
SínrendszerekHELIX/S600 MŰSZAKI ADATOK

HELIX és az S600 egyesíti a szigetelt kapu és a

gyorskapu tulajdonságait. Az S600 ugyanolyan

motorral van felszerelve, mint a HELIX, de normál

szabványos sínrendszerrel van ellátva. Az S600 6x

gyorsabban nyílik, mint egy hagyományos

szekcionált kapu és a beépítéséhez csupán 600 mm

magas ajtószemöldök (koszorúgerenda) szükséges.

A HELIX-nél a panelek magassága 366 mm. Az

S600 kapuhoz 366 és 488 mm ISO-, és ALU-

paneleket is lehet választani.

A Helix kapu forradalmi innovációjának, spirál

rendszerének és láncos meghajtásának

köszönhetően, a beépítéshez nincs szükség nagy

helyigényre. A különleges spirál rendszerű
sínvezetésnek köszönhetően nincs súrlódás,

elhasználódás. A HELIX megoldást jelent

azokon a helyeken, ahol a mennyezettre nem

lehet felerősíteni a standard szekcionált vezetést.

BEÉPÍTÉSI HELYIGÉNY (HELIX!)

A HELIX gyorskapu szinte érintkezés

nélkül és zajtalanul mozog egy kompakt

spirálrendszerben, melynek helyigénye

1100x1200 mm, a meghajtás felőli

oldalon 350 mm, az ellentétes oldalon

pedig 120 mm szabad hely szükséges.

A GYORS ÉS HELYTAKARÉKOS KAPURENDSZER

Az intelligens meghajtás, rugó- és ellensúlymentes kialakításnak köszönhetően a HELIX és az

S600 kapurendszereknek nincs szükségük karbantartásra a 200.000-es ciklus eléréséig.
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A GYORS ÉS HELYTAKARÉKOS KAPURENDSZER

TENGELY

A HELIX/S600 kapurendszerek-

ben az indítórugó nélküli

alumínium tengely közvetlenül

a meghajtással van összeköt-

tetésben.

MEGHAJTÁS

A nagy sebességű nyitásról

/zárásról a megszakítás nélküli

láncos/acélkábeles erőátviteli

rendszer gondoskodik.

KOMPAKT OLDALPÁNTOK

A szekciók biztonságosabb

illesztése a szinte teljesen lapos

pántokkal történik, amelyek

tökéletes függőleges tömítést

biztosítanak.

BIZTONSÁG

A HELIX/S600 kapurendszerek

kiegészíthetők beépített foto-

cellával vagy fényráccsal,

amely egy adóból és vevőből

áll és gyárilag be van építve a

sínrendszerbe, így az nem

látható.

KÉT ALAPSZÍN

Az alapárban két szín

található, a RAL 9002 törtfehér

és a RAL 9006 ezüstszürke, de

felár ellenében egyéb más RAL

színek is választhatók.

SZEKCIÓK ILLESZTÉSE

Az ISO- és ALU-panelek

ellenállnak a víz és szél

hatásainak.

(szélterhelési osztály: III.)

KAPUSZÁRNY KONFIGURÁCIÓJA

A HELIX/S600 kapuk paneleit az alábbi táblázat szerint lehet kombinálni, azonban az ALU

kapuk padlóval érintkező alsó szekciója minden esetben ISO panel kell, hogy legyen.

HELIX/ S600 ALU ISO

Min. Max. Min. Max.

alsó szekció – – 366 mm 610 mm

középső szekció 250 mm 366 mm 366 mm 366 mm

felső szekció 275 mm 366 mm 250 mm 366 mm
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TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

HELIX S600

Max. kapufelület 25 m² (350kg) 25 m² (350kg)

Max. kapuszélesség 5000 mm 5000 mm

Max. kapumagasság 5000 mm 5000 mm

Panelek magassága 366-610 mm 366-610 mm

Nyitási sebesség 1.1 m/s 1.1 m/s

Zárási sebesség 0.5 m/s 0.5 m/s

Szekciók vastagsága 40 mm 40 mm

Szekciók átmenete ujjbecsípődés elleni védelem ujjbecsípődés elleni védelem

ALU szekciók 

beszerelhetősége
igen igen

U érték 5000×5000 mm 

méretnél
1.77 W/m²K (zárt pozícióban) 1.77 W/m²K (zárt pozícióban)


