
NovoSecur® – Biztonsági acél ajtóelemek
Megalkottuk. Bevizsgáltuk. Védelmére ajánljuk.
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NovoSecur® biztonsági ajtók – biztosan jó érzés!

Aki maga mögött becsukja az iroda, a lakása, a pince, a rendelő vagy a 

műhely ajtaját, szeretné biztonságban érezni magát. Védve a kéretlen 

vendégek, a zaj, a leselkedő veszélyek vagy akár a füst és tűz elől.  A 

NovoSecur biztonsági ajtót azért alkottuk meg, hogy megadhassuk ezt a 

biztonságérzetet. A NovoSecur ajtó egyesíti az egyéni védelmi igényeket 

az egyedileg megválasztható külsővel, miközben használójának jóleső 

nyugalmat biztosít.

Keresse a NovoSecur biztonsági ajtókat a Novoferm szakkereskedések-

ben és viszonteladóknál, akik részletesen tájékoztatják Önt a kiviteli le-

hetőségekről és a kiegészítőkről. A következő oldalakon rövid áttekintést 

adunk az egyes típusokról, ötletet adva ahhoz, hogyan tudja egy jól meg-

választott nyílászáróval környezetét biztonságossá tenni.
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Megalkottuk. Bevizsgáltuk. Védelmére 

ajánljuk!

Minden NovoSecur ajtó megfelel a biztonsági ajtók-

ra vonatkozó, európaszerte érvényes DIN V ENV 1627 

szabvány előírásainak, melyet egy elismert, hitelesített 

vizsgáló intézet ellenőriz.

Számtalan igényes megjelenési forma közül választhat, 

a klasszikustól kezdve, a modernen át egészen a letisz-

tult funkcionális külsőig.

Ezenkívül a különböző üvegezések, felülvilágító sávok és 

blendék tovább bővítik a kreatív kialakítási lehetősége-

ket, természetesen betartva a biztonsági elvárásokat.

Multifunkciós ajtóink típustól függően a biztonság mel-

lett hanggátlással, füst- és tűzgátlással párosulnak.
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        Biztonsági ajtó tűz- és füstgátlással

A NovoSecur E-S7 és E-S9 típusai füstgátlással, míg az E-S9 még Ei30 perces 

tűzgátlási funkcióval is kombinálhatóak, vagyis az ajtó 30 percig képes a tűz 

áttörését megakadályozni.

A kiviteli lehetőségeket lásd 10-11. oldal!
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Jelölések: 

Az alábbi piktogrammokból egy szempil-

lantás alatt kiderül, hogy egy NovoSecur 

biztonsági ajtó milyen funkciókat tölt be:

   

• betörésgátlás DIN V ENV 1627 szerint

• hanggátlás DIN EN ISO 140-3 szerint

• tűzgátlás DIN 4102 szerint

• füstgátlás DIN 18095 szerint

• hőszigetelés.
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Minden részletében biztonságos

1  

Zárszerkezet: akár 9 ponton záródó, 

fúrásvédett PZ zárszerkezet, alumíni-

um biztonsági gomb-kilincs garnitú-

rával.

2
A speciális pántok 3 irányba könnyen 

és kényelmesen állíthatók, masszív 

külsejük fokozza a biztonságérzetet.

3  

Különleges biztonsági elem az ajtólap 

belsejébe rejtett hegesztett acélkeret 

keresztmerevítésekkel (E-S7 és E-S9 

típusoknál).

4  

A biztonsági ajtók a különböző be-

építési szituációkhoz alkalmazkodva 

többféle toktípussal rendelhetők. 

Különleges megoldást nyújt az ún. 

felújító tok, mely a már beépített, régi 

tokokra utólag szerelhető rá.

WK2 MINŐSÍTETT BIZTONSÁG HANGGÁTLÁS

TŰZGÁTLÁS FÜSTGÁTLÁS HŐSZIGETELÉS

WK3 MINŐSÍTETT BIZTONSÁG
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         Nyugalmat és biztonságot!

A NovoSecur biztonsági ajtók opcionálisan hanggátlási funkcióval is kombinálhatók, 

így gondoskodva az elmélyült koncentrációhoz szükséges teljes nyugalomról, pl. gyár-

tócsarnokok irodáiban vagy frekventált, nagyforgalmú épületekben. A 10-11. oldalon 

található áttekintés bemutatja, mely ajtótípusok rendelhetők növelt hanggátlással.

Hanggátló 
DIN EN ISO 140-3 szerintHANGGÁTLÁS6



Átgondolt választás

Nemcsak az egyre romló bűnügyi 

statisztikák adatai riasztóak, hanem 

az egészségünket károsító füst, tűz 

vagy zajártalom okozta károké is. Aki 

szeretné magát és szeretteit bizton-

ságban tudni, az a NovoSecur ajtó 

mellett dönt, mely pontosan ezeket 

a nem kívánt hatásokat zárja ki éle-

tünkből.

Műszaki adatok 
a 10-11. oldalon

Standard-kivitel:
 

Minden NovoSecur ajtótípus alaptar-

tozéka egy biztonsági gomb-kilincs 

kilincsgarnitúra (DIN 18257 szerint), 

és egy fúrás- és kiemelés ellen védett 

hengerzárbetét 3 db kulccsal (DIN 

18252). A kulcsok nemkívánatos má-

solását egy biztonsági kártya védi.

A standard kivitelű biztonsági ajtók 

kiválóan alkalmasak mellékbejáratnak 

vagy pinceajtónak.

E-S4 / E-S6 / E-S8 típusok: a karcsúak

Ezeknél az ajtótípusoknál a bizton-

sági funkción túl nagy hangsúlyt fek-

tettünk az esztétikus külsőre is, mely 

nemcsak az elegáns vastag falcnak, 

hanem a változatos felületi megol-

dásoknak  is köszönhető. A DIN V 

ENV 1627 szabvány szerint WK2-es 

ellenállási osztályba tartoznak. A vé-

delmi funkció mellett hanggátlással 

is rendelhetők.

E-S5 / E-S10 típusok: a klasszikusok

Magas minőségű, masszív acél alap-

anyagból készülnek ezek a bizton-

sági ajtó típusok, melyek a WK2-es 

ellenállási osztályba tartoznak. Az 

E-S5-ös egyszárnyú ajtó 4, míg az 

E-S10-es kétszárnyú ajtó 8 reteszelé-

si ponton záródik. Mindkét modellhez 

további kiegészítők is választhatók.

E-S7 / E-S9 típusok: a sokfélék

Ez a két modell a 7 ill. 9 reteszelési 

ponton záródó zárszerkezetüknek 

köszönhetően már a WK3-as ellenál-

lási osztályba tartozik. Mindkét típus 

füstgátlással, az E-S9 ezen felül még 

30 perces tűzgátlással is kombinálha-

tó. Az ajtók hőszigeteltek, és többféle 

felületi kialakítással kérhetők.
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        Megnyerő külső

A NovoSecur ajtókat alapkivitelben porszórt alapozással szállítjuk, illetve 

típustól függően rendelhetők standard vagy választott RAL színekben, vagy 

dekorfóliával. 

A sokféle felületi lehetőségnek köszönhetően az ajtók tökéletesen tudnak 

illeszkedni pl. egy vállalat arculatához vagy akár lakásunk stílusához. 

Szívesen tájékoztatjuk Önt az egyes modellekhez tartozó lehetőségekről!
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Dió Szilfa Tikfa Piros Platina fehér RAL 9016 fehér, 
alapozott

Körte Natúr bükk Cseresznye Zöld Sárgásszürke

Juhar Világos tölgy Ferér kőris Szépiabarna

Fautánzatú dekorok Alap RAL 
színek

Standard 
kivitel

Elegáns ajtók - változatos 

színek

Az E-S4, E-S6, E-S8 és E-S9 biztonsági 

ajtótípusokat igény szerint alap RAL szí-

nekben (piros, zöld, sárgás szürke, pla-

tinafehér, szépiabarna), illetve az E-S9 

típust fautánzatú dekorfóliával (natúr 

bükk, fehér kőris, világos tölgy, juhar, 

körte, cseresznye) is megrendelheti.

Riasztóval összekötött 

blokkzár:

1   zárvatartás érzékelő

 

2   a blokkzárat és az  

 elosztót összekötő kábel

3   mágneses nyitásézékelő

 

4   blokkzár

5   zárszerkezet

Speciális kiegészítők    

• Riasztóberendezés

• Különböző biztonsági kilincs- 

garnitúrák

• Elektromos ajtónyitó berendezés

• Blokkzár (felső zár)

• Biztonsági lánc, zárható kivitel

• Pánikzárak és pánikvasalatok

• Optikai kitekintő

• Mágneses nyitásérzékelő

• Zárvatartás érzékelő

• Biztonsági üvegezés
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Ajtóábra Típusjelölés Kivitel
Betörés ellenállási 

osztály
Füstgátlás Tűzgátlás

     záródási  
         pontok

E-S4 1-szárnyú nincs nincs

E-S5/53 1-szárnyú nincs

E-S6 1-szárnyú nincs nincs

E-S7 1-szárnyú nincs

E-S8 1-szárnyú nincs nincs

E-S9 1-szárnyú

E-S10/53 2-szárnyú nincs

Típusáttekintés

WK2 MINŐSÍTETT BIZTONSÁG

FÜSTGÁTLÁSWK2 MINŐSÍTETT BIZTONSÁG

WK2 MINŐSÍTETT BIZTONSÁG

WK3 MINŐSÍTETT BIZTONSÁG

WK2 MINŐSÍTETT BIZTONSÁG

WK3 MINŐSÍTETT BIZTONSÁG

WK2 MINŐSÍTETT BIZTONSÁG

FÜSTGÁTLÁS

FÜSTGÁTLÁS

FÜSTGÁTLÁS

TŰZTGÁTLÁS
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Hanggátlás Üvegezés Ajtólap felülete Méret

mindkét oldal azonos
oldalanként 
különböző 

szín
minimum maximum

lehet

RAL 9016 alapozott, 
standard vagy 

tetszőleges RAL,       
dekorfólia

lehet 625 x 1750 mm 1250 x 2250 mm

nem lehet RAL 9016 alapozott nem lehet 500 x 1500 mm 1250 x 2500 mm

lehet

RAL 9016 alapozott, 
standard vagy 

tetszőleges RAL,      
dekorfólia

lehet 625 x 1750 mm 1250 x 2500 mm

lehet
RAL 9016 alapozott, 
standard RAL színek

nem lehet 625 x 1750 mm 1250 x 2250 mm

lehet

RAL 9016 alapozott, 
standard vagy 

tetszőleges RAL,       
dekorfólia

lehet 625 x 1750 mm 1250 x 2500 mm

lehet
RAL 9016 alapozott, 

standard RAL színek,
dekorfólia

lehet 625 x 1750 mm 1375 x 2500 mm

nem lehet RAL 9016 alapozott nem lehet 1000 x 1750 mm 2500 x 2500 mm
HANGGÁTLÁS

HANGGÁTLÁS

HANGGÁTLÁS

HANGGÁTLÁS

HANGGÁTLÁS

HANGGÁTLÁS

HANGGÁTLÁS
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Novoferm Hungária Kft.

www.novoferm.hu,    novoferm@novoferm.hu 

Az Ön Novoferm partnere:

Novoferm csoport – otthon Európában 

A Novoferm csoport egyike Európa nyílászáró rendszereket gyártó vezető vállalkozásainak. Széleskörű 
termékválasztékunk és a hozzátartozó szolgáltatásaink mind privát, mind üzleti, ipari felhasználásra alkalmasak. 
Termékeinket a legmagasabb minőségi követelmények betartása mellett, a legkorszerűbb technológiákkal állítjuk 
elő. Nyílászáróink tervezésekor és gyártásakor ötvözzük azok funkcionalitását az innovatív külsővel. Európa 
különböző pontjain vannak gyártóüzemeink, értékesítési hálózatunkon keresztül pedig minden országban jelen 
vagyunk.
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