
SínrendszerekSÍNRENDSZEREK ISO/ALU

FELSŐ SZIGETELÉS

Az ISO kapuk legfelső panelje

egyajakos gumitömítéssel van

ellátva, ami biztosítja az

ideális szigetelést és

minimálisra csökkenti az

energiaveszteséget.

PADLÓTÖMÍTÉS

Az optimális padlószigeteléshez

a kapuk esetében ajakkal

ellátott gumi zárótömítést

alkalmaznak. Ez a tömítés, a

betonba ágyazott L-profillal

együtt minimálisra csökkenti a

vízbeszivárgás esélyét.

GÖRGŐTARTÓ PÁNT

5 méteres kapuig egyszerű,

5 méternél szélesebb kapuk

esetén dupla görgőtartó pánttal

van ellátva a szerkezet. A

pántok robusztus kialakításúak

és tökéletes felfüggesztést

biztosítanak.

Az egyik legfontosabb tényező a beépítendő kapu helye, elhelyezkedése, mivel ez határozza

meg, hogy milyen maximális méretű és sínrendszerű kapu építhető be a kívánt helyre!

A tervezett kapu épületen belüli elhelyezkedése nagymértékben meghatározza a kapu

sínrendszerének beszerelési módját, ezért különböző típusú sínrendszerek állnak a

rendelkezésünkre, hogy a körülményekhez igazodva a lehető legoptimálisabb megoldást

találjuk meg ügyfeleinknek.

PADLÓLEMEZ

A padlólemez

biztosítja a

vezetősín ideális

rögzítését a padlóhoz és a

tartóprofil segítségével be

lehet állítani a sínek közti

ideális osztást.

EGYSZERŰ ÉS GYORS BESZERELÉS

A kapuk sínrendszere moduláris felépítésű és az alkotóelemei

nagyrészt előszerelt állapotban érkeznek. Ez a sínrendszer mind

az ISO, mind pedig az ALU kapukhoz felhasználható.

A rugóegység és a sínrendszer fejlesztésénél minden esetben a

minőség és a tartósság áll a középpontban.

BIZTONSÁGI SÍN

A vezetősín mindkét oldalán levő behajtás

biztosítja, hogy a görgők ne hagyják el a

pályájukat. A biztonságot fokozza, hogy

a drótkötél el van rejtve a sín szerkezetében.

MOZGATÓRUGÓK

A masszív rugók a motor

beindítása után azonnal

biztosítják a kapu mozgását.

A rugó nagysága a kapu

méretétől és felépítésétől függ.



T 450 normál vasalat

A=430-510 mm

B=beépítési magasság+650 mm

erek

SÍNVEZETÉSI MEGOLDÁSOK
T 400 emelt vasalat

A=magasítás+400 mm

B= beépítési magasság

- magasítás+600 mm

T 400 HF emelt vasalat, 

rugókkal a nyílás felett

A=magasítás+200 mm

B=beépítési magasság -

magasítás+600 mm

Max. szélesség: 4500 mm

Min. magasítás: 1450 mm

T 400 DS emelt vasalat, 

rugókkal a nyílás felett

A=magasítás+200 mm

B=beépítési magasság -

magasítás+600 mm

Max. szélesség: 3200 mm

Max. magasság: 3200 mm

Min. magasítás: 1700 mm

T 500 függőleges vasalat

A=beépítési magasság+560 mm

T 500 HF függőleges vasalat, 

rugókkal a nyílás felett

A=beépítési magasság+400 mm

Max. szélesség: 4500 mm

T 500 DS emelt vasalat, 

rugókkal a nyílás felett

A=beépítési magasság+400 mm

Max. szélesség: 3200 mm

Max. magasság: 3200 mm

T 240 rövid alacsony vasalat, belül 

vezetett erőátvitellel, a rugók 

tengellyel, motorral hátul elhelyezve

A=240mm                               

B=beépítési magasság+1000 mm

Max. szélesség: 6500 mm

T 240 rövid alacsony vasalat, a 

rugók tengellyel, motorral hátul 

elhelyezve, segéd acélprofil

A=340mm

B= beépítési magasság+750 mm

Max. szélesség: 6500 mm


