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Topline

Advanced

Basic +

Basic

Novo Speed Flex

• maks. 20 m²
• maks. 5 Bft
• otwieranie 2 m/s
• przetwornica częstotli-

wości w standardzie

Novo Speed Heavy Indoor

• maks. 36 m²
• maks. 5 Bft
• otwieranie 1 m/s
• 1,5 m/s z przetwornicą

częstotliwości*

Novo Speed Basic

• maks. 20 m²
• maks. 5 Bft
• otwieranie 1 m/s
• 1,5 m/s z przetwornicą

częstotliwości*

Novo Speed Economic

• maks. 9 m²
• maks. 3 Bft
• otwieranie 1 m/s
• 1,5 m/s z przetwornicą

częstotliwości*

Kurtyny paskowe

• maks. wysokość 6 m
• grubość pasków 2 do 4 mm
• paski przezroczyste
• różne rodzaje zakładek
• pomarańczowe paski

skrajne*

Novo

• ma
• ma
• otw
• pr

wo

Novo

• ma
• ma
• otw
• 1,5

cz

Novo

• ma
• ma
• otw
• 1,5

cz

Bram

• ma
• gr
• 4 k
• m

otw

Który produkt jest odpowiedni do moich potrzeb?
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Speed Twin

aks. 25 m²
aks. 5 Bft
wieranie 3 m/s
rzetwornica częstotli-
ości w standardzie

Speed Basic Food

aks. 20 m²
aks. 5 Bft
wieranie 1 m/s
5 m/s z przetwornicą
ęstotliwości*

Speed Economic Food

aks. 9 m²
aks. 3 Bft
wieranie 1 m/s
5 m/s z przetwornicą
ęstotliwości*

my przeciwwiatrowe

aks. 25 m²
rubość płaszcza 7 mm
kolory
ożliwe automatyczne
wieranie*

Novo Speed Alu

• maks. 36 m²
• maks. 8 Bft
• otwieranie 2 m/s
• przetwornica częstotli-

wości w standardzie

Novo Speed Heavy Outdoor

• maks. 36 m²
• maks. 8 Bft
• otwieranie 1 m/s
• 1,5 m/s z przetwornicą

częstotliwości*

Novo Speed Alu A

• maks. 25 m²
• maks. 8 Bft
• otwieranie 1 m/s
• przetwornica częstotli-

wości w standardzie

Produkty specjalne

• maks. 64 m²
• maks. 8 Bft
• otwieranie od 0,5 do 1 m/s
• przetwornica częstotliwości

w standardzie
• specjalne, niestandardowe

W celu uzyskania
niezobowiązujących
informacji odpowia-
dających Państwa
potrzebom zapra-
szamy do kontaktu
z naszymi pracowni-
kami technicznymi.

* = opcja
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Bramy wewnętrzne
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Brama Novo Speed Flex jest najnowszym produktem firmy Novoferm,
stworzonym w oparciu o najnowocześniejszą technologię i nasze wielo-
letnie doświadczenie w zakresie szybko działających bram rolowanych
dla przemysłu. W standardowym wykonaniu brama ta spełnia niemal
wszystkie wymagania nowoczesnej, dynamicznie działającej firmy:

• prędkość otwierania wynosząca 2 metry na sekundę
• 100% samoczynne przywracanie położenia w obu kierunkach

ruchu
• niewielkie wymiary instalacji dzięki wbudowanemu modułowi

napędu
• kompaktowe wykonanie z bocznymi prowadnicami z odlewanego

ciśnieniowo aluminium i standardową osłoną
• sterowanie z przetwornicą częstotliwości oznacza następujące

zalety:
– bardzo duża prędkość otwierania
– płynne otwieranie i zamykanie
– niewielkie obciążenia mechaniczne
– najcichsza szybkobieżna brama rolowana na świecie!
– zasilanie 230 V z wtyczką CEE
– możliwość podłączenia zasilacza awaryjnego UPS*

(opcjonalnego) w standardzie

* UPS = Uninterruptible Power Supply

Nowa brama Novo Speed Flex
to zaawansowany technologicznie produkt dla wymagających

Era pośpiechu

W dzisiejszych czasach wszystko
musi odbywać się szybko
i wydajnie. Niestety w tych zabie-
ganych czasach szybkobieżne
bramy rolowane również narażo-
ne są na kolizje. Całe szczęście,
jeśli nie stanie się nic poważnego.

Bramy Novo Speed Flex to coś
więcej!
• bramy z samoczynnym przy-

wracaniem położenia w obu
kierunkach ruchu

• pomysłowy system „re-feed”
minimalizuje zakłócenia
pracy!

Natychmiast gotowa do ponownego użycia…

F
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standard
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NOVO SPEED

FLEX HARD EDGE

Parametry techniczne

maks. powierzchnia (S x W) ...................................20 m²
maks. szerokość (S)..........................................4250 mm
maks. wysokość (W) .........................................5000 mm
prędkość otwierania ...............................................2 m/s
prędkość zamykania ............................................0,5 m/s
ciężar płaszcza ................................................1400 g/m²
grubość płaszcza .................................................1,2 mm

• konstrukcja samonośna
• 100% samoczynne przywracanie położenia w obu

kierunkach
• kurtyna świetlna w standardzie
• mechaniczne rozryglowanie awaryjne w opcji

Kolory płaszcza

RAL1023 (żółty), RAL2009 (pomarańczowy), RAL3020
(czerwony), RAL5002 (niebieski), RAL7038 (szary),
RAL9003 (biały) i RAL9004 (czarny)

Ładne, szybkie i ciche…

Uniwersalne

Novo Speed Flex to brama wewnętrzna nadającą się do stosowania
praktycznie w każdym sektorze przemysłu. Jest ona szybka i wyjątko-
wo cicha w obsłudze. Zastosowanie fabrycznie wbudowanego modułu
napędu pozwala zminimalizować potrzebną przestrzeń z boku.
Zaawansowany układ sterowania jest standardowo wyposażony
w przetwornicę częstotliwości, dając szeroki zakres funkcji i możli-
wości podłączenia.

Monitorowanie światła otworu

Z bramami o maks. wysokości 2500 mm dostarczana jest aktywna
kurtyna świetlna. Przy otwartej bramie wykrywa zarówno przedmioty
ruchome oraz nieruchome w świetle otworu i brama nie zamyka się.

standard opcja
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2m/s 1,2mm
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FU
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Parametry techniczne

maks. powierzchnia (S x W).......................................17,5 m²
maks. szerokość (S)................................................3500 mm
maks. wysokość (W)................................................5000 mm
prędkość otwierania .....................................................2 m/s
prędkość zamykania ..................................................0,5 m/s
ciężar płaszcza ......................................................1400 g/m²
grubość płaszcza .......................................................1,2 mm

• konstrukcja samonośna
• 100% samoczynne przywracanie położenia w obu

kierunkach
• kurtyna świetlna w standardzie
• mechaniczne rozryglowanie awaryjne w opcji

Kolory płaszcza

RAL1023 (żółty), RAL2009 (pomarańczowy), RAL3020
(czerwony), RAL5002 (niebieski), RAL7038 (szary),
RAL9003 (biały) i RAL9004 (czarny)

NOVO SPEED

FLEX FLEX EDGE

Miękka, elastyczna listwa dolna

W przypadku niewielkich ciągów komunikacyjnych nie można wyklu-
czyć możliwości kontaktu dolnej listwy bramy z ładunkiem – w takiej
sytuacji sztywna listwa dolna mogłaby go uszkodzić. Krawędź „flex
edge” jest miękka i elastyczna, dzięki czemu daje poczucie bezpie-
czeństwa. Osoby lub ładunki „przypadkiem” dotknięte przez krawędź
„flex edge” są zagrożone jedynie w niewielkim stopniu lub wcale.

Światło otworu bramy jest monitorowane w ten sam sposób, jak
w przypadku bramy z krawędzią „hard edge”.

Do delikatnych ładunków…

standard opcja
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NOVO SPEED

ECONOMIC

Parametry techniczne

maks. powierzchnia (S x W) ........................................9 m²
maks. szerokość (S).............................................3000 mm
maks. wysokość (W).............................................3500 mm
prędkość otwierania ..................................................1 m/s
prędkość otwierania z przetwornicą

częstotliwości ...................................................1,5 m/s
prędkość zamykania ..................................................1 m/s
prędkość zamykania z przetwornicą

częstotliwości ....................................................0,5 m/s
ciężar płaszcza .....................................................650 g/m²
grubość płaszcza ....................................................0,7 mm

• odporność na wiatr do 3 Bft
• fotokomórka zabezpieczająca w świetle otworu

bramy
• listwa dolna z końcówkami z multilenu

Kolory płaszcza

RAL1003 (żółty), RAL2009 (pomarańczowy), RAL3020
(czerwony), RAL5005 (niebieski), RAL6026 (zielony),
RAL7038 (szary), RAL8017 (brązowy), RAL9003 (biały) i
RAL9004 (czarny)

Idealny model „na początek”

Brama Novo Speed Economic stanowi dobre rozwiązanie do mniej-
szych otworów (do 9 m2) i normalnych zastosowań. Doskonale spraw-
dza się w ciągach komunikacyjnych dla osób i lekkich ładunków.
Brama ta stanowi połączenie szerokich możliwości zastosowania
z niską ceną. Jej cechy specjalne to m.in.:

• płaszcz wykonany z poziomych paneli z tworzywa sztucznego
wzmocnionego poliestrem i przezroczystego panelu wizyjnego

• panele połączone są wzmacniającymi elementami aluminiowymi
ze specjalnym profilem umożliwiającym łatwą i szybką wymianę
panelu

• aluminiowa listwa dolna z gumowym profilem uszczelniającym
• stalowa prowadnica boczna o przekroju U z uszczelkami szczotko-

wymi

Gdy liczą się koszty…

standard opcja

0,7mm

650
gr/m2

MAN

400V

SOFT

START

SOFT

STOP 0,5m/s

1,5m/s FU

SMOOTH
230V

ACCU1m/s

1m/s

50051003 30202009 6026 7038 8017 90049003
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Rygorystyczne wymagania

W przemyśle spożywczym często stawia się niezwykle wysokie wyma-
gania w zakresie bezpieczeństwa i higieny. Do zastosowań w takich
warunkach dostępna jest wersja Food modelu Novo Speed Economic.
Jej cechy specjalne to m.in.:

• wszystkie elementy konstrukcji, które mogą wejść w kontakt
z wodą, wykonane są ze stali nierdzewnej (304), materiału synte-
tycznego lub zostały poddane specjalnej obróbce

• elementy wzmacniające płaszcza są zintegrowane z płaszczem
• ochronna osłona z materiału syntetycznego lub wersja ze stali

nierdzewnej (304) dostępne w opcji
• gumowe profile przeciwwiatrowe zamiast uszczelek szczotkowych
• w razie potrzeby codziennego czyszczenia bramy wodą moduł

napędu i sterowania może zostać dostarczony w obudowie IP65

NOVO SPEED

ECONOMIC food

Parametry techniczne

maks. powierzchnia (S x W) ........................................9 m²
maks. szerokość (S).............................................3000 mm
maks. wysokość (W).............................................3500 mm
prędkość otwierania ..................................................1 m/s
prędkość otwierania z przetwornicą

częstotliwości ....................................................1,5 m/s
prędkość zamykania ..................................................1 m/s
prędkość zamykania z przetwornicą

częstotliwości ....................................................0,5 m/s
ciężar płaszcza .....................................................650 g/m²
grubość płaszcza ..............................................ok. 0,7 mm

• odporność na wiatr do 3 Bft
• fotokomórka zabezpieczająca w świetle otworu

bramy
• listwa dolna z końcówkami z multilenu

Kolory płaszcza

RAL1003 (żółty), RAL2009 (pomarańczowy), RAL3020
(czerwony), RAL5005 (niebieski), RAL6026 (zielony),
RAL7038 (szary), RAL8017 (brązowy), RAL9003 (biały) i
RAL9004 (czarny)

Gdy ważna jest higiena…

standard opcja

50051003 30202009 6026 7038 8017 90049003
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1m/s
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NOVO SPEED

BASIC

Parametry techniczne

maks. powierzchnia (S x W) ......................................20 m²
maks. szerokość (S)............................................4,000 mm
maks. wysokość (W).............................................5000 mm
prędkość otwierania ..................................................1 m/s
prędkość zamykania z przetwornicą

częstotliwości ....................................................1,5 m/s
prędkość otwierania ..................................................1 m/s
prędkość zamykania z przetwornicą

częstotliwości ....................................................0,5 m/s
ciężar płaszcza .....................................................650 g/m²
grubość płaszcza ....................................................1,2 mm

• odporność na wiatr do 5 Bft
• w opcji dostępna z systemem „break-away”
• samotestująca dolna krawędź zabezpieczająca

Kolory płaszcza

RAL1023 (żółty), RAL2009 (pomarańczowy), RAL3020
(czerwony), RAL5002 (niebieski), RAL7038 (szary),
RAL9003 (biały) i RAL9004 (czarny)

Dobra podstawa do intensywnego użytkowania

Novo Speed Basic to podstawowy model szybko działającej bramy
rolowanej do intensywnego użytkowania. W porównaniu z klasą
Economic wszystkie elementy bramy zostały wykonane z cięższych
i mocniejszych materiałów, aby umożliwić intensywne użytkowanie.
Jej cechy specjalne to m.in.:

• solidne stalowe kolumny prowadnic z uszczelkami szczotkowymi
prowadzącymi płaszcz

• grubość płaszcza wynosi 1,2 mm
• panel wizyjnyw standardzie
• panele połączone są ze sobą za pomocą aluminiowych profili

wzmacniających
• aluminiowa listwa dolna z gumowym profilem uszczelniającym
• w opcji dostępna listwa dolna ze specjalnym systemem „break-

away”, dzięki któremu możliwe jest przywrócenie położenia płasz-
cza bez jego uszkodzenia i bez użycia specjalistycznych narzędzi

Niezawodny model na początek…

standard opcja

50021023 30202009 7038 90049003
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16



NOVO SPEED

BASIC food

Parametry techniczne

maks. powierzchnia (S x W) ......................................20 m²
maks. szerokość (S).............................................4000 mm
maks. wysokość (W).............................................5000 mm
prędkość otwierania ..................................................1 m/s
prędkość otwierania z przetwornicą

częstotliwości ....................................................1,5 m/s
prędkość zamykania ..................................................1 m/s
prędkość zamykania z przetwornicą

częstotliwości ....................................................0,5 m/s
ciężar płaszcza ...................................................1400 g/m²
grubość płaszcza ....................................................1,2 mm

• odporność na wiatr do 5 Bft
• w opcji dostępna z systemem „break-away”
• samotestująca dolna krawędź zabezpieczająca

Kolory płaszcza

RAL1023 (żółty), RAL2009 (pomarańczowy), RAL3020
(czerwony), RAL5002 (niebieski), RAL7038 (szary),
RAL9003 (biały) i RAL9004 (czarny)

Gdy higiena jest priorytetem

Podobnie jak brama klasy Economic, model Novo Speed Basic
dostępny jest w wersji Food. Wersja ta jest odpowiednia do zastoso-
wań w przemyśle spożywczym i spełnia najbardziej rygorystyczne
wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny podczas produkcji
i przetwarzania świeżej żywności. Jej cechy specjalne to m.in.:

• wszystkie elementy konstrukcji, które mogą wejść w kontakt
z wodą, wykonane są ze stali nierdzewnej (304), materiału synte-
tycznego lub zostały poddane specjalnej obróbce

• elementy wzmacniające płaszcza są zintegrowane z płaszczem
• ochronna osłona z materiału syntetycznego lub wersja ze stali

nierdzewnej (304) dostępne w opcji
• gumowe profile przeciwwiatrowe zamiast uszczelek szczotkowych
• w razie potrzeby codziennego czyszczenia bramy wodą moduł

napędu i sterowania może zostać dostarczony w obudowie IP65.

Do zastosowań w przemyśle spożywczym…

standard opcja

50021023 30202009 7038 90049003
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NOVO SPEED

HEAVY indoor

Parametry techniczne

maks. powierzchnia (S x W) ...................................36 m²
maks. szerokość (S)..........................................6000 mm
maks. wysokość (W) .........................................6000 mm
prędkość otwierania ...............................................1 m/s
prędkość otwierania z przetwornicą

częstotliwości .................................................1,5 m/s
prędkość zamykania...............................................1 m/s
prędkość zamykania z przetwornicą

częstotliwości .................................................0,5 m/s
ciężar płaszcza ................................................1400 g/m²
grubość płaszcza .................................................1,2 mm

• odporność na wiatr do 5 Bft
• w opcji dostępna z systemem „break-away”
• samotestująca dolna krawędź zabezpieczająca

Kolory płaszcza

RAL1023 (żółty), RAL2009 (pomarańczowy), RAL3020
(czerwony), RAL5002 (niebieski), RAL7038 (szary),
RAL9003 (biały) i RAL9004 (czarny)

Przodownik pracy do większych otworów

Brama Novo Speed Heavy Indoor została zaprojektowana specjalnie
do większych otworów wewnętrznych o wielkości do 36 m².
Wszystkie elementy konstrukcji i płaszcza są dostarczane w wersji
heavy-duty. Nadciśnienie i podciśnienie mogą powodować znaczne
obciążenie płaszcza bramy. Dzięki zastosowaniu płaszcza o grubo-
ści 1,2 mm i aluminiowych profili wzmacniających brama jest
odporna na wiatr o sile do 5 Bft. Jej cechy specjalne to m.in.:

• wyjątkowo ciężkie kolumny ze stali powlekanej i szczotkami pro-
wadzącymi płaszcz

• w standardzie listwa dolna z samotestującą dolną krawędzią
zabezpieczającą i końcówkami z odlewanego aluminium

• w opcji dostępna listwa dolna ze specjalnym systemem „break-
away”, dzięki któremu możliwe jest przywrócenie położenia
płaszcza bez jego uszkodzenia i bez użycia specjalistycznych
narzędzi

Jeśli czasem musi przyjąć uderzenie…

standard opcja

50021023 30202009 7038 90049003
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Jeśli ważniejsza jest wysokość…

NOVO SPEED

TWIN

Parametry techniczne

maks. powierzchnia (S x W) ......................................25 m²
maks. szerokość (S).............................................5000 mm
maks. wysokość (W).............................................5000 mm
prędkość otwierania ..................................................3 m/s
prędkość zamykania ...............................................0,5 m/s
ciężar płaszcza ...................................................1600 g/m²
grubość płaszcza ....................................................1,5 mm

• odporność na wiatr do 5 Bft
• sterowanie z przetwornicą częstotliwości w standar-

dzie
• standardowo zaprojektowana z systemem „break-

away”
• aluminiowe listwy boczne z gumowym profilem

uszczelniającym i samotestującą dolną krawędzią
zabezpieczającą

Kolory płaszcza

RAL1023 (żółty), RAL2009 (pomarańczowy), RAL3020
(czerwony), RAL5002 (niebieski), RAL7038 (szary)

Specjalne rozwiązanie do transportu stosunkowowysokich
i wąskich ładunków

Otwieranie na boki ma tę ważną zaletę, że cała wysokość otworu
jest natychmiast dostępna. Brama ta stanowi idealne rozwiązanie
w sytuacjach, gdy transportowane ładunki są wysokie i wąskie.

Brama Novo Speed Twin otwiera się również z prędkością nie mniej-
szą niż 3 metry na sekundę. Dzięki temu ryzyko kolizji jest praktycz-
nie równe zeru. Gdyby mimo wszystko coś się wydarzyło, specjalny
system „break-away” pozwala zminimalizować uszkodzenia.

Płaszcz bramy może być nawet w 70% wykonany z przezroczystego
tworzywa sztucznego. Pracownik transportujący ładunek ma wów-
czas zapewnioną dobrą widoczność sytuacji po drugiej stronie
bramy.

Dzięki tym wyjątkowym właściwościom brama Novo Speed Twin
nadaje się do zastosowań w sytuacjach wymagających bardzo
intensywnego transportu ładunków.

standard opcja
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Bramy zewnętrzne
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Wytrzymałe rozwiązanie do otworów zewnętrznych…

Zapobiega niepotrzebnym stratom energii

Brama zewnętrzna powinna jak najkrócej pozosta-
wać otwarta. Tradycyjne bramy zewnętrzne są sto-
sunkowo powolne, przyczyniając się do znacznych
strat energii. Ich połączenie z szybkobieżnymi bra-
mami rolowanymi umożliwia ograniczenie strat do
minimum.
Rano otwierana jest tradycyjna brama, po czym
szczelność otworu zewnętrznego zapewnia szybko-
bieżna brama rolowana. Szybkie otwieranie i zamy-
kanie uniemożliwia powstawanie ciągów powietrza,
które powodują utratę energii. Po zakończeniu dnia
pracy otwór zewnętrzny jest ponownie zamykany
za pomocą tradycyjnej bramy.

Sposób wykonania bramy Novo Speed Heavy
Outdoor sprawia, że jest ona w najwyższym stopniu
odpowiednia do zastosowań w ekstremalnych
warunkach, w jakich musi pracować.

NOVO SPEED

HEAVY outdoor

Parametry techniczne

maks. powierzchnia (S x W) ..........................................36 m²
maks. szerokość (S).................................................6000 mm
maks. wysokość (W) ................................................6000 mm
prędkość otwierania ......................................................1 m/s
prędkość otwierania z przetwornicą

częstotliwości ........................................................1,5 m/s
prędkość zamykania......................................................1 m/s
prędkość zamykania z przetwornicą

częstotliwości ........................................................0,5 m/s
ciężar płaszcza ......................................................3000 g/m²
grubość płaszcza ...........................................................3 mm

• odporność na wiatr do 8 Bft
• w opcji dostępna z systemem „break-away”
• samotestująca dolna krawędź zabezpieczająca

Kolory płaszcza

RAL1021 (żółty), RAL2002 (pomarańczowy), RAL6028
(zielony) i RAL7023 (szary)

standard opcja

3,0mm

3000
gr/m2

50101021 2002 6028 7023

1m/s

1m/s

MAN

400V

SOFT

START

SOFT

STOP

STOP

STOP 0,5m/s

1,5m/sFU

SMOOTH
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NOVO SPEED

ALU

Parametry techniczne

maks. powierzchnia (S x W) ......................................36 m²
maks. szerokość (S).............................................6000 mm
maks. wysokość (W).............................................6000 mm
prędkość otwierania ..................................................2 m/s
prędkość zamykania ...............................................0,5 m/s
wysokość lameli (robocza) ......................................75 mm
grubość lameli .........................................................20 mm
grubość ścianki lameli ..............................................2 mm
wykończenie...................aluminium anodyzowane E6/EV1

• odporność na wiatr do 8 Bft
• sterowanie z przetwornicą częstotliwości w standar-

dzie
• standardowe sprężynowe wyrównanie płaszcza
• kolumny prowadnic z drzwiczkami rewizyjnymi
• kurtyna świetlna dostępna w opcji

Kolory

Płaszcz bramy może być lakierowany
proszkowo (opcja), praktycznie na
dowolny kolor z palety RAL.

Szybko działająca brama zewnętrzna „wszystko
w jednym”

Novo Speed Alu to szczyt doskonałości wśród szybko działających
bram rolowanych. Brama jest izolowana, odporna na włamanie
i w odróżnieniu od tradycyjnych bram wyjątkowo szybka. Z tego
względu nie jest konieczne łączenie jej z szybkobieżną bramą rolowa-
ną. Pojedyncza brama, która ma wszystkie właściwości potrzebne do
zapewnienia szybkiej obsługi logistycznej przy minimalnych stratach
energii i zakłóceniach pracy! Jej cechy specjalne to m.in.:

• prędkość otwierania wynosząca 2 metry na sekundę
• specjalne lamele minimalizujące poziom hałasu podczas otwiera-

nia w porównaniu ze zwykłymi bramami rolowanymi
• jeden lub więcej profili wizyjnych w opcji
• dostępne mechaniczne rozryglowanie awaryjne

Nowa generacja aluminiowych bram rolowanych…

standard opcja

F
r
e
q

uency Co

n
tr
o
l

standard

0,5m/s

2m/s

400V 230V

FU

SMOOTH

STOP

STOP

STOP ACCU
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Aluminiowa brama rolowana o wyjątkowych zaletach…

NOVO SPEED

ALU A

Uniwersalna brama rolowana

Brama Novo Speed Alu A jest idealnym rozwiązaniem, jeśli prędkość
nie jest czynnikiem decydującym. Brama o takich samych właściwo-
ściach zewnętrznych jak jej większa siostra Novo Speed ALU i pręd-
kości otwierania wynoszącej 1 metr na sekundę jest uniwersalna
w zastosowaniu w otworach wewnętrznych i zewnętrznych. Brak
wyrównywania płaszcza bramy sprawia, że prowadnice i napęd mogą
być odpowiednio lżejsze, a wymiary instalacji bramy mniejsze.
Uproszczony sposób wykonania nie zmniejsza niezawodności bramy,
natomiast znacznie obniża jej cenę. Jej cechy specjalne to m.in.:

• prędkość otwierania wynosząca 1 metr na sekundę
• zewnętrzna strona płaszcza bramy identyczna jak w przypadku

bramy ALU
• jeden lub więcej profili wizyjnych w opcji

standard opcja

F
r
e
q

uency Co

n
tr
o
l

standard

Parametry techniczne

maks. powierzchnia (S x W) ......................................25 m²
maks. szerokość (S).............................................5000 mm
maks. wysokość (W).............................................5000 mm
prędkość otwierania ..................................................1 m/s
prędkość zamykania ...............................................0,5 m/s
wysokość lameli (robocza) ......................................75 mm
grubość lameli .........................................................20 mm
grubość ścianki lameli ..............................................2 mm
wykończenie...................aluminium anodyzowane E6/EV1

• odporność na wiatr do 8 Bft
• sterowanie z przetwornicą częstotliwości w standar-

dzie
• niewielkie wymiary instalacji
• kolumny prowadnic o przekroju U

Kolory

Płaszcz bramy może być lakierowany
proszkowo (opcja), praktycznie na
dowolny kolor z palety RAL.

0,5m/s

1m/s

400V 230V

FU

SMOOTH

STOP

STOP

STOP ACCU
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Inne rozwiązania
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Szybko działająca i niedroga przegroda

Szukają Państwo szybkiego w montażu zabezpiecze-
nia przeciwwiatrowego do rzadko używanego ciągu
komunikacyjnego? Dobrym rozwiązaniem może być
kurtyna paskowa.
W zależności od wymiarów otworu i rodzaju transpor-
tu wybiera się odpowiednią szerokość pasków i sze-
rokość zakładek. Ten rodzaj zabezpieczenia przeciw-
wiatrowego od lat cieszy się popularnością dzięki
swoim wyjątkowym cechom:

• elastyczne paski o dobrej przejrzystości
• pomarańczowe paski skrajne
• skuteczne tłumienie hałasu do 30 dB
• dostępne również w wersji odpornej na mróz

do -30°C
• prosty system nośny
• szybki i łatwy montaż
• łatwa wymiana pasków

Tradycyjna niezawodność
Bramy przeciwwiatrowe to obsługiwane ręcznie prze-
mysłowe bramy wewnętrzne dostępne w rozmiarach
do 25 m2. Bramy te wciąż znajdują szerokie zastoso-
wanie dzięki następującym właściwościom:

• elastyczny płaszcz w kolorze czarnym, szarym,
przezroczystym lub w kombinacjach

• prosta konstrukcja – wypróbowana i sprawdzona
• brama zamyka się mechanicznie dzięki sprężynie

zamykającej
• nie jest potrzebny moduł napędu ani specjalna

obsługa
• zawsze można ją otworzyć – również w sytuacjach

awaryjnych
• prosta konserwacja i łatwość czyszczenia
• szybki i łatwy montaż

KURTYNY PASKOWE
Easy Clip

BRAMY PRZECIWWIATROWE
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Rozwiązania niestandardowe
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PRODUKTY SPECJALNE
Novoferm – specjalista w zakresie rozwiązań niestandardowych!

Automatyczne bramy przeciwwiatrowe

Automatyczne bramy przeciwwiatrowe to jedne z najstarszych bram przemysłowych
z tak długą historią sukcesu. W przemyśle ciężkim są stosowane głównie do oddzielenia
poszczególnych przestrzeni produkcyjnych. Bramy te zawdzięczają swą popularność
następującym cechom:

• nieskomplikowana konstrukcja
• odpowiednie do intensywnego użytkowania
• możliwość prostej automatyzacji za pomocą napędu pneumatycznego lub

elektrycznego (230 V)
• w razie awarii można je otworzyć w obu kierunkach
• odporne na kolizje dzięki systemowi przeciwblokującemu

Szybko działające bramy harmonijkowe

Szybko działające bramy harmonijkowe, dawny przodownik pracy wśród bram przemy-
słowych, nadal są stosowane w niektórych sektorach przemysłu ze względu na następu-
jące zalety:

• podczas ich otwierania natychmiast dostępna jest cała wysokość. To niewątpliwa
zaleta przy transporcie stosunkowo wysokich i wąskich ładunków

• bramy te są prawie całkowicie przezroczyste, dzięki czemu pracownik transportujący
ładunek ma zapewnioną dobrą widoczność przestrzeni po drugiej stronie bramy

• bramy w wersji pneumatycznej otwierają się z prędkością do trzech metrów na
sekundę

• szybko działające bramy harmonijkowe mogą być napędzane pneumatycznie lub
elektrycznie

Specjalna brama szybkobieżna

W przypadku wyjątkowo dużych otworów wewnętrznych lub zewnętrznych o wielkości do
64 m2 możemy dostarczyć szybkobieżną bramę rolowaną, w pełni dostosowaną do danej
lokalizacji, warunków oraz intensywności użytkowania. Właściwości specjalne tej bramy to:

• wyjątkowo wytrzymałe kolumny prowadnic z drzwiczkami rewizyjnymi
• system napinający w kolumnach prowadnic, który utrzymuje naprężenie płaszcza,

dzięki czemu brama może wytrzymać silny napór wiatru
• duża liczba wbudowanych elementów wzmacniających płaszcz
• jeden lub więcej paneli wizyjnych z uszczelnionymi oknami
• przetwornica częstotliwości

Konstrukcje specjalne

Konstrukcje specjalne są zwykle wymagane w celu zamontowania szybkobieżnej bramy
rolowanej za (istniejącą) zewnętrzną bramą przemysłową. Po konsultacji z naszym dorad-
cą technicznym możemy dostarczyć konstrukcję niestandardową. Klient nie musi wówczas
zlecać adaptacji innej firmie, ponieważ wszystko może załatwić w jednym miejscu.
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Typ SMD SMD duży Dodatkowa płytka SMD

Sterowniki – przycisk
– przełącznik pociągany
– radar
– odbiornik
– czujnik podczerwieni

– przycisk
– przełącznik pociągany
– radar
– odbiornik
– czujnik podczerwieni
– dwukanałowy czujnik pętli indukcyjnej

Funkcja Moduł sterowania do bramNovo Speed:
– Economic
– Heavy Indoor
– Heavy Outdoor
– Basic

Moduł sterowania do bram Novo Speed:
– Economic
– Heavy Indoor
– Heavy Outdoor
– Basic

– płytka drukowana
z 3 dodatkowymi
przekaźnikami dla
rozszerzeń

Złącze generatora impulsów nie nie

Możliwości instalacji rozszerzeń Dwustronna blokada zamka
z urządzeniem sterującym:
– migające światło
– sygnalizacja – światło
czerwone/zielone

– rejestracja pozycji bramy
– sygnał dźwiękowy podczas
zamykania

Dwustronna blokada zamka
z urządzeniem sterującym:
– migające światło
– sygnalizacja – światło czerwone/
zielone

– rejestracja pozycji bramy
– sygnał dźwiękowy podczas zamykania

nie dotyczy

Opcje dodatkowe Rozszerzenie:
– 3 przekaźniki ze stykami
beznapięciowymi

– odbiornik, typ Keeloq (wbudowany)

Dodatkowa płytka drukowana:
– 3 przekaźniki ze stykami
beznapięciowymi

– odbiornik Keeloq (wbudowany)
– dwukanałowy czujnik pętli indukcyjnej
– dodatkowe komponenty wbudowane na
szynie TS35

nie dotyczy

Okablowanie – CC-flex 7 x 1,5 mm2

– CC-flex 7 x 0,75 mm2

– wtyczka CEE 5-bolcowa
– 400 VAC, 16 A

– CC-flex 7 x 1,5 mm2

– CC-flex 7 x 0,75 mm2

– wtyczka CEE 5-bolcowa
– 400 VAC, 16 A

Seria – brak dodatkowych przekaźników – brak dodatkowych przekaźników
– miejsce na szynie TS 35 do
wbudowania dodatkowego zegara lub

– przekaźnika z podstawką lub
– dodatkowych terminali

Wersja – obudowa z materiału syntetycznego
z przełącznikami membranowymi
góra-stop-dół

– zasilanie 3 x 400 VAC T 10 A
– obudowa IP65

– obudowa z materiału syntetycznego
z przełącznikami membranowymi
góra-stop-dół

– zasilanie 3 x 400 VAC T 10 A
– obudowa IP65

Sterowniki
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FUS-1-C 0,75 kW FUE-2-C 1,5 kW FU3E-C 4 kW Dodatkowa płytka drukowana
RFUxE-C

– przycisk
– przełącznik pociągany
– radar
– odbiornik (Keeloq)
– czujnik podczerwieni
– dwukanałowy czujnik pętli
indukcyjnej

– przycisk
– przełącznik pociągany
– radar
– czujnik podczerwieni
– odbiornik (Keeloq)
– dwukanałowy czujnik pętli
indukcyjnej

– przycisk
– przełącznik pociągany
– radar
– czujnik podczerwieni
– odbiornik (Keeloq)
– dwukanałowy czujnik pętli
indukcyjnej

Moduł sterowania do bram Novo
Speed Economic z wbudowaną
przetwornicą częstotliwości 0,75 kW

Sterowniki do bram Novo Speed Flex,
Basic, Indoor, Twin lub Alu
z wbudowaną przetwornicą
częstotliwości

Moduł sterowania do bram:
Novo Speed Heavy Outdoor, Special,
Alu, sterowanie ISO Highspeed
z wbudowaną przetwornicą
częstotliwości

– płytka drukowana
z 4 dodatkowymi
przekaźnikami dla
rozszerzeń

tak tak tak

Dwustronna blokada zamka
z urządzeniem sterującym:
– migające światło
– rejestracja pozycji bramy na
potrzeby sterowania zewnętrznego

– niemożliwe zastosowanie
dodatkowej płytki drukowanej

Dwustronna blokada zamka
z urządzeniem sterującym:
– sygnalizacja – światło czerwone/
zielone, zależnie od kierunku lub

– rejestracja pozycji bramy na
potrzeby sterowania zewnętrznego

Dwustronna blokada zamka z:
– urządzeniem sterującym
– sygnalizacją – światło czerwone/
zielone, zależnie od kierunku lub

– rejestracją pozycji bramy na
potrzeby sterowania zewnętrznego

nie dotyczy

– płytka drukowana dwukanałowego
czujnika pętli indukcyjnej

– odbiornik Keeloq (wbudowany)
– brak miejsca kolejne opcje

– płytka drukowana dwukanałowego
czujnika pętli indukcyjnej

– odbiornik Keeloq (wbudowany)
– rozszerzająca płytka drukowana
z 4 dodatkowymi przekaźnikami ze
stykami beznapięciowymi i szyną
TS35 na dodatkowe komponenty

– płytka drukowana dwukanałowego
czujnika pętli indukcyjnej, odbiornik
Keeloq (wbudowany), rozszerzająca
płytka drukowana z 4 dodatkowymi
przekaźnikami ze stykami
beznapięciowymi i szyną TS35 na
dodatkowe komponenty

nie dotyczy

Do bram Novo Speed Economic:
– 110 CY 4 x 1,5 mm2

– Ölflex 9 x 0,75 mm2

– wtyczka CEE 3-bolcowa
– 1 x 230 VAC, 16 A

Do bram Novo Speed Flex:
– 115 CY 8 x 1 mm2

– LIYY 4 x 0,34 mm2

Do bramNovo Speed Basic i Alu:
– 110 CY 4 x 1,5 mm2

– Ölflex 9 x 0,75 mm2

– wtyczka CEE 3-bolcowa
– 1 x 230 VAC 16 A

Do bram Novo Speed Heavy Outdoor,
Special:
– Ölflex 9 x 0,75 mm2

– 400 VAC, 16 A

Do bram ISO Highspeed, NS Alu:
– Ölflex 9 x 0,75 mm2

– wtyczka CEE 5-bolcowa
– 400 VAC, 16 A

– stopka mocująca czujnik pętli
indukcyjnej

– dwa dodatkowe przekaźniki ze
stykami beznapięciowymi

– brak miejsca na kable

– stopkamocująca czujnik pętli
indukcyjnej

– dwa dodatkowe przekaźniki ze
stykami beznapięciowymi

– w przypadku Bram Novospeed Flex
i Alu jeden przekaźnik jest używany
do sterowania ekranem świetlnym

– stopkamocująca czujnik pętli
indukcyjnej

– dwa dodatkowe przekaźniki ze
stykami beznapięciowymi

– wiele możliwości wejść i wyjść
w standardzie

– obudowa z materiału syntetycznego
z przełącznikami membranowymi
góra-stop-dół

– zasilaniem 1 x 230 VAC, T 16 A
– obudową IP54

Metalowa obudowa z:
– przełącznikami membranowymi
góra-stop-dół

– zasilaniem 1 x 230 VAC, T 16 A
– obudową IP54

Metalowa obudowa z:
– przełącznikami membranowymi
góra-stop-dół

– zasilaniem 400 VAC, T 16 A
– obudową IP54
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Kurtyna świetlna

zabezpieczenie
światła otworu
bramy o maksy-
malnej wysokości
2,500 mm

Fotokomórka
zabezpieczająca

z reflektorem

Iris

czujnik podczerwieni do
zastosowań wewnątrz do
H = 4 m

Obudowa

fotokomórki
i reflektora
(widok od strony
powierzchni
montażowej)

Activ8

czujnik podczerwieni i ruchu
do zastosowań wewnątrz do
W = 4 m

Przełącznik
pociągany

Radar

czujnik ruchu do
zastosowań
wewnątrz i na
zewnątrz do
W = 6 m

Przełącznik
z kluczem

Condor

czujnik podczer-
wieni i ruchu do
zastosowań
wewnątrz i na
zewnątrz do
W = 5 m

Wspornik

radaru lub sygna-
lizacji świetlnej

Czujnik pętli

indukcyjnej

w oddzielnej
obudowie

Konsola

zabezpieczenie
przed kolizją
z kolumnami

Sygnalizacja
świetlna

światło czerwone

Sygnalizacja
świetlna

światło czerwone/
zielone

Przycisk

(montowany na
powierzchni)
grzybkowy

Zestaw
przycisków

Góra-stop-dół
(montowany na
powierzchni)

Zestaw
przycisków
góra-stop-dół

przełącznik z klu-
czem (montowany
na powierzchni)

Zestaw
przycisków
góra-stop-dół

z podświetlanymi
przyciskami (mon-
towany na
powierzchni)

Nadajnik ręczny

2-kanałowy

Nadajnik ręczny

4-kanałowy

Odbiornik

do pilota
(dostępny
również
w obudowie)

Akcesoria
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Sterowniki

Przycisk

Przełączniki przyciskowe są
używane głównie w przej-
ściach dla osób. Przełączniki
przyciskowe to dobre rozwią-
zanie w sytuacjach, gdy
ręce są zajęte.

Przełącznik pociągany

Przełącznik pociągany jest
używany głównie w przejaz-
dach dla wózków widłowych,
dzięki czemu operator może
go obsługiwać nie wysiada-
jąc z pojazdu.

Radar

Urządzenia radarowe
wykrywają tylko przedmioty
ruchome. Obszar wykrywa-
nia czujnika radarowego ma
kształt stożka. Urządzenie
rozpoznaje kierunek ruchu.
Rozmiar, kierunek i czułość
pola radaru można regulo-
wać.

Condor

Czujnik Condor łączy
w sobie dwie funkcje.
Czujnik radarowy wykrywa
obiekty ruchome (obsługa),
natomiast aktywny czujnik
podczerwieni wykrywa
obiekty nieruchome (bezpie-
czeństwo).

Pętla indukcyjna

Pętla indukcyjna generu-
je pole magnetyczne.
Wykrywa obiekty metalowe
znajdujące się w polu dzia-
łania, dzięki czemu nadaje
się do obsługi lub dodatko-
wej ochrony przy transpor-
cie ładunków za pomocą
wózków widłowych.

Sygnał radiowy

Obsługa za pomocą sygnału
radiowego (nadajnik
i odbiornik) umożliwia selek-
tywną obsługę. Bramę otwo-
rzyć lub zamknąć mogą
wyłącznie pojazdy lub osoby
z nadajnikiem. Nadajniki
mogą mieć jeden lub więcej
kanałów.

Fotokomórka

Fotokomórki są stosowane
głównie do monitorowania
ciągów komunikacyjnych.
Jeśli promień fotokomórki
jest przerwany, brama nie
zamknie się. Urządzenie
dostępne jest w wersjach
z reflektorem oraz z nadaj-
nikiem i odbiornikiem.

Kurtyna świetlna

Kurtyna świetlna ma więk-
szy obszar wykrywania niż
fotokomórka i zapewnia
odpowiednio większy sto-
pień bezpieczeństwa. Ten
rodzaj czujnika doskonale
nadaje w przypadku przewo-
żenia ładunków o zróżnico-
wanych wymiarach.
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Dane techniczne
Szybkobieżne bramy rolowane z elastycznym płaszczem

� = standard
� = opcja

DOTYCZY JEDNOSTKI Flex hard edge Flex flex edge

zastosowanie brama wewnDtrzna � �

brama zewnDtrzna

prDdkoDD sterowanie przeDDcznikiem magnetycznym otwieranie w m/s (w przybliDeniu)

zamykanie w m/s (w przybliDeniu)

przetwornica czDstotliwoDci otwieranie w m/s (w przybliDeniu) 2 m/s 2 m/s

zamykanie w m/s (w przybliDeniu) 0,5 m/s 0,5 m/s

osprzDt zabezpieczaj DIN EN 13.241 � �

odpornoDD na wiatr w Bft 5 5

obciDDenie wiatrem DIN EN 12.424 klasa 0 klasa 0

zabezpieczenie przeciwwiatrowe blokady blokady

wymiary bramy szerokoDD maksymalna w mm 4250 3500

wysokoDD maksymalna w mm 5000 5000

powierzchnia maksymalna w m² 20 17,5

wymiary montaDowe strona napDdu szerokoDD w Dwietle + mm 160 160

strona podpory szerokoDD w Dwietle + mm 160 160

wysokoDD wysokoDD w Dwietle + mm 650 650

szerokoDD w Dwietle + mm z obudowD ochronnD 160 160

wysokoDD w Dwietle + mm z obudowD ochronnD 650 650

gDDbokoDD od Dciany 420 420

sterownik SMD w obudowie z materiaDu syntetycznego szer. x wys. x gD. = 300 x 250 x 125 mm

sterownik SMD duDy z rozszerzeniem szer. x wys. x gD. = 300 x 350 x 125 mm

przetwornica czDstotliwoDci FUS 0,75 kW szer. x wys. x gD. = 300 x 200 x 125 mm

przetwornica czDstotliwoDci FUS 1,5 kW szer. x wys. x gD. = 300 x 350 x 150 mm � �

przetwornica czDstotliwoDci FU3E-C 4 kW szer. x wys. x gD. = 300 x 450 x 150 mm

„break-awa rDczne uruchomienie

system „anti-cras „auto re-feed” (samoczynne przywracanie poDoDenia) � �

konstrukcja bramy samonoDna � �

pDaszcz bramy przezroczysty panel wizyjny lub panel okienny 0,8/1,5 mm 0,8 mm 0,8 mm

barwione PCV 0,7/1,2/1,5/3 mm 1,2 1,2

napiDcie pDaszcza

prowadnice – materia"/obróbka stal galwanizowana

stal nierdzewna V2A, szlifowana (lub stal nierdzewna typu 304)

aluminium � �

lakierowanie na wybrany kolor z palety RAL � �

napDd i sterowanie sterowanie przeDDcznikiem magnetycznym

napiDcie zasilania 1 x 230 V, N, PE 1 x 230 V, N, PE

bezpiecznik 16 A zwDoczny 16 A zwDoczny

klasa ochrony sterowanie napDdem IP 54 IP 54

przeDDcznik magnetyczny z wtyczkD CEE

przetwornica czDstotliwoDci � �

napiDcie zasilania (jednofazowe) � �

napiDcie zasilania (trójfazowe)

przeDDcznik membranowy góra-stop-dóD � �

sterowanie, wyDDcznik gDówny odDDcza wszystkie bieguny � �

wyDDcznik awaryjny � �

zabezpieczenie DwiatDa otworu bramy fotokomórka + zabezpieczenie krawDdzi

ekran Dwietlny � �

czas otwierania w sekundach 0–200 0–200

zabezpieczenie krawDdzi zamykajDcej DaDcuch kablowy

transmisja bezprzewodowa

przewód spiralny

elektroniczny wyDDcznik kraDcowy DES lub generator impulsów � �

otwieranie awaryjne korba

awaryjny DaDcuch rDczny

przeciwwaga/sprDDyna � �

UPS ze sterowaniem FU, 230 V tylko z przetwornicD czDstotliwoDci � �

styki beznapiDciowe

generatory impulsów

elementy zabezpieczajDce mechaniczne otwieranie awaryjne � �

0000
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Economic Economic food Basic Basic Food Heavy Indoor Heavy Outdoor Special TWIN

� � � � � �

� �

1 m/s 1 m/s 1 m/s 1 m/s 1 m/s 1 m/s

1 m/s 1 m/s 1 m/s 1 m/s 1 m/s 1 m/s

1,5 m/s 1,5 m/s 1,5 m/s 1,5 m/s 1,5 m/s 1,5 m/s 1 m/s 3 m/s

0,5 m/s 0,5 m/s 0,5 m/s 0,5 m/s 0,5 m/s 0,5 m/s 0,5 m/s 0,5 m/s

� � � � � � � �

3 3 5 5 5 8 8 5

klasa 0 klasa 0 klasa 0 klasa 0 klasa 0 klasa 0 klasa 0 klasa 0

wzmocnienia wzmocnienia wzmocnienia wzmocnienia wzmocnienia wzmocnienia wzmocnienia napiDcie pDaszcza

3000 3000 4000 4000 6000 6000 8000 4000

3500 3500 5000 5000 6000 6000 8000 4000

9 9 20 20 36 36 64 16

290 290 310 310 470 470 430 335

160 160 160 160 275 275 250 335

475 475 575 575 750 750 700 231

355 355 355 355 550 550 435 335

475 475 600 600 750 750 500 231

390 390 350 350 400 400 400 720

� � � � � �

� � � � � �

� �

� � � �

� �

� � � � � �

� �

0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 3 mm 3 mm 1,5 mm

0,7 mm 0,7 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 3 mm 3 mm 1,5 mm

� � �

� � � � � �

� �

� � � � � �

� � � � � � �

3 x 400V, N, PE 3 x 400V, N, PE 3 x 400V, N, PE 3 x 400V, N, PE 3 x 400V, N, PE 3 x 400V, N, PE 3 x 400V, N, PE 1 x 230 V, N, PE

16 A zwDoczny 16 A zwDoczny 16 A zwDoczny 16 A zwDoczny 16 A zwDoczny 16 A zwDoczny 16 A zwDoczny 16 A zwDoczny

IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

� � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � �

� � � � � � �

�

� � � � � �

�/� �/�

0–90 0–90 0–90 0–90 0–90 0–90 0–90 0–200

�

� � � � �

�

� � � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � na zamówienie na zamówienie �

�

0000

0 1

33



Dane techniczne
Szybkobieżne bramy rolowane ze sztywnym płaszczem

DOTYCZY JEDNOSTKI NS ALU NS ALU A

zastosowanie brama wewnDtrzna

brama zewnDtrzna � �

pr"dko"" sterowanie przeDDcznikiem magnetycznym otwieranie w m/s (w przybliDeniu)

zamykanie w m/s (w przybliDeniu)

przetwornica czDstotliwoDci otwieranie w m/s (w przybliDeniu) 2 1

zamykanie w m/s (w przybliDeniu) 0,7 0,7

osprz"t zabezpieczaj"cy DIN EN 13.241 � �

odporno"" na obci""enie wiatrem DIN EN 12.424 klasa 3 klasa 3

odporno"" na przenikanie wody DIN EN 12.425 klasa 2 klasa 2

przepuszczalno"" powietrza DIN EN 12.426 klasa 2 klasa 2

przepuszczalno"" ciep"a DIN EN 12.428 0 0

t"umienie ha"asu DIN EN 52210 dB 20 dB 20 dB

wymiary szerokoDD maksymalna w mm 6000 (8000) 5000

wysokoDD maksymalna w mm 6000 (8000) 5000

wymiary monta"owe strona napDdu szerokoDD w Dwietle + mm 380 350

strona podpory szerokoDD w Dwietle + mm 250 120

nadproDe szerokoDD w Dwietle + mm 650 650

wysokoDD wysokoDD w Dwietle + mm 650 550

strona napDdu szerokoDD w Dwietle + mm z obudowD ochronnD 420 400

strona podpory szerokoDD w Dwietle + mm z obudowD ochronnD 300 170

nadproDe szerokoDD w Dwietle + mm z obudowD ochronnD 700 700

wysokoDD wysokoDD w Dwietle + mm z obudowD ochronnD 700 600

przetwornica czDstotliwoDci FUS 1,5 kW szer. x wys. x gD. = 300 x 350 x 150 mm � �

przetwornica czDstotliwoDci FU3E-C 4 kW szer. x wys. x gD. = 300 x 450 x 150 mm � > 16 m2

konstrukcja bramy samonoDna �

p"aszcz bramy profile, dwuDcienne, gruboDD w mm 20 20

profil izolowany termicznie � �

materia" p"aszcza bramy aluminium anodyzowane E6/EV1 � �

aluminium lakierowane proszkowo na wybrany kolor z palety RAL � �

przeszklenie okna z tworzywa sztucznego, podwójne szyby � �

kratki wentylacyjne otwór wentylacyjny � �

prowadnice – materia"/obróbka stal galwanizowana � �

stal galwanizowana, lakierowanie na wybrany kolor z palety RAL � �

nap"d i sterowanie przetwornica czDstotliwoDci � �

napiDcie zasilania (jednofazowe) � �

napiDcie zasilania (trójfazowe) > 24 m2 > 16 m2

przeDDcznik membranowy góra-stop-dóD

przetwornica czDstotliwoDci, wyDDcznik gDówny odDDcza wszystkie bieguny � �

bezpiecznik 16A T 16A T

klasa ochrony sterowanie napDdem IP 54 IP 54

wyDDcznik awaryjny � �

zabezpieczenie DwiatDa otworu bramy Fotokomórka � �

ekran Dwietlny � �

czas otwierania w sekundach (w przybliDeniu) 0–200 0–200

zabezpieczenie krawDdzi zamykajDcej z DaDcuchem kablowym

z transmisjD bezprzewodowD

elektroniczny wyDDcznik kraDcowy DES lub generator impulsów � �

otwieranie awaryjne korba � �

awaryjny DaDcuch rDczny � �

przeciwwaga/sprDDyna � �

UPS ze sterowaniem FU, 230 V � �

styki beznapi"ciowe

generatory impulsów

� = standard
� = opcja
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