Lentokonehallien nosto - ovet

Lentokonehallien nosto-ovet
Champion Door -ovet varustettuina nousevilla tukijalkajärjestelmillä mahdollistavat erittäin leveiden ja korkeiden oviratkaisujen toteutuksen. Lentokone- ja
helikopterihallien sekä erikoiskonehallien oviratkaisuissa suuret, pilarittomat
oviaukot vaativat oviratkaisuilta erityisominaisuuksia.
Champion Door lentokonehangaarien ovet suunnitellaan ja valmistetaan aina
asiakkaan tarpeen mukaisilla vaatimuksilla. Oven ainutlaatuinen rakenne antaa
mahdollisuuden suunnitella ovi hyvin erilaisiin käyttöympäristöihin. Ovi kestää
erittäin suuria tuulikuormia, ja se toimii luotettavasti arktisessa kylmyydessä
tai polttavan kuumalla aavikolla. Champion Door takaa että sen ovituotteet
kestävät kovia teollisia olosuhteita – pienillä huoltokustannuksilla.

Innovatiivinen moniovijärjestelmä nousevine tukijalkoineen
mahdollistaa oven valmistamisen lentokoneen mittojen ja muotojen mukaan jolloin tilankäyttö on tehokasta.

Lentokonehallin ovet
Koot: 37x15/13 m, 23x10 m, 30x11 m (3 kpl)
Tallinna, Viro

PÄÄOMINAISUUDET

VÄRIVAIHTOEHDOT

• ei kokorajoituksia
• suuri tuulikuormien kesto = 1 kN/m²
(tuulen nopeus = 41 m/s tai enemmän)
• NK4 Warm- mallissa peruslämpöeristyksellä
U-arvo 0,71 W/(m²•K), lisälämpöeristyksellä
jopa 0,57 W/(m²•K)
• Avautumisnopeus = 0,2…0,5 m/s
• PVC-kankaan paino 850g/m²

Valkoinen RAL 9016, Beige RAL 1001,
Keltainen RAL 1003, Punainen RAL 3002, 3011
Vihreä RAL 6000, Tummanvihreä RAL 6005,
Vaaleansininen RAL 5012, 5015,
Sininen RAL 5005, Tummansininen RAL 5002,
Harmaa RAL 7035, 7037, 7038, 7024,
Ruskea RAL 8016, Musta RAL 9011
sekä Läpikuultava

Lentokonehangaarin ovi
Naton lentotukikohta,
Tanska

LISÄVARUSTEET
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ERIKOISVARUSTEET
•
•
•
•

ATEX- ominaisuudet räjähdysvaarallisiin tiloihin
ovien hydraulinen hätäavaustoiminto
kääntöjalkojen hätäavaustoiminto (kuten ovissa)
ovien etähallinta SRC

ikkunapaneelit
lisälämmöneriste
äänieristyskangas
hätäavaus
oven ohjaus ulkoisesta lähteestä
erikoisovikankaat äärilämpötiloihin - 60°…+ 200°
varoituslaitteet (äänimerkit ja vilkkuvalot)
murtosuojattu ovikangas
automaattinen tukijalkojen lukitusjärjestelmä

Lentokonehallin ovi 93x29m
Toulouse, Ranska

TÄRKEIMMÄT EDUT
• ei kynnyksiä eikä kiskoja lattiassa
• kevyempi rakenne – edullisemmat
rakennuskustannukset
• toimintavarma vaativissa olosuhteissa
• erinomainen tuulikuormien kesto
• pitkäikäisyys
• alhaiset elinkaarikustannukset
• pienet huoltokustannukset
• hyvä korroosionkestävyys
• tiivis rakenne
• alhainen virrankulutus

TEKNISET TIEDOT JA LISÄVARUSTEET
PÄÄOMINAISUUDET
Lämpöarvo

NK4 Warm vakioeristevanulla U-arvo 0,71 W/(m2•K),
lisäeristyksellä jopa 0,57 W/(m2•K)

Tuulikuorman kesto

1 kN/m2
rajoittamaton

Suurin ovikoko

ei kokorajoitusta

Ohjausjärjestelmä

elektroninen ja ohjelmoitava

(s)

Ohjaus

3-painikeohjaus
impulssiohjaus
radio-ohjaus
vetokytkinohjaus
tutkaohjaus
induktiosilmukkaohjaus

(s)
(o)
(o)
(o)
(o)
(o)

Turvavarusteet

oven putoamissuojaus
alareunan törmäystunnistin
tuulilukitus
valokenno
laser-valoverho

(s)
(o)
(o)
(o)
(o)

Lisävarusteet

nostojalat moniovijärjestelmissä
ikkunat
lisälämpöeristys
äänieristys
murtosuojattu kangas
hydraulinen hätäavaus
kosketusnäyttöohjaus
oven etähallinta SRC

(o)
(o)
(o)
(o)
(o)
(o)
(o)
(o)

(s)
(o)

(s) = vakiona (o) = lisävaruste

Huolto
Champion Door suorittaa takuuaikaiset vuosittaiset
huolto- ja turvallisuustarkastukset erillisen huoltoohjelman mukaisesti.
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