RYCHLOBĚŽNÁ VRATA

Rychlost, flexibilita, náhradní díly, perfektní
servis, spolehlivost a špičkové dodání
Rychloběžná vrata pro výbušné prostředí ATEX
Samoopravitelná rychloběžná vrata ALUMINA s eloxovaným hliníkovým rámem a frekvenčním
měničem, optický Ncoder pro polohu PVC.

Flexibilní otevíravá křídlová vrata automatická.

Naše produkty
Motory a řídící jednotky
Speciální aplikace
Samoopravitelná rychloběžná rolovací vrata

RolliZIP

Pro vnitřní a venkovní užití
Pro velmi intenzivní užití ve velmi zatížených provozech

Samoopravitelná rychloběžná rolovací vrata
Pro provozy s nízkými teplotami

RolliZIP BT

Pro intenzivní užití ve velmi zatížených provozech s nízkou teplotou

Samoopravitelná rychloběžná rolovací vrata

Alumina

Pro vnitřní a venkovní užití
Pro velmi intenzivní užití ve velmi zatížených provozech
Pro agresivní prostředí

Rychloběžná rolovací vrata

RolliGO DIGIT

Vhodné pro vnitřní a venkovní užití.
Vhodné pro velmi přeplněné prostory

Rychloběžná rolovací vrata

RolliZIP ATEX

Do výbušného prostředí ATEX

Rychloběžná skládací vrata

VertiGO DIGIT

Vhodné pro vnitřní i
venkovní užití – velmi
vysoká odolnost proti větru
a povětrnostním
podmínkám

Rolovací vrata - reference

RolliZIP

Motory a řídící jednotky

Digit. Frekv. měnič

Variabilní
rychlost,
Ncoder, 220 V

RolliZIP •
Alumina

Digit. Frekv. měnič

Variabilní
rychlost,
Ncoder,
Tepelná
ochrana, 220V
1-fáze, kontrola
teploty

RolliZIP
BT

Řídící jednotka

Vícejazyčný displej,
Programování
na klávesnici - zástrčka.

Digit 3-fáz.

Jednotná
rychlost,
Ncoder
380V 3-fáze

RolliGO •
VertiGO

Speciální
aplikace

RolliZIP

Samoopravitelná rychloběžná rolovací
vrata

Pro vnitřní a venkovní
intenzivní užití v rušném provozu,
vysoká odolnost proti větru
Bezpečná, izolační a rychlá vrata. RolliZIP – opravdu rychlá vrata s novým digitálním motorem, ideální řešení
pro vnitřní a venkovní prostory, kde je nutné spolehlivé a intenzivní užití. Velmi jednoduchá montáž. Dobře
vypadající rychloběžná vrata RolliZip, vhodné pro přeplněné prostory. Samoopravitelná vrata – zipový systém
podélně po stranách vrat způsobí, že pokud dojde k nárazu do fólie PVC, fólie se vytrhne z vodících kolejnic,
vrata vyjedou automaticky nahoru a opět se vrátí do kolejnic. Tímto efektivním řešením dochází k ušetření
nákladů za náhradní díly a čas. Rychloběžná vrata RolliZIP – to je nejlepší řešení.
• Opravdu rychlá vrata – až do 2,2 m/s rychlost otevření s novým digitálním motorem
• Snadné nastavení s digitální, vícejazyčnou řídící jednotkou
• Unikátní zipový systém, který šetří Váš čas a peníze – po nabourání fólie PVC vrata vyjedou z kolejnic a
automaticky se v horní poloze vrátí do původní polohy – tedy do vodících kolejnic.
• Bezpečnostní fotobuňka nebo světelná mříž zajistí plně bezpečný provoz, který zabrání styku vrat s osobou
při zavírání
• Posuvný systém fólie PVC zajistí perfektní izolaci mezi vnitřní a venkovní stranou
• Struktura, fólie PVC a okna mohou být zvoleny dle přání zákazníka, aby uspokojily všechny jeho požadavky na vrata

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Koncové polohy

RolliZIP Digit Basic
RolliZIP Digit Light Curtain
Standardně galvanický zinek, možno povrchová úprava RAL nebo
nerezová ocel AISI 304
5000 x H 5000
Jiné rozměry na dotaz
Až do 2,2 m/sec (nastavitelné) – Hladký rozjezd a dojezd
0,8 m/sec (nastavitelné) – Hladký rozjezd a dojezd
UNI EN 12-424 Třída 2
230V AC 1-fáze
Materiál - polyester extra silný 900 gr/m2, samozhášecí – Třída 2.
Zipový podélný systém, fólie PVC bez výztuh. Jedna řada průhledných
oken (další průhled jako volitelné příslušenství). Speciální průhledy na
dotaz.
Volitelné příslušenství – zesílená PVC fólie – 3 mm tloušťka.
Akustická izolace v průměru 17,5 db (hlukové spektrum 1003150Hz).
Tepelná izolace 3,7K s redukcí.
Motor s frekvenčním měničem 1KWatt
Kabel se zástrčkou, digitální Ncoder.
Digitání vícejazyková řídící jednotka, snadné nastavení, volitelná
rychlost. Tlačítka Otevřít/Stop/Zavřít, 4 provozní režimy, částečné
otevření, detekce průchodu. Programovatelné výstupové relé.
Nahrávání minulých událostí. Plné programování pomocí tlačítek na
řídící jednotce.
Maják – standardní výbava. Přídavné tlačítko otevřít.
Standardní Ncoder. Elektrické koncové polohy.

Bezpečnostní prvky

Bezpečnostní fotobuňky – 1 pár. Volitelné příslušenství bezpečnostní
lišta nebo světelná mříž.

Struktura
Rozměry – čistý otvor
Rychlost otevírání
Rychlost zavírání
Odolnost proti větru
Hlavní přívod
Fólie PVC

Zesílená fólie

Motor

Řídící jednotka

Nouzové otevření

Pomocí dlouhé nouzové kliky.
Volitelné příslušenství – záložní zdroj.

Certifikace

UNI EN 13241-1 v souladu

RolliZIP – Přední
motor
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300

350

Čistý průjezd H
opening H
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Šířka (mm)
Až do 2300
2300 až 3200
3200 až 4500
Nad 4500

Počet oken
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2 (850 x H 300)
3 (850 x H 300)
4 (850 x H 300)

Šířka (mm)
Až do 2300
2300 až 3200
3200 až 4500
Nad 4500

Počet oken
1 (1100 x H 300)
2 (850 x H 300)
3 (850 x H 300)
4 (850 x H 300)

150

M

RolliZIP - Boční
Motor

500

300

350

Čistý průjezd H
opening H

150
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Čistý průjezd L

M

Fólie PVC – standardní barvy

červená
RAL 3002

modrá
RAL 5010

oranžová
RAL2004

světle šedá

středně šedá tmavě šedá

žlutá

zelená

RAL 7035

RAL 7038

RAL 1021

RAL 6026

RAL 7037

Další barvy na dotaz

krémová
RAL 1013

bílá
RAL9010

světle modrá
RAL 5012

černá
RAL 9005

RolliZIP BT

Samoopravitelná rychloběžná rolovací
vrata – pro provozy s nízkými teplotami

10

Pro intenzivní
provoz v nižších
teplotách
Bezpečná, izolační a rychlá vrata. Rychloběžná vrata RolliZIP BT, opravdu rychlá s novým digátlním
a vyhřívaným motorem jsou ideálním řešením pro intenzivní provoz v prostředí s nízkýma teplotama. Velmi
snadná instalace. Teplotní kontrolní systém dovolí užívat vrata ve velmi nízkých teplotách i v případě změn
teplot – vše zajišťují teplotní senzory.
Samoopravitelná vrata – zipový systém podélně po stranách vrat způsobí, že pokud dojde k nárazu do fólie
PVC, fólie se vytrhne z vodících kolejnic, vrata vyjedou automaticky nahoru a opět se vrátí do kolejnic. Tímto
efektivním řešením dochází k ušetření nákladů za náhradní díly a čas. Rychloběžná vrata RolliZIP BT– to je
nejlepší řešení. Až do -35°C na opačné straně plusové teploty.

• Opravdu rychlá vrata – rychlost otevírání až 1,8 m/s s novým digitálním motorem a systémem teplotního
systému motoru
• Snadné nastavení na vícejazyčné řídící jednotce
• Dvojité zateplené fólie PVC zajistí dobrou tepelenou izolaci
• Unikátní zipový systém, který šetří Váš čas a peníze – po nabourání fólie PVC vrata vyjedou z kolejnic a
automaticky se v horní poloze vrátí do původní polohy – tedy do vodících kolejnic
• Bezpečnostní fotobuňka nebo světelná mříž zajistí plně bezpečný provoz, který zabrání styku vrat s osobou
při zavírání
• Posuvný systém fólie PVC zajistí perfektní izolace mezi vnitřní a venkovní stranou
• Struktura, fólie PVC a okna mohou být zvoleny dle přání zákazníka, aby uspokojily všechny jeho požadavky na vrata

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Struktura
Rozměry – čistý otvor
Rychlost otevírání
Rychlost zavírání
Odolnost proti větru
Hlavní přívod
Fólie PVC
Motor

Vytápěcí systém

Řídící jendotka

Koncové polohy
Bezpečnostní prvky
Nouzové otevření
Certifikace

Standardně galvanický zinek, možno povrchová úprava RAL nebo
nerezová ocel AISI 304
4000 x H 4000
Jiné rozměry na dotaz
Až do 1,8 m/sec (nastavitelné) - Hladký rozjezd a dojezd
0,8 m/sec (nastavitelné) - Hladký rozjezd a dojezd
UNI EN 12-424 Třída 2
230V AC 1-fáze
Zateplená fólie, dvojitá vrstva 3+3, tepelná izolace 3,7K. Materiál polyester extra silný 900 gr/m2, samozhášecí – Třída 2. Zipový
podelný systém, fólie PVC bez výztuh. Bez průhledu.
Motor s frekvenčním měničem1KWatt
Kabel se zástrčkou, digitální Ncoder.
Unikátní systém topného systému motoru 220 V, senzory motorové
teploty, které zastaví funkci motoru pokud teplota není v pořádku.
Venkovní senzory, které zapnou topný systém pokud to teplota
požaduje. Topný systém ve vodících kolejnicích.
Digitání vícejazyková řídící jednotka, snadné nastavení, volitelná
rychlost. Tlačítka Otevřít/Stop/Zavřít, 4 provozní režimy, částečné
otevření, detekce průchodu. Programovatelné výstupové relé.
Nahrávání minulých událostí. Plné programování pomocí tlačítek na
řídící jednotce.
Maják – standardní výbava. Přídavné tlačítko otevřít.
Standardní Ncoder. Elektrické koncové polohy.
Bezpečnostní fotobuňky – 1 pár. Volitelné příslušenství bezpečnostní
lišta nebo světelná mříž.
Pomocí dlouhé nouzové kliky.
Volitelné příslušenství – záložní zdroj.
UNI EN 13241-1 v souladu

RolliZIP BT - Přední
motor
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Čistý průjezd H
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220
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M

RolliZIP BT – Boční
motor

550

300

350

Čistý průjezd H

150

Čistý průjezd L

150

150

M

Fólie PVC – standardní barvy
colours

modrá
RAL 5010

světle šedá
RAL 7035

Další barvy na dotaz

bílá RAL
9010

Alumina
Samoopravitelná rychloběžná
rolovací vrata

Vnitřní a venkovní intenzivní užití ve velmi
zatížených provozech a agresivním prostředí

Rychlé, bezpečné, dobře vypadající a inovativní: Rychloběžná vrata Alumina jsou certifikovaná a levnější než
tradiční vrata z nerezové oceli. Vhodné pro vnitřní a venkovní prostředí a velmi intenzivní provoz. Jejich instalace je
vůbec nejsnažší, také náklady na dopravu jsou levnější díky lehké hliníkové konstrukci.
Samoopravitelná vrata – zipový systém podélně po stranách vrat způsobí, že pokud dojde k nárazu do fólie
PVC, fólie se vytrhne z vodících kolejnic, vrata vyjedou automaticky nahoru a opět se vrátí do kolejnic. Tímto
efektivním řešením dochází k ušetření nákladů za náhradní díly a čas. Rychloběžná vrata RolliZIP – to je
nejlepší řešení.

• Opravdu rychlá vrata – rychlost otevírání až 1,8 m/s s novým digitálním motorem a systémem teplotního
systému motoru
• Snadné nastavení na vícejazyčné řídící jednotce
• Certifikovaná a levnější ve srovnání s nerezovými vraty
• Rychlá a snadná instalace, nízké náklady na dopravu díky lehké konstrukci
• Unikátní zipový systém, který šetří Váš čas a peníze – po nabourání fólie PVC vrata vyjedou z kolejnic a
automaticky se v horní poloze vrátí do původní polohy – tedy do vodících kolejnic
• Světelná mříž zajistí plně bezpečný provoz, který zabrání styku vrat s osobou
při zavírání
• Posuvný systém fólie PVC zajistí perfektní izolace mezi vnitřní a venkovní stranou
• Struktura, fólie PVC a okna mohou být zvoleny dle přání zákazníka, aby uspokojily všechny jeho požadavky na vrata

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Struktura
Rozměry – čistý otvor
Rychlost otevírání
Rychlost zavírání
Odolnost proti větru
Hlavní přívod
Fólie PVC

Zesílená fólie

Motor

Řídící jednotka

Koncové polohy
Bezpečnostní prvky
Nouzové otevření
Certifikace

Eloxovaný hliník
5000 x H 4000
Až do 2,2 m/sec (nastavitelné) – Hladký rozjezd a dojezd
0,8 m/sec (nastavitelné) – Hladký rozjezd a dojezd
UNI EN 12-424 Třída 2
230V AC 1-fáze
Materiál - polyester extra silný 900 gr/m2, samozhášecí – Třída 2.
Zipový podelný systém, fólie PVC bez výztuh. Jedna řada oken
standardně prosklená (další průhled jako volitelné příslušenství).
Speciální průhledy na dotaz.
Volitelné příslušenství – zesílená PVC fólie – 3 mm tloušťka.
Akustická izolace v průměru 17,5 db (hlukové spektrum 1003150Hz).
Tepelná izolace 3,7K s redukcí.
Motor s frekvenčním měničem1KWatt
Kabel se zástrčkou, digitální Ncoder.
Digitání vícejazyková řídící jednotka, snadné nastavení, volitelná
rychlost. Tlačítka Otevřít/Stop/Zavřít, 4 provozní režimy, částečné
otevření, detekce průchodu. Programovatelné výstupové relé.
Nahrávání minulých událostí. Plné programování pomocí tlačítek na
řídící jednotce.
Maják – standardní výbava. Přídavné tlačítko otevřít.
Standardní Ncoder. Elektrické koncové polohy.
Světelná mříž zabudovaná ve vodících
kolejnicích. Dle UNI EN12-453
Pomocí dlouhé nouzové kliky.
Volitelné příslušenství – záložní zdroj.
UNI EN 13241-1 v souladu

Samoopravitelná rychloběžná rolovací vrata “Alumina”

Čistý průjezd

500

300

Čistý průjezd
140

140

Š í ř ka (mm)
Až do 2300
2300 až 3200
3200 až 4500
Nad 4500

100

Počet oken
1 (1100 x H 300)
2 (850 x H 300)
3 (850 x H 300)
4 (850 x H 300)

Fólie PVC – standardní barvy

červená
RAL 3002

modrá
RAL 5010

oranžová
RAL2004

světle šedá

středně šedá tmavě šedá

žlutá

zelená

RAL 7035

RAL 7038

RAL 1021

RAL 6026

RAL 7037

Další barvy na dotaz

krémová
RAL 1013

bílá
RAL9010

světle modrá
RAL 5012

černá
RAL 9005

RolliGO
Rolovací rychloběžná vrata

Rychlé, bezpečné, vhodné do
interiéru i exteriéru – vynikající
poměr cena x výkon
Standardní rychloběžná vrata navrhovaná pro spolehlivý provoz za nízkou cenu. Rychloběžná vrata RolliGO
jsou jednoduchá a detaily jsou takové, aby vrata byla rychlá, spolehlivá, snadná na instalaci a bezpečná pro
své uživatele. Fólie PVC obsahuje výztuhy, které zajišťují odolnost prot větru. Rychloběžná vrata RolliGO jsou
100% spolehlivá a vykazují nejlepší poměr cena x výkon.
•
•
•
•

Rychlost otevírání a zavírání 0,8 m/s s novým digitálním pohonem
Snadné nastavení na vícejazyčné řídící jednotce
Flexibilní fólie PVC s okny a výztuhami
Bezpečnostní fotobuňka nebo světelná mříž zajistí plně bezpečný provoz, který zabrání styku vrat s osobou
při zavírání
• Struktura, fólie PVC a okna mohou být zvoleny dle přání zákazníka, aby uspokojily všechny jeho požadavky na vrata

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Struktura
Rozměry – čistý otvor
Rychlost otevírání
Rychlost zavírání
Odolnost proti větru
Hlavní přívod
Fólie PVC

Zesílená fólie
Motor

Řídící jednotka

Koncové polohy
Bezpečnostní prvky
Nouzové otevírání
Certifikace

Standardně galvanický zinek, možno povrchová úprava RAL nebo
nerezová ocel AISI 304
4500 x H 4500
0,8 m/sec
0,8 m/sec
UNI EN 12-424 Třída 1
380V AC 3-ráze
Materiál - polyester extra silný 900 gr/m2, samozhášecí – Třída 2.
Fólie PVC s výztuhami. Jedna řada průhledného pásu (další průhled
jako volitelné příslušenství).
Speciální průhledy na dotaz.
Volitelné příslušenství – zesílená PVC fólie – 3 mm tloušťka.
Akustická izolace v průměru 17,5 db (hlukové spektrum 1003150Hz).Tepelná izolace 3,7K s redukcí.
Motor 1KWatt
Kabel se zástrčkou, digitální Ncoder.
Digitání vícejazyková řídící jednotka, snadné nastavení, volitelná
rychlost. Tlačítka Otevřít/Stop/Zavřít, 4 provozní režimy, částečné
otevření, detekce průchodu. Programovatelné výstupové relé.
Nahrávání minulých událostí. Plné programování pomocí tlačítek na
řídící jednotce.
Maják – standardní výbava. Přídavné tlačítko otevřít.
Standardní Ncoder. Elektrické koncové polohy.
Bezpečnostní fotobuňky – 1 pár. Volitelné příslušenství bezpečnostní
lišta nebo světelná mříž.
Pomocí dlouhé nouzové kliky.
UNI EN 13241-1 v souladu

Rychloběžná vrata “RolliGO” – Přední motor

500

250

350

Čistý průjezd H

220

150

220

Rychloběžná vrata “RolliGO” - Boční motor
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ing H

150

150

150

Fólie PVC – standardní barvy

červená
RAL 3002

modrá
RAL 5010

oranžová
RAL2004

světle šedá

středně šedá tmavě šedá

žlutá

zelená

RAL 7035

RAL 7038

RAL 1021

RAL 6026

RAL 7037

Další barvy na dotaz

krémová
RAL 1013

bílá
RAL9010

světle modrá
RAL 5012

černá
RAL 9005

RolliZIP ATEX

Rychloběžná vrata do
výbušného prostředí

Specifická vrata ATEX do
výbušného prostředí
Rychloběžná rolovací vrata pro speciální prostředí, kde bezpečnost je hlavní priorita.
Vše je sestaveno z perfektně izolačních materiálů nebo uzavřených materiálů s cílem zabránit možné
nebezpečné situaci nebo změny teplot. Konstrukce je z galvanického zinku a vyjmutelného krytu balu pro
případ servisu. Samoopravitelná vrata – zipový systém podélně po stranách vrat způsobí, že pokud dojde k
nárazu do fólie PVC, fólie se vytrhne z vodících kolejnic, vrata vyjedou automaticky nahoru a opět se vrátí do
kolejnic. Tímto efektivním řešením dochází k ušetření nákladů za náhradní díly a čas.

• Opravdu rychlá vrata – až do 2,2 m/s rychlost otevření s novým digitálním motorem
• Snadné nastavení s digitální, vícejazyčnou řídící jednotkou
• Unikátní zipový systém, který šetří Váš čas a peníze – po nabourání fólie PVC vrata vyjedou z kolejnic
a automaticky se v horní poloze várít do původní polohy – tedy do vodících kolejnic
• Bezpčnostní fotobuňky
• Posuvný systém fólie PVC zajistí perfektní izolaci mezi vnitřní a venkovní stranou
• Struktura, fólie PVC a okna mohou být zvoleny dle přání zákazníka, aby uspokojily všechny jeho požadavky
• na vrata

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Struktura
Rozměry – čistý otvor
Rychlost otevírání
Rychlost zavírání
Odolnost proti větru
Hlavní přívod
Fólie PVC

Motor

Řídící jednotka

Koncové polohy
Bezpečnostní prvky
Nouzové otevření
Certifikace

Standardně galvanický zinek, možno povrchová úprava RAL nebo
nerezová ocel AISI 304
5000 x H 5000
Až do 2,2 m/sec (nastavitelné) – Hladký rozjezd a dojezd
0,8 m/sec (nastavitelné) – Hladký rozjezd a dojezd
UNI EN 12-424 Class 2
230V AC 1-fáze
Materiál - polyester extra silný 900 gr/m2, samozhášecí – Třída 2. Antistatické, certifikované, pouze modrá a šedá barva. Zipový
systém bez výztuh. Zipový podélný systém, fólie PVC bez
výztuh. Jedna řada průhledných oken (další průhled jako
volitelné příslušenství). Speciální průhledy na dotaz.
Motor 1,1KWatt
ATEX II 3GD - Ex nA IIB T4 Gc (Ex tc IIIC T110°C Dc)
Motor s frekvenčním měničem. Tlačítka Otevřít/Stop/Zavřít. Plné
programování pomocí tlačítek na řídící jednotce. 8 provozních režimů.
Automatický zámek. Funkce částečného otevření.
ATEX II 2GD Ex d IIB T5 IP66 Enclosure.
Mechanické koncové polohy
ATEX II 2GD Ex d IIB / IIC T6 Gb Ex tb IIC T85°C Db IP66
Bezpečnostní fotobuňky
ATEX II 2GD Ex d IIB T5 IP66
Pomocí dlouhé nouzové kliky.
Volitelné příslušenství – záložní zdroj.
UNI EN 13241-1 v souladu

VertiGO DIGIT
Rychloběžná skládací vrata

Vhodné do exteriéru, bezpečná
a s vysokou odolností proti
větru, vhodné pro velké
rozměry
Rychloběžná vrata VertiGO jsou ideální pro velké prostory, kde je nutno zachovat vysokou odolnost proti větru
a zajistit spolehlivý chod ve velmi intenzivním provozu. Vysoce kvalitní výztuhy ve fólii zajišťují opravdu
vysokou odolnost proti větru. Díky těmto výztuhám je systém vrat skládací, tudíž je zde požadavek na větší
nadpraží. Všechny komponenty jsou navrženy a vyrobeny pro tyto vysoce odolné povětrnostní podmínky. Tyto
vrata zaručují bezproblémový chod, jednoduchou instalaci a spokojenost zákazníků.
•
•
•
•

Rychlost zavírání a otevírání 0,8 m/s s novým digitálním pohonem
Snadné nastavení s digitální, vícejazyčnou řídící jednotkou
Flexibilní PVC fólie s výztuhami, díky kterým jsou vrata vysoce odolné proti větru
Bezpečnostní fotobuňka nebo světelná mříž zajistí plně bezpečný provoz, který zabrání styku vrat
s osobou při zavírání
• Struktura, fólie PVC a okna mohou být zvoleny dle přání zákazníka, aby uspokojily všechny jeho požadavky na vrata

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Struktura
Rozměry – čistý otvor
Rychlost otevírání
Rychlost zavírání
Odolnost proti větru
Hlavní přívod
Fólie PVC

Zesílená fólie
Motor

Řídící jednotka

Koncové polohy
Bezpečnostní prvky
Nouzové otevření
Certifikace

Standardně galvanický zinek, možno povrchová úprava RAL nebo
nerezová ocel AISI 304
8000 x H 8000
Jiné rozměry na dotaz.
0,8 m/s
0,8 m/s
UNI EN 12-424 Class 2
380V AC 3-fáze
Materiál - polyester extra silný 900 gr/m2, samozhášecí – Třída 2.
Zipový podeéný systém, fólie PVC bez výztuh. Jedna řada
průhledných oken (další průhled jako volitelné příslušenství).
Speciální průhledy na dotaz.
Volitelné příslušenství – zesílená PVC fólie – 3 mm tloušťka.
Akustická izolace v průměru 17,5 db (hlukové spektrum 1003150Hz). Tepelná izolace 3,7K s redukcí.
Motor 3-fáze 2,2KWatt
Digitání vícejazyková řídící jednotka, snadné nastavení, volitelná
rychlost. Tlačítka Otevřít/Stop/Zavřít, 4 provozní režimy, částečné
otevření, detekce průchodu. Programovatelné výstupové relé.
Nahrávání minulých událostí. Plné programování pomocí tlačítek na
řídící jednotce.
Maják – standardní výbava. Přídavné tlačítko otevřít.
Standardní Ncoder. Elektrické koncové polohy.
Bezpečnostní fotobuňky – 1 pár. Volitelné příslušenství bezpečnostní
lišta nebo světelná mříž.
Pomocí dlouhé nouzové kliky.
UNI EN 13241-1 v souladu

Rychloběžná skládací vrata “VertiGO” – Přední motor
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Rychloběžná skládací vrata “VertiGO” –Boční motor

Vyvážení Skládacích vrat “VertiGO DIGIT”
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Fólie PVC – standardní barvy

červená
RAL 3002

modrá
RAL 5010

oranžová
RAL2004

světle šedá
RAL 7035

středně šedá tmavě šedá

žlutá

zelená

RAL 7038

RAL 1021

RAL 6026

RAL 7037

Další barvy na dotaz

krémová
RAL 1013

bílá
RAL9010

světle modrá
RAL 5012

černá
RAL 9005

Rychloběžná
vrata

RolliZIP

