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Πολύσπαστη βιοµηχανική µε πάνελ πολυουρεθάνης
Γενικά
Η πολύσπαστη βιοµηχανική πόρτα έχει πλάγιο µοτέρ και διατίθεται σε 3
τύπους: οριζόντια, κάθετη, και ηµικάθετη. Είναι ελληνικής κατασκευής µε
µοτέρ και ηλεκτρονικά µέρη τα οποία είναι εισαγωγής. Η πολύσπαστη
βιοµηχανική TELEMOT έχει διαστάσεις µέχρι και 72m² (εισαγωγής).
Οι µεγαλύτερες διαστάσεις για πολύσπαστη πόρτα που υπάρχουν στην αγορά.
Προορίζεται για µεγάλα ανοίγµατα σε βιοµηχανικά κυρίως κτίρια αλλά και σε
γκαράζ όπου απαιτούνται πολλά ανοιγοκλεισίµατα καθώς είναι εργονοµική,
απόλυτα λειτουργική και αθόρυβη.
Επίσης προσφέρει θερµοηχοµόνωση και στεγανότητα µε ειδικά λάστιχα.
Γενική περιγραφή
Τεµάχια από πάνελ πολυουρεθάνης τα οποία ενώνονται µεταξύ τους µε
ειδικούς µεντεσέδες και µε ειδικά ροδάκια που έχουν στα πλάγια κινούνται
µέσα σε κάθετους οδηγούς, οι οποίοι µε τη σειρά τους εφαρµόζουν στο πλάι
του ανοίγµατος.
Ειδικά λάστιχα εφαρµόζουν περιµετρικά των πάνελ, προσφέροντας
στεγανότητα και θερµοηχοµόνωση.
Υπάρχει δυνατότητα ενσωµατωµένης ανθρωποθυρίδας στην πόρτα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
* Πόρτα πολύσπαστη από πάνελ διπλού τοιχώµατος 42 mm
* Γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 0,6mm ηλεκτροστατικά βαµµένη
* Με θερµοµόνωση σκληρής πολυουρεθάνης 45kg/m³
* Λάστιχα στεγανοποίησης πλευρικά σε όλο το ύψος της πόρτας, ενδιάµεσα
στις αρθρώσεις, διπλού κοίλου προφίλ µε ειδικό θάλαµο στο κάτω πάνελ της
πόρτας κα λάστιχο στην µετώπη της κάσας.
* Προστασία από παγίδευση των δακτύλων ενδιάµεσα στο πάνελ
* ∆υνατότητα προσαρµογής παραθύρου από διπλή υάλωση µε πολυκαρβονικό
υλικό και µε περιµετρικό λάστιχο στεγανοποίησης
* ∆υνατότητα κατασκευής ενσωµατωµένης ανοιγόµενης πόρτας διέλευσης
πεζών
* Ρυθµιζόµενους µεντεσέδες από γαλβανισµένο χάλυβα για αθόρυβη
λειτουργία
* Ρυθµιζόµενα ελατήρια στρέψης σε χαλύβδινο άξονα
* Εργονοµικές χειρολαβές µέσα και έξω από την πόρτα.
* ∆υνατότητα επιλογής χειροκίνητης ή ηλεκτροκίνητης λειτουργίας.
* Κινητήρας πλάγιος OVITOR KURO ή TAURUS 12.
* Σύστηµα µε αλυσίδα για την περίπτωση διακοπής ρεύµατος ώστε η πόρτα να
ανοίγει χειροκίνητα.
* Πίνακας µε δυνατότητα τοποθέτησης φωτοκυττάρων, φάρου ή άλλης
φωτεινής ένδειξης.
Η λειτουργία της πόρτας γίνεται µε µπουτόν εσωτερικά (προτείνεται για
καλύτερο έλεγχο) είτε µε τηλεχειρισµό ή άλλου είδους access control.

