Brama szybkobie¿na

Speedroller

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ
Napêd elektryczny

wa³ ze stali

stal ocynkowana metod¹ sêdzimira

wa³ z obudow¹
(opcja)

p³aszcz bramy (tworzywo sztuczne
gruboœci 1,2mm)

prowadzenie boczne z uszczelk¹ szczotkow¹

profil usztywniaj¹cy z aluminium
skrzynka steruj¹ca
przezroczyste pasmo œwietlne

kabel spiralny samokontroluj¹cej
listwy bezpieczeñstwa

(opcja)

fotokomórka
szczegó³ prowadzenia

Charakterystyka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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brama wewnêtrzna owym. Do
4000x5000mm
maks. wytrzyma³oœæ naporu wiatru 5 st. w
skali Beauforta
prêdkoœæ otwarcia i zamkniêcia ok. 1m/s
prowadzenie boczne zabezpieczone przed
przeci¹gami
p³aszcz bramy w kolorach niebieskim,
pomarañczowym, ¿ó³tym, czarnym, bia³ym
przezroczyste pasmo œwietlne
niezawodny napêd ze zintegrowanym
zabezpieczeniem przed rozwiniêciem
timer
niski koszt serwisu dziêki konstrukcji sekcji i
braku systemu sprê¿yn
ró¿ne pakiety opcjonalne

aluminiowa belka dolna z listw¹ bezpieczeñstwa

Brama szybkobie¿na
Speedroller jest szybkobie¿n¹ bram¹ rolowan¹ z napêdem elektrycznym. Ma zastosowanie w budownictwie przemys³owym i
u¿ytkowym. Oszczêdza energiê i zapobiega przeci¹gom.
Czêœci sk³adowe. Budowa.
Speedroller jest bram¹ bez sprê¿yn wywa¿eniowych. Sk³ada siê z elastycznego p³aszcza bramy, który, napêdzany elektrycznie, jest nawijany na
zawieszony nad otworem wa³. P³aszcz bramy sk³ada siê z poziomych
sekcji z tworzywa sztucznego wzmocnionego poliestrem. Sekcje
wyposa¿one s¹ w usztywniaj¹ce profile z aluminium. P³aszcz bramy ma
pasmo œwietlne z przezroczystego tworzywa sztucznego umieszczone
na wysokoœci miêdzy 1200 a 2200mm. W dolnej czêœci znajduje siê listwa aluminiowa z gumowym profilem zamykaj¹cym. Profil z ceownika z
uszczelkami szczotkowymi zapewnia boczne prowadzenie p³aszcza
bramy. Prowadnice boczne tworz¹ ca³oœæ z p³ytami ³o¿yskowymi do
mocowania wa³u i napêdu.
Materia³y
Prowadnice boczne zbudowane s¹ z ocynkowanych profili stalowych
opatrzonych uszczelkami szczotkowymi, które w celu instalacji i konserwacji mog¹ zostaæ zdemontowane. Poziomy wa³ wykonany jest
równie¿ ze stali. Belka dolna jest z aluminium. P³aszcz bramy sk³ada siê
z tworzywa sztucznego o gruboœci 1,2mm z wzmocnieniami z poliestru.
P³aszcz bramy mo¿e byæ w kolorze niebieskim, pomarañczowym, ¿ó³tym,
czarnym i bia³ym i ma standardowo pasmo œwietlne.
Wymiary
•
•
•
•
•
•
•
•

maks. Szerokoœæ ..................................................................4000 mm
maks. Wysokoœæ ..................................................................5000 mm
maks. Napór wiatru ..............................................................5 Beaufort
wym. miejsce z boku nie po str. nap. (na wysokoœci wa³u) ....160 mm
wym. miejsce z boku po stronie napêd ..................................310 mm
wym. miejsce z boku po stronie napêdu do zabudowy ..min. 550 mm
wym. miejsce z boku dla bocznych prowadzeñ ......................110 mm
wysokoœæ nadpro¿a ................................................................575 mm.

Napêd
Napêd sk³ada siê z silnika elektrycznego z przek³adni¹ i zabezpieczeniem przed rozwiniêciem. Wa³ napêdzany jest bezpoœrednio.
Sterowanie
System sterowania reguluje wiele funkcji:
• ustawienie czasu otwarcia bramy lub obs³ugê czuwakow¹ („totmann”)
• ustawienie serwisowe i aktywne
• œwiec¹ca dioda do kontroli ró¿nych funkcji
• wybór opcji ci¹g³ego otwarcia lub ci¹g³ego zamkniêcia
Obs³uga
Skrzynka steruj¹ca ma standardowo 2 przyciski (otwarte/zamkniête),
przycisk wy³¹czenia awaryjnego i 4-biegunowy wy³¹cznik g³ówny. Zdalne
sterowanie mo¿e odbywaæ siê poprzez wy³¹cznik poci¹gowy, wy³¹cznik
kluczykowy, przycisk, fotokomórkê, radar, pêtle indukcyjne lub zdalnie
przez nadajnik i odbiornik. Inne elementy obs³ugi na zapytanie.
Osi¹gi
Prêdkoœæ otwarcia i zamkniêcia wynosi ok. 1m/s
Zabezpieczenia
• w przypadku braku pr¹du bramê mo¿na obs³ugiwaæ rêcznie
• belka dolna wyposa¿ona jest w samokontroluj¹cy bezpiecznik
krawêdziowy, który zatrzymuje bramê i otwiera j¹ , kiedy natrafi na
jakiœ przedmiot. Zabezpieczenie to jest niewra¿liwe na wilgoæ.
• Na bocznych prowadnicach umiejscowione s¹ standardowo
fotokomórka i reflektor (na wysokoœci 250mm od pod³ogi). Je¿eli
pasmo fotokomórki jest przerwane brama siê nie zamknie.
• Napêd ma wbudowane zabezpieczenie przed rozwiniêciem
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Przygotowanie budowlane i przy³¹cza
• dla przy³¹cza elektrycznego bramy szybkobie¿nej konieczne jest gniazdko elektryczne znajduj¹ce siê w promieniu 500mm od skrzynki
steruj¹cej, któr¹ montuje siê standardowo na wysokoœci 1500mm
obok bramy po stronie napêdu. (forma wtyczki CEE/ 3N~400V/
50Hz/ 16A)
Dane techniczne napêdu elektrycznego
Napiêcie ................................................................3N~400V/50Hz/16A
Ochrona ........................................................................................IP54
Pobór pr¹du ........................................................................max. 2 kW.
Elementy pomocnicze/ opcje
• p³aszcz bramy gruboœci 3mm przezroczysty, niebieski, szary, ¿ó³ty,
zielony lub pomarañczowy
• obudowa z tworzywa sztucznego chroni¹ca napêd lub wa³ (lub jedno
i drugie)
• prowadnice boczne i obudowa w kolorze wg palety RAL
• zabezpieczenie „Break Away” w dolnej listwie (wytrzymuj¹ce
najechanie)
• inne wartoœci przy³¹czeniowe ni¿ 3N~400V/ 50Hz/ 16A
• czêœci elektryczne w IP65
• Sterowanie ze zmiennikiem czêstotliwoœci, przy czym:
prêdkoœæ otwarcia wynosiæ mo¿e ..........................................ok. 1,5m/
prêdkoœæ zamykania ........................................................ok. 0,75m/s•
obs³uga przez wy³¹cznik poci¹gowy, wy³¹cznik kluczykowy, przycisk,
fotokomórkê, radar, pêtle indukcyjne lub zdalnie przez nadajnik i
odbiornik
• „stop w po³owie” (przejœcie osób)
• sterowanie œluz¹ w kombinacji z inn¹ bram¹
• pod³¹czenie sygnalizacji œwietlnej
Pakiety opcji
• Economic
• Food
• Polara

Speedroller

Pakiety opcji

Economic
Polara
Food
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Pakiety opcji
Pakiet “Economic”
• wykonanie podstawowe bazuje na typie Speedroller
• wykorzystywany jako prosta brama wewnêtrzna
• maksymalna szerokoœæ wynosi 3000mm, maksymalna wysokoœæ 3500mm
– przy maksymalnej powierzchni 9 m2
• maksymalna dopuszczalna si³a wiatru wynosi 3 st.w skali Beauforta
Ró¿nice w stosunku do standardowej bramy typu Speedroller

•
•
•
•
•
•

napêd 0,45 kW, bez zabezpieczenia przed rozwiniêciem
p³aszcz bramy sk³ada siê z tworzywa szt. gr. 0,7mm, z wzmocnieniami z poliestru i pasmem œwietlnym
dostêpne kolory: szary, czerwony, ¿ó³ty, bia³y, pomarañczowy, zielony, niebieski i czarny
belka dolna w kompaktowym wykonaniu z aluminium
belka dolna z koñcówkami „Anti-Crash” bez wy³¹cznika awaryjnego
obs³uga za pomoc¹ skrzynki steruj¹cej (góra-stop-dó³) bez sterowania timerem

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wbudowane okienka poprawiaj¹ce widocznoœæ
napêd i sterowanie w wykonaniu IP65
bezpiecznik krawêdziowy w postaci aktywnej podczerwieni (typ IRIS)
fotokomórki
skrzynka steruj¹ca ze sterowaniem timerem
een kunststof kap over de aandrijving en/of wals
obudowa z tworzywa sztucznego napêdu i/lub wa³u
profile prowadnic bocznych ze stali szlachetnej (304) do zastosowania w przemyœle spo¿ywczym
profile prowadnic bocznych lakierowane wg palety RAL
os³oniête profile usztywniaj¹ce do zastosowania w przemyœle spo¿ywczym

Opcje

Pakiet „Polara”
•
•
•
•

wykonanie podstawowe bazuje na typie Speedroller
zastosowanie w niskich temperaturach do -30°C, np. w zamra¿alniach
maksymalna szerokoœæ x wysokoœæ wynosi 4000x5000mm
maksymalna dopuszczalna si³a wiatru wynosi 3 st.w skali Beauforta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

napêd i sterowanie w wykonaniu IP65
wa³ wyposa¿ony w uszczelnienie przed przeci¹gami
podgrzewane prowadnice boczne
profile z tworzywa sztucznego w profilach prowadnic bocznych zamiast uszczelek szczotkowych
p³aszcz bramy sk³ada siê z tworzywa sztucznego gr. 0,7mm, z wzmocnieniami z poliestru
dostêpne kolory: szary, czerwony, ¿ó³ty, bia³y, pomarañczowy, zielony, niebieski i czarny
brak mo¿liwoœci wykonania pasma œwietlnego czy okienek
2 radary jako zabezpieczenie krawêdziowe
belka dolna z koñcówkami „Anti-Crash” bez wy³¹cznika awaryjnego
fotokomórki i reflektor podgrzewane i wykonaniu IP67
czujnik tworzenia lodu w standardzie
brama otwiera siê automatycznie co 15 minut, w celu usuniêcia powsta³ego ewentualnie oblodzenia (lód
mo¿e powstaæ ze skroplonej pary przez otwieranie i zamykanie bramy)

Ró¿nice w stosunku do standardowej bramy typu Speedroller

Opcje

• zmiennik czêstotliwoœci do ustawienia szybkoœci otwierania na 1,5 m/s a prêdkoœci zamykania na 0,75 m/s
Pakiet „Food”
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•
•
•
•
•
•

wykonanie podstawowe bazuje na typie Speedroller
do zastosowania w przemyœle spo¿ywczym i chemicznym, je¿eli wymagaj¹ tego przepisy higieniczne
maksymalna szerokoœæ x wysokoœæ wynosi 4000x5000mm
maksymalna dopuszczalna si³a wiatru wynosi 5 st.w skali Beauforta
p³aszcz bramy sk³ada siê z tworzywa sztucznego gr. 1,2mm, z wzmocnieniami z poliestru
dostêpne kolory: bia³y, pomarañczowy, ¿ó³ty, niebieski i czarny

•
•
•
•

wa³ dodatkowo zabezpieczony przed korozj¹
profile prowadnic bocznych ze stali szlachetnej (304)
profile z tworzywa sztucznego w profilach prowadnic bocznych zamiast uszczelek szczotkowych
os³oniête profile usztywniaj¹ce z aluminium

•
•
•
•

napêd i sterowanie w wykonaniu IP65
obudowa ze stali szlachetnej (stal 304) napêdu i wa³u
belka dolna z koñcówkami „Anti-Crash” z wy³¹cznikiem awaryjnym
zmiennik czêstotliwoœci do ustawienia szybkoœci otwierania na 1,5 m/s a prêdkoœci zamykania na 0,75 m/s

Ró¿nice w stosunku do standardowej bramy typu Speedroller

Opcje

Speedroller Economic
Wymiary i przygotowanie budowlane

360

H
min. 160

H

H + 475

H + 450

290

Œwiat³o otworu – wysokoœæ (H)

A

565

565

B

Œwiat³o otworu – szerokoœæ (B)

Zamkniête

110

B

Otwarte

110
przekrój

widok z przodu

przekrój A

przekrój B

100

110

450

>275

100

detal A

minimalne miejsce
wymagane do monta¿u

110
100 80

B

75

590

400

400

80

konstrukcja stalowa (np. stal 8mm)
(przygotowanie budowlane)

3N~400V/50Hz/10Amp.
przy³¹cze pr¹du gniazdo CEE
(przygotowanie budowlane)

355

powierzchnia monta¿u

minimalne miejsce wymagane do monta¿u
minimalne miejsce wymagane do monta¿u:
napêd zostaje wsuniêty z boku
min. 80
przygotowanie budowlane

B

min. 80

min. H + 475

600
strona napêdu

Speedroller/ Speedroller Food
Wymiary i przygotowanie budowlane

300

620

B

H

Œwiat³o otworu – szerokoœæ (B)

Zamkniête

110

Otwarte

B

H

H + 575

Œwiat³o otworu – wysokoœæ (H)

A

H + 560

310

min. 160

110

przekrój

widok z przodu

110

100

400

300

100

detal A

przekrój A

przekrój B

110

minimalne miejsce
wymagane do monta¿u

100 80

detal A

100

175

500

620

80

400

B

Speedroller

konstrukcja stalowa (np. stal 8mm)
(przygotowanie budowlane)

110

300

Speedroller Food

600

min. H + 575

strona napêdu

powierzchnia monta¿u

3N~400V/50Hz/16Amp.
przy³¹cze pr¹du gniazdo CEE
(przygotowanie budowlane)
ca. 1500

minimalne miejsce wymagane do monta¿u
minimalne miejsce wymagane do monta¿u:
napêd zostaje wsuniêty z boku

min. 80

przygotowanie budowlane

B

min. 80

B

Speedroller/ Speedroller Food, z os³on¹
Wymiary i przygotowanie budowlane

390

680

B

H

Œwiat³o otworu – szerokoœæ (B)

Zamkniête

110

Otwarte

B

H

H + 575

Œwiat³o otworu – wysokoœæ (H)

A

H + 560

355

min. 160

110

przekrój

widok z przodu

110

100

500

>350

100

detal A

przekrój A

przekrój B

110

minimalne miejsce wymagane do monta¿u

100 80

detal A

100

450

700

80

konstrukcja stalowa (np. stal 8mm) (przygotowanie budowlane)

110

355

Speedroller Food

600

min. H + 600

strona napêdu

powierzchnia monta¿u

3N~400V/50Hz/16Amp.
przy³¹cze pr¹du gniazdo CEE
(przygotowanie budowlane)
ca. 1500

minimalne miejsce wymagane do monta¿u
minimalne miejsce wymagane do monta¿u:
napêd zostaje wsuniêty z boku

min. 80

przygotowanie budowlane

B

B

Speedroller

min. 80

B

Speedroller Polara
Wymiary i przygotowanie budowlane

300

600

B

H
min. 160

A

H + 850

H

H + 875

Œwiat³o otworu – wysokoœæ (H)

310

Œwiat³o otworu – szerokoœæ (B)

Zamkniête

110

Otwarte

B

110
przekrój

widok z przodu

przekrój A

przekrój B

minimalne miejsce
wymagane do monta¿u

100

110

400

> 300

100

detal A

110

B

80

100 80

700

75 400

strona napêdu

355

powierzchnia monta¿u

minimalne miejsce wymagane do monta¿u
minimalne miejsce wymagane do monta¿u:
napêd zostaje wsuniêty z boku

min. 80
przygotowanie budowlane

3N~400V/50Hz/16Amp.

600

min. H + 875

konstrukcja stalowa (np. stal 8mm)
(przygotowanie budowlane)

B

min. 80

przy³¹cze pr¹du
(przygotowanie budowlane)

