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Prowadzenia

2

Wybór systemu prowadzenia
właściwy dobór odpowiedniego rozwiązania
Wybór systemu prowadzenia
(T 240, T 340, T 400, T 450, T 500, T 500 hF)
uzależniony jest od ilości wolnego miejsca
w obrębie montowanej bramy. Dobierając
odpowiedni system prowadzenia należy
minimalizować obszar niezbędny do
właściwego funkcjonowania bramy, który
zabiera ona z pomieszczenia gdzie jest
zamontowana.

W praktyce oznacza to, iż prowadnice
pionowe powinny być montowane możliwie
skrajnie za otworem a prowadnice poziome
maksymalnie pod sufitem.
Po otwarciu bramy światło przejazdu otworu
na wysokość powinno być maksymalnie
wykorzystane.

*LH= Wysokość

Nadproże
Maksymalna powierzchnia
Pochyłość stropu
Wał montowany na nadprożu

T 240

T 340

T 450

T 400

T 500

T 500 hF

240 mm

340 mm

430 - 700mm

700 - 3400 mm

LH*+ 500

LH*+ 330

22 m2

22 m2

50 m2

50 m2

28 m2

16 m2

0º - 30º

0º - 30º

0º - 30º

0º - 30º

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Nie
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Rodzaje prowadzeń

240 mm

340 mm

Do każdej sytuacji montażowej dostarcza się odpowiedni
system prowadnic szynowych.
Tutaj podano tylko kilka wskazówek, ogólnie
obowiązujących przy wyborze odpowiedniego systemu
prowadnic szynowych. Dokładne wymiary i szczegóły na
temat wszystkich systemów prowadnic znajdują się w
dokumencie “Systemy prowadzenia szyn, wymiary, warunki
zabudowy”.

maks
.
22 m2

System prowadzenia T 240
System T 240 jest przeznaczony dla przypadków, w których
wolne miejsce nad otworem bramy - nadproże wynosi 240
- 330 mm. Pomiędzy tylnymi końcami poziomych prowadnic
szynowych jest zamontowana czworokątna rura. Na tej rurze
zamocowany jest pakiet sprężyn. System ten może zostać
ewentualnie zastosowany (po uzgodnieniu) w przypadku,
gdy wysokość nadproża jest mniejsza niż 240 mm.
W maksymalnym, górnym położeniu krańcowym brama
segmentowa jest wówczas widoczna w świetle otworu.

maks.
22 m2

System prowadzenia T 340
System T 340 stosuje się w przypadkach, gdy wolna
przestrzeń nad otworem bramy - nadproże wynosi od 340
do 420 mm. Pomiędzy tylnymi końcami poziomych prowadnic szynowych zamontowana jest czworokątna rura.
Na tej rurze zamocowany jest pakiet sprężyn.
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maks.
50 m2

System prowadzenia T 400
System T 400 stosuje się w przypadkach, gdy wolna
przestrzeń nad otworem bramy - nadproże wynosi od 700
do 3.400 mm. System ten umożliwia pionowe przesuwanie
skrzydła bramy i pozwala na poprowadzenie poziomych szyn
jezdnych możliwie blisko stropu hali. Montaż pakietu sprężyn
odbywa się w obszarze nadproża, nad poziomymi szynami
jezdnymi. Obszar ten musi być pod względem statycznym
odpowiedni do przejęcia obciążenia dynamicznego.

DH + 550 mm

DH + 330 mm

System prowadzenia T 450
System T 450 stosuje się w przypadkach, gdy wolna
przestrzeń nad otworem bramy - nadproże wynosi od 430
do 700 mm.
Pakiet sprężyn montuje się nad otworem bramy, w obszarze
nadproża. Obszar ten musi być pod względem statycznym
odpowiedni do przejęcia obciążenia dynamicznego.

Heffing + 400 mm

430 - 500 mm

mak
s
50 m 2.

maks.
28 m2

System prowadzenia T 500
Ten system prowadnic szynowych stosuje się wtedy,
gdy wolna przestrzeń nad otworem bramy jest
dostatecznie wysoka i brama segmentowa ma być
prowadzona całkowicie pionowo.
Montaż pakietu sprężyna następuje na końcu pionowych
szyn jezdnych. Obszar ten musi być odpowiedni do przejęcia
obciążenia dynamicznego.

maks.
16 m2

System prowadzenia T 500hF
Warunki zastosowania są takie same jak w przypadku
systemu T 500. W systemie T 500hF pakiet sprężyn jest
montowany, przy użyciu konstrukcji pomocniczej, na
wysokości około 500 mm nad światłem otworu bramy.
Taki rodzaj montażu ułatwia konserwację i naprawy systemu
sprężyn i napędu. Maksymalna szerokość bramy w tym
systemie może wnosić 4.000 mm.
5

Szczegóły systemu prowadnic
Szczegółowe informacje na temat montażu znajdują się w dokumencie
„Systemy prowadzenia szyn, wymiary, warunki zabudowy“.
Ten rodzaj systemów prowadnic i materiałów oraz ich
obróbki stosuje się tylko w bramach Alpha. Punktem wyjścia
przy projektowaniu kształtu prowadnic szynowych było
bezpieczeństwo użytkowania, duża trwałość i niezawodność.
Kształt jest wciąż optymalizowany w wyniku kontaktów
ze sprzedawcami. Jest to proces permanentny, który
doprowadził np. do tego, że kształt prowadnic szynowych
został ustalony w taki sposób, że nie można już włożyć palców
z boku do prowadnic szynowych. Wszystkie prowadnice
są profilowane w naszym zakładzie, według własnego
projektu. Stosuje się do tego celu najnowocześniejsze
technologie. Oczywiście stosowane materiały są pokryte
wysokogatunkową powłoką cynkową.
Wszystkie połączenia są skonstruowane jako połączenia
śrubowe, co zapewnia szczególną łatwość obsługi technicznej.
Dobór materiałów oraz konstrukcja zastosowanych krążków
jezdnych gwarantują cichy i bardzo dokładny ruch bramy
segmentowej.

6
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Budowa panela ISO
Panele ISO posiadają strukturę warstwową.
(Blacha stalowa – twarde, poliuretanowe tworzywo piankowe - blacha stalowa).
Zastosowane twarde tworzywo piankowe nie zawiera freonu oraz zapewnia doskonałą
izolację dźwiękową i cieplną. Blacha stalowa jest z obu stron cynkowana ogniowo, a z
jednej strony jest pokryta warstwą lakieru. Ten wysokogatunkowy produkt firmy
Thyssen Krupp jest z tego powodu bardzo odporny na warunki atmosferyczne i
korozję. W zakresie doboru materiałów, grubości blachy i gęstości zastosowanego
piankowego tworzywa poliuretanowego nie poczyniono żadnych kompromisów.
Panele są dostarczane zgodnie z świadectwem jakości RAL GZ 617.

8

Konstrukcja warstwowa paneli ISO:

Dobór materiałów, powłoki gruntowe i
barwy RAL
Odcień barwy, widoczny ostatecznie na panelu,
jest zależny od powłoki gruntowej oraz od
sposobu nanoszenia warstw. Producenci
stosują różne techniki nanoszenia warstw.
Powoduje to zawsze różnice w odcieniach w
ramach tej samej barwy RAL.
Elementy fasadowe, dostarczone przez różnych
producentów, będą różniły się odcieniami
barw, chociaż zostaną dostarczone w tej samej
barwie RAL. Panele mogą być dostarczone
w barwach specjalnych, nawet, jeżeli barwy
zostały zestawione na bazie różnych palet barw.
Przy dostarczaniu wzorców barwy dąży się do
możliwie jak najwierniejszego oddania barwy
wynikającej z palety barw RAL.

Zastosowanie ciemnych barw na panelach ISO
skierowanych na południe może spowodować
po upływie dłuższego czasu niepożądane
efekty. Panele mogą się odkształcić, co pociąga
za sobą różne konsekwencje.

A Warstwa lakieru: 25 μm
B Warstwa cynku: 275 g/m2
C Blacha stalowa: 0,5 mm
D Warstwa cynku: 275 g/m2
E Warstwa podłoża do malowania
F Twarde, poliuretanowe tworzywo
piankowe:
g=40 kg/m3, nie
		
zawierające freonu i
		
freonu z dodatkiem
		
halogenów
E Warstwa podłoża do malowania
D Warstwa cynku: 275 g/m2
C Blacha stalowa:   0,5 mm
B Warstwa cynku: 275 g/m2
A Warstwa lakieru: 25 μm
Grubość panelu: 40 mm
Przewodność
cieplna:
λ=0,025 W/mK
Opór cieplny:
k=0,59 W/m2K
Izolacja
dźwiękowa:
R’w 26 dB
Gęstość poliuretanowego tworzywa
piankowego:
ca. 40 kg/m3

A
B
C
D
E
F
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Blat bramy, segmenty i pola
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Przegląd segmentów ISO
Sekcje (panele) bramy segmentowej ISO są
dostarczane w trzech wysokościach. Wymiary
zostały ustalone w taki sposób, aby nie trzeba
było skracać paneli. Dostępne są wysokości 488
mm, 610 mm i 732 mm. Na przeglądzie paneli
podano wymiary, w których dostarczane są
różne warianty paneli.
Mikroprofilowanie gładkie

Powierzchnia wewnętrzna
profilowana poziomo

RAL 9006

RAL 9002

RAL 9006

RAL 9002

RAL 9006

RAL 9002

l

i

Mikroprofilowanie gładkie

RAL 7016

p

a

n

e

RAL 9002

RAL 9002

Zbliżona do RAL 7044
(Goosewing Grey)

RAL 9007

RAL 7016

RAL 5010

RAL 5003

RAL 1021

RAL 3000

RAL 6009

W y s

o

k o

ś

ć

RAL 9010

RAL 9002
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Wysokość
segmentów ISO
Wysokość poszczególnych segmentów zależy od wysokości  
bramy.
Zastosowana liczba sekcji na wysokości skrzydła bramy
(Tbh) może się różnić, gdy w bramach segmentowych ISO
zostaną zastosowane sekcje ALU.

Wysokość segmentów
488 und 610 mm

13
12
11
10
9
8

7440 mm
6830 ≤ Tbh < 7440 mm
6220 ≤ Tbh < 6830 mm
5610 ≤ Tbh < 6220 mm
5000 ≤ Tbh < 5610 mm
4390 ≤ Tbh < 5000 mm

Wysokość segmentów
610 und 732 mm*

12
11
10
9
8

6536 ≤ Tbh < 7268 mm
5804 ≤ Tbh < 6536 mm
5072 ≤ Tbh < 5804 mm

7

3780 ≤ Tbh < 4390 mm

7

4340 ≤ Tbh < 5072 mm

6
5
4

3170 ≤ Tbh < 3780 mm

6

3608 ≤ Tbh < 4340 mm

2560 ≤ Tbh < 3170 mm
1950 ≤ Tbh < 2560 mm

5
4

2876 ≤ Tbh < 3608 mm

3

Tbh < 1950 mm

3

Tbh < 2144 mm

2

2

1

1

2144 ≤ Tbh < 2876 mm

* Dostępne tylko w kolorze RAL 9002 i RAL 9006
do szerokości bramy 5000 mm.
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Wysokość i szerokość
segmentów ALU

Brama segmentowa ALU ma podział
przedstawiony na rysunku.
Standardowo stosuje się taki podział, aby
wszystkie pola bramy miały te same wymiary.
Możliwe są inne podziały bramy.
Inne podziały segmentów bramy mogą
występować w przypadkach, gdy w fasadzie
budynku znajduje się obok siebie kilka bram
segmentowych o różnych wymiarach, a ich
podział musi być równy.

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
8
7
6
5
4
3
2
1

Poza tym odchyłki od podziału standardowego
występują wówczas, gdy trzeba zapewnić
minimalną wysokość drzwi serwisowych,
umieszczonych w  bramie segmentowej.
*Liczba zastosowanych sekcji może być inna, gdy w
bramie segmentowej ALU są stosowane sekcje ISO.

6455 ≤ Tbh < 7155 mm
5755 ≤ Tbh < 6455 mm
5055 ≤ Tbh < 5755 mm
4355 ≤ Tbh < 5055 mm
3655 ≤ Tbh < 4355 mm
2955 ≤ Tbh < 3655 mm
2255 ≤ Tbh < 2955 mm
Tbh < 2255 mm

7400 ≤ TB < 8000 mm
6600 ≤ TB < 7400 mm
5600 ≤ TB < 6600 mm
4800 ≤ TB < 5600 mm
3800 ≤ TB < 4800 mm
2800 ≤ TB < 3800 mm
1500 ≤ TB < 2800 mm
13

Okna i szyby

Możliwości wyboru

Jeżeli dopływ światła albo widoczność są
istotnym wymaganiem, wówczas należy wybrać
sekcje ALU. W przeciwieństwie do mniejszych
producentów, duzi producenci bram segmentowych
mają możliwość wytwarzania wysokogatunkowych sekcji
ALU. Dzięki temu są w stanie zaoferować klientom rozwiązania
o lepszej jakości pod względem dopływu światła i przejrzystości.
Program dostaw obejmuje także okna ISO.
Okna ISO są dostarczane w różnych kształtach,
w zależności od celu, do którego są przeznaczone.

Doboru szyb stosowanych w bramach segmentowych ISO dokonuje się
na podstawie czterech kryteriów:
14

Sekcja okienna nie musi zawsze zapewniać
widoczności.
W zależności od wysokości bramy, sekcje
okienne mogą być również umieszczone
powyżej wysokości oczu.
W praktyce może się zdarzyć, że okna
są dobierane na podstawie dwóch albo
więcej wyżej wymienionych kryteriów.
Nasze długoletnie doświadczenie pomoże
Państwu wybrać optymalne okna.
2. Właściwości cieplne:
Jeżeli przy doborze okien kładzie się
nacisk na właściwości cieplne (opór
cieplny/wartość U według EN12428)
bramy segmentowej, wówczas
właściwym rozwiązaniem jest
zastosowanie okien ISO.

1. Wymagany dopływ światła:
Od wymaganego dopływu światła zależy
rozmieszczenie i liczba szyb w skrzydle
bramy. Często okazuje się, że przy dużym
zapotrzebowaniu światła sensowne jest
zastosowanie transparentnych sekcji
ALU.
Jest to rozwiązanie ekonomiczne,
zapewniające jednocześnie harmonijny i
wyrównany wygląd  bramy.
Przejrzystość pojedynczej sekcji ALUodpowiada przepuszczalności światła przez
trzy sekcje okienne ISO.

3. Zagrożenie włamaniem:
W takich przypadkach należy
wybrać okna ISO, ponieważ ich
niewielka wysokość zmniejsza
zagrożenie włamaniem.

Duży dopływ światła
Sekcje ALU od 3. albo 4. sekcji.
Widoczność + zabezpieczenie przed
włamaniem		
Okna ISO niskie.
Dopływ światła + widoczność +
maksymalna izolacyjność
Prostokątne albo zaokrąglone okna ISO.
Dopływ światła + maksymalna
izolacyjność		
Umieszczone wyżej, prostokątne albo
zaokrąglone okna ISO.
Dopływ światła + zabezpieczenie przed
włamaniem		
Sekcje ALU od 4. sekcji.

4. Wzornictwo:
Tam, gdzie wygląd odgrywa istotną rolę,
można w bardzo zróżnicowany sposób
umieścić w  bramie okrągłe okna ISO.

Standardowe wymiary montażowe zależą
od wybranego typu okna.
Następnie należy sprawdzić, czy dokonany
wybór pozwala na uzyskanie wymaganego
rozwiązania bramy. Należy zasięgnąć
informacji u sprzedawcy, czy wybrane
rozwiązanie jest technicznie możliwe do
zrealizowania i czy osiągnie się w ten sposób
zamierzony rezultat.
15

Umiejscowienie okien
Istnieje szereg możliwości zapewnienia dopływu światła oraz przejrzystości.
W blacie bramy można zintegrować różne typy okien ISO.
Można kombinować ze sobą sekcje ISO i ALU. Blat bramy można też utworzyć wyłącznie z
sekcji ALU. Tak więc istnieje wiele możliwości. Sekcje ISO dostarczane są w różnych wariantach.
Zależnie od wariantu dostępne są jedna, dwie lub trzy wysokości (488 mm, 610 mm i 732 mm).
Wymiary te określają oczywiście wysokości montażowe dla sekcji ALU i okien ISO.

Praktykuje się wykonanie obu najniższych sekcji bramy segmentowej ISO bez okien.
Okna ISO umieszcza się w wyższych sekcjach w panelu ISO.
Z wymiarów różnych wariantów okien ISO i wysokości panelu można wyprowadzić wysokość
montażową od spodniej strony blatu bramy. Na ilustracji przedstawiono różne standardowe
wysokości montażowe sekcji ALU i okien ISO z zaokrąglonymi kątami.

Wysokości montażowe
sekcji ALU i okien ISO

Sekcje ALU
Dla paneli dostępnych wyłącznie w
wysokości 610 mm* sekcja ALU zaczyna się
zawsze od 1270 mm, mierząc od spodniej
strony skrzydła bramy.
Dla paneli dostępnych w wysokości 488 mm*
lub 610 mm* sekcja ALU zaczyna się między
1026 mm a 1270 mm (rosnąco w odstępach
122 mm), mierząc od spodniej części skrzydła
bramy. Dla paneli dostępnych w wysokości
610 mm* lub 732 mm* sekcja ALU zaczyna
się między 1270 mm a 1514 mm (rosnąco
w odstępach 122 mm), mierząc od spodniej
części skrzydła bramy.

Środkową linię okien, mierzoną od
spodniej strony blatu bramy, ustala się
poprzez wysokość zastosowanych sekcji,
znajdujących się poniżej.
W praktyce do zamontowania dolnej części
skrzydła bramy stosuje się sekcje o różnych
wysokościach.

Okna ISO
Dla paneli dostępnych wyłącznie w
wysokości 610 mm* środkowa linia okna
wynosi 1575 mm.
Dla paneli dostępnych w wysokościach
488 mm* i 610 mm* środkowa linia ram
może oscylować między 1270 mm a
1575 mm (rosnąco w odstępach 122 mm).
Dla paneli dostępnych w wysokości
610 mm* lub 732 mm* środkowa linia ram
może oscylować między 1575 mm a
1819 mm (rosnąco w odstępach 122 mm).
* Patrz przegląd paneli.

Zależnie od konfiguracji bramy sekcje ALU
mają wysokość między 488 a 732 mm.
Uwaga: Standardowo okna ISO i sekcje ALU
montuje się na podanych wysokościach.
Dokładną pozycję określa jednak producent.
Możliwe jest odstępstwo od standardowych
pozycji montażu.
Może się to jednak wiązać z dodatkowymi
kosztami.

610

610
610

610

732

1514 mm

488

610

610

488

488

488

610

610

488

488

488

488

488

488

488

610

610

1392 mm

*488

488

*2x610 +
488

*1x610 +
488

1270 mm

732

*2x732 +
610

*1x732 +
610

1148 mm

732

732

* wysokość panelu

1026 mm

610

1819 mm

610

1697 mm

610

610

610

610

488

1514 mm

1392 mm

488

488

610

610

488

488

488

610

610

488

488

488

488

*2x610 +
488

488

488

*2x732 +
610

*1x732 +
610

*1x610 +
488

*488

1270 mm

Okna ISO różniące się
w zależności od pozycji
środkowej linii

* wysokość panelu

Sekcje ALU różniące się w
zależności od spodniej strony

* Patrz przegląd paneli.

732

732
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Jeżeli życzą sobie Państwo dopływu światła
i przejrzystości, to trzecia sekcja od ziemi na
wysokości wzroku może zostać wykonana z
oknami ISO lub sekcją okien ALU.

B

1m

2m

3m

A

B

0,65 m

1m

2m

3m

A

B

0,65 m

1m

2m

3m

2m

3m

A

B

0,65 m

1m

2m

3m

A

B

0,65 m

1m

2m

3m

1800 mm

1800 mm

Kąt widzenia okno ALU

1m

0,65 m

0,65 m

1m

2m

3m

0,65 m

1m

2m

3m

0,65 m

1m

2m

3m

1800 mm

A

0,65 m

1800 mm

B

1800 mm

A

Wysokość panela 732 mm

1800 mm

1800 mm

Wysokość panela 610 mm

1800 mm

Kąt widzenia okno ISO

Wysokość panela 488 mm

Może się to wiązać z dodatkowymi
kosztami.

1800 mm

Okna - obszar
widzenia

Producent określa, w zależności od
konfiguracji bramy, jak można najlepiej
podzielić bramę segmentową. Szczególne
życzenia, jak dopasowanie do innych
elementów elewacji, muszą zostać wyraźnie
podane.
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Okno ISO
a szerokość
bramy
O ilości okien ISO na sekcję, jaką można
zamontować w blacie bramy segmentowej
ISO, decyduje szerokość  bramy.
* Jeżeli w bramach segmentowych ISO
o łącznej szerokości od 2000 mm do
2800 mm umieszcza się drzwi serwisowe,
to po lewej i prawej stronie od drzwi
serwisowych nie można montować okien,
za wyjątkiem okien okrągłego kształtu.  

7401 <TB≤ 8000 mm : 8 okien
6601 <TB≤ 7400 mm : 7 okien
5601 <TB≤ 6600 mm : 6 okien
4801 <TB≤ 5600 mm : 5 okien
3801 <TB≤ 4800 mm : 4 okna
2801 <TB≤ 3800 mm : 3 okna
2000 <TB≤ 2800 mm : 2 okna
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Rodzaje okien ISO
Okna ISO niskie

Okna ISO z zaokrąglonymi narożnikami

• Opór cieplny:
• Przeźroczystość:
• Powierzchnia
  przeźroczysta:

663 mm

podwójne
2 - 25 - 3 mm
tworzywo sztuczne
czarne, twarde
tworzywo sztuczne
k= 2,8 W/m2K
100%

545 mm
145 mm

• Konstrukcja szyb:
• Grubość szyb:
• Materiał szyb:
• Materiał okien:

85 mm

r = 100 mm

345 mm

265 mm

583 mm

r = 13 mm

610 mm

0,15 m2

0,046 m2

325 mm

• Konstrukcja szyb:
• Grubość szyb:
• Materiał szyb:
• Materiał okien:
• Opór cieplny:
• Przeźroczystość:
• Powierzchnia
  przeźroczysta:

podwójne
2 - 25 - 3 mm
tworzywo sztuczne
czarne, twarde
tworzywo sztuczne
k= 2,8 W/m2K
100%
0,17 m2

250 mm

370 mm

290 mm

• Opór cieplny:
• Przeźroczystość:
• Powierzchnia
  przeźroczysta:

podwójne
2 - 25 - 3 mm
tworzywo sztuczne
czarne, twarde
tworzywo sztuczne
k= 2,8 W/m2K
100%

Okna ISO okrągłe

Okna ISO prostokątne
600 mm

680 mm

• Konstrukcja szyb:
• Grubość szyb:
• Materiał szyb:
• Materiał okien:

• Konstrukcja szyb:
• Grubość szyb:
• Materiał szyb:
• Materiał okien:
• Opór cieplny:
• Przeźroczystość:
• Powierzchnia
przeźroczysta:

podwójne
2 - 25 - 3 mm
tworzywo sztuczne
czarne, twarde
tworzywo sztuczne
k= 2,8 W/m2K
100%
0,051 m2
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Specyfikacja przeszkleń: bramy segmentowe ISO i ALU (ALU-okna)

Przeszklenie pojedyncze,
przeźroczyste

Przeszklenie dwuścienne,
przeźroczyste

Przeszklenie podwójne, częściowo
przeźroczyste

• Konstrukcja przeszklenia: pojedyncza
• Wypełnienie: akryl/poliwęglan*/
szkło twarde*
• Grubość przeszklenia: 2,5, 3,0 albo 4,0 mm
• Listwy przyszybowe: aluminium
• Materiał sekcji: eloksalowany profil
aluminiowy (E6/EV1)
• Wysokość sekcji: 488 – 732 mm
• Opór cieplny: k = 5,5 W/m2·K
• Powierzchnia przeźroczysta:
w zależności od wysokości sekcji
• Przeźroczystość: 100%

• Konstrukcja przeszklenia: podwójna
• Wypełnienie: akryl/poliwęglan*
• Grubość przeszklenia:
2,5 -15 -2,5 / 3 - 14 - 3 mm
• Listwy przyszybowe: aluminium
• Materiał sekcji: eloksalowany profil
aluminiowy (E6/EV1)
• Wysokość sekcji: 488 – 732 mm
• Opór cieplny: k = 3,5 W/m2·K
• Powierzchnia przeźroczysta:
w zależności od wysokości sekcji
• Przeźroczystość: 2 x 100%

•
•
•
•
•

* Opcja

* Opcja

•
•
•
•

Konstrukcja przeszklenia: podwójna
Wypełnienie: akryl
Grubość przeszklenia: 2,5 - 15 - 2,5 mm
Listwy przyszybowe: aluminium
Materiał sekcji: eloksalowany profil
aluminiowy (E6/EV1)
Wysokość sekcji: 488 – 732 mm
Opór cieplny: k = 3,5 W/m2·K
Powierzchnia przeźroczysta:
w zależności od wysokości sekcji
Przeźroczystość: szyba zewnętrzna
perełkowa, szyba wewnętrzna
przeźroczysta w 100%
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Specyfikacja przeszkleń:
stosowane tylko w bramach segmentowych ALU
Pola bram segmentowych ALU mogą być wypełnione płycinami o przezroczystości 0-100%, jednościennymi albo dwuściennymi, z perforacją albo bez perforacji.

Wypełnienie jednościenne,
perforowane (perforacja okrągła)
• Konstrukcja wypełnienia: pojedyncze
• Materiał :
gładka, perforowana blacha aluminiowa
• Grubość płyciny: 2 mm
• Kształt perforacji:
Ø10 mm, podziałka 15 mm,
stosunek powierzchni otworów do
powierzchni całkowitej: 40%
• Listwy przyszybowe: aluminium
• Materiał sekcji:
eloksalowany profil aluminiowy (E6/EV1)
• Wysokość sekcji: 488 – 732 mm

Wypełnienie jednościenne,
perforowane (perforacja
kwadratowa)
• Konstrukcja wypełnienia: pojedyncze
• Materiał :
gładka, perforowana blacha aluminiowa
• Grubość płyciny: 2 mm
• Kształt perforacji:
otwory kwadratowe 10 x 10 mm,
stosunek powierzchni otworów do
powierzchni całkowitej: 70%
• Listwy przyszybowe: aluminium
• Materiał sekcji:
eloksalowany profil aluminiowy (E6/EV1)
• Wysokość sekcji: 488 – 732 mm

Wypełnienie podwójne, pełne
•
•
•
•
•

Konstrukcja wypełnienia: warstwowa
Materiał : płyty Stucco
Grubość : 20 mm
Listwy przyszybowe: aluminium
Materiał sekcji:
eloksalowany profil aluminiowy (E6/EV1)
• Wysokość sekcji: 488 – 732 mm
• Opór cieplny: k = 3,1 W/m2K
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Dopasowanie paneli bramy do
istniejącej architektury zabudowy
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Dostosowanie
na miarę
Brama segmentowa ALU w najkorzystniejszym przypadku
składa się z elementów o równych wymiarach.
W celu wyrównania wysokości zmienia się zazwyczaj wysokość
sekcji przyziemnej i/lub górnej sekcji.
Także szerokość płyty bramy w pewnym zakresie można
dostosować do już istniejących w budynku okien.
Jeżeli w jednej elewacji zastosuje się kilka bram segmentowych
ALU o różnych wymiarach, bramy te można skonstruować z
sekcji tej samej wysokości. Górna sekcja musi być wówczas
skonstruowana na miarę.

508 mm
438 mm

4x 630 mm

4x 630 mm
3x 630 mm

50 mm

Jeżeli inwestor życzy sobie dostosowania wysokości sekcji oraz
szerokości elementów do innych elementów elewacji, trzeba to
wyraźnie zgłosić przy zamawianiu. W tym wypadku ważne jest
podanie, które bramy (elementy elewacji) znajdują się obok
siebie i gdzie ma nastąpić dostosowanie.
Może to spowodować dodatkowe koszty, ponieważ być może
potrzeba będzie więcej paneli.

808 mm

655 mm

655 mm

655 mm

4000 x 4000 mm

3500 x 3700 mm

3000 x 3000 mm
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Dostosowania
pionowe
Jeżeli ponad bramą segmentową ALU znajduje się element
okienny, to jego podział można przejąć do bramy segmentowej.
Ilustracja po lewej stronie pokazuje element okienny ze
standardowo podzieloną bramą segmentową ALU poniżej.
Ilustracja po stronie prawej pokazuje element okienny z
podziałem przejętym w bramie segmentowej ALU.
Daje to spokojniejszy widok ogólny.
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Dostosowania
poziome

50 mm

50 mm

2x 477 mm

2x 655 mm

610 mm
3x 585 mm

* Jeżeli zastosuje się drzwi serwisowe, istnieje możliwość, że nie będzie można
zmienić wysokości sekcji. Drzwi serwisowe wymagają pewnej wysokości
przejścia, przez co nie można zrealizować pożądanego ustawienia.

610 mm

Oczywiście podział odbiegający od standardu może mieć wpływ
na kształtowanie się cen. Może on spowodować wymóg
dodatkowych sekcji, asymetrycznej konstrukcji itp.

705 mm

Wysokość stosowanych sekcji, z których zestawia się bramę
segmentową ALU, można zmienić tak*, żeby osiągnąć optymalne
dopasowanie bramy segmentowej ALU do okien już istniejących
w elewacji.
Ilustracja po lewej stronie pokazuje elewację z istniejącymi oknami
ze standardowo podzieloną bramą segmentową ALU pomiędzy
nimi. Ilustracja po prawej stronie pokazuje elewację z istniejącymi
oknami i bramą segmentową ALU z dostosowanym do nich
podziałem. Daje to spokojniejszy widok ogólny.
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Profile
Profile aluminiowe stosowane w bramach segmentowych ISO i ALU są standardowo
eloksalowane (E6/EV1). Wypoziomowanie i ukształtowanie bramy następuje na
podstawie jej przeznaczenia oraz szerokości elementów bramy.
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Profile bramy segmentowej ISO
Odstęp między bramą segmentową ISO a znajdującym się powyżej nadprożem zamyka się
profilem szczytowym. Profile te są dostępne o wysokościach 25, 50 i 75 mm.
Od strony szczytowej profile zakończone są gumową uszczelką.

25 mm

50 mm

Stosowane profile aluminiowe dostarczane
są w wersji eloksalowanej.
Harmonizują one się one najlepiej z różnymi
standardowymi panelami.
Profil aluminiowy po spodniej stronie służy
do zamontowania gumowej uszczelki
bramy. Profil ten jest skonstruowany tak, że z
zewnątrz jest on niewidoczny. Także zaślepki
po bokach panelu są z eloksalowanego
aluminium. Takie wykonanie jest istotnym
optycznym i technicznym atutem wobec
wersji wykonanych z ocynkowanej stali.

75 mm

Również profile wzmacniające, stosowane
zależnie od konfiguracji bramy (szerokość,
typ prowadzenia, kolor panelu i montaż
drzwi serwisowych), wytwarzane są z
eloksalowanego aluminium.
Profile wzmacniające dostępne są w dwóch
wysokościach, 90 mm i 120 mm.
Oczywiście profile wzmacniające
dostosowane są do przeznaczenia i
konfiguracji bramy. Rolki mogą być w wersji
lekkiej lub ciężkiej. Szerokość bramy jest
decydująca przy wyborze między tymi
oboma wersjami.

Różnica istnieje głównie w ilości
punktów mocowania i wytrzymałości
na odkształcenie. Wersja lekka ma sześć
punktów mocowania. Wersja ciężka ma
ich dwanaście. W przypadku szerokości
bramy do 5000 mm wersja lekka zapewnia
potrzebną stabilność dla dokładnego,
bezgłośnego prowadzenia bramy.
W przypadku szerokości bramy powyżej
5000 mm stosuje się wersję ciężką.
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Brama segmentowa ALU
W przypadku szerokości bram między 4200 mm a 5000 mm co drugą sekcję wyposaża się
w profil wzmacniający. W bramach o szerokości powyżej 5000 mm profilem wzmacnia się
każdą sekcję. Profile wzmacniające mają grubość od 3 do 5 mm.
Wymiary i wykorzystanie bramy segmentowej ALU są decydujące dla wyboru grubości
profilu, za pomocą którego wzmacnia się sekcje.
Rolki mogą być w wersji lekkiej lub ciężkiej.
Szerokość bramy jest decydująca dla wyboru między tymi dwiema wersjami.
Różnica polega głównie na liczbie punktów mocowania oraz wytrzymałości na odkształcenie.
Lekka wersja ma sześć punktów mocowania.
Ciężka wersja ma dwanaście punktów mocowania.
W przypadku szerokości bramy do 5000 mm wersja lekka zapewnia potrzebną stabilność
dla dokładnego, bezgłośnego prowadzenia bramy. W przypadku szerokości bramy powyżej
5000 mm stosuje się wersję ciężką.
O formie oraz wymiarach profili stosowanych do konstrukcji ramowej sekcji ALU decyduje
przeznaczenie. Specyficznie do przeznaczenia następuje opracowanie i wymiarowanie
bramy. W coraz większym stopniu opracowuje się profile dostosowane do formatu
zewnętrznego i przeznaczenia. Brama segmentowa ALU pod każdym względem
produkowana jest na miarę i rozwinęła się na produkt dla indywidualnego klienta.
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80 mm

5

15 m

80 m

60 m

40 mm40 mm

80 mm

80 mm

60 mm

40 mm

60 mm

140 mm
140 mm

55 mm

40 mm

34 mm

55
mm
62.5
mm

62.5 mm
55.5 mm

15 mm

55.5 mm

15 mm
15 mm

55 mm

40 mm40 mm
170 mm

Od 4000 mm oraz
z drzwiami serwisowymi.

40 mm

40 mm

62.5 mm
80 mm

55.5 mm

15 mm

140 mm

55.5 mm

62.5 mm

120 mm

34.5 mm
25 mm

120 mm

40 mm

140 mm

40 mm

80 mm

80 mm
140 mm 140
mm
140 mm

60 mm
120 mm

60 mm
120 mm 120
mm
120 mm

120 mm

80 mm

170 mm

170 mm

95 mm

40 mm
95 mm

140 mm

80 mm
80 mm

40 mm
40 mm

40 mm

*TB= szerokość

170 mm

95 mm
170 mm

150 mm

40 mm 40 mm

80 mm

60 mm

40 mm

140 mm

80 mm

60 mm
60 mm

60 mm
40 mm

40 mm

170 mm170 mm
150 mm

150 mm

60 mm

95 mm

120 mm

75 mm

75 mm
150 mm 170 mm95 mm

40 mm

95 mm 95 mm

40 mm

80 mm

60 mm

95 mm
75 mm

40 mm

40 mm

mm

.5 mm

mm

.5 mm

.5 mm
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4.5 mm

40 mm

40 mm

40 mm 40 mm
40 mm
40 mm

40 mm
40 mm

150 mm150 mm

75 mm 75 mm

40 mm

Do TB 4000 mm
40 mm
40 mm

40 mm 40 mm
150 mm
40 mm

80 mm80 mm

40 mm

40 mm

40 mm
75 mm

80 mm

40 mm

40 mm40 mm40 mm
40 mm

80 mm

75 mm
55 mm

80 mm
40 mm
40 mm

140 mm

Od TB 5000 mm

15 mm

40 mm
mm
40

40 mm

150 mm

62 mm

40 mm

55 mm
55 mm

34.5 mm

34.5
mm
35 mm

25 mm

25 mm

80 mm

55.5 mm
62.5 mm
55 mm 55 mm
55
55.5 mm
62.5
mm
55mm
mm

15 mm
15 mm

15 mm

55 mm
55 mm

15 mm 35 mm

35 mm

40 mm

80 mm

80 mm 80 mm

15 mm

35 mm

40 mm 40 mm

55 mm

55 mm

mm
3540mm
55 mm

40 mm

22 mm
62 mm

40 mm

40 mm

170 mm
170 mm

22 mm

Zabezpieczenie przeciwko przytrzaśnięciu palców
Do TH = 2500 mm

62 mm
40 mm

62 mm

75 mm

40 mm
150 mm
150 mm

40 mm
40 mm

40 mm

90 mm
75 mm75 mm

95 mm95 mm

35 mm
35 mm40 mm

55 mm

55 mm

22 mm

62 mm

Do TB 5000 mm

40 mm40 mm

40 mm

22 mm

62 mm
22 mm

40 mm

40 mm

40 mm
140 mm 140 mm
140 mm

90 mm

80 mm

80 mm

140 mm

90 mm

140 mm

40 mm

40 mm

80 mm

15 mm

80 mm

15 mm

80 mm

80 mm

15 mm

80 mm
80 mm

15 mm
15 mm

34 mm

40 mm22 mm 22 mm

62 mm 62 mm
80 mm

55 mm
55 mm

55 mm

34 mm
35 mm

mm40 mm
40 34
mm
15 mm
40 mm

40 mm

55 mm
55 mm

55 mm

34 mm
34 mm

40 mm

90 mm

90 mm 90 mm 40 mm 40 mm

22 mm

40 mm

40 mm

Od
TB 4200 mm, każdy drugi panel
40 mm
Od TB 5000 mm, wszystkie panele

40 mm 40 mm

34 mm

40 mm

90 mm
40 mm

80 mm

55 mm

40 mm
Do TB 4200 mm

80 mm

80 mm

15 mm

60 mm
15 mm

60 mm

80 mm

40 mm

40 mm

80 mm

80 mm
80 mm

40 mm

60 mm

60 mm

90 mm
40 mm

80 mm
80 mm

40 mm
60 mm

40 mm

80 mm 80 mm40 mm 40 mm

80 mm

60 mm
60 mm

40 mm 40 mm

34 mm

80 mm

40 mm

40 mm
80 mm

40 mm

80 mm

Od TB 7200 mm

Od TB 4000 mm do 7200 mm

140 mm

Do TB 4000 mm

Właściwości techniczno fizyczne
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Wskazówki
Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić
przegląd konserwacyjny bramy.
Regularnie należy sprawdzać naprężenie linek
i naciąg sprężyn, kontrolować mocowanie
łącznika wału, uchwytów rolek i innych
elementów mocujących.

Eekhegstraat 5, 6942 GB Didam

2006

Brama z windą łańcuchową
- Łańcuch pociągać delikatnie i miarowo.
Unikać gwałtownych szarpnięć.
- bramę należy otwierać zawsze do końca
(nie pozostawiać bramy otwartej częściowo)
- Nieużywany łańcuch zawsze odwieszać

EN 13241-1
Brama obsługiwana ręcznie

Przeglądy

214566

Dla właściwego funkcjonowania bramy
wymaga się, aby uprawniony przez
producenta pracownik serwisu dokonał
przeglądu technicznego bramy
potwierdzonego protokołem raz w roku lub
co 4000 cykli przy dużej intensywności pracy.
Wodoszczelność
Rok produkcji

: 2006

klasa:

Typ bramy

: ISO

Wytrzymałość na obciążenie wiatrem

Zamówienie

: 123456

klasa:

3

Nr. produkcyjny

: 2060111

Odporność termiczna: U = 2

W (m2.K)

Waga blatu bramy

: 25.6 kg

Przepuszczalność powietrza

Sprężyna prawa

: 95.4 10.0 L=255mm

klasa:

Sprężyna lewa

: 95.4 10.2 L=225mm

Naciąg sprężyn

: 5.4

Napęd

: SE 9.24 25.4 970

2

2

Bramy segmentowe muszą być budowane zgodnie z normą EN13241-1. Jest to ważne
kryterium przy podejmowaniu decyzji dotyczących kupna bram segmentowych. Norma ta
wymienia, jakie wymogi ustawowe stawiane są bramom segmentowym. Bramę segmentową
ocenia się m. im. pod względem:
• wytrzymałości na obciążenie wiatrem
• wytrzymałości na przenikającą wodę
• przepuszczalności powietrza
• tłumienia dźwięku
• przenikania ciepła/współczynnika U
• bezpieczeństwa użytkowania
TÜV NORD sprawdza te kryteria i dopiero po bardzo częstych, zakończonych powodzeniem
próbach testowych udziela kwalifikacji.
Dzięki temu produkty różnych producentów stają się porównywalne. Na każdą bramę
segmentową montuje się plakietkę, na której podana jest klasyfikacja obowiązująca dla
danej bramy segmentowej. Bramy segmentowe, które dla każdej właściwości otrzymały
klasyfikację 0, budzą wątpliwości.
Program kalkulacyjny stosowany w związku z niniejszą broszurą w trakcie konfiguracji bramy
generuje przynależne klasyfikacje.
Norma EN13241-1 narzuca dla bram segmentowych o wysokości do 2.500 mm
zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców, ponieważ w tym zakresie można dosięgnąć
ręką przestrzeni pomiędzy poszczególnymi sekcjami. Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem
palców chroni ten obszar.
Takie panele są dostępne w ograniczonym asortymencie.
Dowiedz się o tych możliwościach!

Data następnego przeglądu

Jeżeli dla tego rodzaju zastosowań zamówi się jednak panele standardowe, to dla danej
bramy segmentowej nie zostanie wydana deklaracja CE.

(89/106/EWG; 98/37/EG; 89/336/EWG)
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ISO-Panel przekrój
Górny profil uszczelniający ISO-Panel

Górny profil uszczelniający ALU-Panel

Progowy profil uszczelniający ISO-Panel

Progowy profil uszczelniający ALU-Panel

Uszczelnienie boczne ISO-Panel

Uszczelnienie boczne ALU-Panel

ALU-Panel przekrój

Aspekty energetyczne, bezpieczeństwa
i ekologiczne są coraz ważniejszym
czynnikiem.
Ze względu na oszczędność energii
uszczelnieniom stawia się coraz wyższe
wymogi. Dla bram segmentowych
opracowano specjalne uszczelki
zapewniające maksymalną ochronę przed
czynnikami atmosferycznymi z zewnątrz
(wilgoć, ciąg powietrza). Uszczelki te
posiadają dobre właściwości izolujące.
Bramy segmentowe także przy dużym
naporze wiatru muszą funkcjonować
prawidłowo.

Aby sprostać określonym naporom
wiatru, producent opracował specyficzne
rozwiązania.
Dlatego pytaj też o fizykalne właściwości
skonfigurowanej przez Ciebie bramy
segmentowej.
Wszystkie nasze produkty zostały
przetestowane przez TÜV NORD. Stąd też na
Twoje życzenie możemy udokumentować
wymienione przez nas parametry w oparciu
o certyfikaty i wyniki testów.
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< 2500

Profile wzmacniające ISO

Panel z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem palców jest stosowany przy wysokości bramy poniżej 2500 mm.

< 2500

Zintegrowany profil wzmacniający ALU

> 250

> 2500

Panel bez zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem palców, stosowany przy wysokości bramy powyżej 2500 mm.
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Drzwi serwisowe i drzwi boczne
Drzwi serwisowe można wbudować w bramę segmentową lub w część boczną
jako drzwi boczne. Część boczna z wmontowanymi drzwiami bocznymi jest stała i
można ją wykonać tak, aby wyglądała tak samo jak bryła bramy.
Przy dostatecznej szerokości otwarcia należy preferować drzwi w części bocznej.
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190 mm

Drzwi serwisowe wbudowane w bramę
segmentową wykonywane są zgodnie
z normą DIN lewo- lub prawostronnie
otwierane na zewnątrz.
Wysokość progu wynosi ok. 190 mm.
Na specjalne życzenie dla bram
segmentowych o szerokości maksymalnie
do 5000 mm możemy zaoferować próg o
wysokości 90 mm.
Przy progu o wysokości 90 mm nadal może
być zagwarantowane dobre uszczelnienie,
nawet jeżeli podłoże nie jest w stu
procentach poziome.
Drzwi serwisowe wyposaża się zawsze w
samozamykacze zamykacze wysokiej jakości
- drzwi serwisowe są samozamykające.

190 mm

Drzwi serwisowe w bramie

DIN prawe

DIN prawe

DIN lewe

DIN lewe

Rozmieszczenie drzwi na blacie bramy
Można sobie wyobrazić, że brama
segmentowa ISO konstrukcyjnie dzielona
jest tak samo jak brama segmentowa ALU
na pola takiej samej wielkości.
Uzależnia to szerokość drzwi serwisowych
od konfiguracji bramy.
Drzwi serwisowych nie można umieścić
w skrajnych polach. Drzwi serwisowe w
bramach segmentowych można stosować
do płyty bramy o maksymalnej szerokości
6000 mm.

35

1900 - 2250 mm

Wysokość drzwi serwisowych jest zależna
od stosowanych wysokości sekcji.
Minimalna wysokość drzwi serwisowych
wynosi 1900 mm, mierząc od podłoża.
Wysokość ta jest funkcjonalna.
Z powodu progu nie można stać w otworze
drzwiowym. Maksymalna wysokość drzwi
serwisowych w płycie bramy ISO wynosi
2250 mm.
Maksymalna wysokość drzwi serwisowych
w płycie bramy ALU wynosi 2400 mm.
Szerokość drzwi serwisowych wynosi
między 750 a 1200 mm.

1900 - 2400 mm

Wymiary

750 mm

750 mm

1200 mm

1200 mm

Drzwi boczne i
blendy boczne
Stała część boczna ma w większości
przypadków taką samą wysokość jak brama
segmentowa. Oczywiście drzwi boczne są
też dostępne bez stałego panelu górnego.
Drzwi boczne wykonywane są zgodnie z
normą DIN lewo- lub prawostronnie
otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.
Drzwi boczne wyposaża się zawsze w
nastawialne zamykacze wysokiej jakości
- drzwi boczne są samozamykające.

DIN lewe
DIN prawe

DIN lewe
DIN prawe

DIN prawe

DIN prawe

DIN lewe

DIN lewe
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Wymiary
Drzwi boczne w stałych elementach
bocznych nie mają progu.
Zalecana wysokość minimalna drzwi
bocznych wynosi 2000 mm.
Szerokość w zasadzie nie ma żadnego
minimum. Zalecana szerokość wynosi
między 1000 a 1250 mm.

światło otworu
światło całego otworu

światło otworu

wewnątrz
150 x150 mm

na zewnątrz

Zewnętrzny wymiar ram drzwi

Światło przejścia drzwi

Zewnętrzny wymiar ram drzwi
80 mm

25 mm

80 mm

25 mm

Światło przejścia drzwi
150 mm

150 mm

DB deur

DB deur

A
110º

Montaż w otworze.

A

110º

Montaż za otworem.

B

B

780 mm

840 mm

Światło przejścia
1000 - 10 -210 = 780

Światło przejścia
1000 + 50 - 210 = 840
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A

A

B

B

.

.

780 m

m.

m
0m

78

Szerokość przejścia drzwi bocznych można określić w następujący sposób:
Szerokość światła drzwi bocznych = łączna szerokość otworu - szerokość profilu pośredniego
np. rura czworokątna – szerokość światła bramy segmentowej.
Szerokość produkcyjna drzwi bocznych przy montażu w wymiarze w świetle jest o 10 mm
mniejsza niż szerokość światła drzwi bocznych. Jeżeli wymiar światła drzwi bocznych wynosi
1000 mm, szerokość przejścia drzwi bocznych wynosi 1000 – 10 – 210 = 780 mm.

840 m

m
0m

m.
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Szerokość produkcyjna drzwi bocznych w przypadku montażu za wymiarem w świetle jest
równa szerokości światła drzwi bocznych + 2 x 25 mm.
Szerokość przejścia drzwi bocznych jest o 200 mm mniejsza od szerokości produkcyjnej.
Jeżeli wymiar w świetle drzwi bocznych wynosi 1000 mm, to szerokość przejścia drzwi
bocznych wynosi 1000 + 50 – 210 = 840 mm.
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Akcesoria do drzwi serwisowych i drzwi bocznych
Program zawiera szeroki wybór akcesoriów drzwiowych.
Dostępne są następujące akcesoria:
• zamek z obustronną klamką
• zamek z nieruchomą gałką drzwiową po stronie zewnętrznej i klamką po wewnętrznej
• zamek paniczny z nieruchomą gałką drzwiową po stronie zewnętrznej i klamką po
wewnętrznej
• zamek paniczny z obustronną klamką
• zamek paniczny z nieruchomą gałką drzwiową po stronie zewnętrznej i drążkiem
naciskowym po wewnętrznej
• zamek paniczny z klamką po stronie zewnętrznej i drążkiem naciskowym po wewnętrznej

Zamek paniczny
Drzwi serwisowe lub boczne można
wyposażyć w zwykły zamek lub w tak
zwany zamek paniczny. Zamki paniczne są
dostępne w różnych wersjach.
Zamek paniczny ma tę zaletę, że drzwi
można otworzyć w każdej chwili klamką po
stronie wewnętrznej. Nawet jeżeli zamek
nocny znajduje się w pozycji zamkniętej.
Straż pożarna z zależności od przeznaczenia
żąda stosowania zamków panicznych.
Wersja zamka panicznego
klamka/klamka
Zamek paniczny w wersji klamka/klamka
jest zamkiem, w którym poprzez użycie
klamki po stronie wewnętrznej można w
każdej chwili otworzyć drzwi.
Nawet jeżeli zamek nocny znajduje się w
pozycji zamkniętej.
Od zewnątrz drzwi można otworzyć klamką
wtedy, gdy zamek nocny nie jest zamknięty.
Drążek naciskowy
Drzwi serwisowe i boczne można wyposażyć
w drążek naciskowy (tzw.sztangę).
Taki drążek naciskowy montuje się na całej
szerokości drzwi serwisowych, a w sytuacjach
awaryjnych jest szybciej dostępny.
Drążek naciskowy stosuje się głównie w
budynkach, w których oczekuje się sporego
ruchu osobowego.
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Napęd i obsługa
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Warianty napędu

W przypadku uruchamiania bramy segmentowej istnieje
wybór między systemem z liną pociągową, systemem
łańcuchowym oraz systemem z silnikiem elektrycznym.
System bram segmentowych wyposażony jest w
mechaniczne i elektroniczne mechanizmy bezpieczeństwa,
spełniające normy EN13241-1, EN12453-1 oraz EN12604.
System bram segmentowych pod każdym względem jest
bezpieczny i komfortowy w użyciu.

Lina pociągowa
Otwieranie i zamykanie poprzez linę
pociągową jest odpowiednim wyborem
w przypadku bardzo niskiej częstotliwości
otwarć bramy segmentowej.
Ten system obsługi nadaje się do bram
segmentowych o powierzchni płyty bramy
poniżej 12 m2. W przypadku tego rodzaju
uruchamiania istnieje jednak w każdej chwili
ryzyko, że brama nie otworzy się całkowicie
lub otworzy się niedostatecznie, co może
prowadzić do uszkodzeń. Brama segmentowa
nie może być  blokowana w dowolnej pozycji
otwarcia.
System ten wymaga wysiłku fizycznego.

Napęd łańcuchowy (przełożenie 1:4)
Napęd łańcuchowy jest właściwym
wyborem w przypadku niskiej częstotliwości
otwarć bramy segmentowej.
Ta forma systemu obsługi nadaje się do
bram segmentowych średniej wielkości o
powierzchni płyty bramy poniżej 25 m2.
Brama segmentowa przy poprawnym
stosowaniu może być mocowana w górnej
pozycji końcowej. System ten wymaga
wysiłku fizycznego.
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Silnik elektryczny ze sterowaniem totmann
Silnik elektryczny z obsługą poprzez tryb eksploatacji mechanicznej jest dobrym
rozwiązaniem w przypadku niskiej częstotliwości obsługi bramy segmentowej.
Ruch w górę można uruchomić za pomocą przycisku. Brama segmentowa otwiera się
automatycznie do górnej pozycji końcowej nastawianej elektronicznie.
Do ruchu w dół trzeba przycisnąć i przytrzymać naciśnięty odpowiedni przycisk (wyłącznik
bezpieczeństwa). System ten nadaje się do bram segmentowych o powierzchni płyty
bramy poniżej 50 m2. Komfort obsługi jest do zaakceptowania, ale nie można go bardziej
zautomatyzować.
Silnik elektryczny ze sterowaniem impulsowym
Silniki ze sterowaniem impulsowym nadają się do napędzania bram segmentowych o
wysokiej częstotliwości obsługi. Przy otwieraniu i zamykaniu brama segmentowa porusza
się automatycznie do danej pozycji końcowej nastawianej elektronicznie. W maksymalnej
pozycji otwarcia dostępny jest cały wymiar w świetle bramy. W dolny profil uszczelniający
bramy segmentowej zintegrowany jest system wykrywania przeszkód. Jeżeli sygnał tego
systemu fotokomórek zostanie przerwany przez przeszkodę pod bramą segmentową, brama
ponownie się otworzy.
System ten można rozszerzyć o pilota, pętlę indukcyjną, radar lub czasowy system
załączający, zamykający bramę segmentową po nastawionym czasie. Tutaj wymagane są
ewentualnie dodatkowe mechanizmy bezpieczeństwa. Ta bardzo komfortowa forma napędu
i obsługi stosowana jest najczęściej i nadaje się do powierzchni płyty bramy poniżej 50 m2.
Sterowanie impulsowe ze zmienną regulacją prędkości
Silniki elektryczne ze sterowaniem impulsowym są też dostępne ze zmienną regulacją
prędkości. System ten dokładnie tak jak normalny system impulsowy nadaje się do pilotów.
Stosowanie tej regulacji prędkości wpływa pozytywnie na żywotność systemu bramy
segmentowej.
Poprzez kontrolowane przyspieszenie na początku ruchu bramy i delikatne opóźnienie w
ruchu do pozycji końcowej konstrukcja jest wystawiona na mniejsze obciążenie
mechaniczne. Szybkie otwieranie bramy daje zarówno oszczędność czasu jak i energii.
System ten można zastosować przy powierzchni płyty bramy poniżej 25 m2.
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Otwieranie awaryjnae
i środki bezpieczeństwa
wyposażona w ochronę przed pęknięciem
sprężyny.

1

Zgodność
Zależnie od konfiguracji bramy dostarczany
jest zawsze odpowiedni napęd.
Równocześnie z wyborem typu bramy
segmentowej trzeba jednocześnie ustalić
sposób otwierania..
Typ bramy segmentowej oraz system
napędu dostosowuje się wzajemnie w trakcie
produkcji a cały system otrzymuje deklarację
zgodności (CE).
Cały system bramy segmentowej podlega
dyrektywie w sprawie maszyn.

HANDBETRIEB
MANUEL - MANUELLE

Oś sprężynowa oraz przekładnia redukcyjna
pozostają ze sobą połączone.
Dodatkowa ochrona przed pęknięciem
sprężyny jest możliwa dzięki temu, że
przekładnia redukcyjna wykazuje moment
statyczny, blokujący oś sprężynową w
przypadku pęknięcia sprężyn.
Napęd z urządzeniem rozprzęgającym jest
również możliwy. Przekładnia redukcyjna
jest wówczas rozłączana od osi sprężynowej
poprzez kabel.
Tym samym w razie awarii bramę
segmentową można szybciej otworzyć.
Oczywiście brama segmentowa z
urządzeniem rozprzęgającym jest

MOTORBETRIEB
MOTOR - MOTEUR

Wszelkie układy napędowe są standardowo
wyposażone w obsługę awaryjną,
znajdującą się na korpusie przekładni
redukcyjnej silnika elektrycznego.
Stosowane silniki elektryczne mogą być
napędzane zarówno elektrycznie jak też
mechanicznie.
Dzięki możliwości napędu mechanicznego
bramę segmentową w przypadku awarii
energii elektrycznej można w każdej chwili
otworzyć. Funkcję tę trzeba włączać i
wyłączać manualnie linami przełączającymi.
Przekładnię redukcyjną można napędzać
za pomocą łańcucha. Przełożenie systemu
obsługi awaryjnej wynosi 1: 20.
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1

Zabezpieczenie napięcia liny
Zabezpieczenie to zamontowane jest na obu linach napędowych.
Wyłącza silnik elektryczny bezpośrednio wtedy, gdy jedna z lin pęknie lub
utraci napięcie. Jest to zgodne z normami EN13241-1 i EN12453-1.
System ten podłączany jest specjalnymi wtyczkami systemowymi,
co zapewnia szybki i bezproblemowy montaż.

6

2

System rozpoznawania przeszkód
Maksymalna siła reakcji systemu
rozpoznawania przeszkód ustalona
jest w normie EN13241-1.

3

Stacjonarna ochrona fotokomórką
Jeżeli wskutek automatyzacji
otwór bramy segmentowej przy jej
obsłudze nie znajduje się w polu
widzenia, system ze względów
bezpieczeństwa musi zostać
wyposażony w stacjonarną ochronę
fotokomórką.

4

Napęd
Napęd dostarczany jest z
następującymi elementami
dostosowanymi do konfiguracji
bramy:
• hamulec przekładni
redukcyjnej  
• prędkość obrotowa
• średnica boczna przekładni
redukcyjnej

Akcesoria i
mechanizmy
4

5
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3
1

2

7

6
7

5

Skrzynka sterownicza
Skrzynka sterownicza również jest
dostosowana do konfiguracji bramy i
może zostać wyposażona w
opcje obsługi i bezpieczeństwa jak
wymieniono poniżej.
• zatrzymanie awaryjne
• wyłącznik dla drugiej wysokości
bramy
• wyłącznik główny
• wyłącznik na klucz, którym można
wyłączyć szafę sterowniczą.

System sterowniczy
Najnowsza elektronika w skrzynce
sterowniczej zapewnia następujące
możliwości:
• Elektronicznie nastawialne wyłączniki
krańcowe
• Automatyczna korekta dolnej pozycji zatrzy
mania, aby skrajnie nie obciążać
mechanicznie profilu gumowego po
spodniej stronie, kiedy brama segmentowa
jest zamknięta.
• Nastawialne, elektroniczne ograniczenie siły.
Ruch otwierający zatrzymuje się, kiedy
tylko zostanie zahamowany przez
dodatkowe obciążenie (ciężar na bramie).
• Zaprogramowanie interwału konserwacji
przez serwisanta. Status sterowania
można odczytać na wyświetlaczu
informacyjnym

Mechaniczne środki bezpieczeństwa
Bramy segmentowe można wyposażyć w
zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny i
zerwaniem się liny.
Zabezpieczenie przed pęknięciem
sprężyny
powoduje, że w przypadku pęknięcia
sprężyny zablokowana zostanie oś
sprężynowa. Przez to zapobiega się
niekontrolowanemu zamknięciu bramy
segmentowej. Pod pewnymi warunkami
funkcję tę może przejąć przekładnia
redukcyjna napędu. Statyczny moment
przekładni redukcyjnej musi być
dostatecznie duży, aby w przypadku
ewentualnego pęknięcia sprężyny
zablokować oś sprężynową. W napędach
z obsługą awaryjnego otwierania poprzez
łańcuch jest to zapewnione.
Zabezpieczenie przed zerwaniem liny
Zabezpieczenie przed zerwaniem liny
skonstruowane jest tak, że w przypadku

zerwania się liny napędowej płyta bramy
natychmiast blokuje się w swym prowadzeniu.
Przez to zapobiega się niekontrolowanemu
zamknięciu bramy segmentowej.
Pod pewnymi warunkami funkcję tę
może przejąć lina napędowa. Odporność
na zerwanie takiego wyposażenia w
linę napędową musi w tym przypadku
odpowiadać co najmniej sześciokrotności
zbalansowanej wagi płyty bramy.
Standardowo stosuje się ostatnio wymienione
rozwiązanie. W przypadku gdyby wymieniona
odporność na zerwanie miała nie wystarczyć
do zagwarantowania bezpieczeństwa
systemu, dostarczane  to dostarczane
jest mechaniczne zabezpieczenie przed
zerwaniem liny.
Odnośne wytyczne zapisane są w normach
EN13241-1 i EN12604.
Zabezpieczenie przed zerwaniem liny zgodnie
z normą EN13241-1 i EN12604 musi być
wykonane tak, aby brama segmentowa w
przypadku pęknięcia liny nie mogła wykonać
żadnego niekontrolowanego ruchu
45

Wyposażenie dodatkowe
Uchwyty
Bramy segmentowe można wyposażyć w
uchwyty. Wachlarz dostaw obejmuje różne
formy uchwytów, które pod względem
designu i doboru materiałów są
nadzwyczaj komfortowe, funkcjonalne
i odporne na zużycie. Uchwyty można
opatrzyć wytrzymałą naklejką z danymi
przedstawiciela.

Systemy zamykania
W zakresie zamykania bram segmentowych
istnieje wybór między systemami zamykania
obsługiwanymi wewnątrz i od zewnątrz.
Do zamykania od wewnątrz stosuje się zasuwę.
Zasuwa zamontowana jest na płycie bramy i
można ją wsuwać w szynę prowadzącą. Dzięki
temu blokowany jest ruch pionowy bramy segmentowej.
Zamknięcie zewnętrzne jest opatrzone zamkiem
bębenkowym i montowane w płytę bramy.

Za pomocą pokrętła zasuwę na tylnej stronie
zamknięcia można wsunąć do otworu szyny
prowadzącej.
Następnie za pomocą zamka bębenkowego
można zablokować przekręcenie pokrętła.
Zamek ten można obsługiwać zarówno od
wewnątrz, jak też z zewnątrz.
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Klasyfikacja 2

Klasyfikacja 4

1m

Akrylowe

Przeszklenia akrylowe
Przy wyborze materiału na szyby decydująca
była jakość a nie cena zakupu. Szyba składa
się z dwóch płyt akrylowych rozdzielonych
szczeliną powietrzną o szerokości 15 mm.
Płyty akrylowe mają grubość 2,5 mm.
Testy przeprowadzone zgodnie z normą EN
530, procedurą 2 w TÜV Rheinland wykazują,
że „płyta akrylowa“ po wielokrotnym
czyszczeniu (ciśnienie 12 kPa) nadal
wykazuje klasyfikację 4*.
W przeciwieństwie do tak zwanej szyby
SAN-stosowanej przez wielu innych
producentów, która w tych samych
warunkach osiągnęła jedynie klasyfikację
2**.

*Klasyfikacja 4:
Lekkie zarysowania, przeźroczysta optyka, z
odległości jednego metra nie widać żadnych
zarysowań.
**Klasyfikacja 2:
Bardzo dużo zarysowań, optyka z bliska
matowa.  

SAN
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Serwis
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Części zamienne

Dokumentacja

Dane dostarczonych bram segmentowych są
archiwizowane przez co najmniej 15 lat.
Umożliwia to szybką dostawę pasujących
części zamiennych. Dostawa następuje
pocztą lub kurierem.
Dzięki temu szybkiemu serwisowi
oryginalnych części zamiennych jakościowy
produkt, jakim jest brama segmentowa
utrzymuje swą nadzwyczajną niezawodność.

Jakość nie kończy się na samej bramie
segmentowej. Również do wszystkiego,
co ma jakikolwiek związek z tym
jakościowym produktem, przykłada się
najwyższą staranność. A więc oczywiście
także dokumentacją. Brama segmentowa
dostarczana jest z kompleksowym
wizualnym pakietem dokumentacji. Pakiet
ten z wyłącznie przydatnymi informacjami
obejmuje:
• instrukcję montażu
• instrukcję obsługi
• formularz towarzyszący zamówieniu* ze
wszystkimi istotnymi danymi dotyczącymi
bramy
• księgę kodową do bram elektrycznych
• instrukcje serwisowe i konserwacji
• deklarację zgodności do każdej bramy
Informacja w dokumentacji ma na celu
ułatwienie montażu i przyczynienie
się do żywotności produktu. Jesteśmy
zdania, że swą bramę segmentową musisz
bezproblemowo stosować tak długo, jak to
tylko możliwe.
* w formularzu towarzyszącym zamówieniu znajdziesz
wszystkie składniki należące do zamówienia. Jeśli mają
znaczenie, to podaje się wymiary, wersje i kolory.
W ten sposób ułatwiamy późniejsze bezproblemowe
zamawianie części zamiennych.
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Specyfikacje bram segmentowych Alpha
Specyfikacja
Brama segmentowa Alpha ISO
Brama segmentowa typ Alpha ISO
(z certyfikatem TÜV NORD)
Dostawa i montaż izolowanej bramy
(skontrolowana zgodnie z normą
produktową EN 13241-1)
Wymiary w świetle:
szerokość:............X wysokość: ............ mm
Wymiary bramy:
szerokość:............X wysokość: ............mm
Płyta bramy:
Dwuścienne, ocynkowane panele
stalowe,o wysokości 488 mm, 610 mm
lub 732 mm. Grubość 40 mm, ocieplone,
wypełnione bezfreonową pianką PU
zgodnie z klasami materiałowymi DIN 4102
i DIN 18164. Powierzchnia zewnętrzna
z mikroprofilowaniem. Grubość blachy
stalowej 0,5 mm, z powłoką cynkową 275
g/m². Izolacja cieplna U= 1,45 W/m²K (przy
zamontowanej bramie 4 x 4 m), obciążenie
wiatrem: klasa 3 (przy zamontowanej
bramie 4 x 4 m). Najniższy panel bramy
z dwukomorową uszczelką gumową
EPDM o prostej krawędzi jako uszczelka
dolna, najwyższy panel bramy z uszczelką
gumową EPDM nadproża. Wszystkie
profile to eloksalowane profile aluminiowe
(obramowania paneli, profile wzmacniające,
listwa dolna i profil szczytowy).
Powierzchnia (na zewnątrz
mikroprofilowanie) paneli bramy z
podkładem poliestrowym (na zewnątrz), z
materiałem zewnętrznym wykończeniowym
(coil-coating) w preferowanych kolorach

żółć rzepakowa RAL 1021, ognista czerwień
RAL 3000, niebieski RAL 5010, zielony
RAL 6009, biały RAL 9010, antracyt RAL
7016, białe aluminium RAL 9006, szare
aluminium RAL 9007, szarobiały RAL 9002;
wewnątrz szarobiały, zbliżony do RAL 9002
(profilowany poziomo).
Prowadzenia:
Typ prowadzenia T 450 (normalne
prowadzenie).
Równoważenie ciężaru poprzez system
sprężyn umieszczony za nadprożem
(żywotność 30.000 cykli) ze sprężynami
lakierowanymi w kolorze srebrnoszarym
(zbliżonym do RAL 9006) i ocynkowaną
osią z rowkiem wpustowym na całej
długości, z bębnami linowymi i po bokach
wpuszczonymi w prowadnice linami
napędowymi. Pozioma instalacja płyty
bramy za nadprożem. Ochrona przed
opadnięciem płyty bramy w przypadku
pęknięcia sprężyny poprzez elementy
bezpieczeństwa sprawdzone przez TÜV.
Ramy:
Dwustronna rama kątowa z ocynkowanej
blachy stalowej z boczną ochroną przed
najechaniem, z pionowymi, przykręcanymi
i wymiennymi zabezpieczającymi
szynami jezdnymi (dodatkowa ochrona
przed wypadnięciem krążków jezdnych),
uszczelka boczna z podwójną krawędzią
uszczelniającą. Poziome, stabilne szyny
jezdne ze wzmocnieniem profilu C.
Zamknięcie drzwi:
Obsługa od wewnątrz przy pomocy zasuwy
Obsługa bramy:
Obsługa bramy za pomocą uchwytu od

wewnątrz lub poprzez linę napędową
Ilość:
............ sztuk
Wersje alternatywne:
Oszklenie: ....
Powierzchnia: ....
Zamknięcie bramy: ….
Obsługa bramy: ….
Napędy elektryczne: ….
Drzwi boczne: ....
Panele bramowe: ….
Elementy stałe: ….
Inne wyposażenie: ….
Akcesoria i warianty:
Pszklenie:
E6/EV1 eloksalowane aluminiowe profile,
w normalnej wersji z podwójnymi szybami
akrylowymi PMMA, przezroczyste, 20 mm,
(sprawdzone zgodnie z EN 530, procedurą
2, ciśnienie testowe 12 kPa klasyfikacja 4),
listwy z eloksalowanego aluminium)
Pszklenie wielowarstwowe, składające się
z ram z tworzywa sztucznego, kolor czarny
grafit, RAL 9011, z podwójnymi szybami z
tworzywa sztucznego, przezroczyste.
Typy prowadzeń:
Typ prowadzenia T 240 (prowadzenia do
niskiego nadproża, wymagana wysokość
nadproża 240 mm).
Równoważenie ciężaru poprzez
umieszczony z tyłu na poziomej szynie
system sprężyn pomalowanych w kolorze
srebrnoszarym (zbliżonym do RAL 9006),

z bębnami linowymi i wpuszczonymi po
bokach w prowadnice linami napędowymi.
Poziomy montaż płyty bramy za nadprożem.
Ochrona przed opadnięciem płyty bramy
w przypadku pęknięcia sprężyny poprzez
elementy zabezpieczające sprawdzone
przez TÜV.
Typ prowadzenia T 240+ (prowadzenia do
niskiego nadproża, wymagana wysokość
nadproża 240 mm).
Równoważenie ciężaru poprzez
umieszczony z tyłu na poziomej szynie
system sprężyn pomalowanych w kolorze
srebrnoszarym (zbliżonym do RAL 9006),
z bębnami linowymi i wpuszczonymi po
bokach w prowadnice linami napędowymi.
Poziomy montaż płyty bramy za nadprożem,
pozioma szyna dostosowana do nachylenia
dachu.
Ochrona przed opadnięciem płyty bramy
w przypadku pęknięcia sprężyny poprzez
elementy zabezpieczające sprawdzone
przez TÜV.
Typ prowadzenia T 340 (prowadzenia do
niskiego nadproża, wymagana wysokość
nadproża 340 mm).
Równoważenie ciężaru poprzez
umieszczony z tyłu na poziomej szynie
system sprężyn pomalowanych w kolorze
srebrnoszarym (zbliżonym do RAL 9006),
z bębnami linowymi i wpuszczonymi po
bokach w prowadnice linami napędowymi.
Poziomy montaż płyty bramy za nadprożem.
Ochrona przed opadnięciem płyty bramy
w przypadku pęknięcia sprężyny poprzez
elementy zabezpieczające sprawdzone
przez TÜV.
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Typ prowadzenia T 340+ (prowadzenia do
niskiego nadproża, wymagana wysokość
nadproża, 340+ mm).
Równoważenie ciężaru poprzez
umieszczony z tyłu na poziomej szynie
system sprężyn pomalowanych w kolorze
srebrnoszarym (zbliżonym do RAL 9006),
z bębnami linowymi i wpuszczonymi po
bokach w prowadnice linami napędowymi.
Poziomy montaż płyty bramy za nadprożem,
pozioma szyna dostosowana do nachylenia
dachu.
Ochrona przed opadnięciem płyty bramy
w przypadku pęknięcia sprężyny poprzez
elementy zabezpieczające sprawdzone
przez TÜV.
Typ prowadzenia T 450 (normalne,
prowadzenia wymagana wysokość
nadproża 450 mm).
Równoważenie ciężaru poprzez
umieszczony za nadprożem system sprężyn
pomalowanych w kolorze srebrnoszarym
(zbliżonym do RAL 9006), z bębnami
linowymi i wpuszczonymi po bokach w  
prowadnice linami napędowymi. Poziomy
montaż płyty bramy za nadprożem.
Ochrona przed opadnięciem płyty bramy
w przypadku pęknięcia sprężyny poprzez
elementy zabezpieczające sprawdzone
przez TÜV.
Typ prowadzenia T 450+ (normalne
prowadzenia, wymagana wysokość
nadproża 450 mm).
Równoważenie ciężaru poprzez
umieszczony za nadprożem system sprężyn
pomalowanych w kolorze srebrnoszarym
(zbliżonym do RAL 9006) i ocynkowaną oś
z rowkiem wpustowym na całej długości,
z bębnami linowymi i wpuszczonymi po
bokach w  prowadnice linami napędowymi.
Poziomy montaż płyty bramy za nadprożem,
pozioma szyna dostosowana do nachylenia
dachu. Ochrona przed opadnięciem płyty

bramy w przypadku pęknięcia sprężyny
poprzez elementy zabezpieczające
sprawdzone przez TÜV.

w przypadku pęknięcia sprężyny poprzez
elementy zabezpieczające sprawdzone
przez TÜV.

Typ prowadzenia T 400 (prowadzenia z
podwyższonym prowadzeniem).
Równoważenie ciężaru poprzez
umieszczony za nadprożem system sprężyn
pomalowanych w kolorze srebrnoszarym
(zbliżonym do RAL 9006), z bębnami
linowymi i wpuszczonymi po bokach
w  prowadnice linami napędowymi.
Montaż płyty bramy częściowo pionowo
za nadprożem, częściowo poziomo.
Ochrona przed opadnięciem płyty bramy
w przypadku pęknięcia sprężyny poprzez
elementy zabezpieczające sprawdzone
przez TÜV.

Typ prowadzenia T 500hf (prowadzenia
pionowe z wałem sprężynowym na dole).
Równoważenie ciężaru poprzez nad
nadprożem, umieszczony przed pionowymi
szynami jezdnymi system sprężyn
pomalowanych w kolorze srebrnoszarym
(zbliżonym do RAL 9006), z bębnami
linowymi i wpuszczonymi po bokach w
prowadnice linami napędowymi. Pionowy
montaż płyty bramy za nadprożem.
Ochrona przed opadnięciem płyty bramy
w przypadku pęknięcia sprężyny poprzez
elementy zabezpieczające sprawdzone
przez TÜV.

Typ prowadzenia T 400+ (prowadzenia z
podwyższonym prowadzeniem, podążające
za nachyleniem dachu). Równoważenie
ciężaru poprzez umieszczony za nadprożem
system sprężyn pomalowanych w kolorze
srebrnoszarym (zbliżonym do RAL 9006),
z bębnami linowymi i wpuszczonymi po
bokach w prowadnice linami napędowymi.
Montaż płyty bramy częściowo pionowo
za nadprożem, częściowo poziomo,
dostosowany do nachylenia dachu.
Ochrona przed opadnięciem płyty bramy
w przypadku pęknięcia sprężyny poprzez
elementy zabezpieczające sprawdzone
przez TÜV.

Drzwi serwisowe:
Otwierane do zewnątrz, wersja jak brama
segmentowa, łącznie ze specjalnymi,
leżącymi w tej samej płaszczyźnie
zawiasami, łączącymi ze sobą panele bramy,
z podwójną uszczelką.
Z samozamykaczem łącznie z blokadą
otwarcia. Rama dookoła drzwi serwisowych
składa się z profili aluminiowych,
eloksalowanych zgodnie z DIN 17611,
o naturalnym kolorze zabejcowana E6/
EV1 (w przypadku elektrycznej obsługi
bramy z drzwiami serwisowymi - styk
zabezpieczający).

Typ prowadzenia T500 (prowadzenia
pionowe).
Równoważenie ciężaru poprzez powyżej
pionowych szyn jezdnych umieszczony
system sprężyn pomalowanych w kolorze
srebrnoszarym (zbliżonym do RAL 9006),
z bębnami linowymi i wpuszczonymi po
bokach w prowadnice linami napędowymi.
Pionowy montaż płyty bramy za nadprożem.
Ochrona przed opadnięciem płyty bramy

Napędy:
Kompletnie gotowy do montażu
napęd nasadzany GFA, z awaryjnym
łańcuchem napędu ręcznego (1:20) z
samohamowną precyzyjną przekładnią
ślimakową, wraz z hamulcem silnikowym i
termicznym bezpiecznikiem samoczynnym,
zabezpieczenia napięcia liny, silnik i
sterowanie kompletnie okablowane, łącznie
z przygotowanymi kablami wyposażonymi
we wtyczki. Kabel instalacyjny z

wtyczką CEE, napęd kołnierzowy IP54
- zamocowany z boku na osi. (wymagany
boczny wymiar montażowy zależny od
okucia szyny jezdnej min. 300 mm).
Kompletnie gotowy do montażu napęd
nasadzany GFA (DU), kontrolowane
przyspieszanie i hamowanie przy
otwieraniu i zamykaniu, szybkobieg
(V-maks. zależna od wariantu szyny
między 450 i 675 mm/s w ruchu w górę),
z awaryjnym łańcuchem napędu ręcznego
(1:20), z samohamowną precyzyjną
przekładnią ślimakową, wraz z hamulcem
silnikowym i termicznym bezpiecznikiem
samoczynnym, dwa zabezpieczenia
napięcia liny, silnik i sterowanie kompletnie
okablowane, łącznie z przygotowanymi
kablami wyposażonymi we wtyczki.
Kabel instalacyjny z wtyczką CEE, napęd
kołnierzowy IP54 - zamocowany z boku na
osi. (wymagany boczny wymiar montażowy
zależny od okucia szyny jezdnej min. 300
mm).
Sterowanie
GFA TS 970 DES - sterownik
mikroprocesorowy w osobnym korpusie
z regulowanym ograniczeniem mocy,
elektroniczny wyłącznik krańcowy.
Zintegrowana w pokrywie korpusu tablica
rozdzielcza góra-stop-dół. Napięcie
sterownicze: 24 Volt prąd stały, stopień
ochrony: IP54.
Montaż tablicy rozdzielczej po stronie
napędu bezpośrednio obok bramy
segmentowej.
Funkcja
Z samokontrolującą ochroną krawędzi
zamykających poprzez czujniki optyczne.
Otwieranie i zamykanie na impuls.
51

Specyfikacje bram segmentowych Alpha
Specyfikacja
Alpha ALU
Brama segmentowa typ Alpha ALU
(z certyfikatem TÜV NORD)
Dostawa i montaż oszklonej bramy
(skontrolowana zgodnie z normami EN)
Wymiary w świetle:
szerokość:............X wysokość: ............ mm
Wymiary bramy:
szerokość:............X wysokość: ............mm
Typ muru/konstrukcja: mur, beton,
gazobeton, stal
Płyta bramy:
Przeszklone panele bramowe i cokół PU z
profilowaniem.
Najniższy cokół z programu dostaw ISO,
ocieplony, wypełniony bezfreonową
pianką PU zgodnie z DIN 4102 i DIN 18164,
klasa materiałowa B2 – normalnie palna,
grubość 40 mm. Pozostałe panele bramy
z oszkleniem z E6/EV1 eloksalowanymi
aluminiowymi profilami zamkniętymi w
normalnej wersji (brama jest też dostępna
z płytą składającą się kompletnie z
eloksalowanych aluminiowych profili
zamkniętych), z listwami szklanymi po
stronie wewnętrznej. Najniższy panel bramy
z dwukomorową uszczelką gumową EPDM
o prostej krawędzi jako uszczelka dolna,
najwyższy panel bramy z uszczelką gumową
EPDM nadproża.
Powierzchnia cokołu (mikroprofilowanie
na zewnątrz)
Panele bramy z podkładem
poliestrowym (na zewnątrz), materiałem

wykończeniowym (coil-coating), na
zewnątrz w preferowanych kolorach żółć
rzepakowa RAL 1021, ognista czerwień
RAL 3000, niebieski RAL 5010, zielony
RAL 6009, biały RAL 9010, antracyt RAL
7016, białe aluminium RAL 9006, szare
aluminium RAL 9007, szarobiały RAL 9002;
wewnątrz szarobiały, zbliżony do RAL 9002
(profilowany poziomo). Oszklone panele
bramowe dostarczane są w eloksalowanej,
zabejcowanej na lśniąco wersji.
Prowadzenia:
Typ prowadzenia T 450 (normalne
prowadzenie).
Równoważenie ciężaru poprzez system
sprężyn umieszczony za nadprożem
(żywotność 30.000 cykli) ze sprężynami
lakierowanymi w kolorze srebrnoszarym
(zbliżonym do RAL 9006) i ocynkowaną
osią z rowkiem wpustowym na całej
długości, z bębnami linowymi i po bokach
wpuszczonymi w  prowadnice linami
napędowymi. Pozioma instalacja płyty
bramy za nadprożem. Ochrona przed
opadnięciem płyty bramy w przypadku
pęknięcia sprężyny poprzez elementy
bezpieczeństwa sprawdzone przez TÜV.
Ramy:
Dwustronna rama kątowa z ocynkowanej
blachy stalowej z boczną ochroną przed
najechaniem, z pionowymi, przykręcanymi
i wymiennymi zabezpieczającymi
szynami jezdnymi (dodatkowa ochrona
przed wypadnięciem krążków jezdnych),
uszczelka boczna z podwójną krawędzią
uszczelniającą. Poziome, stabilne szyny
jezdne ze wzmocnieniem profilu C.
Przeszklenia:

Panele szklane z wytłaczanych
aluminiowych profili rurowych w normalnej
wersji, z podwójnymi szybami akrylowymi
PMMA, przezroczyste, 20 mm (sprawdzone
zgodnie z EN 530, procedurą 2, ciśnienie
testowe 12 kPa klasyfikacja 4), listwy
wykonane z eloksalowanego aluminium.
Zamknięcie bramy:
Obsługa od wewnątrz z zasuwą   
Obsługa bramy:
Obsługa bramy za pomocą uchwytu od
wewnątrz lub poprzez linę napędową
Ilość:
............ sztuk
Wersje alternatywne:
Oszklenie: ….
Powierzchnia: ….
Zamknięcie bramy: ….
Obsługa bramy: ….
Napędy elektryczne: ….
Drzwi boczne: ….
Panele bramowe: ….
Elementy stałe: ….
Profile czworokątne/kątowe: ….
Inne wyposażenie: ….
Akcesoria i warianty:
Przeszklenia:
• szyba akrylowa PMMA, przezroczysta, 2,5 mm
• szyba akrylowa PMMA, perłowa, 2,5 mm
• szyba poliwęglanowa, przezroczysta, 3 mm
• podwójnie żebrowane oszklenie
poliwęglanowe, 20 mm
• podwójna szyba akrylowa, perłowa, 20 mm
• podwójna szyba poliwęglanowa/
akrylowa, przezroczysta, 20 mm

• blacha perforowana, przepustowość
powietrza 40% (perforacja okrągła),
aluminium
Typy prowadzenia:
Typ prowadzenia  T 240 (prowadzenie do
niskiego nadproża, wymagana wysokość
nadproża 240 mm). Równoważenie ciężaru
poprzez umieszczony z tyłu na poziomej
szynie system sprężyn pomalowanych w
kolorze srebrnoszarym (zbliżonym do RAL
9006), z bębnami linowymi i wpuszczonymi
po bokach w prowadnice linami
napędowymi. Poziomy montaż płyty bramy
za nadprożem. Ochrona przed opadnięciem
płyty bramy w przypadku pęknięcia
sprężyny poprzez elementy zabezpieczające
sprawdzone przez TÜV.
Typ prowadzenia T 240+ (prowadzenie do
niskiego nadproża, wymagana wysokość
nadproża 240 mm). Równoważenie ciężaru
poprzez umieszczony z tyłu na poziomej
szynie system sprężyn pomalowanych w
kolorze srebrnoszarym (zbliżonym do RAL
9006), z bębnami linowymi i wpuszczonymi
po bokach w prowadnice linami
napędowymi. Poziomy montaż płyty bramy
za nadprożem, pozioma szyna dostosowana
do nachylenia dachu. Ochrona przed
opadnięciem płyty bramy w przypadku
pęknięcia sprężyny poprzez elementy
zabezpieczające sprawdzone przez TÜV.
Typ prowadzenia T 340 (prowadzenie do
niskiego nadproża, wymagana wysokość
nadproża 340 mm). Równoważenie ciężaru
poprzez umieszczony z tyłu na poziomej
szynie system sprężyn pomalowanych w
kolorze srebrnoszarym (zbliżonym do RAL
9006), z bębnami linowymi i
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wpuszczonymi po bokach w prowadnice
linami napędowymi. Poziomy montaż
płyty bramy za nadprożem. Ochrona przed
opadnięciem płyty bramy w przypadku
pęknięcia sprężyny poprzez elementy
zabezpieczające sprawdzone przez TÜV.
Typ prowadzenia T 340+ (prowadzenie do
niskiego nadproża, wymagana wysokość
nadproża, 340+ mm). Równoważenie ciężaru
poprzez umieszczony z tyłu na poziomej
szynie system sprężyn pomalowanych w
kolorze srebrnoszarym (zbliżonym do RAL
9006), z bębnami linowymi i wpuszczonymi
po bokach w prowadnice linami
napędowymi. Poziomy montaż płyty bramy
za nadprożem, pozioma szyna dostosowana
do nachylenia dachu. Ochrona przed
opadnięciem płyty bramy w przypadku
pęknięcia sprężyny poprzez elementy
zabezpieczające sprawdzone przez TÜV.
Typ prowadzenia T 450 (normalne,
prowadzenie wymagana wysokość
nadproża 450 mm). Równoważenie ciężaru
poprzez umieszczony za nadprożem
system sprężyn pomalowanych w kolorze
srebrnoszarym (zbliżonym do RAL 9006),
z bębnami linowymi i wpuszczonymi po
bokach w prowadnice linami napędowymi.
Poziomy montaż płyty bramy za nadprożem.
Ochrona przed opadnięciem płyty bramy
w przypadku pęknięcia sprężyny poprzez
elementy zabezpieczające sprawdzone
przez TÜV.
Typ prowadzenia T 450+ (normalne
prowadzenie, wymagana wysokość
nadproża 450 mm). Równoważenie ciężaru
poprzez umieszczony za nadprożem
system sprężyn pomalowanych w kolorze
srebrnoszarym (zbliżonym do RAL 9006),
z bębnami linowymi i wpuszczonymi po
bokach w ramach linami napędowymi.
Poziomy montaż płyty bramy za nadprożem,

pozioma szyna dostosowana do nachylenia
dachu. Ochrona przed opadnięciem płyty
bramy w przypadku pęknięcia sprężyny
poprzez elementy zabezpieczające
sprawdzone przez TÜV.
Typ prowadzenia T 400 (prowadzenia z
podwyższonym prowadzeniem).
Równoważenie ciężaru poprzez
umieszczony za nadprożem system sprężyn
pomalowanych w kolorze srebrnoszarym
(zbliżonym do RAL 9006), z bębnami
linowymi i wpuszczonymi po bokach
w prowadnice linami napędowymi.
Montaż płyty bramy częściowo pionowo
za nadprożem, częściowo poziomo.
Ochrona przed opadnięciem płyty bramy
w przypadku pęknięcia sprężyny poprzez
elementy zabezpieczające sprawdzone
przez TÜV.
Typ prowadzenia T 400+ (prowadzenia z
podwyższonym prowadzeniem, podążające
za nachyleniem dachu). Równoważenie
ciężaru poprzez umieszczony za nadprożem
system sprężyn pomalowanych w kolorze
srebrnoszarym (zbliżonym do RAL 9006),
z bębnami linowymi i wpuszczonymi po
bokach w prowadnice linami napędowymi.
Montaż płyty bramy częściowo pionowo
za nadprożem, częściowo poziomo,
dostosowany do nachylenia dachu.
Ochrona przed opadnięciem płyty bramy
w przypadku pęknięcia sprężyny poprzez
elementy zabezpieczające sprawdzone
przez TÜV.
Typ prowadzenia T 500 (prowadzenia
pionowe). Równoważenie ciężaru poprzez
powyżej pionowych szyn jezdnych
umieszczony system sprężyn pomalowanych
w kolorze srebrnoszarym (zbliżonym do RAL
9006), z bębnami linowymi i wpuszczonymi
po bokach w prowadnice linami
napędowymi. Pionowy montaż płyty bramy

za nadprożem. Ochrona przed opadnięciem
płyty bramy w przypadku pęknięcia
sprężyny poprzez elementy zabezpieczające
sprawdzone przez TÜV.
Typ prowadzenia T 500hf (prowadzenia
pionowe z wałem sprężynowym na dole).
Równoważenie ciężaru poprzez nad
nadprożem, umieszczony przed pionowymi
szynami jezdnymi system sprężyn
pomalowanych w kolorze srebrnoszarym
(zbliżonym do RAL 9006), z bębnami
linowymi i wpuszczonymi po bokach w
prowadnice linami napędowymi. Pionowy
montaż płyty bramy za nadprożem.
Ochrona przed opadnięciem płyty bramy
w przypadku pęknięcia sprężyny poprzez
elementy zabezpieczające sprawdzone
przez TÜV.
Drzwi serwisowe:
Otwierane do zewnątrz, wersja jak brama
segmentowa, łącznie ze specjalnymi,
leżącymi w tej samej płaszczyźnie
zawiasami, łączącymi ze sobą panele bramy,
z podwójną uszczelką i samozamykaczem
łącznie z blokadą otwarcia. Rama dookoła
drzwi serwisowych składa się z profili
aluminiowych, eloksalowanych zgodnie
z DIN 17611, o naturalnym kolorze
zabejcowana E6/EV1 (w przypadku
elektrycznej obsługi bramy z drzwiami
serwisowymi - styk zabezpieczający).
Napędy:
Kompletnie gotowy do montażu napęd
nasadzany GFA, z awaryjnym łańcuchem
napędu ręcznego (1:20), z samohamowną
precyzyjną przekładnią ślimakową, wraz
z hamulcem silnikowym i termicznym
bezpiecznikiem samoczynnym,
dwoma zabezpieczeniami napięcia
liny, silnik i sterowanie kompletnie
okablowane, łącznie z przygotowanymi
kablami wyposażonymi we wtyczki.

Kabel instalacyjny z wtyczką CEE, napęd
kołnierzowy IP54 - zamocowany z boku na
osi. (wymagany boczny wymiar montażowy
zależny od okucia szyny jezdnej min. 300
mm).
Kompletnie gotowy do montażu napęd
nasadzany GFA (DU), kontrolowane
przyspieszanie i hamowanie przy
otwieraniu i zamykaniu, szybkobieżny
(V-maks. zależna od wariantu szyny
między 450 i 675 mm/s w ruchu w górę),
z awaryjnym łańcuchem napędu ręcznego
(1:20), z samohamowną precyzyjną
przekładnią ślimakową, wraz z hamulcem
silnikowym i termicznym bezpiecznikiem
samoczynnym, dwa zabezpieczenia
napięcia liny, silnik i sterowanie kompletnie
okablowane, łącznie z przygotowanymi
kablami wyposażonymi we wtyczki.
Kabel instalacyjny z wtyczką CEE, napęd
kołnierzowy IP54 - zamocowany z boku na
osi. (Wymagany boczny wymiar montażowy
zależny od okucia szyny jezdnej min. 300
mm).
Sterowanie
GFA TS 970 DES - sterownik
mikroprocesorowy w osobnym korpusie
z regulowanym ograniczeniem mocy,
elektroniczny wyłącznik krańcowy.
Zintegrowana w pokrywie korpusu tablica
rozdzielcza góra-stop-dół. Napięcie
sterownicze: 24 Volt prąd stały, stopień
ochrony: IP54. Montaż tablicy rozdzielczej
po stronie napędu bezpośrednio obok
bramy segmentowej.
Funkcja
Z ochroną krawędzi zamykających
samokontrola poprzez czujniki optyczne.
Otwieranie i zamykanie na impuls.
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Transport i logistyka
Kiedy tylko skompletuje się wszystkie
składniki bramy segmentowej, rozpoczyna
się procedura dostawy.
W oparciu o dane zamówienia i dane
produkcyjne zestaw podlegający wysyłce
kontroluje się pod względem kompletności.
Cały zestaw jest starannie pakowany.
W specjalnie utworzonym dziale logistycznym
zamówienia są zbierane i przygotowywane

do transportu. Bramy segmentowe transportowane są specjalnie do tego zaprojektowanymi przyczepami.
Przyczepy te mają podwójne lub potrójne
powierzchnie ładunkowe, przez co ryzyko
uszkodzenia jest prawie wykluczone. Bramy
segmentowe są rozładowywane w miejscu
montażu. Dokonuje tego nasz doświadczony
pracownik transportu przy pomocy przywiezi-

onego wózka widłowego.
Cała przesyłka jest następnie na miejscu
fotografowana. Od teraz serwis przejmuje
odpowiedzialny przedstawiciel handlowy.
Przedstawiciel troszczy się o profesjonalny
montaż, serwis oraz jest osobą kontaktową dla
klienta.
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Jakość

Także na szczeblu
logistyki
Pakowaniu bram segmentowych poświęca
się dużo uwagi. Dlatego producent
opracował maszynę pakującą dostosowaną
do swych produktów.
Elementy bramy segmentowej pakuje się
osobno, po czym cały zestaw opakuje się
razem na palecie w folię stretch.
W ten sposób powstaje bardzo stabilny
zestaw, w którym ciśnienie rozłożone jest
równomiernie po całym produkcie.
Producent dąży do zapewnienia
stuprocentowej jakości. A więc również w
zakresie dostawy!!!
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Certyfikaty i
normy
Oba typy bram segmentowych posiadają
dopuszczenie TÜV NORD i są konstruowane
zgodnie z normą EN 13241-1.
Poprzez to dopuszczenie TÜV NORD
jeszcze raz podkreśla się jakość obu bram
segmentowych.
W normie tej ustalono wytyczne
bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji i
użytkowania. Norma ta odnosi się wyłącznie
do bram segmentowych.
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Zdjęcia
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