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>> ρολά βιομηχανικά - ρολά ασφαλείας - γκαραζόπορτες
Χαλύβδινο ίσιο προφίλ STAL37.
Διάσταση φύλλου: 112,5 χιλ. πλάτος, 0,8 χιλ. ή 1 χιλ. πάχος.
Στις άκρες του προφίλ εφαρμόζεται ειδικό τεμάχιο από πολυαμίδιο, για να
μειώσουμε την τριβή και το θόρυβο.
εικόνα 1

Χαλύβδινο καμπύλο προφίλ STAL37.
Διάσταση φύλλου: 8,2 χιλ. πλάτος, 0,8 χιλ. ή 1 χιλ. πάχος.
Στις άκρες του προφίλ εφαρμόζεται ειδικό τεμάχιο από πολυαμίδιο, για να
μειώσουμε την τριβή και το θόρυβο.
εικόνα 2

εικόνα 3

Υπάρχει δυνατότητα να κατασκευαστούν ανοίγματα διαστάσεων 14,8x6,5
στο προφίλ εικόνα 1 και να επενδυθούν με πολυκαρβουνικό υλικό ώστε
να υπάρχει άπλετο φως ότνα η πόρτα ρολό είναι κλειστή καθώς και για το
έλεγχο του χώρου.

Χαλύβδινο προφίλ ή αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης.

εικόνα 4

Στο τελευταίο προφίλ (ποδιά) προσαρμόζεται ειδικό τεμάχιο ελαστομερές
γωνία, 40x40x2,5 για την καλύτερη εφαρμογή με το δάπεδο, καθώς
τοποθετείται και ειδική εργονομική λαβή.
εικόνα 5

Οδηγός Ω με λάστιχο και βουρτσάκι 6άρης, φάρδος 8,5cm, βάθος 6cm
για ρολά οικιακής χρήσης.

εικόνα 6

Οδηγός Ω με λάστιχο και βουρτσάκι 10άρης, φάρδος 8,5cm, βάθος 10cm
για ρολά βιομηχανικής χρήσης.

εικόνα 7

Διάτρητο χαλύβδινο προφίλ STAL37.
Ιδανικό για την προβολή των εμπορευμάτων και την ασφάλειά τους.

εικόνα 8

εικόνα 9

εικόνα 10

>> πιθανοί τρόποι τοποθέτησης ρολών και γκαραζόπορτας
Τα ρολά μπορούν να τοποθετηθούν
με τους εξής τρόπους:
• εσωτερικά, κάτω από το δοκάρι
• εσωτερικά, στην εσωτερική εσοχή
πλάκας και δοκαριού
• εξωτερικά, πάνω από το δοκάρι
ή στο τελείωμα της πλάκας

σχήμα 1

σχήμα 2

σχήμα 3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ
Τα ρολά μπορούν να δουλέψουν με 2 τρόπους:
• Με μονοφασικό κινητήρα στο κέντρο του
άξονα και ελατήρια εξισορρόπησης (σχήμα 1)
• Με τριφασικό κινητήρα στην άκρη του άξονα,
χωρίς ελατήρια εξισορρόπησης (σχήμα 2)
σχήμα 4
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>> εικόνες έργων

>> ηλεκτρουδραυλικές ράμπες φορτωεκφόρτωσης - φυσούνες

Ηλεκτρουδραϋλική ράμπα 6000kg

Χειροκίνητη ράμπα

Φυσούνα

Λωριδοκουρτίνα

Ταχυκίνητη πόρτα

Πυράντοχες πόρτες REI 60 ή REI 120

Πτυσσόμενα κάγκελα ασφαλείας
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>>

μηχανισμοί βιομηχανικών ρολών ιταλικής προέλευσης

Πλήρης διάταξη πίσω όψης
βιομηχανικού ρολού

τριφασικό μοτέρ
χειροκίνηση τύπου
μπαλάνκο

υπερταχυντής

μειωτήρας, αναλόγως
του βάρους

βάση στήριξης μοτέρ

μπουτόν

κλειδοδιακόπτης

πλήρης
διάταξη
άξονα, μοτέρ,
τάσια
μονό μοτέρ άφονα Φ60

πίνακας ρολού

τηλεχειρηστήριο

κουτί απασφάλισης

διπλό μοτέρ άφονα Φ60

κλειδαριά ρολού

>> μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες από 500kg έως 2000kg

κρεμαριέρα

ELIXO 800

ELIXO 500

>> μηχανισμοί για ανοιγόμενες πόρτες

ανοιγόμενος μηχανισμός
μπράτσο

ανοιγόμενος μηχανισμός
αγκώνας

>> μηχανισμοί για πόρτες γκαράζ

μοτέρ οροφής

>> μπάρα parking 3m-5m

μοτέρ άξονα κεντρικό
φαροκεραία φωτοκύτταρα

LEVIXO μπάρα
πίνακας ρολού

τηλεχειριστήρια
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