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Maksymalne wymiary:

Prędkość otwierania:

Prędkość zamykania:

Zasilanie:

Częstotliwość:

Wydajność w cyklach (EN 12604):

Odporność na wiatr (EN 12424): klasa

43000x3000 h

8000x8000 H (mm)

5000x5000 h

0,8 m/sec

~ 2,5 m/sec

400 V, 10 A

50/60 Hz

1 000.000

7000x5000 h

8000x8000 h

PARAMETRY TECHNICZNE

PRZEMYSŁOWE BRAMY SZYBKOBIEŻNE DYNAMICROLL STANDARD

KARTA KATALOGOWO-TECHNICZNA

Seria bram szybkobieżnych DynamicRoll STANDARD daje
możliwość wyboru przeszkleń oraz rodzajów zabezpieczenia bramy
(fotokomórki, listwa radiowa, fotobariera). W zestawie INVERTER
oraz pełne okablowanie.

Duża prędkość otwierania i zamykania pozwala zoptymalizować
procesy logistyczne. Brama spełnia wszelkie obowiązujące normy
bezpieczeństwa. Jest idealnym rozwiązaniem dla: wszelkiego
rodzaju przemysłu, centrów dystrybucji, magazynów, laboratoriów,
myjni samochodowych.

CHARAKTERYSTYKA BRAMY
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Wyposażenie standardowe

inwerter (400 V), enkoder

okablowanie pełne

silnik 0,75 kW – 1,5 kW, 10A, IP54

kurtyna samonaprawialna dostępna w 12 kolorach

gęstość kurtyny 1300 g/m2, grubość około 1,2 mm, przenikalność ciepła
5,5 W/m2K

bez okien / 1 rząd okien H=500 mm lub H=300 mm

centrala z inwerterem IP 54 z przyciskami (start, stop, wyłącznik główny)

fotobariera

lampa ostrzegawcza

konstrukcja ze stali ocynkowanej lub malowanej na kolory jak poniżej:
RAL 9005, RAL 5010, RAL 9010, RAL 7037, RAL 3000

obudowa kolumn, wału (malowana lub ocynkowana)

obudowa silnika (w standardzie w kolorze czarnym)

odblokowanie na korbę

temperatura pracy: -30 oC +65oC

brama zgodna z normami europejskimi 13241/CE

otwieranie z przycisków na centrali

otwieranie z przycisku (OTWÓRZ) po drugiej stronie bramy

GWARANCJA 24 miesiące.

Kolorystyka konstrukcji:

RAL 5010 RAL 9010 RAL 7037 RAL 3000RAL 9005

PRZEMYSŁOWE BRAMY SZYBKOBIEŻNE DYNAMICROLL STANDARD

KARTA KATALOGOWO-TECHNICZNA

Standardowe kolory płaszcza bramy:

RAL 9010 RAL 7042 RAL 7035RAL 1015 RAL 1003 RAL 2004 RAL 3002 RAL 5012 RAL 5002 RAL 6026 RAL 7037
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Wyposażenie dodatkowe
Konstrukcja:

silnik umiejscowiony frontalnie
obudowa silnika malowana na kolor konstrukcji
odblokowanie łańcuchowe
dodatkowe uszczelnienie konstrukcji (obudowy kolumn i wału)
podgrzewanie (230 V) kolumn i silnika
odblokowanie szybkie (brama z przeciwwagą)

- odblokowanie ręczne (w razie braku prądu bramę otwiera się ręcznie za
pomocą dźwigni na wys. około 2 m)

- odblokowanie automatyczne (w razie braku prądu brama całkowicie
automatycznie otworzy się; możliwość zintegrowania systemem
ewakuacyjnym, przeciwpożarowym) – wówczas brama nie jest
wyposażona w korbę ręczną

Zabezpieczenia bramy:

listwa radiowa (EN 13241)
fotobariera

Centrala:

płyta sterująca dodatkowo lakierowana do pomieszczeń o wysokiej
wilgotności

UPS 400 V

programator do zaawansowanych ustawień (wyświetla błędy, bramy
w śluzie, prędkości, położenia krańcowe, moc silnika, UPS,
podgrzewanie, radar jako zabezpieczenie)

Kurtyna:

kurtyna mleczna z PVC (~ 40% przepuszczalność światła)

kurtyna o euroklasie odporności ogniowej: B-s2,d0 (DIN EN 13501-1)
(dostępna w kolorze RAL 9010)

kurtyna FDA RAL 9010 z atestem dla przemysłu spożywczego

kurtyna FDA RAL 9010 z atestem dla przemysłu spożywczego i 1 klasy
niepalności

kurtyna izolowana 7 mm o przenikalnosci ciepła 3,3 WmK2 (dostępna w 6
kolorach zbliżonych do: RAL 9010-biały, 5002-granatowy, 1003-żółty,
7035-szary, 2004-pomarańczowy, 3002-czerwony) – do temperatur
powyżej -10˚C

kurtyna antystatyczna (w jednym kolorze zbliżonym do RAL 5005)

kurtyna o wysokiej odporności na zarysowania (w kolorze białym)

Sterowanie:

sterowanie radiowe ( radio + 2 piloty)

2 radary

detektor pętli indukcyjnej

2 wyłączniki pociągowe IP 67

laserowy czujnik otwarcia

semafor ledowy z licznikiem (czerwony-zielony)

semafor (czerwony i zielony) z oświetleniem LED

fotokomórek (IP 55) M90/F2ESO

bariera świetlna LED (czerwona, zielona)

PRZEMYSŁOWE BRAMY SZYBKOBIEŻNE DYNAMICROLL STANDARD

KARTA KATALOGOWO-TECHNICZNA


