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extrémních povìtrnostních podmínkách.

Tìsnícíštetiny,
kartáèe,tesniaca
tìsnící lamela
Tesniace
lamela
Pre dokonalú izoláciu brány je možné použiť tesniace štetiny do vodiacich líšt a tesniacu lamelu, ktorá je vyPro dokonalouizolacivratlze použíttìsnící kartáèedo vodícíchlišta tìsnící lamelu,kteráje vyrobena
robená zo špeciálneho pamäťového materiálu, ktorý nepodlieha deformácii. Tesniaca lamela vymedzuje priestor
ze bránou
speciálního
pamìového materiálu,jenžnepodléhádeformaci.Tìsnící lamelavymezujeprostor
medzi
a nadpražím.

mezi vraty a nadpražím.

Protioderové
transparentné
pásy
Protiotìrové
transparentní
pásy
Protioderové transparentné pásy zvyšujú odolnosť lamiel proti oderu, a tým aj ich životnosť.

Protiotìrové transparentní pásy zvyšují odolnost lamel protiruotì
a tím i jejich životnost.

Presvetľovacia
lamela
Prosvìtlovací
lamela

Pri rolovacích bránach je možné použitie presvetľovacej lamely s okienkami.
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Rolovací vrata MINIROL jsou standardnì osazena pojezdovými konzo
lami
odbourávajícími hluènost vrat a zvyšujícími jejich životnost.
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Pojezdová
konzola sú štandardne vybavené pojazdovými konzolami,
Rolovacie
brány MINIROL
ktoré znižujú hlučnosť brán a predlžujú ich životnosť.
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U rolovacích vrat je možné použití prosvìtlovací lamely s okénky
.
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Pohony

PrePohony
rolovacie brány MINIROL sa používajú špičkové bočné pohony GFA, ktoré sa vyznačujú
maximálnou
účinnosťou prevádzkyjsoupoužívány
s možnosťou digitálneho
snímania polohy bez akýchkoľvek
Pro rolovacívrataMINIROL
špièkovéboènípohonyGFA
vyznaèující
mechanických prvkov. Samotné pohony majú patentovanú ochranu proti odrolovaniu.

se maximálníúèinnostíprovozus možnostídigitálníhosnímánípolohybez jakýchkoli
mechanickýchprvkù.Samotnépohonymajípatentovanouochranuprotiodrolování.

Riadenie

Ponuka
riadiacich jednotiek je veľmi široká, najčastejšie sa používajú riadiace jednotky s digiØízení
tálnym vyhodnocovaním a možnosťou pripojenia všetkých bezpečnostných prvkov, rovnako
jednotekje
velmiširoká,nejèastìjijsoupoužívány
øídícíjednotkys
akoNabídkaøídících
aj prvkov ovládacích
a signalizačných
(radar, diaľkové ovládanie, indukčná slučka,
semafor
digitálnímvyhodnocováníma možnostípøipojenívšechbezpeènostních
prvkùstejnì
atď.).

jako prvkù ovládacích a signalizaèních.
Radar, dálkové ovládání, indukèní smyèka, semafor atd.

ZATEPLENÉ LAMELY
BP95
Dvojstenná zateplená lamela s krycou výškou 95mm. Výplňou je polyuretánová pena. Jeden z najobľúbenejších
profilov pre rolovacie brány priemyselných budov s možnosťou využitia presvetľovacích lamiel. Prevedenie v
oceli alebo hliníku.
TR83FE
Dvojstenná oceľová a zateplená lamela s krycou výškou 83mm. Ideálne použitie pre intenzívne prevádzky.
Vyznačuje sa veľmi malými nárokmi na nadpražie. V prevedení s protioderovou fóliou je dosiahnutá vysoká
odolnosť brány voči oderu a tichý chod.
BD06AL
Dvojstenná hliníková a zateplená lamela s krycou výškou 98mm. Jedná sa v podstate o ekonomické prevedenie priemyselnej brány s malou mernou váhou – 7kg/m2. Vhodné je použitie taktiež pre priestory s relatívne
vysokou vlhkosťou.
BD98
Dvojstenná zateplená lamela hliníkového, oceľového alebo nerezového prevedenia s krycou výškou 98mm.
Táto rolovacia brána je vhodná najmä pre veľké rozmery. Možnosť vyplnenia minerálnou vatou alebo polystirolom (zvukový útlm 24dB). V nerezovom prevedení vhodná tiež pre agresívne prostredie.
BD98AL-ISO-SL
Zateplená hliníková lamela s prerušeným tepelným mostom. Je vhodná pre aplikácie, kde je požiadavka na
zateplené rýchlobežné brány.
BD98ISO
Zateplená lamela s prerušeným tepelným mostom v hliníkovom alebo oceľovom prevedení s krycou výškou
98mm.

NEZATEPLENÉ LAMELY
Široká ponuka jednostenných nezateplených lamiel - v oceľovom, hliníkovom či nerezovom prevedení. Tieto
profily sú používané hlavne pre brány veľkých rozmerov alebo pre podzemné garáže vďaka svojej veľkej odolnosti.

PERFOROVANÉ LAMELY
Jednostenné valcované profily sú dodávané v hliníkovom, oceľovom alebo nerezovom prevedení. Využívajú
sa nielen ako presvetľovacie lamely pre niektoré typy brán, či samotné nezateplené brány, ale aj ako rolovacie
mreže.

FAREBNÉ PREVEDENIA
Všetky rolovacie brány MINIROL je možné dodať ako v surovom stave definovanom použitým materiálom, tak
aj lakované do akejkoľvek farby vzorkovníku RAL vrátane presvetľovacích lamiel.

RIADIACE JEDNOTKY TS958/TS970/TS981
- Pre montáž v obslužnej výške
- S integrovaným riadiacim panelom OTVORIŤ – STOP – ZAVRIEŤ
- Sieťové pripojenie s konektorom CEE
- Otočný prepínač so sedemsegmentovým displejom,
počítadlom cyklov, zobrazenie stavu a informácií

Riadenie brán TS958
Riadenie Totmann pre pohony GFA s digitálnym koncovým spínačom DES.

Riadenie brán TS970
- Automatické riadenie pre pohony GFA s digitálnym koncovým spínačom DES.
- Rozpoznanie a vyhodnotenie koncovej lišty, s automatickým časovým zatváraním,
automatické prispôsobenie podlahe, korektúra dráhy dobehu.

Riadenie brán TS981
- Komfortné riadenie pre pohony GFA s digitálnym koncovým spínačom DES.
- Funkcie ako pri TS970, dodatočné riadenie pre jednosmernú a obojsmernú prevádzku, vyhodnocovanie poistky
proti vtiahnutiu, bezpotenciálový reléový spínací kontakt, integrovaný USB pripojovací modul.

POHONY GFA S FU
- Integrovaný frekvenčný menič
- Pripojenie s riadiacou jednotkou TS970 a TS981
- Pre pohon rýchlobežných a rolovacích priemyselných brán
- Možnosť premenlivého nastavenia otáčok na výstupe

PREŤAŽITEĽNÉ ZÁLOŽNÉ ZDROJE
- Zálohovanie pohonov brán 1x230V/1500VA, 3x400V/1500VA 3600VA
- Funkcia GREEN POWER MODE pre vyššiu životnosť batérií
- Kapacita zálohovania od 10 min. do 60 min. (podľa požiadavky)
- Sieťové pripojenie s konektorom CEE, aktivácia EPS
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Brány
sú konštruované na maximálne
zaťaženie
a intenzitu
používania,
poháňané
sú kvalitnými bočnými
Vratajsoukonstruována
na maximální
zatíženía
intenzitu
používání,
pohánìnyjsoukvalitními
pohonmi
s
maximálnou
účinnosťou.
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náraze
do
brány
sa
pancier
prehne
a následne
sa vráti
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vrátí do pùvodní polohy.

Ekonomický provoz
a jednoduchá
opravitelnost
Ekonomická
prevádzka
a
jednoduchá
opraviteľnosť
Vzhledemk jednoduchékonstrukcimajívrataminimálnínárokynaúdržbua servis.V pøípadì
Vzhľadom k jednoduchej konštrukcii majú brány minimálne nároky na údržbu a servis. V prípade kolízie
jednoduše
vymìnit
pouze jednotlivé
poškozené
lamely,
nikoliv vrata celá.
jekolize
možnélze
jednoducho
vymeniť
iba jednotlivé
poškodené lamely
a nie celú
bránu.
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Bezpeènost
Bezpečnosť
Vratasplňajú
splòujípožadavkymezinárodní
technickénormy
EN 13241-1
a umožòujípøipojení
Brány
požiadavky medzinárodnej technickej
normy EN 13241-1
a umožňujú
pripojenie
najrôznejších
bezpečnostných
a
výstražných
prvkov
s
ohľadom
na
bezpečnosť
ich
užívateľa.
nejrùznìjšíchbezpeènostních
a výstražnýchprvkùs ohledemna bezpeènostjejichuživatele.

Úspora
Úspora priestoru
prostoru
Minimálne
nároky
na montáž
a prevádzkový
priestor. Ideálna
geometria použitých profilov zaručuje
Minimální
nárokyna
montáža
provozníprostor.
Ideálnígeometrie
minimálny
nábal
brány
a
šetrí
tým
miesto
pod
stropom
interiéru
budovy.
Rolovacie brány nepotrebujú
použitýchprofilùzaruèujeminimálnínábalvrat a šetøítím
místopod
žiadne koľajnice či iné nosné prvky.

stropeminteriérubudovy.Rolovacívratanepotøebujížádnékolejnice
èi jiné nosné prvky.

Elegancia
pestrosťbarev
farieb
Elegance aapestrost
Brány
možné
zladiťsladitse
so všetkými
Vratajeje
možné
všemi
architektonickými
prvkami
objektu
architektonickými
prvkyobjektu
vďaka
farebných
díkyširokej
široképonuke
nabídcebarevných
prevedení.
Na prianie
je možné vrata
brány
provedení.
Na pøánílze
lakovať
do
akejkoľvek
farby
vzorkovníka
lakovatdo jakékolivbarvyvzorníku
RAL.
RAL.
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