HURTIGPORTER

BEDRIFTEN

BMP GROUP
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BMP Europe, industrikonsernet som
opererer i over 30 land over hele verden,
har designet, produsert og installert
ﬂeksible industridører i over 25 år.
Ligger i Italia i Vezza d'Alba (Piemonte Cuneo), konsernets hovedkontor har et
areal på 8.000 kvadratmeter.
I Italia er industrikonsernet organisert i
grener og lokale enheter i Modena, Brescia
og Benevento. Det er også grener i over
300 land rundt om i verden, spesielt i
Tyskland, Frankrike, Spania, Holland,
Storbritannia, Sverige, USA, Mexico,
Australia og Korea.
Takket være et utbredt salgs- og
distribusjonsnettverk, kan BMP skryte over
12 000 dører installert hvert år.

DynamicRoll
SELVREPARERENDE HURTIGPORTER
DYNAMICROLL® er en selvreparerende
hurtigport som er designet for å treﬀe
ulike typer applikasjoner, både internt og
eksternt. Takket være det spesielle
glidebordet, som lar gardinen, uten stive
elementer inne i den, komme ut av
støttelinjene, for å beskytte seg selv i
tilfelle noen støt under driften av døren,
og tillater den å settes inn igjen etter en
syklus.

IDEAL FOR
Industri
Storskala detaljhandel
Næringslokaler
Produksjonslaboratorier
Automotive
Bilvask
Matbehandling
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®

TEKNISK DATA
Maximum door size (W x H)

8000 x 8000 mm

Opening speed

~ 2,5 m/sec.

Closing speed

0,8 m/sec.*

* Adjustable

Wind load
3000 x 3000
5000 x 5000
7000 x 7000
8000 x 8000
Applications

Class :

Inside and outside

4
3
2
1
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DynamicRoll
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Aluline

®

Dynamicroll® One

ROLL UP PORT
DynamicRoll® ONE

T

T
Opening speed

Maximum door size (W x H)

Closing speed
Wind load
* Adjustable

Class 1

Applications

Inside

06

Dynamicroll® Food Inox

NØDUTGANG

Food Inox

Food Inox

DynamicRoll® FOOD INOX

Maximum door size (W x H)
Opening speed

Wind load :
3000 x 3000
5000 x 5000

Closing speed

Applications
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Class :
3
Inside

Dynamicroll® Food Pe

DynamicRoll® FOOD PE

TEKNISK DATA
Opening speed

Maximum door size (W x H)

Closing speed
Wind load

Class 0

Applications

Inside

08

Dynamicroll® Frigo 1

SELVREPARERENDE HURTIGPORT
DynamicRoll® FRIGO 1 er spesielt
designet for kjølefelt. Takket være høy
grad av termisk isolasjon er den ideell for
å dele miljøer med forskjellige
temperaturer.
Rask og ﬂeksibel selv-reparerende
industriell lukking, DynamicRoll® FRIGO 1
er utstyrt med et gardin laget av
isolerende paneler og sikrer god termisk
overføringskvalitet for å unngå varmetap.

TEKNISK DATA
Maximum door size (W x H)
Wind load
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4000 x 4500 mm
Class 2

Opening speed

~ 1 m/sec.

Closing speed

0,6 m/sec.

Applications

Inside

Dynamicroll® Frigo 2

DynamicRoll® FRIGO 2 er utstyrt med to separerte
gardiner for å skape et isolert luftrom i lukket
stilling. Den er ideell i kjøleindustrien for å skille
miljøer med svært høye termiske
forholdsforskjeller, da det forhindrer ising og
kondensering.

TEKNISK DATA
Maximum door size (W x H)
Wind load

6000 x 7000 mm
Class 2

Opening speed
Closing speed
Applications

~ 1,8 m/sec.
0,8 m/sec.
Inside
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DynamicRoll® CB 230

DynamicRoll® CB 230 er en selvreparerende *
rulleport som er utformet for å skille overtrykte
steriliserte miljøer. Takket være den spesielle
kompakte rammen og det spesielle skyveanlegget
har denne døren lav permeabilitet.

TEKNISK DATA
Maximum door size (W x H)
Wind load
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4500 x 4500 mm
Class 2

Opening speed
Closing speed
Applications

~ 2,5 m/sec.
0,8 m/sec.
Inside
* System on demand cause it could change air permeability values

DynamicRoll® CB 125

RULLEPORT
DynamicRoll® CB 125 er en selvreparerende
* rulleport designet for å skille overtrykte
sterile miljøer.
Takket være dens tetthet, kompakte struktur
og det spesielle glidebordet, garanterer
DynamicRoll® CB125 kontrollert trykkfall og
tillater ventilasjonssystemene og
luftrensingen å fungere riktig.
Det patenterte glidebordet garanterer sikker
drift: Ved en tilfeldig kollisjon blir gardinen
resatt og satt inn igjen etter en syklus.

TEKNISK DATA
Maximum door size (W x H)
Wind load

4000 x 4000 mm
Class 2

* System on demand cause it could change air permeability values

Opening speed
Closing speed
Applications

~ 2,5 m/sec.
0,8 m/sec.
Inside

12

DynamicRoll® MS 150

DynamicRoll® MS 150 er laget for å skape en
beskyttende mekanisk barriere for maskiner og
automatiserte linjer. Utstyrt med en Safety Microbryter installert i nederste del av kolonnen
(tilgjengelig), som sikrer et signal fra døren lukket
separat til kontrollpanelet.

TEKNISK DATA
Maximum door size (W x H)
Wind load
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6000 x 5000 mm
Class 4

Opening speed
Closing speed
Applications

~ 1,8 m/sec.
0,8 m/sec.
Inside and outside

Roll

Full Vision

RULLEPORT
ROLL er en rulleport med enkel automatisering og et enkelt design som kan brukes til
alle typer installasjoner, der det ikke er
nødvendig å ha høy og spesiﬁkk teknologi på
døren eller en sterk vindmotstand.
Perfekt for intern installasjon vil denne døren
erstatte behovet for stripdører, og takket
være sin selvforsterkede ramme av
galvanisert stål er ideell for hver industriell
applikasjon.

Roll Standard
TEKNISK DATA
Maximum door size (W x H)
Opening speed
Closing speed

~ 1,2 m/sec.

Wind load :
3000 x 3000
6000 x 5000

1,2 m/sec.

Applications

6000 x 5000 mm

Class
2
1
Inside and outside

14

FOLD UP DOORS

Pack®

PACK® døren er en sammenleggbar dør
som består av perimeter selvbærende
ramme i galvanisert stål og et PVC-gardin
forsterket med horisontale stålstenger.
De patenterte koniske guider gir PACK®
en lav luftgjennomtrengelighet. PACK®døren er egnet for alle typer industrier,
for interne og eksterne applikasjoner.
Den er designet for store åpninger og for
et langt liv, og det er den rette løsningen
ved sterk vind og nedbør.

TEKNISK DATA
Maximum door size (W x H)
Wind load
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20.000 x 15.000 mm
Class 2

Opening speed

~ 1 m/sec.

Closing speed
Applications

1 m/sec.
Inside and outside

* Up to 35 m² further on project till Class 4

Mini Mega Pack®
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The MEGAPACK® foldeport er den teknologiske
utviklingen av tunge industridører som brukes til
å lukke store porter, nå upassende og foreldet for
dagens industrielle behov.

Mega Pack®

MEGAPACK® består av en dobbelt gardin og en
galvanisert stålretikkstruktur, og er trygt, raskt og
i stand til å motstå sterk vind, garanterer åpning
og lukking av store rom.
MEGAPACK® foldedør er ideell for å lukke både
store rom på bakken og for overheadkraner.

TEKNISK DATA
Maximum door size (W x H)
Wind load
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35.000 x 20.000 mm
Class 4

Opening speed

0,3 m/sec.*

Closing speed

0,3 m/sec.

Applications

Outside
depending on the door size *
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Spiral Doors
ISOLERT RULLEPORT

SPIRAL DOORS er isolerte industrielle
dører med patentert, høy tetthet
polyetylen sirkulær spiral vikling og er
egnet for utallige sektorer. Den høye
produktkvaliteten er basert på estetikk og
høy ytelse når det gjelder sikkerhet og
termisk akustisk isolasjon. SPIRAL DOORS,
med begrenset vedlikehold, har
aluminium eller stålpaneler som dekker
med doble vegger og reduserte
overordnede dimensjoner uten behov for
takanker.

Spiral 80 Cold Room
Isolert høyhastighetsdør som er spesielt utviklet for
lavtemperaturmotstand ned til -25 ° C, perfekt tilpasset
til nærings- og kjøleindustrien.

TEKNISK DATA
Maximum door size (W x H)
Opening speed
Closing speed
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~ 1,5 m/sec. *

Wind load :
3000 x 3000
5000 x 5000
6000 x 6000

~ 0,5 m/sec.

Applications

6500 x 6500 mm

Class / Classe:
4
3
3
Inside and outside
depending on the door size *

Spiral Iso 50
I toppsjiktet blant isolerte
rulleporter, passer den til
både interne og eksterne
applikasjoner.

Høyt isolert lukning, den passer både
for innvendig og utvendig bruk. Ideell
for lasting av bukter.

Spiral 50 Smart

Spiral 80
Special Application
Rulleport laget for spesielle
applikasjoner som er i
stand til å opprettholde høy
varmeisolasjon og
lydisolering.
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Air Flow
AIR FLOW er en industriell spiralport med høy
luftgjennomtrengelighet, noe som gir enkel lufting
mellom innvendig og utvendig også når døren er
lukket. Den patenterte sirkulære spiralen er laget
av polyetylen med høy tetthet og gardinet består av
mikroperforerte og anti-innbruddsstålpaneler.Dens
struktur uten festing til taket gir mulighet for
installasjon også i områder hvor taket på bygningen
ikke er belastende.

TEKNISK DATA
Maximum door size (W x H)
Wind load
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6500 x 5000 mm
Class 4

Opening speed

~ 2 m/sec.*

Closing speed

0,5 m/sec.

Applications

Inside and outside
depending on the door size *

Lav Overhøyde

Stainless Steel panel

Full vision panel
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Classic

ISOLERT RULLEPORT
CLASSIC isolert lukning er egnet for
mange industrielle miljøer på grunn av
spiralens lille størrelse og det totale
fraværet av fotavtrykk når spjeldet er
åpent; det krever lite vedlikehold og har
en uslåelig verdi for pengene. Kappen,
bestående av aluminiumsplater eller
dobbeltvegget stål, omsluttes på enruller i
direkte kontakt med motoren.
Polykarbonatvinduer kan settes inn for å
forbedre innendørsbelysning.

TEKNISK DATA
Maximum door size (W x H)
Wind load to
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7000 x 5000 mm
Class 4

Opening speed
Closing speed
Applications

~ 0,1 m/sec.
0,1 m/sec.
Inside and outside

Komby
ISOLERT RULLEPORT OG HURTIGPORT
KOMBY er en isolert rulleport designet
av kombinasjonen av en PVC
høyhastighets-port og klassisk
port.Stålrammen på den isolerte porten
sørger for god sikkerhet, og stoﬀgardinet
gir rask åpningshastighet. KOMBY er en
svært allsidig dør, og stoﬀgardinet kan
skrives ut med tilpasset graﬁkk.

TEKNISK DATA
Maximum door size (W x H)
Wind load

5000 x 5000 mm

Opening speed

Class 2

Applications

PVC: 2,5 m/sec.
stainless steel / INOX: 0,3 m/sec.
Outside
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Full Mesh

Mesh Cover
COUNTERWEIGHT
- Automatisk åpning i tilfelle strømbrudd
- Åpne ved mekanisk friløsning

UPS
Elektrisk åpningssystem med ekstra
elektronisk kortsystem tilgjengelig for
(230/400/460 v) 50/60 Hz. Åpning:
Automatisk utkobling av ekstern trykknapp

Extra

"T" CUT
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Nødåpningssystem inne i stoﬀet:
- Press på stoﬀet (<18 kg) i samsvar med
marc, vil borrelåsbåndet åpne en
eksplosjonsrute
- Godkjennelse fra brannvesenet
- Tilgjengelig for DynamicRoll®-serien

TEKNISK DATA
PVC DUK 1,3 mm - 1300 gr/m²
Som RAL 9010

Som RAL 2004

Som RAL 7042

Som RAL 5012

Som RAL 1015

Som RAL 3002

Som RAL 7037

Som RAL 5002

Som RAL 1003

Som RAL 6026

Som RAL 7035

Som RAL 9010

Som RAL 3002

Som RAL 7035

Som RAL 9005

Som RAL 1015

Som RAL 8014

Som RAL 7037

Som RAL 5010

Som RAL 1003

Som RAL 6026

Som RAL 7042

Som RAL 5002

Som RAL 2004

Som RAL 6018

Som RAL 9006

Som RAL 5012

ISOLERT DUK 7 mm - 1300 gr/m²
Som RAL 9010

Som RAL 6026

Som RAL 7035

Som RAL 9010

Som RAL 2004

Som RAL 7035

Som RAL 1003

Som RAL 3002

Som RAL 5002

Som RAL 5002

ISOLERT DUK 7 mm

Som RAL 9010

FOOD CURTAIN (FDA) 1,7 mm - 1700 gr/m²
TYPE BELEGG OG FINISH
Coating material
Top coating

PVC
Lacquered ﬁnishing on both sides

Flammability

ISO 3795 < 100 mm/min.

Best weight
Tensile strength

900 / 1300 g/m2

DIN EN ISO 2286-2

4300 / 4000 N/50 mm

DIN EN ISO 1421/V1

500 / 500 N

DIN 53363

Tear strength
Adhesion
Low temperature resistance
High temperature resistance
Color fastness to light
Bending strenght

20 N/cm

LB 3.04-1

-40 °C

DIN EN 1876-1

+70 °C

LB 3.15

>6 Value / Note

DIN EN ISO 105 B02

No creases

10.000 x @

DIN 53359 A

BASISSTOFF
Material
Yarn count

DIN ISO 2076
1100

dtex

Weave
Notes

DIN ISO 2060
P2/2

Complies with DIN EN 12641-2
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SCANPORTEN AS
Eternitveien 44
3470 Slemmestad
+47 66 90 10 20
www.scanporten.no

HURTIGPORTER

