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SpeedRoller
verwarmde elektrische aandrijving 

deurblad van 0,7 mm kunststof doek  
met polyester versterkingsinlage

verwarmde besturingskast

CEE-stekker

aluminium verstevigingsprofiel

verwarmde veiligheidsfotocel op 250 mm

verwarming in de kolom  
tegen bevriezing

kolom van sendzimir verzinkt staal

bovenstop op  
hoogte t.b.v. ijsdetectie

afdichting van 
kunststof doek

stalen wals

aluminium onderbalk 

POLARA 
Bestand tegen extreme kou

Productkenmerken
• max. oppervlak (BxH) = 17,5 m²
• max. breedte (B) = 3500 mm, max. hoogte (H) = 5000 mm
• verwarmde geleiding, aandrijving, besturing, fotocel en fotocel-reflector maken  

de Polara geschikt voor temperaturen tot -30°C, bijvoorbeeld in vriescellen
• automatische opening elke 15 minuten voorkomt ijsvorming op het deurblad 
• windbelasting klasse 0 volgens EN 12424, windbestendig tot 3 Beaufort
• openingssnelheid ca. 1 m/s, sluitsnelheid 1 m/s
• 0,7 mm dik deurblad in blauw (standaard), rood, grijs, oranje, geel, zwart of wit
• voldoet aan EN 13241

zijgeleiding met afdichtingsrubber



De SpeedRoller Polara is een snelroldeur met 
elektrische aandrijving, speciaal ontwikkeld voor 
temperaturen tot -30°C. Toepassing vindt plaats in zeer 
koude omstandigheden (vriescellen of extreem koude 
omgeving). Door de koude ruimte snel af te sluiten wordt 
tocht voorkomen. Het gevolg is een beter beheersbaar 
koudeklimaat en een significante energiebespa ring.

Afmetingen

max. breedte 3500 mm

max. hoogte 5000 mm

windbelasting klasse 0 / 3 Bft

zijruimte gedreven zijde (walshoogte) 160 mm

zijruimte t.p.v. de aandrijving 310 mm

zijruimte t.p.v. de aandrijving t.b.v. inbouw 550 mm

zijruimte t.p.v. zijgeleidingsprofielen 100 mm

bovenruimte 875 mm

Samenstelling, opbouw
De SpeedRoller Polara is een een elektrisch aangedreven deur met 
een flexibel deurblad, dat wordt opgerold op een wals boven de 
deuropening. Het deurblad is opgebouwd uit horizontale secties van 
versterkte kunststof. De secties zijn voorzien van aluminium verste-
vigingsprofielen. Aan de on der zij de van het deurblad bevindt zich een 
onderbalk met afsluitprofiel. Stalen kolommen zorgen voor ge lei ding 
van het deurblad. De kolommen vormen één geheel met de consoles, 
waaraan de bovenrol en aandrijving worden bevestigd. De geleidin-
gen, aandrijving, besturing, fotocellen en reflectors zijn verwarmd 
om ijsvorming te voorkomen. Een unieke flexibele afdichting van de 
bovenrol voorkomt ijsvorming boven de deuropening.

Materialen
De kolommen zijn samengesteld uit twee gezette sendzimir verzinkte 
stalen profielen met rubberen geleiders, die voor installatie en onder-
houd demontabel zijn. De horizontale wals is van staal. De on der balk 
is van aluminium en heeft een rubberen afsluitprofiel. Het deurblad 
is van 0,7 mm dik kunststofdoek met een polyester versterkingsinlage.

Kleuren
Het deurblad is naar keuze in de kleuren blauw, rood, grijs, oranje, 
geel, zwart of wit verkrijgbaar. Een transparante zichtsectie is bij 
zeer lage temperaturen niet mogelijk.

Aandrijving
De aandrijving bestaat uit een elektromotor met reductor en inge-
bouwde afrolbeveiliging. De wals wordt rechtstreeks aan ge dre ven. 

Technische gegevens elektrische aandrijving
• netspanning standaard .................................... 3N~400V/50Hz/16A
• beschermingsgraad .................................................................. IP65
• opgenomen vermogen .................................................... max. 2 kW

Belangrijk: de deur en de omgeving van de deur dient dagelijks - of 
indien nodig vaker - te worden gereinigd. Bovendien mag de ruimte 
voor de Polara niet warmer zijn dan 18*C. Dit om condens en ijs-
vorming te voorkomen.

Prestaties

max. openingssnelheid 1 m/s

max. sluitsnelheid 1 m/s

Beveiliging
• bij stroomuitval kan de deur handmatig worden geopend
• radar voor en achter de deur
• op de zijgeleidingsprofielen zijn standaard een veiligheidsfotocel 

en reflector aangebracht (250 mm van de vloer). Bij onderbroken 
straal zal de deur niet sluiten

• bovenstop op hoogte stopt de deur onmiddellijk bij ijsdetectie
• de aandrijving heeft een ingebouwde afrolbeveiliging
• de geleidingen, de aandrijving, de besturingskast en de fotocellen 

zijn verwarmd om goed functoneren bij zeer koude temperaturen 
te kunnen garanderen

Bouwkundige voorzieningen en aansluiting
• een vlak montagekader en de vereiste inbouwruimte dienen 

aanwezig te zijn
• kijk voor de exacte inbouwmaten op het Technisch Toevoegblad
• voor het elektrisch aansluiten dient er een wandcontactdoos te 

zijn binnen een straal van 500 mm van de te plaatsen besturing 
(CEE-form rood, 3~NPE/400V/50Hz/16A)

• de besturing wordt standaard op ca. 1500 mm hoogte van de 
vloer, bij voorkeur buiten de vriescel geplaatst

• met de standaard CEE-stekker voldoet de besturing aan IP54

Besturing / bediening
De deur wordt geleverd met 1 op-stop-neer op de besturing.
Meerdere functies zijn mogelijk, zoals ‘halve-hoogte-stop’  
(t.b.v. personen- of goederendoorgang)

Op de standaard besturing 
kunnen veel andere bedienings-
vormen worden aangesloten, 
zoals bijvoorbeeld: 

• drukknop, trekschakelaar,  
sleutelschakelaar, fotocel,  
radar, inductielusdetectie  
of (meerkanaals) afstands-
bediening

Extra’s1

Besturing en bediening
• alle bedieningsvormen die op de besturing kunnen worden aan-

gesloten zijn tegen meerprijs verkrijgbaar
• besturing direct bedraad (besturing IP65)
• hoofdschakelaar direct bedraad op de besturingskast (IP65)
• ‘halve hoogte’-stop (t.b.v. personendoorgang)
• sluisbesturing in combinatie met een andere deur
• andere aansluitwaarden dan 3N~400V/50Hz/16A

Beveiliging
• aansluiting van verkeerslichten (rood/groen of rood en groen) 
• waarschuwingslicht (oranje of rood)

Uitvoering
• kolommen in RAL-kleur naar keuze

SpeedRoller POLARA

Beschikbare besturing: Verwarmde besturing
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1 tegen meerprijs 

Nederland

Novoferm Nederland BV
Tel.:    +31 (0)475 346 162
E-Mail:  industrie@novoferm.nl
Internet: www.novoferm.nl

België

Novoferm Industrie België
Tel.:    +32 (0)3 366 46 66
E-Mail:  info@novofermindustrie.be
Internet: www.novofermindustrie.be


