Typy prowadzeń

kolorystyka paneli
Panele przemysłowe występują w kolorystyce standardowej i specjalnej. Do kolorów standardowych
wg palety RAL należą: 9002 (szary), 9010 (biały), 5010 (niebieski), 6005 (ciemnozielony), 9006
(srebrnoszary), 3000 (czerwony), 8014 (brązowy) i 1021 (żółty). Ponadto istnieje możliwość
pomalowania paneli metodą natryskową na dowolny kolor wg palety RAL.

opcje dodatkowe
Bramy przemysłowe Heavy Line można wyposażyć w szereg elementów dodatkowych, takich jak:
furtka (również opcja niskim progiem), drzwi boczne (side door), przeszklenia typu full glass lub okna,
zasuwa, zamek przemysłowy, kratka wentylacyjna, uwolnienie napędu, listwa krawędziowa,
przekładnia łańcuchowa, malowanie proszkowe, zabezpieczenie antywłamaniowe, kontrola dostępu
i inne. Aby dopasować bramę do indywidualnych potrzeb klienta, nasi doradcy służą swą wiedzą
i doświadczeniem.

doki przeładunkowe
W swojej ofercie posiadamy również doki przeładunkowe. W skład
kompletnego zestawu wchodzą: brama przemysłowa, uszczelnienie
bramowe (śluza uszczelniająca), rampa hydrauliczna, komplet dwóch
odbojników gumowych, komplet naprowadzaczy kół. Połączenie tych
wszystkich elementów tworzy kompletny dok przeładunkowy,
stanowiąc kompleksowe rozwiązanie do załadunku i rozładunku
samochodu dostawczego.
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system

Brama segmentowa Heavy Line może być
wykonana w dwóch wersjach paneli –
micro-rib i horizontal, a co za tym idzie
w dwóch rodzajach powierzchni – microrib i stucco. Od wewnątrz panele wykończone są białą powierzchnią przypominającą skórkę pomarańczową, tzw.
stucco.
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bezkompromisowa jakość
Bramy przemysłowe Heavy Line to najlepszy wybór wszędzie tam,
gdzie wymagana jest jakość bez jakichkolwiek kompromisów.
Doskonale dobrane komponenty, indywidualnie dopasowywane do
każdego zamówienia, dają gwarancję niezawodnego działania bramy
w każdej sytuacji.

automatyka przemysłowa
Dla większego komfortu i sprawniejszej
obsługi bram przemysłowych Heavy
Line, zaleca się zastosowanie napędu
nasadowego siłownik o sile 100Nm,
z centralą i akcesoriami dodatkowymi,
takimi jak np. sterownik z rozbudowaną
centralą do podpięcia np. SYSTEM SAP
itp., czy krawędziowa listwa bezpieczeństwa z optosensorami.

Bramy przemysłowe segmentowe to znakomite rozwiązanie technologiczne, stworzone
z myślą o wszelkiego rodzaju obiektach wielkopowierzchniowych - magazynach, halach
produkcyjnych, hangarach i innych podobnych budynkach. Bramy Heavy Line idealnie sprawdzają się
wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka jakość produktu, jego wytrzymałość i bezpieczeństwo, bez
konieczności rezygnowania z estetycznego wyglądu.

Ważnym argumentem przemawiającym za zastosowaniem automatyki do obsługi bramy przemysłowej jest to, że wydłuża ona
żywotność bramy. Dzieje się tak, ponieważ mechanizm otwierając i zamykając bramę zawsze robi to z właściwą i, co bardzo ważne,
zawsze taką samą siłą i prędkością. W przypadku obsługi ręcznej za każdym razem na poszczególne elementy działa inna, czasem
zbyt duża siła, która w efekcie spowoduje skrócenie czasu ich bezawaryjnego działania.

Panele przemysłowe mają grubość 40mm
i 80mm, (wytrzymują 40-stopniową różnicę
temperatur). Ich płaszcz zewnętrzny tworzy
odporna na korozję i promienie UV, pokryta
warstwą cynku blacha, zaś wnętrze stanowi
wypełnienie z bezfreonowej pianki
poliuretanowej. Razem tworzą bardzo
energooszczędny produkt o wysokim
współczynniku termicznym wynoszącym 0,9
W/m²K (dla paneli 40mm) i 0,54 W/m2K (dla
paneli 80mm).

bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
Rozwiązania dla przemysłu wymagają zwiększonego poziomu bezpieczeństwa,
dlatego podlegają rygorystycznym normom CE. Aby sprostać tym wymaganiom,
w bramach przemysłowych Easy Door stosuje się wszelkie wymagane
zabezpieczenia. Przy bramach o większej niż zwykle powierzchni, stosuje się
dodatkowe wzmocnienia paneli, co daje gwarancję stabilnej i niczym nie
zakłóconej pracy. Zabezpieczenia przeciw pęknięciu sprężyn skrętnych i przeciw
zerwaniu linek zapewniają bezpieczeństwo użytkowania na najwyższym
poziomie. Ponadto, bramy wyposażone w napędy elektryczne posiadają
fotobariery lub listwę krawędziową - mechanizm zapobiegający
przypadkowemu przygnieceniu w przypadku napotkania na przeszkodę.

Aby usprawnić codzienną pracę, a zarazem
uniknąć strat ciepła, istnieje możliwość
wyposażenia bramy w tzw. furtkę serwisową
(wbudowaną w płaszcz bramy) lub drzwi
boczne (side door), wykonane z paneli
identycznych jak brama. Zastosowanie takich
rozwiązań pozwala nie tylko na wygodniejsze
korzystanie z bramy bez konieczności
każdorazowego podnoszenia całego płaszcza,
lecz także na utrzymanie jednolitego wyglądu
wykończenia całego budynku oraz podkreślenie walorów estetycznych jego architektury.

rodzaje przeszkleń

funkcjonalność i estetyka

W naszej ofercie posiadamy dwa rodzaje przeszkleń
wypełnionych podwójną szybą akrylową – sekcje
aluminiowe (tzw. full glass) oraz pojedyncze okna
w ramce z PCV w dwóch opcjach: prostokątne lub
owalne.

Bramy przemysłowe Heavy Line dostępne są
w szerokiej gamie kolorystycznej oraz kilku
standardach wykończenia. Pozwala to wkomponować
bramę o dużych gabarytach w każdą elewację,
zachowując przy tym estetyczny zamysł architekta.
Dodatkowe okna i przeszklenia typu full glass
podnoszą funkcjonalność bram, doświetlając zwykle
słabo nasłonecznione pomieszczenia.
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