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PRZEMYSŁOWE BRAMY SZYBKOBIEŻNE DYNAMICROLL FOOD INOX

KARTA KATALOGOWO-TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA BRAMY

DynamicRoll® FOOD INOX to szybkobieżna brama
rolowana z systemem samonaprawy oraz cechami
spełniającymi wszystkie wymagania sektora
spożywczego. Powstała ze szczególną uwagą na
normy higieniczne, otrzymała Atesty Higienicze
w wielu krajach.

Struktura ze stali nierdzewnej INOX jest
zaprojektowana, aby uniknąć osadzania się na niej
cieczy, kurzu oraz innych zanieczyszczeń. Aby
respektować wysokie zasady higieny w tym sektorze
wszystkie elementy bramy mogą być myte.

Duża prędkość pracy bramy pozwala utrzymać cechy
środowisk panujących po jej obu stronach. Dzięki
kurtynie wyposażonej w zamki oraz pozbawionej
metalowych elementów, w przypadku uderzenia
w płaszcz wypina się on z prowadnic, a przy kolejnym
cyklu powraca w nie.

Sterowanie mikroprocesorowe umożliwia współpracę z
rożnego rodzaju urządzeniami peryferyjnymi takimi jak:
pętle indukcyjne, radarowe czujniki ruchu, bariery świetlne,
fotokomórki, wyłączniki pociągowe i inne.

Sterowanie i napęd

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Maksymalny wymiar: 6 500 x 6 500 [mm]

Grubość kurtyny PVC: 1,2 mm -1300 g/m²

Płaszcz bramy cały w wybranym kolorze RAL lub z jednym
panelem wizyjnym

Odporność na wiatr bramy w wersji zewnętrznej – zależna od
wymiaru:
• 3 000 x 3 000 - klasa 3
• 5 000 x 5 000 - klasa 2

Akcesoria do otwierania bramy: radarowe czujniki ruchu,
pętle indukcyjne jednostronne/dwustronne, piloty 2/4/8/16
kanałowe, wysięgniki stalowe z wyłącznikami pociągowymi,
panele Wave bezdotykowe, dodatkowe przyciski

Obudowa kolumn, wału i silnika: stal nierdzewna 316

Sterowanie w obudowie ze stali nierdzewnej; stal malowana
IP54 (300 x 500 x 150 mm)

Połączenie bramw śluzę
• Listwa zabezpieczająca
• Wifi IP65
• Bariera świetlna: H=2500, IP67

(dla bramwewnętrznych o szerokości poniżej 3060 mm)

Semafor czerwone-zielone

Zasilacz UPS 400 V

Napęd umieszczony frontalnie

Podgrzewanie prowadnic i silnika

Awaryjne otwieranie:
• Wysprzęglenie łańcuchowe
• System przeciwwagi
• Bateria UPS

WYPOSAŻENIE DODATKOWE (za dopłatą)

Współczynnik przenikania ciepła U= ~ 6 W/m²K

Obudowa wału, kolumn i silnika: stal nierdzewna 441/304

Otwieranie za pomocą przycisku na sterowaniu oraz przycisku
łokciowego po drugiej stronie otworu

Maksymalna prędkość otwierania do 2,5 m/s
Maksymalna prędkość zamykania do 0,8 m/s

Zabezpieczenia:
• Komplet fotokomórek IP65
• Sensor zabezpieczający kurtynę

Awaryjne otwieranie: za pomocą korby ręcznej

Łagodny start i stop bramy

Wydajność w cyklach zgodnie z EN 12604: 1 000 000

System zamkowy Anty-crash (dla bramwwersji wewnętrznej)

Napęd i sterowanie 400 V, do bram należy doprowadzić
zasilanie min. 5 x 2,5 mm2

Standardowe kolory płaszcza bramy:

RAL 9010 RAL 1015 RAL 1003 RAL 2004 RAL 3002 RAL 5012 RAL 5002 RAL 6026 RAL 7037 RAL 7042 RAL 7035

Kurtyna: Izolowana 7 mm, 3.3 W/m2 k
Transparentna (35/40%)
Z atestem FDA (biała)
Antystatyczna


