Vartai
Egidia® HD gembiniai stumdomieji
vartai nepriekaištingai veikia

Egidia® HD gembiniai
stumdomieji vartai

visomis oro sąlygomis ir tinka

PRIVALUMAI:

intensyviam naudojimui.

Gembinė konstrukcija
Šie vartai yra visiškai gembinės konstrukcijos, todėl jų montavimui tereikia iš anksto paruošti betoninį pagrindą.
Greitas montavimas
Vartai pateikiami kaip baigtas parengtas naudoti įrenginys, todėl jo montavimas trunka trumpai.
Sauga
Egidia® HD automatiniuose stumdomuosiuose vartuose galima sumontuoti aktyvias autonomiškai maitinamas
apsaugines juostas, kurios apsaugo nuo objektų prispaudimo pavojaus vartams užsidarant.
Kokybiška danga
Egidia® HD vartai siūlomi galvanizuoti arba galvanizuoti ir dengti milteliais, ši danga apsaugo nuo korozijos
daugelį metų.
Vartų balansavimo sistema
Tinkamo ilgio atsvaro elementas, įtempimo sistema ir pastatymo ratas užtikrina optimalų sparno valdymą.

Pritaikymas
• Komerciniai ir pramoniniai pastatai
• Gamybos įmonės ir fabrikai
• Sandėliai ir skirstymo centrai
• Visuomeniniai pastatai

Vartų varčia
Vartų varčia grindžiama 120 x 100 mm atramos profiliu.
Varčios rėmą sudaro suvirinti 80 x 60 ir 60 x 60 mm profiliai. Galinėje vartų
dalyje sumontuota suveržiamoji mova, užtikrinanti didesnį tvirtumą ir
suteikianti daugiau reguliavimo galimybių.

Dengimo technologija
Lydalinė galvanizacija arba lydalinė galvanizacija ir poliesterio miltelinė danga.
Priedai
Vartuose galima montuoti papildomus reikmenis (pvz., išorinį valdymo raktą,
4 kanalų nuotolinį valdiklį arba indukcinę grįžtamojo ryšio sistemą).

Vartų užpildas
Kaip vartų užpildą galima naudoti 25 x 25 mm profilius arba bet kokias Nylofor®
plokštes.
Vartų valdymas
Ir kreipiamieji vartų stulpai, ir galiniai stulpai yra portaliniai (dvigubi) stulpai,
pagaminti iš 100 x 100 mm profilių. Pagrindinis stulpas ir galinis stulpas yra
standartinės vartų dalys. Ratas iš poliamido garantuoja varčios stabilumą.
Vartų uždarymas
Rankinio valdymo vartuose sumontuota kablinė spyna su spynos cilindru,
o automatiniuose vartuose – elektrinis variklis, taip pat galima montuoti
autonomiškai maitinamas apsaugines juostas. Be to, vartus galima pritaikyti
prie kliento turimos automatinės sistemos.

CE ženklas
Egidia® HD vartai pažymėti CE ženklu pagal Direktyvą 89/106/EB
dėl statybos produktų ir atitinka standarto EN 13241-1 reikalavimus,
keliamus pramoninių ir gyvenamųjų pastatų vartams.
Spalvos
Lydalinė galvanizacija ir spalvos pagal RAL paletę
Papildoma informacija
Stumdomieji vartai siūlomi su kairiu arba dešiniu atsidarančiu sparnu.
Atsidarymo kryptis nustatoma iš sklypo išorės.

Egidia® HD GEMBINIAI STUMDOMIEJI VARTAI
Vartų plotis = laisvas praėjimas
[mm]

Varčios plotis
[mm]

Reikalinga erdvė
[mm]

5000

7000

12320

5500

7400

13330

6000

8000

14320

6500

8700

15500

7000

9400

16760

7500

10000

17820

8000

10700

19060

8500

11400

20230

9000

12000

21360

9500

12700

22530

10000

13400

23780

11000

14100

25920

12000

15000

28220

Visų pločių vartai siūlomi 5 aukščių:
Vartų aukštis nuo pagrindo
[mm]

1500

1765

1700

1965

2000

2265

2200

2465

2400

2665
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