Porta Seccionada
Refral NASSAU 9000F
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Refral NASSAU 9000F
Altamente isolada e robusta

Durabilidade e economicamente
vantajosa

Bem isolada

O isolamento da porta oferece uma proteção
extremamente efetiva contra o vento, chuva e
temperaturas exteriores. Tudo isto resulta de uma
combinação entre a espuma de poliuretano e os
vedantes nas partes superiores, laterais e
inferiores da porta.

A porta Refral NASSAU 9000F (espuma) foi
especialmente desenhada para o uso diário
intensivo, resistindo assim às inúmeras aberturas
e fechos.
A folha da porta é produzida com uma superfície
em stucco, com um ligeiro relevo, resultando
assim num aspeto altamente estético e
harmonioso – ideal para edifícios modernos.
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FÁBRICAS E ARMAZÉNS

CENTROS LOGÍSTICOS

AGRICULTURA

SOLUÇÕES ESPECIAIS
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Refral NASSAU 9000F
Estrutura da porta

Folha da porta

Vedantes

A folha da porta consiste em secções de
espuma de poliuretano altamente
isoladas com uma altura de 675mm e
uma espessura de 44mm. A secção
superior é adaptada individualmente à
altura de abertura da porta.

Esta porta é equipada com fortes faixas de
vedação que protegem contra o vento e a
água da chuva provenientes do exterior. A
vedação superior é aplicada na secção
superior. As restantes secções são
equipadas com uma faixa de vedação. A
secção inferior é, também, equipada com
um perfil de borracha com anéis de
retenção interiores e exteriores. As calhas
verticais também estão equipadas com
uma faixa que assegura a
impermeabilidade.

Os painéis frontais e traseiros das
secções são feitos em alumínio ou aço
galvanizado com uma textura em
stucco. A perfilagem esconde as uniões
das secções, dando assim à porta uma
maior força longitudinal e um design
elegante.

Classificações

A porta Refral NASSAU 9000F foi
desenhada com uma proteção de dedos
patenteada entre as secções, sendo
assim impossível esmagar os dedos
enquanto a porta está em movimento.
O risco de esmagar os seus dedos entre
os rolos e as calhas verticais é
igualmente evitável utilizando as placas
de proteção.

A porta Refral NASSAU 9000F foi aprovada
de acordo com a norma internacional para
portas seccionadas – EN 13241-1, incluindo
as normas para resistência ao vento,
impermeabilidade e fluxo de ar. Para uma
porta 9000F em aço, com medidas de 4x4
metros, foram atribuídas as seguintes
classificações:
Propriedades de isolamento
EN 12428: 1.02 W/m²K
Resistência ao vento
EN 12424: Classe 3
Impermeabilidade
EN 12425: Classe 3
Estanquicidade do ar
EN 12426: Classe 3

A porta está disponível em várias cores
standard. Cores especiais são fornecidas
em tinta líquida.

Propriedades de isolamento
A porta Refral NASSAU 9000F é uma
das portas com os melhores
isolamentos do mercado. A folha da
porta é construída com pontes térmicas
quebradas no molde. Isto assegura que
as temperaturas exteriores não são
transportadas para dentro do edifício,
através da porta. A combinação entre a
espuma de poliuretano altamente
isolada e as efectivíssimas pontes
térmicas, oferecem valores de
isolamento absolutamente notáveis.

Balanceamento da porta
A porta é equilibrada por molas de
torção que são calculadas e fabricadas
individualmente para cada porta. Uma
porta corretamente equilibrada
assegura um funcionamento estável e
seguro.
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Refral NASSAU 9000F
Estrutura da porta

Equipamento standard /
acessórios
A porta Refral NASSAU 9000F
oferece-lhe uma larga variedade de
acessórios para ir de encontro às suas
necessidades individuais. As calhas
verticais são ajustáveis. As dobradiças
inferiores, laterais e superiores com
rolos são fornecidas em aço
galvanizado. As dobradiças laterais e
superiores são ajustáveis, o que
significa que é garantida uma porta
perfeitamente selada.
A porta pode ser fornecida com uma
grande variedade de fechaduras, tais
como trincos, fechaduras de cilindro e
fechaduras elétricas, que garantem o
fecho automático da porta.

Segurança
Uma porta manual RefralNASSAU
9000F é fornecida com proteção
contra quebras de molas, podendo o
cliente, também, optar pela proteção
contra cabos partidos. Esta porta
cumpre, assim, todos os requisitos e
normas com marcação CE.

A Refral 9000F pode ser fornecida
com controlos elétricos e uma variada
gama de equipamento operacional.

Instalação e manutenção

Ferragens

Para que possa assegurar um
funcionamento seguro e fiável da
porta, é essencial que esta seja
instalada segundo os nossos manuais
de instalação. É recomendado que a
porta seccionada seja alvo de
manutenção uma vez por ano. Para
além disto, é também recomendado
que os componentes da porta sejam
revistos com regularidade, podendo
aumentar assim a duração da mesma.

Ao comprar uma porta Refral
NASSAU 9000F,
9000F fornecemos-lhe
uma variedade de ferragens, podendo
estas variar consoante o espaço e
requisitos de instalação.
A opção preferida passa, maior parte
das vezes, por a porta ficar encostada
o máximo possível ao teto, de forma
a rentabilizar a utilização do espaço
acima da abertura da porta.
Independentemente das ferragens,
haverá sempre a opção de ajustar as
calhas verticais da porta, garantindo
que a porta funcione corretamente.
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Secção isolada
Modelo A9000F e S9000F sem visores

Altura da secção = 675mm
Espessura da secção = 44mm
Isolado com espuma de
poliuretano
Pontes térmicas quebradas
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Secção isolada
Modelo A9000F e S9000F sem visores
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Secção de janelas
Corte transversal
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Cores standard
Pré-pintado
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Vedantes
Modelo 9000F

Vedante Inferior

Vedante Superior
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Reforços horizontais
Modelo 9000F
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Portas de serviço
Modelo 9000F
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Posicionamento da porta de serviço:
Depende da largura da porta
Largura interior: 1600 até 3999mm
A porta de serviço é sempre instalada no
centro da porta seccional.
Largura interior: 4000 até 5999mm
- 4 secções: 4000 até 4999
- 5 secções: 5000 até 5999
Largura interior: 6000mm
- 6 secções: 6000
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Portas de serviço
Com rodapé

14

Ferragens
Desenhos detalhados

15

16

