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Ominaisuudet
• sisäkäyttöön
• max mitat (Wx H) 2250 x 2600 mm
• max tuulikuorma 3 Beaufortia
• avautumisnopeus vakiona max 2 m/s
• sulkeutumisnopeus vakiona max 0,5 m/s
• 100% itsepalautuva yhteen suuntaan 
• erittäin hiljainen 
• toiminnallinen mutta tyylikäs muotoilu
• verhon paksuus 0,7 mm tai 1 mm (painatus) 
• vakiona Flex Edge (joustoreuna) -alapalkki

Speed Retail -ovea on 
saatavilla seuraavilla väreillä:

Muovinen oviverho 0,7 mm 
tai 1 mm (painatuksella)

Oman logon tai kuvan voi  
tulostaa PVC-ovilevyyn

Ohjausyksikkö

Teräksinen ylärulla

RAL 5005 RAL 1003 RAL 7038

RAL 2009 RAL 3020

RAL 9004

RAL 9003

Flex Edge -alapalkki 
(joustoreuna)



Komponentit ja rakenne
Speed Retailissa on jouseton oviverho, joka rullataan sähköisesti 
oviaukon yläpuolelle. Oviverhon materiaali on polyesterivahvistei-
nen PVC. Oviverhon alaosassa on joustava Flex Edge-alapalkki.              
U-muotoiset ohjauskiskot ovat galvanoitua terästä. PVC- rullan-
suojus RAL 9006 on vakiovaruste.

Materiaalit
Pystyjohteet on valmistettu galvanoidusta teräksestä. ja siinä on 
harjatiivisteet. Oven ylätiiviste on integroitu. Rullansuojuksen sisällä 
on putkimoottori. Oviverho pn 0,7 mm paksua polyesterivahvisteista 
PVC.tä. Oviverho on saatavissa omalla kuvalla tai logolla, jolloin ver-
hon paksuus on 1 mm.

Värit
Oviverhon väreiksi voidaan valita sininen (vakio), harmaa, 
oranssi, punainen, valkoinen, musta tai keltainen.

Mitoitus
• max. leveys (L)......................................2250 mm

• max. korkeus (K)...................................2600 mm

• max tuulikuorma....................................3 Beaufortia

• sivuprofiilien vaatima tila sivuilla............115 mm

• vaadittava ylätila....................................400 mm

Ovikoneisto
Ovikoneisto koostuu sähkömoottorista ja alennusvaihteesta ja siinä 
on oviverhon alas rullautumisen estävä turvatoiminto. Yksikkö on 
kytketty suoraan ylärullan käyttöakselille.

Ohjausjärjestelmä
Ohjausjärjestelmässä on mm. 

• automaattinen sulketuminen (aikaraja 5-80 sekuntia) 

• säädettävä ajastinohjaus

• huolto- ja käyttömoodi 

• toiminto, joka pitää oven auki tai kiinni

Ohjauslaitteet
Vakiovarusteisiin kuuluu ohjausyksikkö, jossa on painikkeet oven 
avaamista, sulkemista ja hätäpysäytystä varten. Oven ohjauksessa
voidaan käyttää vetokytkimiä, avainkytkimiä, painikekytkimiä, valo-
kennoja, tutkia, induktiosilmukoita tai radiolähettimiä ja -vastaanotti-
mia. Pyynnöstä voidaan suunnitella myös muita ohjaustapoja.

Suorituskyky
• avautumisnopeus max 2 m/s ja sulkeutumisnopeus max 0,5 m/s

Turvalaitteet
Vakiovarusteena Flex Edge (joustoreuna) –alapalkki. Ovi voidaan 
varustaa joko mekaanisella tai automaattisella hätäaukaisujärjestel-
mällä. Ovessa on vakiona integroitu turvavalokenno (250 mm lattia-
tason yläpuolella).

Rakenteelliset vaatimukset ja kytkennät
Normaalitapauksessa Novo Speed Retail-oven kokoaminen ja asen-
taminen ei vaadi erityistoimenpiteitä. Ovi kytketään seinäpistorasi-
aan, joka voi olla enintään 500 mm etäisyydellä ohjausyksiköstä.

Sähkömoottorin tekniset tiedot
• syöttöjännite vakiona ..........................3N-400V/50Hz/16A

• suojausluokka .....................................IP54

• tehon tarve max...................................4 kW

Lisävarusteet
Alla on lueteltu esimerkkejä lisävarusteista:

OHJAUS JA KÄYTTÖ
• kauko-ohjauslaitteet: painikkeet, vetokytkimet, tutkat

TURVALAITTEET
• mekaaninen hätäavaus

• automaattinen hätäavaus

• akkuvarmennin

RAKENNE
• oman logon tai kuvan painatus PVC-oviverhoon

• rullansuojus/ohjauskiskot ruostumattomasta teräksestä

• rullansuojus galvanoidusta teräksestä

• rullansuojus/ohjauskiskot RAL-värillä

• kova alapalkki (alumiininen alaprofiili)

• ikkunat 600 x 600 mm

• suojus ohjauskiskojen edessä RAL 7036, korkeus 200 mm

SPEED RETAIL PIKARULLAOVI
Speed Retail on sähkökäyttöinen pikarullaovi, jota käytetään väliovena vähittäiskaupassa. 
Nopea ja erittäin hiljainen ovi on kehitetty varta vasten vähittäiskaupan tarpeisiin.
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