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
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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)
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3200 až 4500
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RolliZIP - Boční
Motor
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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

