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FULL

Išmušami vartai tinkami montuoti lauko ir vidaus sienose. Matmenys 
iki 5000x5000. Galimi nestandariniai dydžiai.  Varčią išstūmus iš profilio, 
kildama į viršų ji automatiškai grįžtą į bėgį ir vartais vėl galima naudotis 
be papildomo remonto. Vartų velenas ir pavara dengti nerūdijančio 
plieno apdaila. Atidarymo/uždarymo greitis iki 1.2m/s.

Greitaeigiai vartai naudojami pastato energijai taupyti ir darbui pagreitinti. PVC užuolaida yra lanksti 
ir elastinga, atspari smūgiams ir vėjo apkrovai. Vartai ir pavara suderinti tiksliam ir ilgaamžiam veikimui. 
Minkštas profilis apačioje saugo žmones nuo sužeidimų ir daiktus nuo sugadinimo. Pavara su dažnio keitikliu 
leidžia reguliuoti vartų atidarymo/uždarymo greitį.

Išmušami vartai tinkami montuoti lauko ir vidaus sienose. Matmenys 
iki 5000x5000. Galimi nestandariniai dydžiai.  Varčią išstūmus iš profilio, 
kildama į viršų ji automatiškai grįžtą į bėgį ir vartais vėl galima naudotis 
be papildomo remonto. Atidarymo/uždarymo greitis iki 1.2m/s.

BASIC

PACK
Ypatingai didelių matmenų vartai, tinkami montuoti lauko ir vidaus 
sienose.  Vartų velenas ir pavara dengti cinkuoto plieno apdaila. Aukšta 
vėjo atsparumo klasė. Atidarymo uždarymo greitis iki 1.2m/s.

ROLL

Vartai tinkami montuoti lauko ir vidaus sienose. Matmenys iki 
5000x5000. Galimi nestandariniai dydžiai. Vartų velenas ir pavara 
dengti cinkuoto plieno apdaila. Idealiai tinka atskirti patalpoms, kuriose 
susidaro skersvėjis - aukšta vėjo atsparumo klasė (2). Vartuose galimos 
vartų pločio skaidrios juostos. Atidarymo/uždarymo greitis iki 1m/s. 

Greitaeigiai vartai

FREEZER PACK

Tinkami montuoti lauko ir vidaus sienose. Matmenys iki 
5000x5000. Galimi nestandariniai dydžiai.  Puikiai tinka atskirti 
patalpas, kuriose didelis temperatūrų skirtumas. Vartų velenas 
ir pavara dengti cinkuoto plieno apdaila. Atidarymo/uždarymo 
greitis iki 0.8m/s. Dviguba silikoninė užuolaida (standartinės 
spalvos pilka arba raudona), be papildomos šildymo įrangos, 
neapšerkšnija iki -30 laipsnių temperatūroje. Komplekte 
apsauginis šiesos barjeras (h=2.5m).

PHARMA

Puikiai tinka patalpoms, kuriose reikalingas mažas oro 
pralaidumas (sertifikuotas oro laidumas <12m3/h-50Pa). 
Matmenys iki 4000x4000. Nerūdijančio plieno konstrukcija. 
Atidarymo/uždarymo greitis iki 1.5m/s. Apsauga nuo įtampos 
šuolių (UPS). Dvigubo poliesterio užuolaida.
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Greitaeigiai vartai

Pavara montuojama priekyje
Šiltinta užuolaida (pilka, balta, žalia, mėlyna)
Skaidrus langas (L 700 x H 900 mm)
Fotodavikliai 
Papildomas mygtukas
Kontaktinė spynelė
Nuotolinis valdymas
Judesio davikliai
Magnetinė kilpa
Papildoma LED signalinė lempa 12V DC
Jungiklis su virve
Standartinis langas pl. 700x900mm (PVC). Galimi nestandartiniai dydžiai.

Cinkuotas plienas
 (standartas)

METALO KONSTRUKCIJA: MEDŽIAGOS IR SPALVOS (cinkuoto plieno konstrukcijai galimos RAL spalvos)

UŽUOLAIDOS SPALVOS

Nerūdijantis plienas 304 ‐ 316 Aliuminis

RAL 9010

• impulsinis valdymas
• mygtukas (1 vnt.)
• fotodavikliai (1 pr.)
• LED signalinė lempa 12 V DC
• saugumo briauna vartų apačioje
• laidai su antgaliais paruošti sujungimui
• naudojama įtampa: 230 V. 
• intensyvaus naudojimo pavara
• dažnio keitiklis (modelis ROLL be dažnio 
keitiklio)

PRIEDAI

RAL 1015 RAL 7035 RAL 7037 RAL 9006 RAL 5002

RAL 5012 RAL 2004 RAL 3002 RAL 1003 RAL 6026 RAL 9005

STANDARTINĖ ĮRANGA
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Greitaeigiai šiltinti vartai

• Atidarymo greitis iki 1,5-2m/s (priklauso nuo 
vartų tipo ir dydžio)
• Uždarymo greitis 0,5m/s 
• Aliuminio arba dažyto plieno sekcijos
• Aliuminio arba dažyto plieno sekcijos
• Sekcijų stor is 50-80mm
• Šiluminis laidumas iki U = 0.5W/m2K (su 
80mm sekcijomis)
• Taupantys pastato šiluminę energiją 
• Vartai su 80mm sekcijomis skirti darbui žemų 
temperatūrų patalpose (-25ºC ... +50ºC)
• 1.000.000 atidarymo uždarymo ciklų 
(techninę profilaktiką atliekant kas pusę metų)
• Valdymas IP69, laidai gamykliškai paruošti 
greitam montavimui, sujungimui ir paleidimui

Šie vartai naudojami energijai taupyti ir darbui pagreitinti. Vartai ir pavara suderinti tiksliam ir ilgaamžiam 
veikimui. 

Techninės savybės




