Yett GARAGE
LEDHEJSEPORTE PORTE

Skønhed
Varme
Pålidelighed

Sikkerhed

SEKTIONS OPDELTE GARAGE PORTE
Navnet yett tager os tilbage til middelalderens Skotland, hvor
ordet "yett" henviser til en smedejernsport der beskytter indgangen
til en borg eller et tårn imod fjender. De tidligste referencer til yetts
dateres tilbage til 1377, da yetts blev installeret på Davids tårn i
Edinburgh Castle. Tilbage i den tid, blev yetts anset for at være en
næsten uovervindelig beskyttelse mod uønskede gæster til slottets
områder. Yett var et alternativ til mere komplekse og dyre
Portcullises porte, der endnu tidligere havde været populære for
deres funktionalitet og alsidighed. I stand til at blive installeret i
enhver åbning, yetts blev udbredt i Skotland og en række amter i
England. Efterfølgende måtte myndighederne endog skride til
lovmæssig begrænset brug af yetts fordi yetts 'pålidelighed
"forhindrede retfærdigheden i at blive administreret".

Behovet for at modstå gamle skydevåben og rambukke er forsvundet i det moderne samfund. I
stedet, er forbrugerne nu på udkig efter sikkerhed, brugervenlighed og kvalitet samt
omkostningseffektivitet. Den nye yett port kan kaldes et hightech produkt på grund af sit
moderne design, der indeholder unikke energieffektive og sikkerhedsmæssige løsninger, der
afspejler vore produkt udvikleres mange års erfaring. Udformningen af yett porten bugner i
tekniske innovationer og er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder.
I dag, kan yett porte stadig betragtes som nogle af de mest pålidelige garageporte i verden.

Garage port Yett 01
Port dimensioner:
bredde — fra 1,800 til 3,000 mm;
højde — fra 1,900 til 2,700 mm.

Ledhejseporte til garager som yett 01, er konstrueret til installation i små
garage åbninger med begrænset loftshøjde (afstanden fra toppen af
portåbningen til loftet) og for moderat brugs hyppighed uden problemer
(10.000 cyklusser). En udligningsmekanisme med indbygget trækfjedre
giver balance til port bladene. Port bladene til yett 01 døre kan være
skræddersyet med sandwich paneler af enhver farve og type af overflader
udvalgt af kunden i forhold til vores prisliste.

Garage port Yett 02
Port dimensioner:
bredde — fra 1,800 til 5,500 mm;
højde — fra 1,800 til 3,000 mm.

Ledhejseporte til garager af typen yett 02 er konstrueret til installation
i store garage åbninger med udvidet overhøjde (afstanden fra toppen af
portåbningen til loftet) og til dagligt brug (15.000 cyklusser). En
udligningsmekanisme med indbygget torsionsfjedre giver balance til port
bladene. Port blade til yett 02 døre kan specialbygges med sandwich
paneler af enhver farve og type af overflader valgt af kunden.

SKØNHEDEN LIGGER I DETALJERNE

Det bredeste sortiment af paneler og tilbehør
Overflade typer

Farve på overflade

Mahogni

RAL 9010
hvid

Vinduer

Wengé

RAL 8014
sepia brun

RAL 5005
signal blå

Skyde
låse

Grøn eg

RAL 6005
moss grøn

RAL 9006
hvid aluminium

Gylden eg

RAL 3000
rød

RAL 7016
Antracit grå

Paneler kan blive malet i en given RAL farve.
Farveprøver trykt i dette materiale er ikke
Præcise.
Venligst brug et originalt RAL farvekort.

V i n d u e r i f o r s k e l l i g e t y p e r m e d stødsikkert glas kan monteres i DoorHan porte. De vil være en
original designløsning for din port.

Vindues dimensioner — 452 × 302 mm

Vindues diameter — 360 mm

Vindues ramme farver

Vindue ramme farve

Signal hvid

Håndtag

Mørk eg

Sepia brun

Mørk eg

Signal sort

Gylden eg

sølvgrå

Alle Doorhan Ledhejseporte er udstyret med
specielle håndtag, der gør det lettere at åbne dørene.
de tjener som en elegant, dekorative tilbehør til
udformningen af dørene.
De forskellige mekaniske låse kan blokere porten efter den er lukket.

ISOLERENDE HELE ÅRET RUNDT

Thermo fotografisk billede af Yett port.

Ny overligger med top i frost sikker gummi

Ny side forsegling af garage porten

Overligger

Frost-sikker tætning.

Ingen ”kuldebro”

+18

-20

Ingen “kuldebro”

+1 -15,1
+6

Casing

-19
Top gummi
pakning.
Energoflex

Dobbelt-lukket profil

Den frostsikre opbygning fryser
ikke til om vinteren. Den har en
forlænget overflade som skærmer
åbningen yderligere samt sidder
som en sikker skinne der fikserer
på den lodrette vinkel af porten der
hindre træk ved stort vindtryk på
porten.

En ny overligger med nydesignet
gummi pakning der lukker porten
hermetisk er opbygget af en
aluminiumsprofil med en speciel
fortykket gummiprofil der
forhindre porten i at fryse hvor
den støder op imod væggen.

Sammen frysning forekommer
ikke i Doorhan sandwichpaneler
mellem udvendige og indvendige
stålplader. Dette gør den termiskresistent og forhindrer frysning af
leddene paneler. ”Energoflex” er et
ikke-hygrostatisk materiale, der
anvendes til sikker tætning af
panelernes led. Hvert panel er
altid tætsiddende på det næste
panel uden at skrabe på
overfladen.

PÅLIDELIGHED I HVER EN DETALJE

Horisontale sporskinner
Yett 01, Yett 02

Yett 01, Yett 02

Spor skinner er produceret ud af en enkelt metalplade uden længdesamlinger, så
pålidelighed, glathed, og tavshed af porten i drift er sikret. Nye spor gør port strukturen
mere ergonomisk.

1.
2.
3.
4.

Hjul
Side indkapsling
Port blad
Skinner

1

2

3

4

Yett porten optager 30 % mindre plads inde i garagen, på grund af det nye design .
Stål skinne bøjninger / sving

Yett 01

Yett 02

Sporkurverne er lavet af stål-malede komponenter, der er forbundet med kontakt svejsning. Et sæt af huller i
sporkurverne muliggør hurtig og nøjagtig montering af porten.

PÅLIDELIGHED I HVER EN DETALJE

Side beslag og hjul
Yett 01, Yett 02

justerbar side support .

Yett 01, Yett 02

Nederste justerbare hjørnebeslag.

Yett 01, Yett 02

Øverste justerbare hjørnebeslag i flere niveauer.

Ny side, top og bund beslag muliggør en nem justering af tætheden mellem port bladet og væggen, hvilket øger den
energibesparende evne i ledhejseporten. Portens struktur tager også en mere æstetisk form. Ingen elementer stikker ud
fra sidestøtterne. De installerede sidekonsoller (Skinner)er dybest set fuger der flugter med port bladet og på linje med
de lodrette spor.

Dekorative inddækninger

Yett 02

Dekorativ plast inddækning er monteret på lodrette spor for at undgå hænder og fremmedlegemer kommer i
kontakt med portens bevægelige elementer. De sikrer også yderligere lyddæmpning, når døren bevæger sig
og øger port strukturen æstetisk.

SIKKERHED ER VORES HØJESTE PRIORITET

”Fjeder i fjeder” system

Dobbelt-kabel system

Fjederbruds sikring

Yett 01

Yett 01

Yett 02

”Fjeder-i-fjeder-systemet” i siden
ved port bladets
udligningsmekanisme sikrer
maksimal drifts sikkerhed. hvis en
fjeder springer, vil den anden
fjeder holde døren åben og
forhindre den i at falde. en særlig
"Alligator-lignende" mekanisme
sikrer sikker fastgørelse af
fjedrene.

Anvendelsen af to kabler på hver
side af porten forhindrer port
bladet i at falde, hvis et kabelbrud
skulle opstå, det andet virker som
en backup.

En sikkerhedsanordning, en
såkaldt fjederbrudssikring
monteret på torsion mekanismen
låser pålideligt akslen, hvis en
fjeder springer, og sikrer port
bladene i at falde.

MIN

Yett port designet giver to muligheder for lodret
vinkel installation:
(1) montering af lodrette skinner separat, eller
(2) at op bygge rammen i hele konstruktionen.
Dette giver mulighed for justeringer af
forskellige dimensioner af åbninger og
reducerer installations tiden.

Automation

Port bladene leveres for monteret med en væsentlig reduktion af den
tid, der kræves til montering, til følge. Paneler leveres med for
monteret sidestøtter og hængsler, lodrette spor skinner er korrekt
fastgjort til kurven. Fjedermekanisme monteret med udstrakte kabler.
Pålidelig emballage muliggør beskyttelse af produktet mod
beskadigelser under transport.
Port automatikken er designet til automatisering af portene. Den
kombinerer brugervenlighed, høj pålidelighed, og up-to-date design, der
nemt passer til et hvert garage interiør. Moderne teknologi garanterer
sikker drift og lang levetid for automatikken. Den kan let forbindes med
en køre skinne og monteres i loftet. Desuden har den en indbygget
lampe til garage belysning, der tændes automatisk, når den er aktiveret.
Du kan styre op til fire forskellige automatikker med et fjernbetjenings
panel, Transmitter 4.
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