Energisnåla
portar för
höga krav

www.krokomsportfabrik.se

0640 – 510 00

Välkommen till Krokoms Portfabrik AB

Vi tillverkar och säljer garage- och industriportar och vår största drivkraft är att du ska få en hållbar
och välisolerad port till rätt pris, vilket har gett oss många nöjda kunder.
Vi är marknadsledare inom lågenergiportar och våra deklarerade U-värden är testade av RISE.
Våra välisolerade garage- och industriportar utvecklas och tillverkas i Krokom, Jämtland och är
anpassade för det svenska klimatet.
Om du har ett varmgarage eller en uppvärmd industrilokal bör du montera en port med tjockare
portblad och isolering än 40 mm. Få delar av garaget eller fastigheten är så enkla att uppgradera
som porten. Den låga extra kostnaden för en välisolerad garage- eller industriport är försvarbar –
du betalar ju bara porten en gång, till skillnad mot uppvärmningen som ska betalas varje månad.
Vi vill att du bara ska behöva köpa port en gång!

Ta kontakt med branschens trevligaste säljare vid frågor eller order:
Börje Reinhammar
Direkt 070-318 29 86
Växel 0640-510 00
marknad@krokomsportfabrik.se

Snickerivägen 8
835 32 Krokom
0640 – 510 00
marknad@krokomsportfabrik.se
www.krokomsportfabrik.se
krokomsportfabrikab
krokomsportfabrik

Sandra Lidén
Direkt 070-396 66 09
Växel 0640-510 00
marknad@krokomsportfabrik.se

60
Sveriges mest isolerade garageport
Villa

KROKOM60 Villa – bästa val för miljön och plånboken
En av branschens tjockaste och mest robusta portar för privat bruk.

• Portblad 60 mm
• Sveriges lägsta U-värde – 0,9 W/m²/K för monterad port
• Utvecklad och tillverkad i Jämtland för svenskt klimat
• Galvaniserade ståldetaljer
• Åldersbeständigt EPDM-gummi runt hela porten
• Fingerklämskydd
• Motor och två fjärrkontroller är standard
• Svensk manual

Tätningslist av åldersbeständigt
EPDM-gummi

Köldbrytande luftspalt

Innerplåt av galvaniserat stål

Polyuretan

Ytterplåt av galvaniserat stål

Köldbrytande luftspalt

Tätningslist av åldersbeständigt
EPDM-gummi

60 mm

40
Villa

Stark och robust standardport

KROKOM40 Villa – en robust port med säkerhetsskena och fingerklämskydd
Standardport för dig som ställer höga krav på funktionalitet och kvalitet.

• Portblad 40 mm
• U-värde 1,6 W/m²/K för monterad port
• Utvecklad och tillverkad i Jämtland för svenskt klimat
• Galvaniserade ståldetaljer
• Åldersbeständigt EPDM-gummi runt hela porten
• Fingerklämskydd
• Motor och två fjärrkontroller är standard
• Svensk manual

Köldbrytande luftspalt

Innerplåt av galvaniserat stål

Polyuretan

Ytterplåt av galvaniserat stål

Köldbrytande luftspalt

Tätningslist av åldersbeständigt
EPDM-gummi

40 mm

Garageportstyrning för höga krav

Liftmaster – säker, tillförlitlig och smart garageportstyrning
Liftmaster garageportstyrningar kombinerar sofisktikerad, modern formgivning med innovativ
teknik och unika funktioner.
Med centralenheten 828 får du tillgång till den revolutionerande tekniken myQ för styrning och
övervakning av garageporten med en smarttelefon eller dator – var du än befinner dig.
myQ går snabbt och enkelt att installera, har inga årliga avgifter för aktivering och fungerar med
garageportsstyrningarna LM60, LM80 och LM100.
Den nyckelringsförsedda fjärrkontrollen får lätt plats i fickan och har den senaste tekniken.

• Enkel att installera
• Tyst, mjuk och tillförlitlig gång
• Låg effekt i viloläge, bara 0,8 W
• LED-belysning med upp till 50 000 timmars livslängd
• Tillförlitligt radiostyrningssystem med dubbla frekvensband – 868 MHz och 433 MHz
• LM80E och LM100 är snabbgående med hastighet på 200 mm/sek
• myQ låter dig styra och övervaka garageporten med din smarttelefon var du än är

Garageportstyrning för höga krav
Fakta Liftmaster garageportstyrning

ALLMÄNT

Drivspänning
Typ
Max. dragkraft
Viloeffekt
Belysning
Drivning
Max. öppningshastighet
Ljudnivå
Vägberänsning
Mjukstart/stopp
Anslutning
FÖR PORT

Max. porthöjd
Max portvikt
Min. frigångshöjd

LM60

220 – 240 V, 50 – 60 Hz
24 V likström
600 N
0,8 W
LED / 2,5 min.
Rem
160 mm/s
54 dB
Automatisk
Ja
Eurokontakt

2 300 – 3 000 mm
100 kg
30 mm

LM80

220 – 240 V, 50 – 60 Hz
24 V likström
800 N
0,8 W
LED / 2,5 min.
Rem
200 mm/s
54 dB
Automatisk
Ja
Eurokontakt

2 300 – 3 000 mm
130 kg
30 mm

LM100

220 – 240 V, 50 – 60 Hz
24 V likström
1 000 N
0,8 W
LED / 2,5 min.
Rem
200 mm/s
54 dB
Automatisk
Ja
Eurokontakt

2 300 – 3 000 mm
180 kg
30 mm

RADIOSYSTEM

Typ av mottagare
Frekvenser
Minnesplatser
TX2EVO
TX4UNIF
128EVO
747EVO
myQ

Dubbla frekvensområden, 7 frekvensband
433 Mhz / 868 Mhz
180
2 st, ingår

433 Mhz / 868 Mhz
180
2, st ingår
1 st, ingår

Ja, med 828EVO (tillval)

Ja, med 828EVO (tillval)

433 Mhz / 868 Mhz
180
2 st, ingår
1 st, ingår
Ja, med 828EVO (tillval)

80 Sveriges mest isolerade industriport

Industri

KROKOM80 Industri – bästa val för miljö och budget

En av branschens tjockaste och mest robusta portar för industriellt bruk.

• Portblad 80 mm
• Lågt U-värde – 0,54 W/m²/K för monterad port
• Utvecklad och tillverkad i Jämtland för svenskt klimat
• Åldersbeständigt EPDM-gummi runt hela porten
• Galvaniserade ståldetaljer
• Svensk manual
• Tillval: motor med pneumatiskt klämskydd, fjärrstyrning
med två fjärrkontroller och fotocell m.m.

• Upp till 8,5 meters bredd
• Vi är ackrediterade att utföra första besiktning

Köldbrytande tätningslist

Yttre plåt av galvaniserat stål

122 mm

Polyuretan

Inre plåt av galvaniserat stål
80 mm

Köldbrytande tätningslist

40

Industri

Stark och robust standardport

KROKOM40 Industri – bästa val för miljö och budget

Standardport för dig som ställer höga krav på funktionalitet och kvalitet.

• Portblad 40 mm
• U-värde 1,4 W/m²/K för monterad port
• Utvecklad och tillverkad i Jämtland för svenskt klimat
• Åldersbeständigt EPDM-gummi runt hela porten
• Galvaniserade ståldetaljer
• Svensk manual
• Tillval: fönster, motor med pneumatiskt klämskydd,

fjärrstyrning med två fjärrkontroller och fotocell m.m.

• Upp till 8,5 meters bredd
• Vi är ackrediterade att utföra första besiktning

Köldbrytande luftspalt

Innerplåt av galvaniserat stål

Polyuretan

Ytterplåt av galvaniserat stål

Köldbrytande luftspalt

Tätningslist av åldersbeständigt
EPDM-gummi

40 mm

Kraftfullt styrsystem för industriportar

SOMMER – Det självklara valet för din industriport
Tillverkas av Sommer i Tyskland för Krokoms Portfabrik AB.

• Flexibelt – ett styrsystem som är enkelt att programmera men ändå klarar de flesta typer
av tillämpningar och krav.

• Tillförlitligt – Avancerad växellådsteknik som garanterar hög tillförlitlighet och lång livslängd.
• Anpassningsbart – stort utbud med tillbehör, stort antal kombinationer av enheter och
revolutionerande styrsystemsteknik gör att systemet möter marknadens krav.

• Effektiv prestanda – GIGA-systemet ger smidig drift och optimal kraftgenerering
vid både en- och trefas, även under hög belastning.

• Enkel installation - kundorienterad och avancerad teknik för hög anpassningsbarhet.

Kraftfullt styrsystem för industriportar
Fakta SOMMER styrsystem
GIGAcontrol styrenhet

• Fem raders LCD–display med klartext.
• Ingångar för fyra mekaniska och elektroniska gränslägesbrytare.
• Visning av status och larm med tydlig klartext.
• Tre fritt programmerbara reläer.
• Avkänning och anpassning av rotationsriktning.
• Automatisk igenkänning och tilldelning av säkerhetsenheter.
• All programmering utförs med endast tre knappar på panelen.
• Skyddas med dubbla lösenord.
• Två OSE-anslutningar.
• Igenkänning av trafikljus och radiostyrningsmoduler.
• Rymlig kapsling med generöst utrymme för kontaktmoduler och kabeldragning.
GIGAcontrol 783V167 styrenhet
Drivspänning
Dimensioner (H x B x D)
Skyddsklass
Temperaturområde
Drivspänning
Kabelarea installation
Säkring installation

230/400 V
350 x 200 x135 mm
IP54
-25 – +65 °C
3~230/400 V
1,5 mm2
10 A trög

GIGAsedo drivenheter

• Hög flexibilitet med standariserat gränslägesbrytarsystem.
• Inställningsmöjligheter för anpassning till individuella krav.
• Lång livslängd, mjuk gång och låg ljudnivå i alla monteringslägen.
• Vi ett eventuellt strömavbrott kan porten ändå alltid öppnas.
GIGAsedo drivenhet

024.100 CXETO

024.140 CXETO

024.100 CXFSO med frekvensomriktare

Vridmoment
Varvtal
Drivspänning
Skyddsklass
Temperaturområde**

100 Nm
24 v / min
3~230 / 400 V
IP54 / IP65*
-5 – +60°

140 Nm
18 v / min
3~230 / 400 V
IP54 / IP65*
-5 – +60°

100 Nm
10 – 35 v / min
1~230 V
IP54 / IP65*
-5 – +60°

**< -5° med värmeaggregat

*tillval
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835 32 Krokom
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