Porta Seccionada
Refral NASSAU 9000M
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Refral NASSAU 9000M
Combinação de luz e isolamento

Com a Refral NASSAU 9000M (Mix), você poderá combinar o melhor das portas 9000F e 9000G.
Poderá obter a luz e claridade com elementos de design assentes numa estrutura de alumínio, com
painéis opcionais de preenchimento (9000G). E, na mesma porta, poderá fortalecer tudo isto com
secções de espuma altamente isoladas (9000F). Combinar perfis de secção em alumínio com secções
em espuma, irá abrir o caminho para um número interessante de possibilidades de combinações.
Poderá combinar perfis de espuma e alumínio conforme as suas necessidades. A secção inferior, no
entanto, terá que ser sempre em espuma.
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Refral NASSAU 9000M
Estrutura da porta

Folha da porta

Preenchimentos

A Refral NASSAU 9000M é a
combinação das portas 9000F e
9000G. Combina secções isoladas
com secções de estrutura em
alumínio.
A secção inferior é sempre
constituída por espuma altamente
isolante em poliuretano, com uma
altura de 675mm e uma grossura
de 44mm.

A Refral NASSAU 9000M é
fornecida com uma grande
variedade de janelas diferentes.
As janelas são fornecidas, por
norma, em acrílico duplo standard
(SAN) 2.5mm. Como alternativa,
elas podem ser fornecidas
combinadas com vidro temperado
ou policarbonato. Para ambientes
mais sensíveis, disponibilizamos
um preenchimento em acrílico
com uma superfície resistente aos
riscos que protege as janelas de
danos indesejados.
Disponibilizamos também
preenchimentos perfurados para

O perfil esconde as ligações da
secção, dando assim à porta
maior força longitudinal e um
design elegante.

Classificações

As secções em espuma contêm
pontes térmicas quebradas com
fita de isolamento, na parte frontal
e traseira da porta. A combinação
de espuma poliuretano altamente
isolante com pontes térmicas
quebradas faz com que esta porta
tenha níveis de isolamento
exemplares.

A porta Refral NASSAU 9000M 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 9000M, com medidas de
4x4 metros com uma secção de visor
e painéis de preenchimento em
acrílico, foram atribuídas as seguintes
classificações:

As secções 9000M são feitas de
perfis em alumínio extrodido e
anodizado com proteção de dedos
(patenteada) entre secções,
impossibilitando assim que
esmague os seus dedos enquanto
a porta está em movimento. As
secções em alumínio permitem
uma grande entrada de luz natural
e são fornecidas em alumínio
anodizado.
Em alternativa, a superfície pode

Propriedades de isolamento
EN 12428: 1.44 W/m²K
Resistência ao vento
EN 12424: Classe 3
Impermeabilidade
EN 12425: Classe 3
Estanquicidade do ar
EN 12426: Classe 3

Vedantes

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

Devido à estrutura da folha e ao
sistema de isolamento, a porta 9000G
tem propriedades de absorção de
som particularmente boas. Os valores
recomendados de redução de barulho
podem ser fornecidos, a pedido, para
todas as portas.

4

Refral NASSAU 9000M
Estrutura da porta

Equipamento standard / acessórios
A porta Refral NASSAU 9000M 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 Refral NASSAU 9000M
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 NASSAU 9000M pode ser fornecida
com controlos elétricos e uma variada gama de
equipamento operacional.

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.

Ferragens
Ao comprar uma porta Refral NASSAU
9000M,
9000M fornecemos-lhe uma variedade de
ferragens, podendo estas variar consoante o
espaço e requisitos de instalação.

Instalação e manutenção
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.

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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Refral NASSAU 9000M
Secção isolada

Altura da secção: 675mm
Grossura da secção: 44mm
Espuma isolante em
poliuretano
Pontes térmicas quebradas
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Refral NASSAU 9000M
Secção em perfil de alumínio

Estas secções são feitas em perfis alumínio
extrudado e anodizado. A altura standard das
secções é de 675mm, mas de poder ser ajustável
às suas necessidades.
A altura mínima para uma secção central é de
400mm, enquanto que a altura máxima é de
675mm.

A altura da secção superior varia entre 200mm
e 874mm. A altura para uma secção central de
espuma é de 675mm. A altura para uma secção
de espuma iferior é de 730mm.
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Refral NASSAU 9000M
Secção de perfil em alumínio: corte transversal
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Cores Standard
Pré-pintado
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Vedantes
Modelo 9000M

Vedante Inferior

Vedante Superior
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Vedantes
Modelo 9000M

Vedante Lateral

Vedante da secção
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Portas de serviço
Modelo 9000M
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Portas de serviço
Modelo 9000M

A porta de serviço tem uma largura de abertura de 1000mm e uma altura de abertura
de 2020mm (medido pelo nível do chão). A porta de serviço abrirá sempre para o lado
exterior. As alturas das secções mencionadas são medidas standard. Podem, no
entanto, ser oferecidas medidas especiais para a altura das portas de serviço.

O posicionamento da porta de serviço depende da largura da
porta.
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Ferragens
Desenhos detalhados
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