IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA

SRE 701

PACEĻAMĀS GARĀŽAS DURVIS 2500x2220mm ailai
AIZSARDZĪBA PRET PIRKSTU IESPIEŠANU, STANDARTA KRĀSA
versija 05

Vispārējā informācija
Durvis paredzētas privātmāju un dzīvokļu māju garāžām. Paceļamo durvju
konstrukcija aizņem maz vietas, un blīvējums durvju malās nodrošina
aizsardzību pret laikapstākļiem kā arī minimālu siltuma zudumu. Sekcijas ir
veidotas tā, lai, durvis nolaižot, starp paneļiem nevarētu iespiest pirkstu.

Izmēri
Durvju ailas izmēri: platums (B) 2500 mm; augstums (H)2220 mm
Pārsedzes augstums (h): >350
Durvju atvēruma izmērs = durvju ailas izmērs
Durvju vērtnes biezums: 40
Sānos paliekošā brīvā telpa (PL*): >100

Durvju vērtne
Durvju vērtne sastāv no 40 mm biezām siltinātām sekcijām, kurām ir ierīkota
aizsardzība pret pirkstu iespiešanu. Siltinājumam ir izmantotas blīvas
poliuretāna putas bez freona, kas ir ieskautas 0,5 mm biezā, galvanizētā
tērauda plāksnē. Sekcijas ir krāsotas ar poliestera krāsu, kas ir noturīga pret
laikapstākļiem. Toņi – no ārpuses balts RAL 9010 vai tumši brūns RAL 8014,
no iekšpuses balts RAL 9010. Durvju sekcijām ir dēļu raksts un "Stucco"
virsmas apdare. Sekciju siltuma pārneses koeficients U = 0,51 W/(m²·K).
Durvju plāksnes krāsas segumam ir 10 gadu garantija.
Pārsedzes
augstums, h

Bez
automātikas

Ar
automātiku

min. 350 mm

min. 400 mm

Vadības sistēma
Durvju atveres iekšpusē ir uzstādīta vadības sistēma, kas ir izgatavota no
karsti cinkota 1,5 mm tērauda profila, pa kuru durvju sekcijas ar rullīšu
palīdzību pārvietojas augšup un lejup. Paceļamās garāžas durvis ir
piemērotas atverēm, kuru pārsedzes (h) augstums ir vismaz 350 mm un
brīva vieta sānu malās vismaz 100 mm.

Līdzsvarošana
Durvju vērtnes līdzsvarošanai ir izmantotas kvalitatīvas vērpes atsperes, kas
ir aprīkotas ar atsperu aizsardzību. Standarta lietošanas ilgums ir 15000 cikli.

Virsskats

Blīvējums
Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku hermētiskumu, durvju augšējā un
apakšējā malā ir gumijas blīvējums. Sānu blīvējumam ir izmantots īpašs
PVC un gumijas (TPR) maisījums. Blīvējumi ir arī sekciju savienojuma vietās.

Apkope
Atbilstoši lietošanas biežumam. Atbilstošu apmācību ieguvušam speciālistam
ir jāapkopj durvis ik pēc 1800 cikliem. Ne retāk kā vienu reizi gadā – tas
ievērojami paildzinās durvju lietošanas ilgumu. Iegādājoties durvis, var
noslēgt līgumu par durvju regulāru apkopi.

Automātika
Paceļamās durvis ideāli sader ar kvalitatīvā vācu zīmola "Sommer"
automātiku APERTO 868L 500N. Automātika ir īpaši klusa un droša,
pateicoties Dynamic Power System (DPS) un Safety Lock System (SLS)
sistēmām, un strādā ar ātrumu līdz 0,16 m/s (par 50% ātrākā nekā
konkurentiem, kas piedāvā automātiku šajā cenu klasē).

Atbilstība standartam
Paceļamās garāžas durvis atbilst saskaņotajam izstrādājumu
standartam EN 13241- 1:2005+A1:2011.
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