
ISO 40/60/80

RAL 7016
ISO 40/60/80

RAL 9006

ISO 40/60

RAL 5010
ISO 40/60

RAL 8014
ISO 40/60

RAL 9007

ISO 40/60

RAL 6009
ISO 40/60/80

RAL 9002
ISO 40/60

RAL 9010

Ulike typer vindu

Fordel med vinduer
Windsor industriporter kan utstyres med vinduer for tilgang av naturlig lys og
bedre sikt. Standardvinduene er rektangulære med rette- eller avrundede
hjørner med enkelt eller isolerende tolags glass. For økt sikkerhet mot ubudne
gjester er smale vinduer med avrundede hjørner også tilgjengelig. Er du på
jakt etter et unikt design? Velg runde vinduer, eller et kreativt mønster laget av
vinduer.

% De ulike vinduenes egenskaper

ISO 40/60

ISO 40

ISO 40

3.2%*

15%*

3.8%*

630 mm

663 mm

Avrundede hjørner (r=60mm),
utmerket isolasjonsverdi

Mye lys og god sikt

ISO 40/60

1.15%*

Smale vinduer

145 mm

85 mm

370 mm

290 mm

545 mm

1.23%*
325 mm

610 mm

600 mm

345 mm

ISO 40

4.35%*
680 mm

265 mm

Avrundede hjørner (r=100mm),
utmerket isolasjonsverdi

ISO 40

Rette hjørner,
utmerket isolasjonsverdi

583 mm

305 mm

230 mm

557 mm

250 mm

Runde vinduer
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Win ALU 40
Når naturlig lys og god sikt er viktig.
I industrielle miljøer hvor lys og sikt er svært viktig,
er Win ALU 40 leddheiseporter det perfekte produktet.
Portbladet i en ALU-port består av flere seksjoner og takket
være spesialtilpassede aluminiumprofiler kan rammene
produseres slik at de har et bredt bruksområde. Lag en
kreativ kombinasjon av gjennomsiktige, fargede, isolerende
eller luftgjennomtrengelige vindusfelt med rammebygde
portseksjoner i aluminium. Alt er mulig!

U-verdi for Win ALU 40 leddheiseport: 5,000 x 5,000mm: 3.87 W/m2K

Muligheter med vinduer
Win ALU 40 leddheiseporter kan utstyres
med vinduer i ulike varianter, isolasjonsverdier, farger og utførelser.
Gå for farget glass eller hullkjerneplater,
lek med inndelingene eller kombiner ulike
ISO paneler med rammebygde seksjoner
for et flott resultat. Takket være designmuligheter og anvendelsesområder er
Win ALU 40 leddheiseport spesielt nyttig
for deg som ønsker å kombinere tiltalende
design med optimale lys egenskaper.
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Win ALU 60
Den innovative porten med enda bedre isolasjon.

Win ALU 60 leddheiseport er moderne innovasjon som
utmerker seg med hensyn til høy isolasjonsverdi, flott
design, topp funksjonalitet og enkel montering. Den 60 mm
tykke rammebygde porten kommer med trelags akrylglass
og garanterer utmerket varmeisolasjon, antikondens og
lydabsorberende egenskaper. For rom der lys, sikt og et
konstant innendørsklima er essensielt er dette den perfekte
løsningen.

U-verdi for Win ALU 60 leddheiseport: 5,000 x 5,000 mm: 2.33 W/m2K, med trelags akrylglass

Vindusprofiler med brutt kuldebro
Vinduene i Win ALU 60 rammebygde
seksjoner er dobbelt så tykk som i Win ALU
40 og består av to aluminiumprofiler som er
termisk adskilt med en spesiell plastprofil
som også sørger for brutt kuldebro. Porten
har ekstremt lav U-verdi til tross for at den
er fylt med akrylvinduer.
Win ALU 60 leddheiseport passer spesielt
godt til lokaler hvor lys, krav til høy
isolasjonsverdi og lavt
energitap er viktig.
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Text

Win Panorama 40/60
Maksimal sikt uten vertikale profiler.

Win Panorama porten er en rammebygget port av
aluminiumprofiler som er tilgjengelig i både 40 mm og
60 mm tykkelse. Det som gjør denne porten spesiell er
at panelene ikke har vertikale profiler, noe som gir et
bredt panoramaperspektiv.
Ekstra tykt og sterkt akrylglass av høy kvalitet fremstår
nesten som vanlig glass. Disse egenskapene gjør at
vinduet har naturlig refleks og ser elegant ut.

ALU 40

ALU 60
Plexiglas Optical
Win Panorama porten er tilgjengelig i
maksimal bredde på 4.000 mm og
maksimal høyde på 4.500 mm.
Win Panorama porten ser spesielt flott
ut i bygninger med innbydende design,

Win Panorama 40

Win Panorama 60

Høyest

men også der lys og sikt er av betydning.

Tolags Plexiglas

Trelags Plexiglas

ripemotstand

Det spesielle med pleksiglass optical er at

Optical 20 mm

Optical 40 mm

- Slik at man ikke

det ser ut som virkelig glass, men tilbyr

(4-12-4 mm)

(4-14.75-2.5-14.75-4 mm)

mister utsikten.

plastens ekstra sikkerhet mot knusing og

U-verdi for Win
Panorama 40:
4,000 x 4,000 mm:
3.87 W/m2K

U-verdi av Win
Panorama 60:
4,000 x 4,000 mm:
2.36 W/m2K

bristing. Vinduer av Plexiglas Optical er
tilgjengelig i tolags
20 mm og trelags 40 mm.
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Sett
Textinnenfra Win ALU 40 / Win ALU 60

ALU 40
Tetning mellom seksjoner.
Panelene i Win ALU 40/60 portene
er konstruert for å være mest
mulig vind- og vanntette. Dette
oppnås gjennom å benytte en
tetning av EPDM gummi.

ALU 40
Aluminium glasslist
Glasslist av aluminium beholder
sin opprinnelige form, selv ved
store temperaturendringer.

ALU 40/60
Vindbelasting
Avhengig av bredden på porten vil det monteres på
forsterkende profiler på portene. Dette for å gjøre
portene i stand til å motstå stor vindbelastning. Basert
på hvilken konfigurasjon som er valgt benytter vi
tykkere og/eller lengre profiler. For en port med bredde
på 4.200 mm eller mer har hvert andre panel en profil,
mens for en port med bredde på 5.000 mm eller mer
har hver seksjon en forsterket profil.

Kondens
Kondens kan oppstå på innsiden av en standard Win ALU 40 port ved lav utendørstemperatur
og ved høy fuktighet innendørs. Dette fordi kondens oppstår på den overflaten i rommet
med lavest temperatur. Som oftest er dette porten.
Hvis du ønsker å unngå at kondens dannes på portene dine er Win ALU 60 porten rett for deg.
Selv om fuktnivåene innendørs er høye vil kondens aldri være et problem fordi denne porten er
utstyrt med spesielle isolasjonsprofiler.

ALU 60

Termografiske bilder
Win ALU 60 garanterer svært høye isolasjonsverdier.
Lyse områder på bildene indikerer områder med energitap,
mens mørke områder er godt isolerte.

ALU 60

Tetning mellom seksjoner
Seksjonene i Win ALU 60 portene
er tettet med gummipakninger for
å gjøre dem mest mulig vind- og
vanntette. Varmeoverføring
forhindres gjennom spesielle
isolasjonsprofiler.

ALU 60

Trelags akrylglass
Win ALU 60 port er tilpasset med
trelags akrylglass som standard for
å sikre ekstra isolasjon. Vinduene er
tilpasset med Termisk adskilte
isolasjonsprofiler.

ALU 40/60

ALU 60

Tolags akrylglass er også
tilgjengelig til tross for at dette vil
gi lavere isolasjonsverdi.
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Win ALU 40/60 vindusseksjoner

Aluminium glasslist
Windsor er et av få selskaper som alltid bruker glasslister laget av anodisert aluminium.
Du vil ofte se at vinduer holdes på plass ved å benytte en sort plastlist, hvilket ikke bare er
mindre attraktivt og varig, men som også er mer utsatt for ekspansjon enn aluminium.
Hvis det er varmt ute er plast mer utsatt for å utvide seg, noe som kan gi “bulende” glasslister.
Dette vil ikke skje med våre glasslister av aluminium.
En annen fordel er at våre glasslister er tilgjengelige i den fargen du måtte ønske.

Ulike valgmuligheter
Windsor tilbyr mange valg av
vindusløsninger i Win ALU porter.
Vinduene har forskjellig farge,
lysledningsevne og tilgjengelige stiler.
Dette gir arkitekter spillerommet de
trenger for å kunne være kreative når de
designer dine ALU porter.
Mulighetene er mange.

Kombiner farger
Standard Win ALU porter kommer i natureloksert
aluminium. Det betyr imidlertid ikke at det ikke er flere
fargevalg. Vi kan lakkere aluminium i den fargen du
måtte ønske. Ved å kombinere aluminium med
Rodeca glass eller ISO panel i en av de 10 RAL-fargene
fra Windsors eget fargeutvalg, er designmulighetene
mange.

ALU 40

ALU 60

ALU 60

ALU 40

ALU 60

Gjennomsiktig felt med trelags glass

Delvis gjennomsiktig felt med tolags glass

(20 mm) i: akryl,

(40 mm) i: akryl,

(40 mm) i: Plexiglas Optical

(20 mm) i: strukturelt glass

(40 mm) i: strukturelt glass

polykarbonat,

polykarbonat,

(lysledningsevne 100%)

(SAN)

(SAN)

Plexiglas Optical

Plexiglas Optical

(lysledningsevne 80%)

(lysledningsevne 80%)

(lysledningsevne 100%)

(lysledningsevne 100%)

Gjennomsiktig felt med tolags glass

ALU 40

ALU 40

ALU 40

ALU 40

5-kjernet Rodeca polykarbonat

5-kjernet Rodeca polykarbonat

Perforert ALU plate

Perforert ALU plate

hullkjerneplate (BLANK)

hullkjerneplate (OPAL HVIT)

(2 mm) rund perforering

(2 mm) firkantet perforering

(20 mm) transparent

(20 mm) transparent

(luftgjennomtrengning 40%)

(luftgjennomtrengning 70%)

(lysledningsevne 63%)

(lysledningsevne 63%)

ALU 40

ALU 60

ALU 40

ALU 60

Tett sandwich-versjon

Tett sandwich-versjon

Tett sandwich-versjon

Tett sandwich-versjon

med dobbeltvegg

med dobbeltvegg

med dobbeltvegg

med dobbeltvegg

(20 mm) glatt plate på utsiden

(40 mm) glatt plate på utsiden

(20 mm)

(40 mm)

og struktur på innsiden

og struktur på innsiden

struktur på inn- og utsiden

struktur på inn- og utsiden
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Skinnesystemer
Høykvalitetskomponenter som er lette å montere
Windsor skinnesystemer er modulbasert og i stor grad forhåndsmontert.
Skinnesystemene kan benyttes for både Win ISO- og Win ALU-porter, som for
eksempel Panorama-porten. Sertifisert kvalitet og holdbarhet er i fokus når det
gjelder design og montering av våre skinnesystemer og oppheng.

Buffertstopper
Den solide buffertstopperen sikrer
at porten vil senkes så snart den
mottar signal om det. Lengden på
buffertstopperen avhenger av
konfigureringen av porten.

Gulvplate
Gulvplaten sikrer at skinnene
festes godt til gulvet og
sammen med den horisontale
avstandsskinnen angir den enkelt
riktig avstand mellom veggskinnene

M8 bolter
Vi benytter alltid M8 bolter for å
montere sammen skinnepakken.
Sammen med nøye forhåndsmonterte
komponenter betyr dette at
monteringstiden blir svært kort.

Wireplassering
På grunn av den modulære
strukturen til våre skinnesystemer
og metallplatekomponenter, kan vi
sørge for korrekt wireplassering i
forhold til de vertikale skinnene,
noe som gir optimal sikkerhet og
pålitelighet.

Sikker skinnekonstruksjon
Konstruksjonen på de vertikale
sideskinnene garanterer at ikke rullene
kommer ut av skinnene. Wiren er trygt
plassert mellom skinnene og
veggvinkelen som et ekstra
sikkerhetstiltak.
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Textinnenfra
Sett
ALU 40
Toppakning
Toppen av øverste portseksjon på Win ALU 40
porten har påmontert en gummipakning som
gir ekstra isolasjon og sikrer best mulig tetning
til overkarmen på veggen.

ALU 60
Toppakning
Toppen av øverste portseksjon på Win ALU 60
porten har påmontert en ekstra
gummipakning som gir økt isolasjon og sikrer
best mulig tetning til overkarmen på veggen.

ALU 40/60
Enkle sidehengsler
Windsor benytter enkle sidehengsler på porter
med bredde opp til fem meter.

ALU 40/60
Doble sidehengsler
Windsor benytter doble sidehengsler på porter
med bredde over fem meter. Dette sørger for at
også de største portene henger godt.

ALU 40

Bunntetting
Windsor benytter bunntetting med tetningsleppe
for å sikre at porten er i flukt med gulvet. Sammen
med en betongkant vil dette forhindre vann å renne
inn under porten.

ALU 40
Standard skinne
Standard skinnen sørger for
korrekt avstand og tetning.

ALU 60

ALU 40

Forsterket skinne
Vi bruker denne typen skinne på
porter med mørk farge. Grunnen er at
varmen fra sollyset kan gjøre at porten
utvider seg og kan bøye seg utover og
treffe karmen over porten.
Den forsterkede skinnen hindrer at
dette skjer.

ALU 60

ALU 60

Bunntetting
Windsor benytter bunntetting med dobbel
tetningsleppe for å sikre at porten er i flukt med
gulvet. Sammen med en betongkant vil dette
forhindre vann å renne inn under porten.
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Oversikt
over skinnesystemene

Tilgjengelig plass rundt der porten skal monteres har betydning for hvilket
skinnesystem som kan benyttes. Windsor tilbyr derfor forskjellige

BB

B

max.
22 m2

max.
22 m2

A

BB

A
A

BB

A

B

A

A

A
A

skinnesystemer som kan tilpasses de fleste situasjoner.

B

max.
50 m2

T 240 (Ikke mulig på ISO 80)
Lavt løft

T 340 (Ikke mulig på ISO 80)
Lavt standard løft, fjærer bak

T 450
Standard løft

A= 240mm

A= 340mm

A = 430-510mm

B= lysmål høyde + 1.000mm

B= lysmål høyde + 750mm

B= lysmål høyde + 650mm

Maksimal bredde 6.500mm

Maksimal bredde 4.500mm

Maksimal bredde 8.000mm

Maksimal høyde 6.000mm

Maksimal høyde 6000mm

Maksimal høyde 6000mm

T240 kan ikke kombineres med ISO 80

T340 kan ikke kombineres med ISO 80

A
B

B

A

B

B

max.

10,2 m2

A= løft + 400mm,

T 400 hF
Høyt løft med fjærer montert
like over åpning

T 400 DS (Lastehus)
Høyt løft med fjærer montert
like over åpning

B= lysmål høyde – løft + 600mm

A= løft + 200mm

A= løft + 200mm

Maksimal bredde 8.000 mm

B= lysmål høyde – løft + 600mm

B= lysmål høyde – løft + 600mm

Maksimal høyde 6.000 mm

Maksimal bredde 4.500 mm

Maksimal bredde 3.200mm

Maksimal høyde 4.500 mm

Maksimal høyde 3.200mm

Løft min. 1.450mm

Løft min. 1.700mm

T 500
Vertikalt løft

max.
22 m2

B

max.

10,2 m2

T500 DS (Lastehus)
Vertikalt løft med fjærer
montert like over åpning

Maksimal bredde 8.000 mm

T 500 hF
Vertikalt løft med fjærer
montert like over åpning
+ støtteprofil av stål

Maksimal høyde 5.500 mm

A= lysmål høyde + 400mm

Maksimal bredde 3.200mm

Maksimal bredde 4.500mm

Maksimal høyde 3.200mm

A= lysmål høyde + 560mm

A

A

A

A

B

B

max.
35 m2

B

A

B

A

B

A

A

A

T 400
Høyt løft

A

B

max.
22 m2

max.
50 m2

A

A

A

B

B

A

A

A

A

B B

B

B

A

A

B

A= lysmål høyde + 400mm

Maksimal høyde 4.500 mm
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Motordrift og automatikk
Ulike betjeningstyper
Windsor tilbyr et stort utvalg av løsninger
for betjening av leddheiseporter.
Manuell betjening er ideelt for porter som
ikke brukes så ofte, mens en motorisert
betjening er best for porter som brukes
ofte. Avhengig av konfigurasjon av porten
og hva ditt behov er, vil det alltid være en
løsning som tilfredsstiller det du trenger.
Alle våre systemer og betjeningsløsninger
møter den europeiske EN-13241-1
standarden

Manuelt betjent

Kjettingtrekk – Manuelt betjent

Hvis porten er mindre enn 16 m2 og den kun brukes

Kjettingtrekk gjør det lettere å løfte porten. Systemet

sporadisk, er det et godt alternativ med en manuelt

passer for leddheiseporter opp til 30m2 og sikrer at

betjent port. En manuell port krever imidlertid fysisk

porten kan låses i øverste posisjon.

løft av porten og det er en risiko for at porten ikke vil
gå klar lysåpning, hvilket igjen kan resultere i skade på
porten. Porten lukkes ved å trekke den ned igjen med
et nedtrekkstau.

1 sec

25 sec

Dødmannsknapp – Motorisert

Impulsstyring

Dette systemet er et prisgunstig alternativ for

Hvis porten er i hyppig bruk, anbefales motorisering

motorisering av porten. Et trykk på knappen er alt som

med impulsstyring. Porten åpnes og lukkes automatisk

skal til for å åpne den, men du vil måtte holde den inne

til en forhåndsinnstilt posisjon uten å måtte holde

for å lukke porten. Dette gir personen som opererer

knappen inne. Sikkerhetssystemer oppfatter hindringer

porten mulighet til å holde øye med at ingen farlige

i portens gangbane og er innebygget i porten

situasjoner oppstår når porten lukkes.

1 sec

0,2 m/sec

Betjening med fjernkontroll

1 sec

0,6 m/sec

Betjening med fjernkontroll kan spare mye tid fordi det

Betjening med fjernkontroll og
høyhastighetsmotor

gir sjåføren av et kjøretøy mulighet til å bli sittende

Dersom porten er mye i bruk kan det være fornuftig å velge

mens porten åpnes eller lukkes. Dette valget inkluderer

en høyhastighetsmotor som gir en raskere åpningshastighet.

en fotocellesikring som er tilpasset porten.

Betjening med fjernkontroll av denne kan spare mye tid fordi
det gir sjåføren av et kjøretøy mulighet til å bli sittende mens
porten åpnes eller lukkes. Dette valget inkluderer en
fotocellesikring som er tilpasset porten.
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Styreskap
– funksjoner og tilbehør

Windsor tilbyr et stort utvalg av funksjoner til
leddheiseporter og disse kan integreres i portens
styreskap. Et bredt utvalg av elementer som
sikkerhetsanordninger, brytere, fjernstyringer,
varsellys, varsellyd, integrasjoner med andre
systemer og mye mer kan også monteres på
inner- eller yttervegg, eller der du måtte ønske.

Hovedstrømsbryter

Nøkkelbryter

Bryter med to innstillinger

Hovedstrømsbryter kan benyttes til å skru

Nøkkelbryter benyttes til å koble ut

Denne bryteren kan du benytte for å

av strømmen på systemet for service eller

styreskapet og forhindre uautorisert

konfigurere to innstillinger. For eksempel:

vedlikehold. Ved å sikre denne bryteren

personell fra å operere porten. Bare

Trykk på bryteren én gang for å åpne

med hengelås forhindrer man at uautorisert

autorisert personell med nøkkel vil kunne

porten tilsvarende høyden på en person,

personell ved et uhell skrur strømmen på

betjene porten.

og to ganger for å åpne porten helt. Dette

mens servicearbeid blir gjennomført,

valget er ideelt hvis du vil spare energi og

eller når porten skal være i drift.

ikke alltid trenger å åpne porten helt opp.

Motor med kjettingtrekk

Motor med frikobling

Alle drivverksystemer har et mekanisk reservesystem

Motoren kan også utstyres med frikobling. Man

som er koblet på giret i motoren slik at leddheiseporten

benytter tau for å frikoble giret og dette gjør at

kan åpnes dersom strømmen faller ut. Den aktiveres og

leddheiseporten kan åpnes raskere ved funksjonsfeil.

deaktiveres manuelt ved å benytte en snorbryter. Giret

En leddheiseport som leveres med frikobling vil

kan dermed kobles inn og betjenes ved å benytte

naturligvis også ha en sikkerhetsanordning for fjærene.

kjettingtrekket.

Nødstopp
Windsor tilbyr nødstopp installert i
styreskapet dersom kunde,
bransjeorganisasjoner eller myndigheter

Trådløs kantsikring

fastsetter at den elektrisk betjente

Normalt er styreskapet og koblingsboksen til

leddheiseporten må ha denne

kantsikringen på portpanelet koblet sammen med en

sikkerhetsmekanismen.

spiralkabel. Men denne spiralkabelen kan være i veien
og/eller bli skadet. Derfor tilbyr Windsor koblingsbokser
som er utstyrt med batteri og kan sende signaler
trådløst til styreskapet.
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Diverse tilbehør til portstyringen

Nøkkelbryter

Kodelås

Porten kan åpnes ved hjelp av en separat nøkkelbryter

Dersom det er behov for tilgang til porten 24 timer i

som kan monteres på yttervegg. Det finnes to

døgnet og man ikke har fast tilgang til leveringsstedet

modeller: Den innfelte versjonen som blir benyttet på

kan porten utstyres med kodelås, dersom det er

mange nye eiendommer, og den utenpåliggende

spesielt nyttig for transport- og kurérselskaper.

versjonen som kan bli installert under
renoveringsarbeid uten å ødelegge eller
demontere noe.

Trykknapptablå

Trafikk- og varsellys

Et ekstra trykknapptablå er den ideelle løsningen for

Trafikk- og varsellys installert på en av sidene av en port

porter man må kunne betjene fra flere steder eller

er en effektiv måte å hindre skade på personell, gods

fjernstyre, som for eksempel fra et vakthus. Opp-stopp-

eller selve porten. Varsellys varsler personell og lyser

ned-boksen har alle nødvendige knapper og

rett før porten åpnes og lukkes, mens trafikklys

funksjoner i en og samme enhet.

kontrollerer trafikk og forebygger skade på porten.

Snortrekkbryter

Fjernkontroll

En truckfører kan benytte en snortrekkbryter for å

Windsor har inkludert en mottaker i styreskapet til

operere porten fra setet i trucken. Dette er en ideell

porten. Dette gjør det lett å oppgradere systemet til å

løsning hvis du har mange ansatte, men ikke ønsker å gi

kunne bli fjernstyrt. Du kan velge mellom flere ulike

alle en håndsender til porten. Snortrekkbryteren er ofte

sendere.

montert noen meter fra porten.
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Mekaniske sikkerhetsløsninger

Sikkerhet er viktig når det gjelder leddheiseporter. Windsor tilbyr derfor
mekaniske og elektriske sikkerhetsløsninger som forhindrer at porten
kommer i kontakt med mennesker, kjøretøy og hindringer. Overdreven sikring
av leddheiseporter er unødvendig og kan være ugunstig, ettersom det krever
ekstra plass for montering og bruk, og kan føre til at komponenter hindrer
eller skader hverandre. Windsor leverer sikkerhetssystemer som er
sertifiserte av TüV Nord og tilfredsstiller de strengeste krav og standarder.

Fjærbruddsikring
Den europeiske EN-13241-1 standarden fastsetter at en
leddheiseport alltid skal lukkes kontrollert. Alle
manuelt drevne leddheiseporter må derfor utstyres
med en fjærbruddsikring. Denne anordningen
blokkerer fjærakselen dersom en fjær knekker, og
forhindrer på denne måten at porten lukkes eller faller
ned ukontrollert. Med motordrevne leddheiseporter
brukes det en selvlåsende girkasse i stedet for en
fjærbruddsikring, ettersom fjærbruddsikring bare er
nødvendig for en motor med frikobling.

Wirebruddsikring
Sikkerhetsnormen sier at bremsekraften til begge
løftewirene må være seks ganger vekten til et balansert
portblad. Det er ikke nødvendig med noen
sikkerhetsanordning hvis wirene er i samsvar med
kravene til bremsekraft. Hvis denne sikkerhetsmarginen
ikke kan garanteres, må porten være utstyrt med en
wirebruddsikring. Dette forhindrer at porten faller ned
hvis wiren ryker. Montering av en wirebruddsikring
krever 50 mm ekstra ved siden av skinnen.

50

Antiløft-mekanisme
En komponent designet spesielt for lette motoriserte
porter som forhindrer løft når porten er lukket.
Dermed reduseres faren for innbrudd. Manuelle
porter er utstyrt med fjærbelastet, mekanisk skyvelås
som standard.

50
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Elektroniske sikkerhetsløsninger

Wireslakkbryter
Denne sikkerhetsløsningen er installert på begge
wirene og stopper motoren dersom en av wirene ryker
eller blir slakk.

Standard kantsikring

Underliggende kantsikring

Kantsikring er en løsning som monteres i portens bunntetting, og

Underliggende kantsikring er montert 8 cm under

som inneholder en sender og en mottaker. Hvis signalet mellom disse

portbladet. Dersom bunnen av porten møter en

blir brutt av et objekt eller en person vil porten stoppe og åpnes opp

hindring blir det umiddelbart sendt et signal til

igjen. Maksimum kontakttrykk for kantsikringen er 40 kg. Dersom du

motoren og porten stopper og åpnes på nytt. Dette

har produkter som ikke kan motstå trykk av denne størrelsesorden

betyr at kantsikringen fungerer uten å komme i direkte

bør du velge en underliggende kantsikring.

kontakt med personell, gods eller transportkjøretøy.

Fotocellesikring
Porter med impulsstyrt motorisering må ha en fotocellesikring dersom porten ikke er synlig for brukeren når den betjenes.
Det finnes to typer, en modell med en sender og reflektor, og en modell med sender og mottaker. I begge systemene er en sender
festet til skinnene på samme side som styreskapet, og en reflektor eller mottaker er festet på motsatt side. Dersom signalet mellom
sender og reflektor/mottaker blir brutt, sendes et signal til styringen om å stoppe og returnere porten. Mens reflektorsystemet er
sensitivt for støv og fukt er dette ikke tilfellet for modellen med mottaker.
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Integrert gangdør i port
og separate dører. 40/60mm

Selv om en gangdør kan bygges inn i en Win ALU eller Win
ISO port, anbefaler vi at fotgjengere og kjøretøy holdes
adskilt så langt det er mulig. Med andre ord anbefaler vi en
separat gangdør i byggets fasade eller en gangdør ved
siden av leddheiseporten. Gangdøren kan integreres i
leddheiseporten, men dette kan påvirke stabiliteten i
denne. En slik løsning gir også begrensninger med hensyn
til portens bredde og høyde.

Separate dører for fotgjengere og kjøretøy.

Dør ved siden av porten for fotgjengere og kjøretøy.

Integrert gangdør for fotgjengere og kjøretøy.
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Separat
gangdør ved siden av leddheiseporten.

Fordelen med en separat gangdør er at dørene for
fotgjengere og kjøretøy er fullstendig adskilt.
Dette gir økt sikkerhet og gjør leddheiseporten mer
stabil. Med en separat gangdør montert i fasaden
ved siden av leddheiseporten, ivaretas design og
panelstruktur i gangdøren og fastfeltet over døren
slik at det samsvarer med strukturen i
leddheiseporten, noe som er både arkitekturmessig
og estetisk tiltalende.

Tetning mellom seksjoner
Panelene i Win ALU 60 er
konstruert for å være mest mulig
vind- og vanntette. Dette oppnås
gjennom å benytte en tetning av
EPDM gummi. Varmeoverføring er
forhindret gjennom spesielle
isolasjonsprofiler.

Velg riktig gangdør
En separat gangdør kan være innad- eller utadslående,
venstre- eller høyrehengslet. Hvis gangdøren også blir
benyttet som nødutgang, må den åpnes utover.

DIN venstre

DIN Left

DIN høyre

DIN Right

DIN høyre

DIN Right

DIN venstre
DIN Left

Nisje- eller utenpåliggende dørmontering
En leddheiseport monteres alltid mot innsiden av åpningen, slik at hvis du
ønsker å installere en permanent dør i den samme fasaden vil Windsor på
samme måte installere denne bak åpningen. Dette har to fordeler: For det
første er døren i flukt med porten og for det andre er bredden på døren
810 mm (1,000 + 50 - 240 = 810 mm) for en lysåpning på 1,000 mm.
Det første aspektet er estetiske tiltalende, mens det andre betyr en gevinst
av 60 mm sammenlignet med når den er nisjemontert.
Hvis gangdøren nisjemonteres, vil den stå lenger frem enn leddheiseporten
og bredden vil kun være 750mm (1.000 - 10 - 240 = 750mm) i den samme
1.000mm-lysåpningen.

Fri passasje
bredde
Free
passage
width:
810 mm
810mm

95

95
Lysmål:
1.000mm
DW
side door:
1.000 mm

110º
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Integrert
gangdør i leddheiseporten

Hvis du ikke kan installere en separat gangdør i
fasaden, kan Windsor integrere en gangdør i
leddheiseporten. Vi tilbyr ulike alternativer for dette
som tilfredsstiller de strengeste kravene med
hensyn til struktur, estetikk og sikkerhet. Integrert
gangdør har et smidig hengslesystem og et nøyaktig
tilpasset låsesystem med stabiliseringsbolt, og
integrert sikkerhetssbryter. Det er tre alternativer
for terskelhøyde: 22, 110 og 195mm.

Estetisk tiltalende gangdør

Valgfritt tillegg: lakkerte gangdørsprofiler

Det er gjort store forbedringer i designet av de

Dersom du velger en Win ISO eller Win ALU leddheiseport med en

integrerte gangdørene. Den viktigste er integreringen

integrert gangdør vil ikke profilene til gangdøren ha samme farge som

av hengslesystemet. Dette betyr at festene ikke lenger

porten. Dette valget er opp til deg, det er noen som foretrekker en

er synlige på eksteriøret, og standard ALU gangdør ikke

godt synlig gangdør og noen som ikke ønsker at døren trekker til seg

er like synlig.

oppmerksomhet. Windsor tilbyr begge løsninger.

Integrert gangdørsbryter
Gangdørsbryteren, som er montert
under sikringen, er en integrert
sikkerhetsanordning som forhindrer at
porten kan åpnes når gangdøren er
åpen.

Stabiliseringsbolt
Gangdøren holdes på plass av
stabiliseringsbolter. Dette sikrer at
døren er i riktig posisjon til enhver tid.
Boltene sørger også for en mer effektiv
forsegling mellom gangdøren og
porten. Den magnetiske bryteren på
gangdøren er montert under bolten.

Plassering av gangdøren
En gangdør kan ikke plasseres i de
ytterste feltene av porten fordi dette vil
kunne påvirke portens stabilitet. Bildet
viser hvor gangdøren kan og ikke kan
plasseres. Gangdører kan integreres i
porter med en maksimal portbredde på
6.000mm. Dersom du har en bredere port
må du vurdere andre alternativer.

22mm terskel
For å begrense risikoen for å snuble under evakuering av bygningen tilbys en lav
terskel på kun 22mm. En slik lav terskel vil i mange tilfeller møte nasjonale
direktiver for nødutganger.
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Text
Integrert gangdør som nødutgang.

Dersom du har til hensikt å benytte en integrert
gangdør som nødutgang, må du først kontakte
lokale myndigheter som fastsetter kravene til
rømningsveier. Kravene gangdøren må tilfredsstille
er avhengig av antall mennesker som er til stede i
bygningen. Det er vanligvis fire hensyn som avgjør
om en gangdør kan fungere som nødutgang: Type
lås, dørens bredde og høyde, samt terskelhøyden.
En gangdør skal alltid være utadslående da dette er
et krav til enhver dør som skal fungere som
nødutgang.

Panikklås
En gangdør som skal fungere som nødutgang må ha
panikklås. Det finnes mange typer slike. En gangdør med
panikklås kan alltid åpnes ved å bruke dørvrideren på
innsiden, selv om døren er låst.

Gangdørens bredde
og høyde
En gangdør som skal fungere
som nødutgang må ha en
minimumsbredde og – høyde for
å tilfredsstille lokale og nasjonale
lover og krav. Maksimal bredde for
725 - 940 mm

en integrert gangdør er 940mm
og maksimal høyde er 2.250mm.
Sjekk lokale bestemmelser dersom
din gangdør skal fungere som

1900 - 2250 mm

nødutgang.

22mm terskel
For å begrense risikoen for å snuble
under evakuering av bygningen tilbys
en lav terskel på kun 22mm. En slik
lav terskel vil i mange tilfeller møte
nasjonale direktiver for nødutganger.

22
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Text
Tilbehør
og valgmuligheter for gangdører

Det investeres mye i å utvikle alternativer for optimal integrasjon
av gangdører i leddheiseporter. Et fokusområde er sikkerhet og
brukervennlighet med spesielt fokus på hengsler, brytere,
sikkerhetslåser og låser som er så estetisk tiltalene som mulig.
Vi gir deg gjerne råd om tilgengelige valg for terskelhøyde,
retningen gangdøren åpner samt dens dimensjoner og plassering

Lakkerte gangdørsprofiler
Dersom du velger en Win ISO eller Win ALU
leddheiseport med en integrert gangdør vil ikke
profilene til gangdøren ha samme farge som
porten. Dette valget er opp til deg, og der noen
foretrekker en godt synlig gangdør, ønsker andre
at porten trekker til deg mindre oppmerksomhet.
Windsor tilbyr begge løsninger.

Windsors utvalg i låser til gangdør inneholder seks låser, to standardlåser og fire panikklåser
(dersom gangdøren også skal fungere som nødutgang).
Standardlåser
Lås med vrider på begge sider
Lås med håndtak på utsiden og vrider på innsiden
Panikklås
Panikklås med håndtak på utsiden og vrider på innsiden (nødfunksjon E)
Panikklås med vrider på begge sider (delt vriderrør, nødfunksjon B)
Panikklås med håndtak på utsiden og panikkbeslag på innsiden (nødfunksjon E)
Panikklås med en vrider på utsiden (delt vriderrør) og panikkbeslag på innsiden (nødfunksjon B)
Avhengig av situasjon, kan brannvesenet fastsette at nødlås skal være installert

Panikklås med nødfunksjon E
Med panikklås av type E kan porten alltid låses med en
nøkkel fra innsiden. Dersom vrideren på innsiden trykkes
ned, vil fallen og reilen trekkes inn i låsen samtidig.
Gangdøren betjenes fra utsiden med en nøkkel. Reilen blir
værende i låsen etter at nødfunksjonen har vært i brukt.
Velg denne låsen dersom gangdøren skal fungere som en
nødutgang, men ikke som en inngang ellers.

Panikklås med nødfunksjon B
Panikklås av type B blir betjent fra innsiden på samme
måte som panikklås type E, men det er en vrider på
utsiden som kan brukes for å åpne og lukke. Dette
betyr at om nødvendig kan gangdøren benyttes som
en inngang på dagtid.
Låsen fungerer slik: Gangdøren kan alltid bli låst opp
og igjen fra utsiden med en nøkkel; når man låser ved
bruk av nøkkelen vil vrideren på utsiden frigjøres, og
det vil ikke skje noe dersom det blir vridd om.
Vrideren på utsiden vil forbli frigjort selv om
nødfunksjonen har vært i bruk og låsen er trukket

Ytterligere sikkerhetslåser
For ytterligere sikkerhet kan du ha to

tilbake. Sikkerhetssperren forblir i låsen etter at
nødfunksjonen har blitt benyttet.

ekstra sikkerhetslåser på topp- og
bunnseksjonen av gangdøren. Den
samme nøkkelen kan benyttes for alle
sylinderlåser. Tilleggslåsene har håndtak
slik at de kan åpnes uten nøkkel
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Win Helix / S600
Den superraske og plassbesparende industriporten

Windsor setter seg ambisiøse mål når det kommer
til fagområder som isolasjon, støy og pris.
Spesialdesignede ruller holder støyen til et minimum.
Dette patenterte systemet bidrar også til det elegante designet av Win Helix.
To porter er ofte montert i utvendige åpninger som er hyppig i bruk; en isolert
port for bruk om natten, og en høyhastighetsport som blir benyttet på dagtid.
Win Helix og Win S600 kombinerer det beste fra to verdener i ett produkt.
En investering som lønner seg meget raskt!
Win S600 har samme driftssystem som Win Helix, men har et standard
skinnesystem. Denne porten åpner seks ganger raskere enn en sammenlignbar
leddheiseport, men kan installeres inn i en overhøyde på kun 600mm.
Win Helix og Win S600 har standard seksjonshøyde på 366mm.
Dersom du ikke har nok plass innover i rommet til Win S600 har
du likevel mulighet for Win Helix med samme høye fart!

Det beste fra to verdener
Win Helix og Win S600
Hastighet
Win Helix, spiralport åpnes opp til seks ganger
raskere enn leddheiseporter, og egner seg derfor
svært godt i miljøer med høy aktivitet og stor
bruksfrekvens. Porten åpnes raskt! Avhengig av
størrelsen på porten, helt opp til 1.1 m per sekund.
Dermed kan man raskt oppnå reell effekt med
hensyn til sparte energikostnader.

Energisparing
Portbladet har en tykkelse på 40mm og en U-verdi
på 1.77 W/m2K (ISO paneler / portblad 5000 mm x
5000 mm). I tillegg kan vi levere høykvalitets ALU
seksjoner i full bredde der det kreves.

Plassbesparelse
Win Helix spiralporter er en revolusjonerende
innovasjon. Spiralsystemet og kjededriften krever
ikke utvidet plass for montering. En spiralløsning
er benyttet for å begrense slitasje på porten.
Det betyr at panelene ikke er i berøring med
hverandre, men ruller seg rundt hverandre.
Win Helix passer perfekt der du ikke har nok
plass innover i rommet.

Driftssikker
Det intelligente drivsystemet uten motvekt, sørger
for at Win Helix spiralport sjelden trenger service
før etter 200.000 sykluser.

Bruksområder:
- Logistikksentre
- Utrykningsanlegg
- Bilindustrien
- Metall- og elektronikkindustri
- Matvareindustri
- Kjemisk og farmasøytisk industri

U-verdi Helix/ S600 ISO 40mm leddheiseport: 5.000 x 5.000 mm: 1.77 W/m2K
U-verdi Helix/ S600 ALU 40mm leddheiseport: 5.000 x 5.000 mm: 4.25 W/m2K
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Text
Tekniske
data Win Helix / S600
Helix / S600
Seksjoner
Steget mellom ISO- og
ALU-seksjonene er vind- og
vanntett (opp til klasse 3
vindbelastning)

Helix / S600
To farger
Har du spesielle ønsker med hensyn
til farge? Dersom ønskelig kan vi
RAL 9002

lakkere i flere farger.

RAL 9006

Helix / S600
Sikkerhet
Win Helix kan i likhet med S600 utstyres med
sikkerhetslist eller fotocellegitter.
Fotocellegitteret består av en sender og en
mottaker montert i skinnene, og man trenger
dermed ingen kabling på selve portbladet.
Dette bidrar til at denne superraske porten
også har svært høy pålitelighet.

Spesifikasjoner:
Max. portareal

Win Helix

Win S600

25 m (350kg)

25 m2 (350kg)

5000 mm

5000 mm

2

Max. bredde
Max.høyde

5000 mm

5000 mm

366 - 610 mm

366 - 610 mm

Åpningshastighet

1.1 m/s

1.1 m/s

Lukkehastighet

0.5 m/s

0.5 m/s

Seksjonstykkelse

40 mm

40 mm

Fingerklemsikker

Fingerklemsikker

ja

ja

1.77 W/m2K
(ved ISO utførelse)

1.77 W/m2K
(ved ISO utførelse)

Seksjonshøyde

Seksjonstypee
Mulighet for ALU seksjone
U-Verdi ved BxH 5.000x5.000 mm

EGENSKAPER OG FORDELER
• Krever lite vedlikehold (200,000 sykluser)

• Høy isoleringsverdi

• Fjærløst system.

• Rask og enkel montering grunnet forhåndsmontert

• Sikkerhetslist eller fotocellegitter (ingen kabling på portblad).

skinne- og driv-systemer.

• Klasse 3 vindlast

• Høy åpningshastighet.

Torsjonsrør

Helix

Win Helix spiralport og Win S600 er
utstyrt med et direktedrevet
torsjonsrør av aluminium og klarer
driften uten hjelp fra fjærer.

Plassbehov

Helix
120

0m

m

Win Helix spiralport ruller seg opp på
innsiden av veggen. Den bygger

1100 mm

1100mm x 1200mm på toppen,

Helix / S600

350mm på motorsiden og 120 mm
på motsatt side.

Kompakte sidehengsler
For ekstra sikkerhet er panelet som
kobler hengslene nesten flatt og
sikrer perfekt tetning med de
vertikale sidetetningene.

Helix / S600

Drivverk
Det uavbrutte kjede/wiresystemet
sikrer presis og kontrollert
bevegelse i porten selv ved høy

600 mm

hastighet.

Konfigurasjon av portblad
Portbladet for Win Helix og Win S600 er konfigurert som forklart over.
Bunnseksjonen av portbladet vil alltid være en ISO-seksjon

H

Helix / S600

ALU
Min

ISO
Max

Min

Max

-

366 mm

610 mm

Bunnseksjon

-

Midtseksjon

250 mm

366 mm 366 mm 366 mm

Toppseksjon

275 mm

366 mm

250 mm

366 mm
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Salgsavdelinger:
Kontakt oss for muligheter
• Tromsø
917 86 436
• Harstad
917 86 453
• Bodø		
917 86 435
• Trondheim
917 86 425
• Ålesund
917 86 440
• Bergen
917 86 411
• Tysnes (HK) 53 43 00 00
• Haugesund 950 77 675
• Stavanger
950 77 675
• Arendal
917 86 444
• Drammen
917 86 443
• Oslo		
917 86 441
• Askim		
917 86 442
• Hamar		
917 86 442

Landsdekkende servicenettverk:
Vi har erfarne montører spredt ut over hele Norge,
så derfor er det alltid kort vei enten du trenger å få montert
en ny port eller trenger hjelp til den gamle.
Windsor service 24 timer i døgnet,
hele året.
Kontakt vår døgnbemannede servicevakt
dersom du trenger hjelp med portene
eller lastesystemene dine. Der vil en
av våre erfarne serviceteknikere
svare deg og evt sette i gang
ytterligere tiltak dersom
man ikke kan løse problemet
per telefon.

• Vadsø
• Lakselv
• Tromsø
• Gravdal
• Harstad
• Bodø
• Mo i Rana
• Mosjøen
• Namsos
• Trondheim
• Kristiansund
• Molde
• Ålesund
• Førde

• Årdal
• Bergen
• Tysnes
• Haugesund
• Stavanger
• Kristiansand
• Arendal
• Skien
• Drammen
• Oslo
• Askim
• Sarpsborg
• Hamar

24T Vakttelefon: 815 33 343
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24T Vakttelefon: 815 33 343
Telefon:53 43 00 00

www.windsor.no

windsor@windsor.no

Vågsmarka 7, 5680 Tysnes

