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Brama szybkobieżna
Typ SP

Brama szybkobieżna rolowana zewnętrzna. Stosowana
w obiektach przemysłowych, halach, magazynach,
sklepach, miejscach częstego ruchu pieszych oraz
pojazdów. Bramy wykonane są ze stali ocynkowanej
ogniowo lub na życzenie klienta z stali nierdzewnej.
Brama może być wyposażona w przeciwwagę zwalnianą
automatycznie podczas zaniku prądu lub ręcznie
(opcja). Standardowe zabezpieczenie w razie awarii
napędu to otwieranie za pomocą korby. Płaszcz bramy
usztywniany listwami PCV grubości 1 mm, wyposażony
w rolki zwiększające sztywność bramy i odporność na
wiatr do 60 km/h. Brama pracuje w temperaturach
do -36 C.
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System An -Crash
Bramy produkowane są z systemem przeciw uszkodzeniu podczas zderzenia z bramą pojazdu. Odpowiednio
przystosowany płaszcz bramy w momencie kolizji wypadnie z prowadnic unikając rozdarcia. Kurtynę, która
znajduje się poza prowadnica w szybki i prosty sposób
umieszcza się we właściwym miejscu.
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Brama szybkobieżna
Typ SP
Specyﬁkacja techniczna
Maksymalne wymiary

szerokość przejazdu

6000 mm

wysokość przejazdu

6000 mm

otwieranie

do 2,5 m/s

zamykanie

do 0,8 m/s

standard

Klasa 1 do 3000x3000mm
Klasa 0 do 6000x6000mm

grubość – gramatura

PES 0,9mm PVC 2,0mm

Elementy przezierne

standard

pas przezierny

Obudowa

standard
opcja

stal ocynkowana
stal nierdzewna

Pozycja napędu i sterownika

standard

prawa lub lewa strona

trójfazowy

0,75 kW – 50/60 Hz

standard

z falownikiem 400 V – 50 Hz 16A

opcja

z falownikiem 230V – 50 Hz 20A

Stopień ochrony

napęd – sterownik

IP-54

Pozycjonowanie

standard

enkoder cyfrowy

przeszkody w świetle (standard)
listwa bezpieczeństwa (standard)

fotokomórka IR
kontaktowa
czujnik optyczny

Maksymalna prędkość

Odporność na parcie wiatru

Płaszcz bramy

Napęd
Sterownik

Zabezpieczenia

poprawność nawijania
światło bramy
Otwieranie awaryjne

bariera świetlna
ręczne-korbą
automatyczne z przeciwwagą
ręczne przeciwwagą (dźwignia)
UPS
2 lata

standard
opcja

Gwarancja
Kolory płaszcza bramy (RAL)

9010; 7038; 5010; 5012; 6024; 1003; 3002;

Napęd

Akcesoria automatyki

Napęd montowany w bramie SP wykonany jest przez światowego lidera napędów
elektryczny. Napędy ﬁrmy GfA razem z bramą tworzą niezawodny i trwały produkt.

Dodatkowy przycisk sterujący
Sterownik klawiaturowy
Sterownik pociągowy
Sterownik kluczykowy
Sterowanie radiowe
Radar
Pętla indukcyjna
Lampa ostrzegawcza
Semafor świetlny
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