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TECHNOPARK® 2014

Důležité upozornění

Tento manuál je určen pouze pro technický personál, který má příslušnou kvalifikaci pro instalaci. Žádná z infor-
mací, kterou tento materiál obsahuje, není určena pro finálního uživatele. Tento manuál je určen pro montáž 
garážových sekčních vrat a nesmí být použit pro jiné výrobky. Každé jiné použití je nevhodné, a tudíž je zakázáno 
podle platných předpisů. Výrobce doporučuje přečíst si pozorně alespoň jednou veškeré instrukce předtím, než 
přistoupíte k vlastní instalaci. Je Vaší povinností provést vše tak „bezpečně“, jak to jen jde. Instalace a údržba 
musí být prováděna výhradně kvalifikovaným a zkušeným personálem, a to dle následujících českých norem
a vládních nařízení:

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném 
znění.
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, tech-
nických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění.

Nekvalifikovaný personál nebo ti, kteří neznají aplikované normy v kategorii „Automatizace“, se musí zdržet instal-
ace. Pokud někdo provozuje tento systém, aniž by respektoval aplikované normy, je plně zodpovědný za případné 
škody, které by zařízení mohlo způsobit!
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1. Oblast využití a podmínky provozu vrat

Tento „Popis konstrukcí a technické parametry k montáži“ je určen pro sekční vrata řady ProPlus, která se montují v prů-
myslových, společenských a administrativních budovách a objektech.
Vrata se montují za otvorem uvnitř objektu.
Vrata nejsou určena k instalaci v částech budov a objektů, kde hrozí nebezpečí požáru a výbuchu;  nemohou sloužit
k protipožární ochraně.

Montáž vrat v úseku evakuační únikové cesty je možná pouze v případě, že vrata obsahují integrované dveře s prahem ne 
vyšším jak 100 mm. Výška světlého otvoru dveří musí být minimálně 1950 mm a šířka 800 mm.

Vrata jsou určeny k provozu v prostředí s následujícími venkovní teplotami vzduchu:
- horní provozní 40 ° C;
- spodní provozní -45 ° C;
- nejvyšší horní provozní limit 45 ° C;
- nejnižší spodní provozní mez -50 ° C.

Poznámka:
1. V rozpětí provozních hodnot teploty vzduchu je zabezpečeno dodržení normativních parametrů a nákladově efektivní 
doby provozu výrobku.
2. V rozpětí nejvyšších provozních hranic teploty vzduchu výrobky mohou (velice zřídka a ne víc než 6 hodin, a pro spodní 
hranici maximálně 12 hodin) používat a musí:
• Zachovat provozuschopnost, ale nemusí zachovat požadované normativní parametry.
• Po ukončení vlivu těchto maximálních pracovních hodnot se obnoví požadované normativní parametry.

Montáž vrat do objektů, které se nacházejí v mikroklimatické oblasti s chladným podnebím, je přípustná v případě, že 
průměrné roční minimum teploty vzduchu neklesne pod -45 °C.
Vrata se vyrábí s manuálním nebo automatickým ovládáním.

Elektrické pohony jsou určené k zapojení do sítě s frekvencí 50 Hz a se jmenovitým napětím 230 nebo 400 V. Provoz 
elektrických pohonů je přípustný při teplotě okolního vzduchu od -20 do +50 °C.

2. Soulad vrat s požadavky normativní a technické dokumentace

Vrata odpovídají požadavkům:
• Směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních a správních předpisů členských států
 týkajících se stavebních výrobků ve znění směrnice Rady 93/68/EHS.
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované
 podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS .
• ČSN EN 12604 „Průmyslové, komerční a garážová dveře a vrata. Mechanické aspekty. Požadavky“.
• ČSN EN 12453 „Průmyslové, komerční a garážová dveře a vrata. Bezpečnost při používaní motoricky ovládaných vrat.
 Požadavky“.

Normy určují požadavky na vrata, která jsou určena k montáži v místech dostupných lidem, s cílem zajištění bezpečného 
pohybu lidí, přesunu zboží nákladními auty v průmyslových a obchodních zónách.

Norma ČSN EN 12604 zmiňuje nebezpečné situace, které mohou vzniknout při používaní vrat, a určuje požadavky, které 
zajišťují bezpečnost, týkající se konstrukčního provedení a použití základních dílů, součástí vrat, elementů řízení a ochrany., souč
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Základní požadavky k technickým aspektům bezpečnosti a jejich realizace v sekčních vratech „ALUTECH“ jsou 
uvedeny zde:

ČSN EN 12604 Realizována na konstrukci „ALUTECH“

Ochrana před sevřením prstů Zvláštní konstrukce (tvar) panelů vrat.

Ochrana před zachycením Tažné lanko je umístěno uvnitř konstrukce, mezi kolejnicí a křídlem vrat.

Ochrana před pořezáním Konstrukční elementy vrat nemají ostré hrany a okraje. Zasklení je provedeno z akryláto-
vých tabulí, které se při rozbití nerozpadnou na ostré kousky.

Ochrana před
nekontrolovatelným
pohybem křídla

Zajištění pružinovým systémem, který křídlo vyvažuje v libovolné poloze. Zvláštní kon-
strukce vodících koleček a vodících kolejnicových profilů vylučuje samovolné vyklouznutí 
koleček z kolejnic.

Ochrana před pádem křídla Základní konstrukce předpokládá vybavení vrat mechanizmem blokování hřídele v přípa-
dě prasknutí pružiny.

Konstrukční a jiné požadavky Použití dvou samostatných závěsů křídla vrat z ocelového pleteného lanka s šestinásob-
nou rezervou pevnosti. Bubínky a kladky mají průměr nábalu nejméně 20 průměrů lanka, 
což brání jeho poškození.
Bubínky a kladky mají lemy, které brání vyklouznutí lanka. Na bubínky se lanko namotává 
jednou vrstvou. Bubínek má bezpečnostní závity při zcela zavřených vratech.

Systém manuálního ovládání Madla po obou stranách křídla vrat.
Lano nebo jednotka ručního zvedání s lanem (pro vrata do výšky 2 m).

Systém manuálního ovládání 
(svalové úsilí)

Maximální úsilí 150 N je zabezpečeno systémem pružinového vyvažování.

Vybavení pozorovacími
okýnky v místech pohybu
automobilů

Možnost montáže pozorovacích okýnek.

Zarážky pohybu křídla vrat Zarážky pohybu křídla se umísťují do horizontální vodící kolejnice.

Upozorňovací štítky,
upozorňující nápisy atd.

Na vratech je umístěn bezpečnostní štítek. Práh dveří je označen žlutočerným páskem.

Provozní dokumentace Vrata jsou vybavena výrobním štítkem a je vydán uživatelský manuál.

Použití materiálů a povrchů
odolných vůči korozi

Vrata se vyrábí z materiálů a povrchů odolných vůči korozi, včetně lakovaní pružin.vůči ko
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Norma ČSN EN 12453 určuje podmínky bezpečnosti provozu motoricky ovládaných vrat a zmiňuje požadavky ohledně 
zajištění bezpečnosti vrat, které jsou vybaveny elektrickým pohonem.

Základní požadavky na bezpečnosti vrat s elektrickým pohonem určuje norma ČSN EN 12453, a jejich realizace na sekč-
ních vratech „ALUTECH“ jsou uvedeny níže.

Všechny požadavky na bezpečnost mechanických aspektů jsou dodrženy i v konstrukci vrat s elektrickým pohonem.

K výše uvedenému uvádíme (hlavně u vrat ovládaných automatickými procesy nebo dálkovým ovladačem), že je 
nutné dodržovat dodatečná bezpečnostní opatření, která výrazně snižují možnost vzniku nebezpečných situací 
při používání vrat:
• Osvětlení prostoru používaní vrat.
• Montáž signalizace, která informuje o pohybu křídla vrat.
• Montáž signalizace, která informuje o nedokončeném procesu pohybu vrat v automatickém režimu.
• Montáž pozorovacích okýnek v místech pohybu automobilů.
• Montáž světelné signalizace (semaforů), která reguluje provoz automobilů.

Uvedená opatření jsou realizována výrobcem vrat a montážní organizací, která provede instalaci vrat, na základě technic-
kých pokynů architekta projektu a zákazníka.

ČSN EN 12453 Realizována na konstrukci „ALUTECH“

Ochrana před chycením do pasti
(není jiná možnost opustit místnost)

Ve výbavě je systém odblokování elektrického pohonu a následuje otevření vrat 
manuálně.

Ochrana před zvednutím člověka Elektronický omezovač síly elektrického pohonu při zvedání křídla vrat.

Ochrana před stisknutím Elektronický omezovač síly elektrického pohonu při spouštění křídla vrat s následují-
cím zpětným chodem (stropní pohon, elektrický pohon Sumo).
Vybavení elektrického pohonu systémem optických čidel, které zajišťují zpětný chod
a následně vypnutí pohonu při dotyku překážky (elektrické pohony Dynamic).
Činnost elektrického pohonu v režimu „mrtvého muže“ při poškození optických čidel 
nebo jejich nepřítomnosti.

Vypnutí elektrického pohonu při
povolení nebo přetržení lanka

Montáž snímače zajišťuje ochranu před vyklouznutím lanka z bubínku.

Vypnutí elektrického pohonu při
poškození pružiny

Montáž snímače zajišťuje vypnutí elektrického pohonu při zablokování hřídele (při 
poškození pružiny bezpečnostní systém blokuje hřídel).

Vypnutí elektrického pohonu při
otevření dveří nebo jejím nedo-
vření

Montáž snímače polohy dveří, chrání lidi před úrazem a dveře před mechanickým 
poškozením.
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3. Popis kompletace vrat ze sendvičových panelů

3.1 Sestava standardní dodávky vrat

3.1.1 Vratové panely
Panelové sekce jsou vyráběny kontinuálním válcováním žárově zinkovaného a barveného ocelového pásu s nepřetržitým 
vypěňováním polyuretanovou pěnou (bez obsahu freonu).
Tloušťka panelu je 45 mm s tvarem, který dodává složenému vratovému křídlu vysokou pevnost. Panely jsou opatřeny 
speciálním těsněním z materiálu EPDM zajišťujícím spolehlivou vzduchotěsnost a tepelnou izolaci.

° Uvedené barvy jsou blízké k barvám RAL.

Na přání mohou být panely nalakovány do libovolné barvy blízké k vzorkovníku RAL. Použitelné jsou rovněž tmavé barvy, 
barvy typu metalíza, perleťové a reflexní barvy (po individuální dohodě). Nedoporučuje se instalovat vrata temných barev 
na sluneční stranu, jelikož na ní může docházet k deformacím panelů a omezení provozuschopnosti vrat.

Barva vnitřního povrchu panelů je bílošedá, blízká k RAL 9002 (díky složitému tvaru zámku panelu je v místě spojení
2 panelů vidět proužek plechu pohledové venkovní strany). Na přání může být i vnitřní strana panelů obarvena jinými bar-
vami, které jsou blízké k barvám RAL. Použitelné jsou rovněž tmavé barvy, barvy typu metalíza, perleťové a reflexní barvy.
Venkovní povrch panelů má povrch woodgrain (textura dřeva).

3.1.2 Komponenty standardního kompletu vrat
• křídlo vrat poskládané ze sendvičových panelů různé výšky, jejichž boční strany jsou osazeny ocelovými krytkami. Boční
 krytky jsou lakovány do barvy vnitřní plochy křídla vrat - bílošedá (blízká k RAL 9002);
• sada mezipanelových záslepek pro křídlo vrat se vzorem S drážka, které se instalují pod boční krytky v místech dotyku
 sendvičových panelů.
• spodní ocelový koncový profil;
• horní ocelový koncový profil, nabarvený do bílošeda (blízká k RAL 9002);
• spodní elastická optická lišta pro instalaci bezpečnostních fotočlánků;
• horní elastický těsnící profil. U vrat se standardním a nízkým kováním se těsnění instaluje na překlad otvoru na kovovém
 montážním profilu. U vrat s vysokým kováním se těsnění upevňuje na horní sekci křídla vrat;
• boční ložiskové konzoly z nerezové oceli se stavitelnými kolečky;
• sada středových pantů z nerezové oceli;
• sada uložení pro osičky z nerezové oceli;
• spodní ložiskové konzoly s kolečky. Konzoly jsou vybaveny mechanismem zabraňujícím sjetí a pádu křídla vrat při
 uvolnění či přetržení lanka. Pokud jsou vrata motorizována, jsou na těchto konzolách umístěny snímače, které při vzniku
 havarijního stavu vypínají motory, aby zabránily odvíjení lanek z bubínků;
• horní ložiskové konzoly se stavitelnými kolečky.
• komplet vodících koleček s ložisky;
• sada vyvažovacího systému křídla vrat zahrnující nedělenou hřídel (nebo dělenou s hřídelovou spojkou) s pružinami
 s pružinovými hlavami, středovou konzolu (nebo několik, podle velikosti a váhy vrat), lankové bubínky, dva komplety
 pozinkovaných tažných lanek s oky, pojistkami proti přetržení pružin s konzolami. Pojistky proti přetržení pružin blokují
 v případě přetržení pružiny hřídel proti samovolnému protočení (tím je zamezeno sjetí či pádu křídla vrat). Pokud jsou
 vrata motorizována, jsou na těchto konzolách umístěny snímače, které při vzniku havarijního stavu vypínají motory. 
 Torzní pružiny se dodávají s ochranným lakováním.
 Minimální životnost pružin je 25 000 cyklů vrat nahoru-dolů. Na vyžádání je možné vrata osadit pružinami s životností
 50 000, 75 000 nebo 100 000 cyklů. Při objednávce je nutno uvést velikosti otvoru, typ kování, a také upřesnit všechny
 požadované vratové doplňky ze seznamu dodatečné kompletace (viz. bod 3.2.);
• rohové sloupky s vertikálními vodícími kolejnicemi s bočním těsněním;
• horizontální vodící kolejnice s obloukem;
• systém zavěšení horizontálních kolejnic;

Vzorek na vnějším povrchu panelu Základní barvy povrchu panelu °

Mikrolamela 
S-drážka

RAL 1015 – slonovinová barva
RAL 3004 – purpurově červená

RAL 5010 – tmavě modrá
RAL 6005 – zelený mech

RAL 8014 – hnědá
RAL 8017– čokoládová

RAL 9006 – stříbrná metalíza
RAL 9016 – bílá

ADS 703 – antracit
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Barva vrat Barva částí dveří a koncových profilů

RAL 8014 (hnědá)
RAL 8016 (červeno hnědá)
RAL 8017 (čokoládová)
RAL 8019 (šedivě hnědá)

RAL 8019 (šedivě hnědá):
Profily orámování dveří a otvoru dveří
Klika dveří
Spodní koncový profil v panoramatických vratech s dveřmi

Jiné barvy Barva A00-D6:
Profily orámování dveří a otvoru dveří
Klika dveří
Spodní koncový profil v panoramatických vratech s dveřmi

• pružinová zástrčka;
• oboustranné madlo;
• lano k manuálnímu zvedání vrat;
• sada zinkovaného spojovacího materiálu;
• ocelový nosník se sadou montážních konzol, určený pro průmyslová vrata s vysokým a vertikálním kováním se spodním
 uložením hřídele.

3.1.3 Typy kompletací, které jsou ve výbavě standardní dodávky vrat
Při šířce otvoru LDB víc jak 5 m se nezávisle na váze křídla užívají následující komponenty:
• podélné vyztužovací ocelové profily na každý vratový panel pro zvýšení pevnosti;
• zdvojená sada stavitelných bočních a horních kolečkových konzol;
• sada prodloužených uložení prodloužených osiček s kolečky;
• sada vodících koleček s prodlouženými osičkami.

Podélné vyztužovací ocelové profily se montují na křídla vrat širších víc jak 4,5 m pro tato kování:
• vysoké s horním/spodním uložením hřídele;
• vertikální s horním/spodním uložením hřídele;
• nakloněné s horním/spodním uložením hřídele.

V případě, že nelze vyrobit vrata s jednohřídelovým systémem vyvažování, lze individuálně vyrobit vrata s dvouhřídelovým 
systémem vyvažování.
Komplet dvouhřídelového systému vyvažování má dvě hřídele spojené kinematicky dvěma řetězovými převody, napínák 
řetězu, středové a boční konzoly, lankové bubínky, dva komplety pozinkovaných tažných lanek s oky a komplet montážních 
konzol.
Každá hřídel je složená ze dvou hřídelí spojených hřídelovou spojkou, s pružinami s pružinovými hlavami a pojistkami proti 
přetržení pružiny.

Ve vratech s jednohřídelovým systémem vyvažování se podle váhy křídla P používají hřídele různých typů. Pro:
• P ≤ 200kg, dutá hřídel Ø 25,4 mm s drážkou;
• 200 kg < P ≤ 350 kg, plná hřídel Ø 25,4 mm s drážkou;
• P > 350 kg, plná hřídel Ø 31,75 mm s drážkou.

Ve vratech s dvouhřídelovým systémem vyvažování je vždy používána plná hřídel o Ø 31,75 mm s drážkou.

3.2. Dodatečné možnosti kompletace

3.2.1. Integrované dveře
Standardní sada integrovaných dveří obsahuje:
• sada hliníkových profilů bez přerušeného tepelného mostu, používaných k olemování dveří a otvoru dveří. Ochranný
 a dekorativní povrch profilů: bezbarvé lakování (A00-D6) nebo práškování barvou blízkou RAL 8019 (šedivěhnědá).

Ve dveřích s plochým prahem se jako práh používá 20 mm vysoký hliníkový profil, lakovaný na černo.

• těsnící vložka z EPDM pro utěsnění obvodu dveří;
• cylindrický zámek, z vnitřní strany s knoflíkem, z vnější strany zamykaní na klíč, sada klíčů. Lze objednat zámek se
 zamykáním na klíč z obou stran;
• těleso zámku je zesílené;
• sada klik. Barva klik je stříbrná nebo blízká k RAL 8019 (stříbrněhnědá);
• dveřní zavírač;
• magnetický kontakt, který se v případě automatického otevírání pomocí motoru zapojuje jako bezpečnostní pojistka,
 která v případě otevření a nedovření dveří nedovolí uvést vrata do pohybu;
• spodní ocelový zesilovací profil (nepoužívá se s dveřmi s plochým prahem). Barva zesilovacího profilu je bílošedá (blízká
 k RAL 9002).

Podrobný popis parametrů integrovaných dveří je popsán v kapitole 3.11. Shoda barev křídla vrat a elementů dveří:
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3.2.2 Sada záslepek na dveře WD2028K
Záslepky se instalují pod orámování otvoru a orámování dveří do každé drážky panelů v provedení S-drážka z vnější strany 
vrat. Záslepky zabezpečí doplňkovou izolaci otvoru pro dveře.

3.2.3 Okna
Doporučené parametry, schémata rozmístění a rozměry oken jsou uvedeny v bodu 3.9.

3.2.4 Sada záslepek na okna P1012K
Záslepky jsou montovány pod okenní rám do každé drážky panelů v provedení S drážka z vnější strany vrat. Používají se 
pro všechny druhy oken a zabezpečují doplňkovou izolaci v zóně okenního rámu.

3.2.5 Komplet vyztužovacích profilů SPK
V případě instalace vrat na místě s velkým rozdílem teplot uvnitř místnosti a venku (vrata s tmavými barvami na sluneč-
ní straně budovy, vytápěné místnosti, apod.) může díky tepelným deformacím ocelových plechů panelů sekcí docházet
k jejich průhybu. Pro zachování provozuschopnosti doporučujeme na vratech širších jak 4 m použít ocelové vyztužovací 
profily ke zvýšení jejich tuhosti. 
V kompletaci jsou dodávány podélné ocelové zesilovací profily, které se montují na každý vratový panel s výjimkou panelů, 
ve kterých jsou zabudovány dveře. Vyztužovací profily zvětšují odolnost křídla vůči nárazovému větru.

3.2.6 Rozpěrný zámek
Rozpěrný zámek slouží k uzamčení křídla vrat v poloze zavřeno. Vlastní cylindrický zámek je napojen na 2 táhla, které se 
vysunou do otvoru ve vodící dráze.
Při kompletaci vrat tímto zámkem se neinstaluje pružinová zástrčka.

3.2.7 Elektrický pohon s řídící jednotkou
Vrata s nízkým a nakloněným kováním se mohou instalovat s elektrickým stropním pohonem. Ostatní typy vrat se vybavují 
bočními motory. 

3.2.8 Zařízení pro vnější odblokování stropního pohonu
Tento mechanismus umožní ruční zdvih vrat z vnější strany, která jsou montována v místnostech, do kterých není doda-
tečný vchod, při vzniku nebezpečné situace s elektrickým pohonem nebo při poruše dodávky energie.
Zařízení se vřezává do křídla vrat. Při kompletaci vrat systémem vnějšího odblokování pohonu není pružinová zástrčka 
montována.

3.2.9 Reduktor
Řetězový reduktor se umísťuje přímo na torzní hřídel pro zvedání vrat, která nemají elektrický pohon. Převodový poměr 
reduktoru je 1:4. Vrata se zvedají a spouštějí ručně pomocí řetězu, který přivádí do pohybu mechanizmus řetězového 
reduktoru. Standardní délka řetězu reduktoru je 8 m, což umožňuje zvedat i spouštět vrata s výškou uložení hřídele do
4,5 m. Při výšce uložení hřídele nad 4,5 m se řetězový reduktor kompletuje prodlouženým řetězem (prodloužený řetěz není 
ve standardní nabídce).

3.2.10 Jednotka ručního zvedání vrat
Jednotka pro ruční zvedání vrat je určena ke zvedání a spouštění vrat, která nemají elektrický pohon nebo řetězový reduk-
tor. Vrata se zvedají nebo spouštějí ručně pomocí lana, které je přehozeno přes kladku upevněnou na spodním držáku. 
Doporučuje se používat kladku u vrat vyšších jako 2 m o ploše do 15 m2.

3.2.11 Ochrana proti vypáčení
Ochrana proti vypáčení slouží k zabránění přizvednutí křídla vrat, které je ovládáno bočním elektrickým pohonem.

3.2.12 Fotočlánky v optoliště
Instalují se do spodního těsnícího profilu vrat a jsou propojeny se systémem automatizovaného ovládání elektrického 
pohonu. Pokud vratové křídlo narazí při spouštění na překážku, fotočlánek zastaví pohyb křídla a vypne elektrický pohon.

3.2.13 Falešný panel
Falešný panel je určen k částečnému zakrytí vjezdového otvoru ve výšce přímo pod překladem. Je vyroben ze sendvičo-
vých panelů a je orámován profilem. Dodává se sadou konzol pro upevnění k překladu. Design falešného panelu je stejný 
jako design křídla vrat. 
Varianty použití a další doporučení jsou uvedeny bodě 10.

Soulad barev křídla vrat a orámování falešného panelu:

Barva křídla vrat Barva orámování falešného panelu

Blízká RAL 8014 (hnědá)
RAL 8016 (červeno hnědá)
RAL 8017 (čokoládová)
RAL 8019 (šedivě hnědá)

Blízká RAL 8019 (šedivě hnědá)

Jiné barvy Barva A00-D6 (stříbro)íbro))íb
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Balení vrat s vertikální paletou    Balení vrat s horizontální paletou
1

3.2.14 Ventilační mřížka
Ventilační mřížka je určena k přirozenému větrání prostoru a zajišťuje dodatečný komfort v případě, že toho nelze dosáh-
nout jiným způsobem. Doporučené parametry a schémata rozmístění mřížek jsou uvedeny v bodě. 3.10.

3.2.15 Antipanikové kování pro nouzové otevření dveří
Zařízení „Anti-panic“ se instaluje na dveře vrat, které jsou zahrnuty do evakuačních únikových cest z budov. Toto kování 
umožňuje z vnitřní strany vrat otevřít zamčené zabudované dveře do křídla vrat bez použití klíče, stlačením vodorovného 
madla rukou anebo tlakem těla.
Tyto dveře se zamykají z vnější strany vrat, odkud je není možné bez klíče otevřít.
Použití systému nouzového otevření dveří je v souladu se zněním normy ČSN EN 1125:2008 (16 6236) „Stavební  kování 
- Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební 
metody“

3.2.16 Montážní sada
Sada FS10 × 50D je složena z nylonových hmoždinek, samořezných šroubů a podložek, nutných k instalaci konkrétních 
vrat. Montážní sada se používá k upevnění vrat k betonové nebo cihlové zdi, zdi z přírodního kamene a jiných podobných 
materiálů.

3.3 Sestava vrat používaných v místnostech se zvýšenou vlhkostí

Ve standardní dodávce sekčních vrat v úpravě do vlhkého prostředí, je oproti soupisu v bodě 3.1.2:

• sada nerezového spojovacího materiálu;
• tažná nerezová lanka;
• lakované vodící profily;
• vodící kolečka s nerezovými osičkami.

Na objednávku je možné vybavit vrata elektrickým pohonem se třídou krytí IP65.

3.4 Informační a technické dokumenty

Vrata se kompletují výrobním štítkem, bezpečnostním štítkem, záručním listem a instalačním manuálem.

3.5 Balení vrat

Standardní balení vrat se zpravidla skládá ze čtyř částí:
• paleta (vertikální nebo horizontální) s panely (typ a počet palet závisí od výbavy vrat, jejich rozměrů a váhy);
• balení horizontálních a vertikálních vodicích profilů;
• balení hřídelí s pružinami;
• krabice s kusovou kompletací.

Falešný panel, pokud je objednán, se dodává zvlášť.

at s hvrat s

y ravyvy vra

nstaa insta

.

oti so

z příro
podlož

ikovýc
N 112
ik ý

.ít.

bez po
ních ú

u uved
ý komf



Popis konstrukcí
a technické parametry – řady ProPLus

Popis konstrukcí a technické parametry – řady ProPlus

11

*Zkoušky prováděla nezávislá akreditovaná zkušební laboratoř OOO „CIS NIIŽB – Poligon“, Moskva.
**Zkoušky prováděla nezávislá akreditovaná laboratoř RUP „Institut BelNIIS“, Minsk.

3.6.2 Technické charakteristiky vrat

° Hodnota je vypočítána pro vrata bez dveří s plochou 25 m2. Zkoušky byly provedeny v ift Rosenheim GmbH.
°° Zkoušky prováděla akreditovaná zkušební laboratoř Vědecko-výzkumného stavebního institutu (NISI, Bulharsko).
°°° Hodnota plošné hustoty křídla vrat se může lišit podle velikosti vybraných panelů, dodatečné kompletace a jiných faktorů.

3.6 Technické charakteristiky vrat ze sendvičových panelů

3.6.1 Technické charakteristiky sendvič-panelů

Uvedený tepelný odpor sendvič-panelů „ALUTECH“, m2°C/W 1,65

Skupina vznětlivosti (GOST 30402-94)* B1 (těžce vznětlivé)

Skupina hořlavosti (GOST 30244-94)* G2 (středně hořlavé)

Schopnost vytvářet kouř (GOST 12.1.044-89)* D2 (s mírnou tvořivostí kouře)

Toxicita zplodin (GOST 12.1.044-89)* T2 (středně nebezpečné)

Odolnost částí křídla vrat vůči korozi (panely, boční kryty) ** 750 hodin aplikování „solné mlhy“, což odpovídá
přibližně 15 rokům užívání vrat v přímořské oblasti

Uvedený tepelný odpor sekčních vrat „ALUTECH“, m2 °C/W°
Vrata bez zabudovaných dveří
Vrata se zabudovanými dveřmi

1,06
0,88

Odolnost vůči větru °°
dle GOST 31174
dle ČSN EN 12424

Třída A (700 Pa)
Třída 4 (1000 Pa)

Zvuková izolace (GOST 31174)°° Třída A (21 dB)

Vzduchová propustnost (ČSN EN 12426)°° Třída 5 (0,6 m3/(hod*m2))

Vodotěsnost (ČSN EN 12425)°° Třída 2 (50 Pa)

Plošná hustota křídla vrat °°° Do 16,5 kg/m2

Zatížení stropu Do 32 kg/m2
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3.7 Konstrukční typy vrat řady ProPlus 

3.7.1 Vrata s jednohřídelovým systémem vyvažování. Standardní typ kování.

Pozice Název Pozice Název

1 Spodní kolečková konzola 13 Horizontální vodící kolejnice

2 Boční kryt 14 Boční konzola

3 Boční kolečková konzola 15 Lankový buben

4 Vratový panel 16 Konzola s pojistkou přetržení pružiny

5 Středový pant 17 Torzní pružina s pružinovými hlavami

6 Spodní koncový profil s těsněním 18 Hřídelová spojka

7 Koncový profil „pravítko“ 19 Středová konzola

8 Madlo 20 Hřídel

9 Horní kolečková konzola 21 Horní koncový profil s těsněním

10 Zástrčka 22 Teleskopický závěs

11 Rohový sloupek s vertikální vodící kolejnicí s
bočním těsněním

23 Rozjezdová pružina

12 Oblouk
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3.7.2 Vrata se dvou hřídelovým systémem vyvažování. Standardní typ kování.

Pozice Název Pozice Název

1 Spodní kolečková konzola 14 Boční konzola

2 Boční kryt 15 Lankový buben

3 Boční kolečková konzola 16 Konzola s pojistkou přetržení pružiny

4 Vratový panel 17 Torzní pružina s pružinovými hlavami

5 Středový pant 18 Hřídelová spojka

6 Spodní koncový profil s těsněním 19 Montážní konzola

7 Koncový profil „pravítko“ 20 Středová konzola

8 Madlo 21 Hřídel

9 Horní kolečková konzola 22 Horní koncový profil s těsněním

10 Zástrčka 23 Řetězový převod

11 Rohový sloupek s vertikální vodící kolejnicí s
bočním těsněním

24 Napínák řetězu

12 Polohový profil 25 Teleskopický závěs

13 Horizontální vodící kolejnice 26 Rozjezdová pružina
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Artikl Obrázek s kótami Barva rámu Typ zprosklení

W040WH Bílý

Průzračné akrylátové
sklo

W040BR Hnědý

W043WH-TG

Bílý

Průzračné akrylátové
sklo

W043WH-CG
Průzračné akrylátové
sklo s motivem ledové
krystaly

W043BR-TG

Hnědý

Průzračné akrylátové
sklo

W043BR-CG
Průzračné akrylátové
sklo s motivem ledové
krystaly

W046 Černý
Průzračné akrylátové
sklo

3.8 Systém zakomponování sekčních vrat do fasády

Pokud je více sekčních vrat instalováno do jedné fasádové kompozice, je možné umístit následující prvky vrat do 
stejné úrovně, měřené od nulové výšky:
• styčné linie mezi panely díky použití stejné sady panelů pro všechna vrata;
• okna;
• zámky;
• madla určená ke zvedání vrat;
• integrované dveře.

Vzájemně zakomponovat do fasády je možné i vrata s různými typy kování, různé výšky, jak s integrovanými dveřmi, tak
i bez nich. Zakomponování se provádí pouze na základě předběžného požadavku, ke kterému je nutné uvést parametry
a úplné složení vratových sestav, jež se budou instalovat do jedné linie.

3.9 Doporučené parametry a umístění oken

3.9.1 Geometrické rozměry oken

Pozor: Aby bylo možné zakomponovat více sekčních vrat do jedné fasádové kompozice je nutné stanovit u všech 
montážních otvorů stejnou nulovou výšku!
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Artikl Obrázek s kótami Barva rámu Typ prosklení

W050WH Bílý

Průzračné akrylátové
sklo

W050BR Hnědý

W060WH Bílý

Průzračné akrylátové
sklo

W060BR Hnědý

W085 Černý
Průzračné akrylátové
sklo

W095 Černý
Průzračné akrylátové
sklo
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Šířka otvoru LDB
(objednací šířka) v mm

Maximální
počet oken

Šířka průřezu B1
pro okno v mm

Výška průřezu H1
pro okno v mm

Název W040WH, W040BR

1750 - 2320 2

455 302

2325 - 3025 3

3030 - 3730 4

3735 - 4435 5

4440 - 5140 6

5145 - 5845 7

5850 - 6550 8

6555 - 7000 9

7260 - 7960 10

7965 - 8000 11

Název W043WH-TG, W043WH-CG, W043BR-TG, W043BR-CG

1750 - 2440 2

494 294

2445 - 3185 3

3190 - 3925 4

3930 - 4670 5

4675 - 5415 6

5420 - 6160 7

6165 - 6905 8

3910 - 7895 9

7900 - 8000 10

Název W046

1750 - 1925 1

610 302

1930 - 2785 2

2790 - 3645 3

3650 - 4505 4

4510 - 5365 5

5370 - 6225 6

6230 - 7085 7

7090 - 7945 8

7950 - 8000 9

Okna se zpravidla montují symetricky vzhledem k vertikální ose vrat. Jiné uložení oken je možné pouze se souhlasem 
výrobního závodu.

Rámečky oken W043WH-TG, W043WH-CG, W043BR-TG, W043BR-CG, W050WH, W050BR, W060WH, W060BR mohou 
být z venkovní pohledové strany nalakovány dle barevného vzorkovníku RAL. Použitelné jsou rovněž tmavé barvy, barvy 
typu metalíza, perleťové a reflexní barvy, ale pouze se souhlasem výrobního závodu.

3.9.2 Parametry umístění oken
Při výběru maximálního počtu oken, umístěných po šířce celého panelu, je nutné vzít v patrnost tabulku, která je uvedena 
níže.

Pozor: Montáž oken do vrat do otvoru LDB širšího jak 5000 mm je možná pouze se souhlasem výrobního závodu!
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Šířka otvoru LDB
(objednací šířka) v mm

Maximální
počet oken

Šířka průřezu B1
pro okno v mm

Výška průřezu H1
pro okno v mm

Název W050WH, WO50BR

1750 - 1840 2

294 294

1845 - 2385 3

2390 - 2925 4

2930 - 3470 5

3475 - 4015 6

4020 - 4560 7

4565 - 5105 8

5110 - 5645 9

5650 - 6190 10

6195 - 6735 11

6740 - 7280 12

7285 - 7825 13

7290 - 8000 14

Název W060 WH, W060BR

1750 - 1840 2

Ø294

1845 - 2385 3

2390 - 2925 4

2930 - 3470 5

3475 - 4015 6

4020 - 4560 7

4565 - 5105 8

5110 - 5645 9

5650 - 6190 10

6195 - 6735 11

6740 - 7280 12

7285 - 7825 13

7290 - 8000 14

Název W085

1750 - 1885 1

588 180

1890 - 2720 2

2725 - 3560 3

3565 - 4395 4

4400 - 5235 5

5240 - 6075 6

6080 - 6910 7

6915 - 7750 8

7755 - 8000 9

Název W095

1750 - 1985 1

638 320

1990 - 2870 2

2875 - 3760 3

3765 - 4635 4

4640 - 5535 5

5540 - 6425 6

6430 - 7310 7

7315 - 8000 8

mm
u B1
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3.9.3 Omezení při montáži oken
Vzdálenost okraje panelu ke kraji průřezu pro okno Smin a také vzdálenost mezi jednotlivými okny Lmin je minimálně 250 mm.

Všechna okna, uvedená v přehledu v 3.9.1, jsou určena pro panely mikrovlna a S drážka s výškou panelu 500 a 625 mm.
Montáž oken do horní a spodní sekce je možná pouze se souhlasem výrobního závodu. 

3.10 Doporučené parametry a umístění ventilačních mřížek

3.10.1 Typy ventilačních mřížek

3.10.2 Parametry umístění mřížek
Ventilační mřížky se montují doprostřed panelů (z pohledu jejich výšky).

Při výběru maximálního počtu mřížek, umístěných po šířce celého panelu, je nutné vzít v patrnost tabulku:

Typ mřížky Artikl Barva
z venkovní
strany

Barva
z vnitřní
strany

Venkovní
rozměry (š×v),
mm

Větrací plocha
mřížky, cm2

Ventilační mřížka, bílá VG-368WH Bílá Bílá 368 × 130 143

Ventilační mřížka, černá VG-368BK Černá Bílá 368 × 130 143

Ventilační mřížka se stavitelnými
lamelami, bílá

VG-368RWH Bílá Bílá 368 × 130 65

Ventilační mřížka se stavitelnými
lamelami, černá

VG-368RBK Černá Bílá 368 × 130 65

Šířka otvoru v mm Maximální počet mřížek
Šířka průřezu B1 pro 

mřížku v mm
Výška průřezu H1 pro 

mřížku v mm

1750 - 1960 2

335 96

1965 - 2545 3

2550 - 3130 4

3135 - 3715 5

3720 - 4300 6

4305 - 4885 7

4890 - 5470 8

5475 - 6055 9

6060 - 6640 10

6645 - 7225 11

7230 - 7810 12

7815 - 8000 13

4
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3.10.3 Omezení při montáži mřížek
Vzdálenost okraje panelu ke kraji průřezu pro mřížku Smin a také vzdálenost mezi jednotlivými mřížkami Lmin je minimálně 250 mm.

Ventilační mřížky se do vrchní sekce mohou montovat, má-li výšku alespoň 400 mm. Ze strany umístění zástrčky je možné 
umístit mřížku nejméně 1000 mm od kraje sekce.
Nestandardní rozmístění mřížek je možné pouze se souhlasem výrobního závodu.

3.11 Parametry integrovaných dveří

Na objednávku lze do vrat zabudovat dveře. Dveře se otevírají pouze ven a mohou být otevírány doleva anebo doprava
(u dveří otevíraných doprava, při pohledu zvenku, jsou panty vpravo).

3.11.1 Velikost dveří
Šířka otvoru dveří je 920 mm.
Do dveří je možné zabudovat prosvětlovací okno. Okno se umísťuje do třetí sekce zdola.

Výškové hranice 
vrat, mm

Světlá výška dveří H, mm
Výška umístění

kliky H1, mm
Výška umístění
okna H2, mmVýška prahu (h) 

20 mm
Výška prahu (h) 

95 mm
Výška prahu (h) 

140 mm

2085…2205 1915 1840 1795 945 1395

2210…2240
2040 1965 1920 1070

1520

2245…2490 1580

2495…2515 1915 1840 1795 945 1395

2520…2740

2040 1965 1920 1070

1520

2745…2865 1580

2870…3115 1580

3120…3235 1520

3440…6000 1580

5

6

Průřez v panelu
pro montáž mřížky

ýš
kl

Výš

e zzdo

ohou bou b

mm. ZeZ

otlivým



Popis konstrukcí a technické parametry – řady ProPlus

Popis konstrukcí
a technické parametry – řady ProPLus

20

3.11.2 Rozměrová omezení
Dveře se instalují:
• do vrat všech typů kování (kromě vertikálního se spodním a vrchním uložením hřídele), počínaje výškou vrat 2125 mm
 (po konzultaci s výrobcem je možné instalovat dveře do vrat s výškou 2085 – 2120 mm);
• do vrat s vertikálním kováním s horním a spodním uložením hřídele, počínaje výškou vrat 2500 mm.

Výběr provedení dveří záleží od šířky vrat:

3.11.3 Umístění dveří v křídle vrat
Dveře mohou být vycentrovány doprostřed vrata anebo umístěny do strany. Při umístění dveří do strany se strana (zleva či 
zprava) určuje z pohledu z vnitřní strany vrat. Vzdálenost osy dveří od osy vrat se určuje hodnotou t, která může nabývat 
jen celých násobků 330 mm.

Minimální vzdálenost osy dveří od kraje křídla vrat je Amin = 965 mm.

Při umísťování oken v panelu sekce ve kterých jsou zabudované dveře musí být splněny tyto podmínky:
• minimální vzdálenost okraje panelu ke kraji průřezu pro okno Smin je minimálně 250 mm;
• minimální vzdálenost mezi jednotlivými okny Lmin je minimálně 250 mm;
• minimální vzdálenost osy dveří ke kraji průřezu pro okno je minimálně 735 mm.

Šířka vrat, mm Provedení dveří

2125 - 5000 S plochým (20 mm) prahem

2125 - 4500 S nízkým (100 mm) prahem

4505 - 7000 Se standardním (145 mm) prahem

Pozor: Montáž oken do čtvrté sekce vrat s dveřmi je možná pouze se souhlasem výrobního závodu!
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3.12 Standardní velikosti vrat ze sendvičových panelů

Vrata se objednávají s uvedením rozměrů: šířka otvoru x výška otvoru (LDB × RM).

Ve vyznačené oblasti rozměrové mřížky lze objednávat vrata mezi uvedenými rozměry šířky a výšky s krokem 5 mm.

Poznámka:

Bez uvedení požadavků na typ kování se
vrata s dveřmi/bez dveří vyrábí se standardním
kováním. Jiný požadovaný typ kování je třeba
vyznačit na objednávce.

Vrata se vyrábí na objednávku.
Je možné vyrobit s dvouhřídelovým
systémem vyvažování.

změry

vyvažo
bit vy

vyvažo
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vyro
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4. Popis kompletů vrat s křídlem z panoramatických sekcí (panoramatická vrata s typem křídla ALP)

4.1 Typy křídla panoramatických vrat

Křídlo vrat je celé sestavené z panoramatických sekcí.

Hodnoty maximálních velikostí vrat s jednohřídelovým systémem vyvažování podle typu kování jsou uvedeny
v následující tabulce:

Typ kování
Maximální rozměry vrat, mm

Šířka Výška

Standardní 8000 7000

Nízké 5000 7000

Vysoké s horním uložením hřídele 8000 6000

Vysoké se spodním uložením hřídele 5500 6000

Vertikální se spodním uložením hřídele 5500 6000

Nakloněné 8000 6000

Nakloněné nízké 5000 6000

Nakloněné vysoké s horním uložením hřídele 8000 6000

Nakloněné vysoké se spodním uložením hřídele 5500 6000

Panoramatická sekce se skládá z rámové konstrukce z hliníkových extrudovaných profilů. Sekce 
mohou být vyplněny průhlednými nebo kompozitními panely.

Panoramatické sekce se vyrábí ve třech řadách: AluPro, AluTherm a AluLine.

  

  

   

AluPro – Řada bez přerušovaného tepelného mostu.

AluTherm – Řada s přerušeným tepelným mostem.

AluLine – Řada bez přerušovaného tepelného mostu se sníženou
výškou profilu (zmenšená viditelná část)..
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4.2 Výplně panoramatických sekcí

4.2.1 Výplň sekcí průhlednými tabulemi

4.2.1.1 Výplň sekcí řady AluPro:
• Jednoduchá vložka s akrylátovou tabulí o tloušťce 3 mm.
• Jednokomorová vložka o tloušťce 26 mm s akrylátovými tabulemi o tloušťce 3 mm (jednokomorový blok 3-20-3).

4.2.1.2 Výplň sekcí řady AluTherm:
• Jednokomorová vložka o tloušťce 26 mm s akrylátovými tabulemi o tloušťce 3 mm (jednokomorový blok 3-20-3).
• Dvoukomorová vložka o tloušťce 25 mm s akrylátovými tabulemi o tloušťce 3 mm (dvoukomorový blok 3-8-3-8-3).

4.2.1.3 Výplň sekcí řady AluLine:
• Jednokomorová vložka o tloušťce 22 mm s akrylátovými tabulemi o tloušťce 3 mm (jednokomorový blok 3-16-3).

Nedoporučuje se instalovat vrata s panoramatickými sekcemi AluTherm temných barev na sluneční stranu, jelikož 
na ní může docházet k deformacím panelů a omezení provozuschopnosti vrat.

V panoramatických sekcích řady AluTherm se u dvoukomorových vložek používají průhledné meziskelní rámečky, které 
zabraňují dotyku jednotlivých tabulí skel při vlivu teplotní roztažnosti, hydroskopicitě, apod.

V panoramatických sekcích řady AluPro, AluLine a AluTherm se u jednokomorových vložek meziskelní rámečky nepouží-
vají. Dotyku tabulí zabraňuje jejich 16-20 milimetrová vzdálenost mezi sebou.

Jednokomorové a dvoukomorové vložky se vyrábí s jednoduchým anebo dvojitým zatmelením.
Dvojité zatmelení doporučujeme použít, pokud by vzdušná vlhkost v místě instalace vrat mohla vést k vysrážení konden-
zátu na vnitřní straně skel panoramatických sekcí.

Do panoramatických sekcí s dvojitým zatmelením se navíc přidává do rámečku pásek pohlcovače vlhkosti.

4.2.2. Alternativní výplň sekcí kompozitními tabulemi

4.2.2.1. Výplň sekcí řady AluPro:
• Kompozitní panel o tloušťce 3 mm ze dvou hliníkových plechů s polyetylénovou výplní. Obě strany panelu jsou hladké.
• Kompozitní panel o tloušťce 26 mm ze dvou hliníkových plechů s polyuretanovou výplní. Obě strany panelu mají povr-
 chovou úpravu stucco (struktura pomerančové kůry).

4.2.2.2. Výplň sekcí řady AluTherm:
• Kompozitní panel o tloušťce 26 mm ze dvou hliníkových plechů s polyuretanovou výplní. Obě strany panelu mají povr-
 chovou úpravu stucco (struktura pomerančové kůry).

4.2.2.3. Výplň sekcí řady AluLine:
• Kompozitní panel o tloušťce 22 mm ze dvou hliníkových plechů s polyuretanovou výplní. Obě strany panelu mají povr-
 chovou úpravu stucco (struktura pomerančové kůry).

Akrylátové sklo Akrylátové sklo

Meziskelní
rámeček 

Meziskelní
rámeček 

Zatmelení Zatmelení

Průhledná vložka se zatmelením Průhledná vložka s dvojitým zatmelením

Pohlcovač
vlhkosti

Doplňkové
zatmelení

9

výovo

vou vývou

vou vývou
u výplý

dná vld

lo

pásek á k

ace v
m zatm
lace v

t

vých v

citěcit

ra
mných

mm (j(jm

(j
mm (d
mm (j

(jmmmm (



Popis konstrukcí a technické parametry – řady ProPlus

Popis konstrukcí
a technické parametry – řady ProPLus

24

4.2.3 Umístění výplní do panoramatických sekcí
Křídlo vrat se osazuje výplní jednoho typu. Na objednávku se výplně kombinují dle požadavků zákazníka.

Příklady umístění alternativní výplně.

* Uvedené barvy jsou blízké k barvám RAL.

4.3 Barevná škála

Průhledná výplň

Sekce řady AluPro

Základní barva profilů panoramatických sekcí* Základní barva kompozitních panelů alternativní výplně*

RAL 1015 – slonovinová barva
RAL 3004 – purpurově červená
RAL 5010 – tmavě modrá
RAL 6005 – zelený mech
RAL 7016 – antracit
RAL 8014 – hnědá
RAL 8017 – čokoládová
RAL 9006 – stříbrná metalíza
RAL 9016 – bílá

RAL 1015 – slonovinová barva
RAL 3004 – purpurově červená
RAL 5010 – tmavě modrá
RAL 6005 – zelený mech
RAL 7016 – antracit
RAL 8014 – hnědá
RAL 8017 – čokoládová
RAL 9006 – stříbrná metalíza
RAL 9016 – bílá

Sekce řady AluTherm

Základní barva profilů panoramatických sekcí* Základní barva kompozitních panelů alternativní výplně*

RAL 5010 – tmavě modrá
RAL 8014 – hnědá
RAL 9006 – stříbrná metalíza
RAL 9016 – bílá

RAL 5010 – tmavě modrá
RAL 8014 – hnědá
RAL 9006 – stříbrná metalíza
RAL 9016 – bílá

Sekce řady AluLine

Základní barva profilů panoramatických sekcí* Základní barva kompozitních panelů alternativní výplně*

RAL 5010 – tmavě modrá
RAL 8014 – hnědá
RAL 9006 – stříbrná metalíza
RAL 9016 – bílá

RAL 5010 – tmavě modrá
RAL 8014 – hnědá
RAL 9006 – stříbrná metalíza
RAL 9016 – bílá

10

Alternativní výplň

etalíza

drádrá

ozitníc

drádrá

ozitníc

etalíza
á

ch

červen
drá
červ

barv

ozitníc

dle pož



Popis konstrukcí
a technické parametry – řady ProPLus

Popis konstrukcí a technické parametry – řady ProPlus

25

4.4 Sestava standardních panoramatických vrat

4.4.1 Komponenty standardního kompletu vrat
• křídlo vrat, poskládané z panoramatických sekcí s dvojitým akrylátovým prosklením s jednoduchým zatmelením;
• spodní hliníkový koncový profil;
• spodní elastická optická lišta pro instalaci bezpečnostních fotočlánků;
• horní elastická těsnící guma, ukládaná přímo na křídlo vrat, z výjimkou vrat nízkého a nakloněného nízkého kování. Na
 uvedené typy vrat se horní těsnící guma montuje s horním těsnícím profilem na spodní část překladu otvoru;
• boční ložiskové konzoly z nerezové oceli se stavitelnými kolečky;
• sada středových pantů z nerezové oceli;
• sada uložení pro osičky z nerezové oceli;
• spodní ložiskové konzoly s kolečky. Konzoly jsou vybaveny mechanismem zabraňujícím sjetí a pádu křídla vrat při
 uvolnění či přetržení lanka. Pokud jsou vrata motorizována, jsou na těchto konzolách umístěny snímače, které při vzniku
 havarijního stavu vypínají motory, aby zabránily odvíjení lanek z bubínků;
• horní ložiskové konzoly se stavitelnými kolečky.
• komplet vodících koleček s ložisky;
• sada vyvažovacího systému křídla vrat zahrnující nedělenou hřídel (nebo dělenou s hřídelovou spojkou) s pružinami
 s pružinovými hlavami, středovou konzolu (nebo několik, podle velikosti a váhy vrat), lankové bubínky, dva komplety
 pozinkovaných tažných lanek s oky, pojistkami proti přetržení pružin s konzolami. Pojistky proti přetržení pružin blokují
 v případě přetržení pružiny hřídel proti samovolnému protočení (tím je zamezeno sjetí či pádu křídla vrat). Pokud jsou
 vrata motorizována, jsou na těchto konzolách umístěny snímače, které při vzniku havarijního stavu vypínají motory. 
 Torzní pružiny se dodávají s ochranným lakováním.
 Minimální životnost pružin je 25 000 cyklů vrat nahoru-dolů. Na vyžádání je možné vrata osadit pružinami s životností
 50 000, 75 000 nebo 100 000 cyklů. Při objednávce je nutno uvést velikosti otvoru, typ kování, a také upřesnit všechny
 požadované vratové doplňky ze seznamu dodatečné kompletace (viz bod 4.5.);
• rohové sloupky s vertikálními vodícími kolejnicemi s bočním těsněním;
• horizontální vodící kolejnice s obloukem;
• systém zavěšení horizontálních kolejnic;
• lano k manuálnímu zvedání vrat;
• sada zinkovaného spojovacího materiálu;
• ocelový nosník se sadou montážních konzol, určený pro průmyslová vrata s vysokým a vertikálním kováním se spodním
 uložením hřídele.

4.4.2. Typy kompletací, které jsou ve výbavě standardní dodávky vrat
Při šířce otvoru LDB víc jak 5 m se nezávisle na váze křídla užívají následující komponenty:
• podélné vyztužovací ocelové profily na každý vratový panel pro zvýšení pevnosti;
• zdvojená sada stavitelných bočních a horních kolečkových konzol;
• sada prodloužených uložení prodloužených osiček s kolečky;
• sada vodících koleček s prodlouženými osičkami.

V případě, že nelze vyrobit vrata s jednohřídelovým systémem vyvažování, lze individuálně vyrobit vrata s dvouhřídelovým 
systémem vyvažování.

Komplet dvouhřídelového systému vyvažování má dvě hřídele spojené kinematicky dvěma řetězovými převody, napínák 
řetězu, středové a boční konzoly, lankové bubínky, dva komplety pozinkovaných tažných lanek s oky a komplet montážních 
konzol.

Každá hřídel je složená ze dvou hřídelí spojených hřídelovou spojkou, s pružinami s pružinovými hlavami a pojistkami proti 
přetržení pružiny.

Ve vratech s jednohřídelovým systémem vyvažování se podle váhy křídla P používají hřídele různých typů. Pro:
• P ≤ 200kg, dutá hřídel Ø 25,4 mm s drážkou;
• 200 kg < P ≤ 350 kg, plná hřídel Ø 25,4 mm s drážkou;
• P > 350 kg, plná hřídel Ø 31,75 mm s drážkou.

Ve vratech s dvouhřídelovým systémem vyvažování je vždy používána plná hřídel o Ø 31,75 mm s drážkou.el o Ø
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4.5 Dodatečné možnosti kompletace

4.5.1. Integrované dveře
4.5.1.1 Parametry dveří
Integrované dveře se zabudovávají jen do křídla řady AluPro.
Šířka dveří může být od 920 mm do 1200 mm v závislosti na šířce vrat, výška od 1800 mm do 2310 mm v závislosti od 
výšky vrat.

Existují 2 varianty zabudovaných dveří:
- dveře se standardním prahem 149 mm;
- dveře se sníženým prahem 20 mm.

Dveře mohou být vyrobeny ze tří nebo čtyř sekcí, dle výšky vrat.
Zámek dveří se instaluje do druhé sekce od spodu.
Dveře se otevírají výhradně ven a mohou být pravé nebo levé.

Standardní sada integrovaných dveří obsahuje:
• sada hliníkových profilů bez přerušeného tepelného mostu, používaných k olemování dveří a otvoru dveří. Ochranný
 a dekorativní povrch profilů: bezbarvé lakování (A00-D6) nebo práškování barvou blízkou RAL 8019 (šedivěhnědá);

Ve dveřích s plochým prahem se jako práh používá 20 mm vysoký hliníkový profil, lakovaný na černo.

• těsnící vložka z EPDM pro utěsnění obvodu dveří;
• cylindrický zámek, z vnitřní strany s knoflíkem, z vnější strany zamykaní na klíč, sada klíčů. Lze objednat zámek se
 zamykáním na klíč z obou stran;
• sada klik. Barva klik je stříbrná nebo blízká k RAL 8019 (stříbrněhnědá);
• dveřní zavírač;
• magnetický kontakt, který se v případě automatického otevírání pomocí motoru zapojuje jako bezpečnostní pojistka,
 která v případě otevření a nedovření dveří nedovolí uvést vrata do pohybu;

4.5.1.2 Rozměrová omezení panoramatických vrat s dveřmi
Minimální šířka vrat s dveřmi je  2 125 mm a minimální výška 2 460 mm.
Montáž dveří na kraji vrat není možná.

4.5.2 Elektrický pohon s řídící jednotkou
Vrata s nízkým a nakloněným kováním se mohou instalovat s elektrickým stropním pohonem. Ostatní typy vrat se vybavují 
bočními motory.

4.5.3 Reduktor
Řetězový reduktor se umísťuje přímo na torzní hřídel pro zvedání vrat, která nemají elektrický pohon. Převodový poměr 
reduktoru je 1:4. Vrata se zvedají a spouštějí ručně pomocí řetězu, který přivádí do pohybu mechanizmus řetězového 
reduktoru. Standardní délka řetězu reduktoru je 8 m, což umožňuje zvedat i spouštět vrata s výškou uložení hřídele do 4,5 
m. Při výšce uložení hřídele nad 4,5 m se řetězový reduktor kompletuje prodlouženým řetězem (prodloužený řetěz není 
ve standardní nabídce).

4.5.4 Jednotka ručního zvedání vrat
Jednotka pro ruční zvedání vrat je určena ke zvedání a spouštění vrat, která nemají elektrický pohon nebo řetězový reduk-
tor. Vrata se zvedají nebo spouštějí ručně pomocí lana, které je přehozeno přes kladku upevněnou na spodním držáku. 
Doporučuje se používat kladku u vrat vyšších jako 2 m o ploše do 15 m2.

4.5.5 Ochrana proti vypáčení
Ochrana proti vypáčení slouží k zabránění přizvednutí křídla vrat, které je ovládáno bočním elektrickým pohonem.

4.5.6 Fotočlánky v optoliště
Instalují se do spodního těsnícího profilu vrat a jsou propojeny se systémem automatizovaného ovládání elektrického 
pohonu. Pokud vratové křídlo narazí při spouštění na překážku, fotočlánek zastaví pohyb křídla a vypne elektrický pohon.

4.5.7 Falešný panel
Falešný panel je vyroben z extrudovaných hliníkových profilů s výplní akrylátovými průhlednými tabulemi. Podle potřeby 
může být vyroben z jedné či více sekcí. Pokud je vyroben z jedné nebo více sekcí, všechny průhledné tabule mají stejnou 
výšku. Minimální výška panoramatického falešného panelu je 300 mm, maximální možná pak 4155 mm. 
Barva falešného panelu odpovídá barvě křídla vrat.
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4.5.8 Antipanikové kování pro nouzové otevření dveří
Zařízení „Anti-panic“ se instaluje na dveře vrat, které jsou zahrnuty do evakuačních únikových cest z budov. Toto kování 
umožňuje z vnitřní strany vrat otevřít zamčené zabudované dveře do křídla vrat bez použití klíče, stlačením vodorovného 
madla rukou anebo tlakem těla.
Tyto dveře se zamykají z vnější strany vrat, odkud je není možné bez klíče otevřít.
Použití systému nouzového otevření dveří je v souladu se zněním normy ČSN EN 1125:2008 (16 6236) „Stavební  kování 
- Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební 
metody“.

4.5.9 Montážní sada
Sada FS10 × 50D je složena z nylonových hmoždinek, samořezných šroubů a podložek, nutných k instalaci konkrétních 
vrat. Montážní sada se používá k upevnění vrat k betonové nebo cihlové zdi, zdi z přírodního kamene a jiných podobných 
materiálů.

4.6 Sestava panoramatických vrat používaných v místnostech se zvýšenou vlhkostí

Ve standardní dodávce panoramatických vrat v úpravě do vlhkého prostředí, je oproti soupisu v bodě 4.4:

• sada nerezového spojovacího materiálu;
• tažná nerezová lanka;
• lakované vodící profily;
• vodící kolečka s nerezovými osičkami;
• průhledné výplně s dvojitým zatmelením.

Na objednávku je možné vybavit vrata elektrickým pohonem se třídou krytí IP65.

4.7 Informační a technické dokumenty

Vrata se kompletují výrobním štítkem, bezpečnostním štítkem, záručním listem a instalačním manuálem.

4.8 Balení vrat

Standardní balení vrat se zpravidla skládá ze čtyř částí:
• paleta (vertikální nebo horizontální) s panely (typ a počet palet závisí od výbavy vrat, jejich rozměrů a váhy);
• balení horizontálních a vertikálních vodicích profilů;
• balení hřídelí s pružinami;
• krabice s kusovou kompletací.

Falešný panel, pokud je objednán, se dodává zvlášť.
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4.9 Technické charakteristiky panoramatických vrat

4.9.1 Technické charakteristiky vrat

Charakteristiky řada AluPro řada AluTherm řada AluLine

Uvedený tepelný odpor sekčních vrat „ALUTECH“, m2°C/W“ °
Vrata bez zabudovaných dveří
- jednokomorová akrylátová vložka
- dvoukomorová akrylátová vložka
Vrata se zabudobanými dveřmi
- dvoukomorová akrylátová vložka

0,22
-

0,18

0,29
0,36

-

0,23
-

-

Odolnost vůči větru °°
dle GOST 31174
dle ČSN EN 12424

Třída A (700 Pa)
Třída 4 (1000 Pa)

Zvuková izolace (GOST 31174)°° Třída A (21 dB)

Vzduchová propustnost (ČSN EN 12426)°° Třída 2 (7,33 m3/(hod*m2))

Vodotěsnost (ČSN EN 12425)°° Třída 1 (50 Pa)

Plošná hustota křídla vrat °°° Do 18,5 kg/m2

Zatížení stropu Do 32 kg/m2

Typ kování vrat
Maximální rozměry vrat, mm

Šířka Výška

Standardní 7000

6000

Nízké 5000

Vysoké s horním uložením hřídele 7000

Vysoké se spodním uložením hřídele 5500

Vertikální s horním uložením hřídele 7000

Vertikální se spodním uložením hřídele 5500

Nakloněné 7000

Nakloněné nízké 5000

Nakloněné vysoké s horním uložením hřídele 7000

Nakloněné vysoké se spodním uložením hřídele 5500

° Hodnota je vypočítána pro vrata bez dveří s plochou 25 m2. Zkoušky byly provedeny v ift Rosenheim GmbH.
°° Hodnota plošné hustoty křídla vrat se může lišit podle velikosti vybraných panelů, dodatečné kompletace a jiných faktorů.

4.10 Rozměry panoramatických vrat

• Výška panoramatických sekcí podle výšky vrat může být od 425 do 625 mm.
• Všechny sekce v sestavě vrat mají stejnou výšku.
• Při výběru vzhledu vrat, ve kterých jsou panoramatické panely, se tyto automaticky rozčleňují na stejné sekce (okna).
 Počet sekcí v panoramatické sekci při standardním rozčlenění křídla dle šířky vrat může být od 3 do 6, protože šířka
 každé sekce může být od 520 do 1200 mm.
• Množství sekcí může být zmenšeno nebo zvýšeno ve srovnání se standardním.

Přitom minimální počet sekcí ve vratech řady AluPro nebo AluTherm je:
- do šířky 3000  mm – 1 (sekce bez vertikální příčky);
- od šířky 3005 do 5000mm – 2 (sekce s vertikální příčkou);
- od šířky 5005mm a víc – 3 (sekce se dvěmi vertikálními příčkami);

a minimální počet sekcí ve vratech řady AluLine je:
- do šířky 3000 mm – 2 (sekce s vertikální příčkou);
- od šířky 3005 do 5000mm – 3 (sekce se dvěmi vertikálními příčkami).

• Šířka všech oken v panoramatickém panelu je stejná. Výjimku tvoří vrata s dveřmi. V takových vratech se šířka bočních
 oken může lišit od šířky okna ve dveřích.

Hodnoty maximálních rozměrů vrat podle typu kování jsou uvedeny v tabulce:

Standardní rozměry panoramatických vrat jsou uvedeny na dalších stranách v rozměrových mřížkách. Z těchto rozměrů 
lze vybírat hodnoty šířky a výšky vrat s krokem 5 mm.
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4.10.1 Standardní velikosti panoramatických vrat s typem křídla ALP ze sekcí řady AluPro bez dveří
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4.10.2 Standardní velikosti panoramatických vrat s typem křídla ALP ze sekcí řady AluPro s dveřmi
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4.10.3 Standardní velikosti panoramatických vrat s typem křídla ALP ze sekcí řady AluTherm bez dveří
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4.10.4 Standardní velikosti panoramatických vrat s typem křídla ALP ze sekcí řady AluLine bez dveří
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5. Popis sestav vrat s kombinovaným křídlem (s křídly ALPS a PO)

5.1 Typy křídel vrat

Vrata se vyrábí ze dvou typů kombinovaných křídel – ALPS a PO.

Ve vratech s kombinovaným křídlem se používají panoramatické sekce řady AluPro nebo AluTherm, sendvičové panely
s designem mikroklamela nebo S drážka.

5.2 Výplně panoramatických sekcí

5.2.1 Vyplnění sekcí průhlednými tabulemi

5.2.1.1 Výplň sekcí řady AluPro:
• Jednoduchá vložka s akrylátovou tabulí o tloušťce 3 mm.
• Jednokomorová vložka o tloušťce 26 mm s akrylátovými tabulemi o tloušťce 3 mm (jednokomorový blok 3-20-3).

5.2.1.2 Výplň sekcí řady AluTherm:
• Jednokomorová vložka o tloušťce 26 mm s akrylátovými tabulemi o tloušťce 3 mm (jednokomorový blok 3-20-3).
• Dvoukomorová vložka o tloušťce 25 mm s akrylátovými tabulemi o tloušťce 3 mm (dvoukomorový blok 3-8-3-8-3).

Nedoporučuje se instalovat vrata s panoramatickými sekcemi AluTherm temných barev na sluneční stranu, jelikož na ní 
může docházet k deformacím panelů a omezení provozuschopnosti vrat.
V panoramatických sekcích řady AluTherm se u dvoukomorových vložek používají průhledné meziskelní rámečky, které 
zabraňují dotyku jednotlivých tabulí skel při vlivu teplotní roztažnosti, hydroskopicitě, apod.
V panoramatických sekcích řady AluPro a AluTherm se u jednokomorových vložek meziskelní rámečky nepoužívají. 
Dotyku tabulí zabraňuje jejich 20 milimetrová vzdálenost mezi sebou.

5.2.2. Alternativní výplň sekcí kompozitními tabulemi

5.2.2.1. Výplň sekcí řady AluPro:
• Kompozitní panel o tloušťce 3 mm ze dvou hliníkových plechů s polyetylénovou výplní. Obě strany panelu jsou hladké.
• Kompozitní panel o tloušťce 26 mm ze dvou hliníkových plechů s polyuretanovou výplní. Obě strany panelu mají povr-
 chovou úpravu stucco (struktura pomerančové kůry).

5.2.2.2. Výplň sekcí řady AluTherm:
• Kompozitní panel o tloušťce 26 mm ze dvou hliníkových plechů s polyuretanovou výplní. Obě strany panelu mají povr-
 chovou úpravu stucco (struktura pomerančové kůry).

12

ALPS je křídlo, jehož spodní sekce je
vyrobena ze sendvičového panelu, další
sekce jsou panoramatické.

PO je křídlo, ve kterém je jedna nebo
více panoramatických sekcí (mimo spodní
a vrchní sekci).
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5.3 Barevná škála

Typ křídla vrat
Základní barva profilů

panoramatických sekcí*
Základní barva kompozitních panelů

alternativního vyplnění*

               Sekce řady AluPro

ALPS

RAL 1015 – slonovinová kost
RAL 3004 – purpurově červená
RAL 5010 – tmavě modrá
RAL 6005 – zelený mech
RAL 7016 – antracit
RAL 8014 – hnědá
RAL 8017– čokoládová
RAL 9006 – stříbrná metalíza
RAL 9016 – bílá

RAL 1015 – slonovinová kost
RAL 3004 – purpurově červená
RAL 5010 – tmavě modrá
RAL 6005 – zelený mech
RAL 7016 – antracit
RAL 8014 – hnědá
RAL 8017 – čokoládová
RAL 9006 – stříbrná metalíza
RAL 9016 – bílá

               Sekce řady AluTherm

ALPS

RAL 5010 – tmavě modrá
RAL 8014 – hnědá
RAL 9006 – stříbrná metalíza
RAL 9016 – bílá

RAL 5010 – tmavě modrá
RAL 8014 – hnědá
RAL 9006 – stříbrná metalíza
RAL 9016 – bílá

° Uvedené barvy jsou blízké k barvám RAL.

5.4 Složení standartního kompletu vrat s kombinovaným křídlem

5.4.1 Prvky standardního kompletu vrat
• křídlo vrat. V křídle ALPS je spodní sekce vyrobena ze sendvičového panelu, ostatní sekce jsou panoramatické. V křídle
 PO je jedna nebo více panoramatických sekcí (mimo spodní a vrchní sekci);
 Panoramatické sekce se vyplňují dvojitým akrylátovým prosklením s jednoduchým zatmelením;
• sada mezipanelových záslepek pro křídlo vrat PO se vzorkem S drážka, které se instalují pod boční krytky v místech
 dotyku sendvičových panelů;
• sada ocelových krytek, kterými se osazují boční strany panelů. Boční krytky jsou lakovány do barvy vnitřní plochy křídla
 vrat - bílošedá (blízká k RAL 9002);
• horní ocelový koncový profil pro kombinované křídlo PO, nabarvený do bílošeda (blízká k RAL 9002);
• spodní ocelový koncový profil;
• spodní elastická optická lišta pro instalaci bezpečnostních fotočlánků;
• horní elastická těsnící guma, ukládaná přímo na křídlo vrat, z výjimkou vrat nízkého a nakloněného nízkého kování. Na
 uvedené typy vrat se horní těsnící guma montuje s horním těsnícím profilem na spodní část překladu otvoru;
• boční ložiskové konzoly z nerezové oceli se stavitelnými kolečky;
• sada uložení pro osičky z nerezové oceli;
• sada středových pantů z nerezové oceli;
• spodní ložiskové konzoly s kolečky. Konzoly jsou vybaveny mechanismem zabraňujícím sjetí a pádu křídla vrat při
 uvolnění či přetržení lanka. Pokud jsou vrata motorizována, jsou na těchto konzolách umístěny snímače, které při vzniku
 havarijního stavu vypínají motory, aby zabránily odvíjení lanek z bubínků;
• horní ložiskové konzoly se stavitelnými kolečky;
• komplet vodících koleček s ložisky;
• sada vyvažovacího systému křídla vrat zahrnující nedělenou hřídel (nebo dělenou s hřídelovou spojkou) s pružinami
 s pružinovými hlavami, středovou konzolu (nebo několik, podle velikosti a váhy vrat), lankové bubínky, dva komplety
 pozinkovaných tažných lanek s oky, pojistkami proti přetržení pružin s konzolami.
 Pojistky proti přetržení pružin blokují v případě přetržení pružiny hřídel proti samovolnému protočení (tím je zamezeno
 sjetí či pádu křídla vrat). Pokud jsou vrata motorizována, jsou na těchto konzolách umístěny snímače, které při vzniku
 havarijního stavu vypínají motory.
 Torzní pružiny se dodávají s ochranným lakováním.
 Minimální životnost pružin je 25 000 cyklů vrat nahoru-dolů. Na vyžádání je možné vrata osadit pružinami s životností
 50 000, 75 000 nebo 100 000 cyklů. Při objednávce je nutno uvést velikosti otvoru, typ kování, a také upřesnit všechny
 požadované vratové doplňky ze seznamu dodatečné kompletace (viz bod 5.5.);
• rohové sloupky s vertikálními vodícími kolejnicemi s bočním těsněním;
• horizontální vodící kolejnice s obloukem;
• systém zavěšení horizontálních kolejnic;
• pružinová zástrčka;
• oboustranné madlo;
• lano k manuálnímu zvedání vrat;
• sada zinkovaného spojovacího materiálu;
• ocelový nosník se sadou montážních konzol, určený pro průmyslová vrata s vysokým a vertikálním kováním se spodním
 uložením hřídele.
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5.4.2 Typy kompletací, které jsou ve výbavě standardní dodávky vrat

Při šířce otvoru LDB víc jak 5 m se nezávisle na váze křídla užívají následující komponenty:
• podélné vyztužovací ocelové profily na každý vratový panel pro zvýšení pevnosti;
• zdvojená sada stavitelných bočních a horních kolečkových konzol;
• sada prodloužených uložení prodloužených osiček s kolečky;
• sada vodících koleček s prodlouženými osičkami.

Podélné vyztužovací ocelové profily se montují na křídla vrat širších víc jak 4,5 m pro tato kování:
• vysoké s horním/spodním uložením hřídele;
• vertikální s horním/spodním uložením hřídele;
• nakloněné s horním/spodním uložením hřídele.

V případě, že nelze vyrobit vrata s jednohřídelovým systémem vyvažování, lze individuálně vyrobit vrata s dvouhřídelovým 
systémem vyvažování.

Komplet dvouhřídelového systému vyvažování má dvě hřídele spojené kinematicky dvěma řetězovými převody, napínák 
řetězu, středové a boční konzoly, lankové bubínky, dva komplety pozinkovaných tažných lanek s oky a komplet montážních 
konzol.

Každá hřídel je složená ze dvou hřídelí spojených hřídelovou spojkou, s pružinami s pružinovými hlavami a pojistkami proti 
přetržení pružiny.

Ve vratech s jednohřídelovým systémem vyvažování se podle váhy křídla P používají hřídele různých typů. Pro:
• P ≤ 200kg, dutá hřídel Ø 25,4 mm s drážkou;
• 200 kg < P ≤ 350 kg, plná hřídel Ø 25,4 mm s drážkou;
• P > 350 kg, plná hřídel Ø 31,75 mm s drážkou.

Ve vratech s dvouhřídelovým systémem vyvažování je vždy používána plná hřídel o Ø 31,75 mm s drážkou.

5.5 Dodatečné možnosti kompletace

5.5.1 Integrované dveře

5.5.1.1 Parametry dveří
Integrované dveře se zabudovávají jen do křídel ALPS a PO, vyrobených ze sekcí řady AluPro a sendvičových panelů
v provedení mikrovlna nebo S drážka.

Dveře se otevírají výhradně ven a mohou být pravé nebo levé.
Zámek dveří se instaluje do druhé sekce od spodu.
Dveře mohou být vyrobeny ze tří nebo čtyř sekcí, dle výšky vrat.

Šířka dveří může být:
- 920 mm pro křídlo PO;
- od 920 do 1200 mm v závislosti na šířce vrat pro křídlo ALPS.
Výška dveří je od 1800 mm do 2310 mm v závislosti od výšky vrat.

Výběr provedení dveří se provádí podle šířky vrat. Omezení jsou uvedena v tabulce:

Šířka vrat, mm Provedení dveří Typ kombinovaného křídla

2125 - 5000 S plochým prahem (20 mm) PO

2125 - 4500 S nízkým prahem (100 mm) PO, ALPS

4505 - 7000 Se standardním prahem (145 mm) PO, ALPS

v tabuv tabu
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5.5.2 Sada záslepek na dveře WD2028K
Záslepky se instalují pod orámování otvoru a orámování dveří do každé drážky panelů v provedení S-drážka z vnější strany 
vrat. Záslepky zabezpečí doplňkovou izolaci otvoru pro dveře.

5.5.3 Rozpěrný zámek
Rozpěrný zámek slouží k uzamčení křídla vrat v poloze zavřeno. Vlastní cylindrický zámek je napojen na 2 táhla, které se 
vysunou do otvoru ve vodící dráze.
Při kompletaci vrat tímto zámkem se neinstaluje pružinová zástrčka.

5.5.4 Elektrický pohon s řídící jednotkou
Vrata s nízkým a nakloněným kováním se mohou instalovat s elektrickým stropním pohonem. Ostatní typy vrat se vybavují 
bočními motory. 

5.5.5 Zařízení pro vnější odblokování stropního pohonu
Tento mechanismus umožní ruční zdvih vrat z vnější strany, která jsou montována v místnostech, do kterých není doda-
tečný vchod, při vzniku nebezpečné situace s elektrickým pohonem nebo při poruše dodávky energie.
Zařízení se vřezává jen do křídla vrat PO, a to pouze v případě, že je druhá sekce vyrobena ze sendvičového panelu.
Při kompletaci vrat systémem vnějšího odblokování pohonu není pružinová zástrčka montována.

5.5.6 Reduktor
Řetězový reduktor se umísťuje přímo na torzní hřídel pro zvedání vrat, která nemají elektrický pohon. Převodový poměr 
reduktoru je 1:4. Vrata se zvedají a spouštějí ručně pomocí řetězu, který přivádí do pohybu mechanizmus řetězového 
reduktoru.
Standardní délka řetězu reduktoru je 8 m, což umožňuje zvedat i spouštět vrata s výškou uložení hřídele do 4,5 m. Při 
výšce uložení hřídele nad 4,5 m se řetězový reduktor kompletuje prodlouženým řetězem (prodloužený řetěz není ve stan-
dardní nabídce).

5.5.7 Jednotka ručního zvedání vrat
Jednotka pro ruční zvedání vrat je určena ke zvedání a spouštění vrat, která nemají elektrický pohon nebo řetězový reduk-
tor. Vrata se zvedají nebo spouštějí ručně pomocí lana, které je přehozeno přes kladku upevněnou na spodním držáku. 
Doporučuje se používat kladku u vrat vyšších jako 2 m o ploše do 15 m2.

5.5.8 Ochrana proti vypáčení
Ochrana proti vypáčení slouží k zabránění přizvednutí křídla vrat, které je ovládáno bočním elektrickým pohonem.

5.5.9 Fotočlánky v optoliště
Instalují se do spodního těsnícího profilu vrat a jsou propojeny se systémem automatizovaného ovládání elektrického 
pohonu. Pokud vratové křídlo narazí při spouštění na překážku, fotočlánek zastaví pohyb křídla a vypne elektrický pohon.

5.5.1.2 Rozměrová omezení panoramatických vrat s dveřmi
Minimální šířka – 2125 mm, minimální výška 2460 mm.
Montáž dveří na kraj vrat není možná.

5.5.1.3 Typy umístění dveří

13

ví pohví p
autom

áno boáno

s klad
ají ele
s klad
ají ele

ádí doád
emají e

mrčk
ce vyr
čk

ruše d
a v mna 

pm poh

cký zácký zám

anen



Popis konstrukcí
a technické parametry – řady ProPLus

Popis konstrukcí a technické parametry – řady ProPlus

37

Informační a technické dokumenty
Falešný panel je určen k částečnému zakrytí vjezdového otvoru ve výšce přímo pod překladem. Je vyroben, pokud se 
používá společně s vraty s křídlem PO, ze sendvičových panelů a je orámován profilem. 

Soulad barev křídla vrat a orámování falešného panelu:

Falešný panel, pokud se používá společně s vraty s křídlem ALPS, je vyroben z extrudovaných hliníkových profilů s výplní 
akrylátovými průhlednými tabulemi.

Podle potřeby může být vyroben z jedné či více sekcí. Pokud je vyroben z jedné nebo více sekcí, všechny průhledné tabule 
mají stejnou výšku. Minimální výška panoramatického falešného panelu je 300 mm, maximální možná pak 4155 mm. 
Barva falešného panelu odpovídá barvě křídla vrat.
Falešný panel se dodává se sadou konzol pro upevnění k překladu. 

5.5.11 Ventilační mřížka
Ventilační mřížka je určena k přirozenému větrání prostoru a zajišťuje dodatečný komfort v případě, že toho nelze dosáh-
nout jiným způsobem. Doporučené parametry a schémata rozmístění mřížek jsou uvedeny v bodě. 3.10.

5.5.12 Antipanikové kování pro nouzové otevření dveří
Zařízení „Anti-panic“ se instaluje na dveře vrat, které jsou zahrnuty do evakuačních únikových cest z budov. Toto kování 
umožňuje z vnitřní strany vrat otevřít zamčené zabudované dveře do křídla vrat bez použití klíče, stlačením vodorovného 
madla rukou anebo tlakem těla.
Tyto dveře se zamykají z vnější strany vrat, odkud je není možné bez klíče otevřít.
Použití systému nouzového otevření dveří je v souladu se zněním normy ČSN EN 1125:2008 (16 6236) „Stavební  kování 
- Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební 
metody“.

5.5.13 Montážní sada
Sada FS10 × 50D je složena z nylonových hmoždinek, samořezných šroubů a podložek, nutných k instalaci konkrétních 
vrat. Montážní sada se používá k upevnění vrat k betonové nebo cihlové zdi, zdi z přírodního kamene a jiných podobných 
materiálů.

5.6 Sestava kombinovaných vrat používaných v místnostech se zvýšenou vlhkostí

Ve standardní dodávce panoramatických vrat v úpravě do vlhkého prostředí, je oproti soupisu v bodě 5.4:
• sada nerezového spojovacího materiálu;
• tažná nerezová lanka;
• lakované vodící profily;
• vodící kolečka s nerezovými osičkami;
• průhledné výplně s dvojitým zatmelením.

Na objednávku je možné vybavit vrata elektrickým pohonem se třídou krytí IP65.

5.7 Informační a technické dokumenty

Vrata se kompletují výrobním štítkem, bezpečnostním štítkem, záručním listem a instalačním manuálem.

Barva křídla vrat Barva orámování falešného panelu

Blízká RAL 8014 (hnědá)
RAL 8016 (červeno hnědá)
RAL 8017 (čokoládová)
RAL 8019 (šedivě hnědá)

Blízká RAL 8019 (šedivě hnědá)

Jiné barvy Barva A00-D6 (stříbro)
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5.8 Balení vrat

Standardní balení vrat se zpravidla skládá ze čtyř částí:
• paleta (vertikální nebo horizontální) s panely (typ a počet palet závisí od výbavy vrat, jejich rozměrů a váhy);
• balení horizontálních a vertikálních vodicích profilů;
• balení hřídelí s pružinami;
• krabice s kusovou kompletací.

Falešný panel, pokud je objednán, se dodává zvlášť.

5.9 Technické charakteristiky vrat s kombinovaným křídlem

5.9.1 Technické charakteristiky vrat

14 Balení vrat s vertikální paletou

° Hodnota je vypočítána pro vrata bez dveří s plochou 25 m2. Zkoušky byly provedeny v ift Rosenheim GmbH.
°° Hodnota plošné hustoty křídla vrat se může lišit podle velikosti vybraných panelů, dodatečné kompletace a jiných faktorů.

Charakteristiky
Sekce řady AluPro,

typ křídla ALPS
Sekce řady AluTherm,

typ křídla ALPS

Uvedený tepelný odpor sekčních vrat „ALUTECH“, m2 °C/W°
Vrata bez zabudovaných dveří
- jednokomorová akrylátová vložka
- dvoukomorová akrylátová vložka
Vrata se zabudovanými dveřmi
- dvoukomorová akrylátová vložka

0,25
-

0,24

0,32
0,39

-

Odolnost vůči větru °°
dle GOST 31174
dle ČSN EN 12424

Třída A (700 Pa)
Třída 4 (1000 Pa)

Zvuková izolace (GOST 31174)°° Třída A (21 dB)

Vzduchová propustnost (ČSN EN 12426)°° Třída 2 (7,22 m3/(hod*m2))

Vodotěsnost (ČSN EN 12425)°° Třída 1 (50 Pa)

Plošná hustota křídla vrat °°° Do 18,5 kg/m2

Zatížení stropu Do 32 kg/m2
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5.10 Rozměry panoramatických vrat

Hodnoty maximálních rozměrů vrat podle typu kování jsou uvedeny v tabulce:

Typ kování vrat
Maximální rozměry vrat, mm

Šířka Výška

Standardní 7000

6000

Nízké 5000

Vysoké s horním uložením hřídele 7000

Vysoké se spodním uložením hřídele 5500

Vertikální s horním uložením hřídele 7000

Vertikální se spodním uložením hřídele 5500

Nakloněné 7000

Nakloněné nízké 5000

Nakloněné vysoké s horním uložením hřídele 7000

Nakloněné vysoké se spodním uložením hřídele 5500
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5.10.1 Standardní rozměry vrat s kombinovaným typem křídla ALPS ze sekcí řady AluPro nebo AluTherm bez dveří
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5.10.2 Standardní rozměry vrat s kombinovaným typem křídla ALPS ze sekcí řady AluPro s dveřmi
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5.10.3 Standardní rozměry vrat s kombinovaným křídlem typu PO
Rozměry vrat s kombinovaným křídlem typu PO jsou stejné jako rozměry vrat s křídlem ze  sendvičových panelů (bod 3.12) 
s omezením na šířku 7000 a výšku 6000 mm.

6.  Požadavky na přípravu otvorů a provedení měření

6.1 Požadavky k otvorům

Připravené otvory musí vyhovovat následujícím požadavkům:
• zpravidla jsou kolmé;
• povrchy ploch otvoru musí být rovné a hladké, bez přečnívajících zbytků omítky a trhlin;
• odklon osazovaných stěn od vertikály a horizontály nesmí být větší než 1,5 mm/m (naprosté maximum je 5 mm);
• překlad a přilehlé ostění musí být ve stejné rovině;
• prostor pro montáž vrat (viz „Montážní schémata vrat“) musí být bez stavebních konstrukcí, potrubí, ventilačních
 rozvodů, atd.

Pokud není možné otvor orámovat ocelovým profilem a pochybujete o pevnosti zdiva, použijte k ukotvení závitové tyče.

6.2 Měření vnitřních rozměrů místnosti a montážního otvoru

Před zahájením měření je nutné, aby si zákazník označil úroveň čisté podlahy (úroveň nulové výšky). Všechna měření se 
provádí od značek nulové výšky.

Otvor se měří z vnitřní strany místnosti, protože i vrata se montují z vnitřní strany místnosti. Měří se výška otvoru (vlevo, 
uprostřed i vpravo) a jeho šířka (nahoře, uprostřed a dole). Při zpracování zakázky jsou rozhodující nejvyšší naměřené 
hodnoty.

Pomocí stavebních vodovah je nutné zkontrolovat, zda jsou podlaha a nadpraží vodorovné a zda jsou boční stěny svislé.
Změřením úhlopříček se zjistí, zda je otvor pravoúhlý. Úhlopříčky pravoúhlého otvoru mají stejnou délku. Maximální přípust-
ná odchylka délek úhlopříček je 5 mm. (V určitých případech je možné kompenzovat rozdílnou délku úhlopříček dodáním 
vrat s větší výškou či šířkou).

Vzhledem k možnému sklonu podlahových či stropních konstrukcí je nutné provádět měření výšky stropu a oblastí potřeb-
ných k montáži vrat po celé ploše místnosti.

Naměřené hodnoty představují výchozí údaje pro stanovení montážních rozměrů.

15

• Pokud je otvor v místnosti z dutých nebo odlehčených
 materiálů jako například duté cihly (pórovité
 keramické a silikátové cihly), silikátové a keramické
 štěrbinové bloky a také z porézního betonu (ply-
 nobetonu a pěnobetonu, plynosilikátu a pěnosilikátu)
 nebo plynosilikátových bloků, doporučujeme použít
 chemické kotvení, případně vrata upevnit pomocí
 vhodných pevnostních šroubů s hmoždinkou anebo
 v případě, kdy pochybujete o pevnosti zdiva, orámo-
 vat otvor ocelovým profilem.

• Pokud je otvor v místnosti z masivních materiálů,
 jako například betonu, přírodního kamene, plné cihly
 apod., připevňují se nosné prvky vrat bezprostředně
 k otvoru.
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6.3 Schémata provedení měření

Prostor pro montáž vrat (viz „Montážní schémata vrat“) musí být bez vyčnívajících stavebních konstrukcí, potrubí, venti-
lačních rozvodů, atd.

Pozor: Pracovní prostor vrat, označený na odpovídajících montážních schématech, musí být ponechán bez rozvo-
dů (voda, plyn, topení, ventilace)!
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7. Typy kování

7.1 Typy kování vrat s jednohřídelovým systémem vyvažování

17

Nízké

Vysoké se spodním
uložením hřídele

Nakloněné

Nakloněné nízké

Standardní

Vertikální s horním
uložením hřídele

Nakloněné vysoké
s horním uložením hřídele

Vysoké s horním
uložením hřídele

Vertikální se spodním
uložením hřídele

Nakloněné vysoké
se spodním uložením hřídele

Minimální výška nadpraží 
Hmin, mm

Typ kování

230 Nízké

410 Standardní

900 Vysoké s horním uložením hřídele

1795 Vysoké se spodním uložením hřídele

RM + 340 Vertikální s horním uložením hřídele

RM + 340 Vertikální se spodním uložením hřídele

490 Nakloněné

900 Nakloněné vysoké s horním uložením hřídele

1795 Nakloněné vysoké se spodním uložením hřídele

230 Nakloněné nízkéněnné lon
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7.2 Typy kování vrat se dvouhřídelovým systémem vyvažování

Minimální výška nadpraží 
Hmin, mm

Typ kování

840 Standardní

1275 Vysoké s horním uložením hřídele

2100 Vysoké se spodním uložením hřídele

920 Nakloněné

1275 Nakloněné vysoký s horním uložením hřídele

2100 Nakloněné vysoký se spodním uložením hřídele

RM + 590 Vertikální s horním uložením hřídele

RM + 340 Vertikální se spodním uložením hřídele

18

Standardní

Nakloněné

Vertikální s horním
uložením hřídele

Vysoké s horním
uložením hřídele

Nakloněné vysoké
s horním uložením hřídele

Vertikální se spodním
uložením hřídele

Vysoké se spodním
uložením hřídele

Nakloněné vysoké
se spodním uložením
hřídele
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8. Montážní schémata vrat

8.1 Obecné pokyny

Pokud je pro daný otvor použitelných více typů kování průmyslových vrat, vychází se zejména z plánů uspořádání vnitřního 
prostoru objektu, perspektivního uspořádání strojů či vybavení, atp.

Šířka světlého průjezdu LDW je vymezena okraji bočních těsnících profilů (viz obrázek).

8.2 Označení na montážních schématech

Pozor: Při použití montážních schémat je nutné dát pozor na následující pokyny:
• Minimální ostění, nutné pro montáž průmyslových vrat, musí být dodrženo z obou stran otvoru a nesmí být menší,
 než je uvedeno v montážních schématech!
• Při použití řetězového reduktoru nebo elektrického pohonu se minimální ostění ze strany uložení pohonu zvětší
 na rozměr uvedený v bodu 9!
• Při používání jednotky ručního zdvihu HKU-1 se ostění nezvětšuje!

19

Uvnitř místnostI

LDW = LDB - 50

Označení parametru Popis

RM Výška otvoru

LDB Šířka otvoru

H Výška nadpraží

H1, H2 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat

H3 Výška ke spodní hraně horní vodící dráhy

HL Výška od spodní hrany horní vodící dráhy k otvoru

LDH Světlá průjezdná výška

LDW Světlá šířka průjezdu

ET Vzdálenost, na jakou vrata zasáhnou do hloubky místnosti

W Délka elektrického pohonu

HR Výška elektrického pohonu

DM, DH Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy

BW Výška do osy hřídele
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8.3 Standardní typ kování

Maximální rozměry vrat odpovídají rozměrovým mřížkám.

8.3.1 Standardní typ kování s jednohřídelovým systémem vyvažování

Při použití řetězového reduktoru nebo elektrického pohonu se minimální ostění ze strany uložení pohonu zvětší na rozměr 
uvedený v bodu 9.

Označení, mm Popis
Hodnoty a výpočty

hodnot

H Výška nadpraží

Min 410

430 (RM > 3000)

530 (RM > 4000)

LDW Světlá šířka průjezdu LDB – 50

BW Výška do osy hřídele Od RM + 327 do RM + 397

DM Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy 1050

DH Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy RM + 280

ET Hloubka pro pojezd vrat RM + 510

H1 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM – 245

H2 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM + 145

H3 Výška ke spodní hraně horní vodící dráhy RM + 202

20

Min. 200

Prostor potřebný
k instalaci vrat Prostor potřebný

k instalaci vrat

Nulová výška

Vnitřní prostor

Min. 140

Min. 200

Min. 140

e strane str
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8.3.2 Standardní typ kování s dvouhřídelovým systémem vyvažování

Při použití řetězového reduktoru nebo elektrického pohonu se minimální ostění ze strany uložení pohonu zvětší na rozměr 
uvedený v bodu 9.

Označení, mm Popis
Hodnoty a výpočty

hodnot

H Výška nadpraží Min 840

LDW Světlá šířka průjezdu LDB – 50

BW Výška do osy hřídele RM + 400

DM Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy 1050

DH Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy RM + 280

ET Hloubka pro pojezd vrat RM + 510

H1 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM – 245

H2 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM + 145

H3 Výška ke spodní hraně horní vodící dráhy RM + 202

21

Min. 300

Min. 140

Min. 300

Min. 140

Prostor potřebný
k instalaci vrat

Prostor potřebný
k instalaci vrat

Nulová výška

Vnitřní prostor

e stran
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Označení, mm Popis Hodnoty a výpočty hodnot

H Výška nadpraží Min 900

HL° Výška od spodní hrany horní vodící dráhy k otvoru H-TF (max. 4100)

ET Hloubka pro pojezd vrat RM – HL + 850

DH Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy RM – HL + 620

DM Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy 1050

H1 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM + HL – 455

H2 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM + HL – 55

8.4 Vysoké kování s horním uložením hřídele

Maximální rozměry vrat odpovídají rozměrovým mřížkám.

8.4.1. Vysoké kování s horním uložením hřídele s jednohřídelovým systémem vyvažování

° Vrata s parametrem HL>3000 mm se vyrábějí na objedávku. Hodnota HL musí být menší než výška vrat. 

Při použití řetězového reduktoru nebo elektrického pohonu se minimální ostění ze strany uložení pohonu zvětší na rozměr 
uvedený v bodu 9.

Výška otvoru 
RM, mm

Výška nadpraží 
H, mm

Minimální vzdálenost horizontální vodící kolejnice k hornímu 
okraji pracovního prostoru v místě uložení hřídele TF, mm

Výška k ose 
hřídele BW, mm

Do 4800

do 1635 265 RM + HL + 160

do 3365 305 RM + HL + 180

do 4445 345 RM + HL + 200

Do 5050
do 3365 305 RM + HL + 180

do 4445 345 RM + HL + 200

Více než 5050 do 4445 345 RM + HL + 200
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Min. 240

Min. 140

Prostor potřebný
k instalaci vrat

Prostor potřebný
k instalaci vrat
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Vnitřní prostor
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8.4.2 Vysoké kování s horním uložením hřídele s dvouhřídelovým systémem vyvažování

° Vrata s parametrem HL>3000 mm se vyrábějí na objedávku. Hodnota HL musí být menší než výška vrat. 

Při použití řetězového reduktoru nebo elektrického pohonu se minimální ostění ze strany uložení pohonu zvětší na rozměr 
uvedený v bodu 9.

Označení, 
mm

Popis Hodnoty a výpočty hodnot

H Výška nadpraží Min. 1275

TF
Minimální vzdálenost horní vodící dráhy k hornímu okraji pracovního 
prostoru v místě uložení hřídele

640

HL° Výška od spodní hrany horní vodící dráhy k otvoru H-TF (max. 4100)

BW Výška do osy hřídele RM + HL + 200

ET Hloubka pro pojezd vrat RM – HL + 850

DH Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy RM – HL + 620

DM Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy 1050

H1 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM + HL – 455

H2 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM + HL – 55
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Min. 340

Min. 140

Min. 340

Min. 140

Prostor potřebný
k instalaci vrat

Nulová výška

Vnitřní prostor
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Parametr, mm Název Výpočetní vzorek nebo hodnota

H Výška nadpraží Min. 1795

HL° Výška od spodní hrany horní vodící dráhy k otvoru Od 1600 do H – 195 (max. 4100)

BW°° Výška do osy hřídele Od RM + 1100 do RM + HL- 500

ET Hloubka pro pojezd vrat RM – HL + 850

DH Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy RM – HL + 620

DM Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy 1050

H1 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM + HL – 455

H2 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM + HL – 55

8.5 Vysoké kování se spodním uložením hřídele

Maximální šířka vrat LDB = 5500 mm.

8.5.1.Vysoké kování se spodním uložením hřídele s jednohřídelovým systémem vyvažování

° Vrata s parametrem HL>3000 mm se vyrábějí na objednávku. Hodnota HL musí být menší než výška vrat.
°° Rozměr se domlouvá při objednávce v uvedeném rozsahu. Výchozí hodnota: BW = RM + 1500 mm. 

Při použití řetězového reduktoru nebo elektrického pohonu se minimální ostění ze strany uložení pohonu zvětší na rozměr 
uvedený v bodu 9.
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Min. 240

Min. 140

Min. 240

Min. 140

Prostor potřebný
k instalaci vrat

Prostor potřebný
k instalaci vrat

Nulová výška

Vnitřní prostor
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8.5.2 Vysoké kování se spodním uložením hřídele s dvouhřídelovým systémem vyvažování

° Vrata s parametrem HL>3000 mm se vyrábějí na objednávku. Hodnota HL musí být menší než výška vrat.
°° Rozměr se domlouvá při objednávce v uvedeném rozsahu. Výchozí hodnota: BW = RM + 1500 mm. 

Při použití řetězového reduktoru nebo elektrického pohonu se minimální ostění ze strany uložení pohonu zvětší na rozměr 
uvedený v bodu 9.

Označení, mm Popis Hodnoty a výpočty hodnot

H Výška nadpraží Min. 2100

HL° Výška od spodní hrany horní vodící dráhy k otvoru Od 1905 do H – 195 (max. 4100)

BW°° Výška do osy hřídele Od RM + 1200 do RM + HL – 400

ET Hloubka pro pojezd vrat RM – HL + 850

DH Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy RM – HL + 620

DM Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy 1050

H1 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM + HL – 455

H2 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM + HL – 55
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Min. 380

Min. 140

Min. 380

Min. 140

Prostor potřebný
k instalaci vrat

Prostor potřebný
k instalaci vrat

Nulová výška

Vnitřní prostor

e str
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Při použití řetězového reduktoru nebo elektrického pohonu se minimální ostění ze strany uložení pohonu zvětší na rozměr 
uvedený v bodu 9.

8.6 Vertikální kování s horním uložením hřídele

Maximální rozměry vrat odpovídají rozměrovým mřížkám.

8.6.1 Vertikální kování s horním uložením hřídele s jednohřídelovým systémem vyvažování

Označení, mm Popis Hodnoty a výpočty hodnot

H Výška nadpraží Min. RM + 340

Výška otvoru RM, mm Výška k ose hřídele BW, mm

Do 3300 2 × RM + 125

Nad 3300 2 × RM + 145

26

Min. 240

Min. 140

Min. 240

Min. 140

Prostor potřebný
k instalaci vrat

Prostor potřebný
k instalaci vrat

Nulová výška

Vnitřní prostor

e stran

M

2 ×
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Při použití řetězového reduktoru nebo elektrického pohonu se minimální ostění ze strany uložení pohonu zvětší na rozměr 
uvedený v bodu 9.

8.6.2 Vertikální kování s horním uložením hřídele s dvouhřídelovým systémem vyvažování

Označení, mm Popis Hodnoty a výpočty hodnot

H Výška nadpraží Min. RM + 590

BW Výška do osy hřídele 2 × RM + 145

37

Min. 340

Min. 140

Min. 340

Min. 140

Prostor potřebný
k instalaci vrat

Prostor potřebný
k instalaci vrat

Nulová výška

Vnitřní prostor

e stran

R2 2 × R

Min. R

em vy
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8.7 Vertikální kování se spodním uložením hřídele

Maximální šířka vrat LDB = 5500 mm.

8.7.1 Vertikální kování se spodním uložením hřídele s jednohřídelovým systémem vyvažování

38

° Rozměr se domlouvá při objednávce v uvedeném rozsahu. Výchozí hodnota: BW = RM + 1500 mm. 

Při použití řetězového reduktoru nebo elektrického pohonu se minimální ostění ze strany uložení pohonu zvětší na rozměr 
uvedený v bodu 9.

Označení, mm Popis Hodnoty a výpočty hodnot

H Výška nadpraží Min. RM + 340

BW° Výška do osy hřídele Min. RM + 1100

Min. 240

Min. 140

Min. 240

Min. 140

Prostor potřebný
k instalaci vrat

Prostor potřebný
k instalaci vrat

Nulová výška

Vnitřní prostor

ze s

Min. RM

Min. R

témem
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° Rozměr se domlouvá při objednávce v uvedeném rozsahu. Výchozí hodnota: BW = RM + 1500 mm. 

Při použití řetězového reduktoru nebo elektrického pohonu se minimální ostění ze strany uložení pohonu zvětší na rozměr 
uvedený v bodu 9.

8.7.2 Vertikální kování se spodním uložením hřídele s dvouhřídelovým systémem vyvažování

Označení, mm Popis Hodnoty a výpočty hodnot

H Výška nadpraží Min. RM + 340

BW° Výška do osy hřídele Od RM + 1200 do RM – HL – 400

39

Min. 380

Min. 140

Min. 380

Min. 140

Prostor potřebný
k instalaci vrat

Prostor potřebný
k instalaci vrat

Nulová výška

Vnitřní prostor

BW

Od RO

Min. Ri RM

émem
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Při použití řetězového reduktoru nebo elektrického pohonu se minimální ostění ze strany uložení pohonu zvětší na rozměr 
uvedený v bodu 9.

8.8 Nízké kování

Maximální šířka vrat LDB = 5500 mm.

Označení, mm Popis Hodnoty a výpočty hodnot

H Výška nadpraží
Min. 230 (pro vrata bez dveří)
Min. 250 (pro vrata s dveřmi)

LDH Světlá průjezdná výška RM – 135

DM Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy 700

DH Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy RM + 255

ET Hloubka pro pojezd vrat RM + 980

H1 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM – 335

H3 Výška ke spodní hraně horní vodící dráhy RM + 55

Výška otvoru RM, mm Rozměry vymezující pracovní plochu H2, mm

Do 3680 RM – 5

Nad 3680 do 5335 RM – 15

V některých případech lze parametr zvětšení do RM – 85

40

Min. 160

Min. 140

Min. 160

Min. 140

Prostor potřebný
k instalaci vrat

Prostor potřebný
k instalaci vrat

Nulová výška

Vnitřní prostor

e stran

mezují
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8.9 Nakloněné kování

Maximální rozměry vrat odpovídají rozměrovým mřížkám.
Maximální úhel náklonu je 45°.

8.9.1 Nakloněné kování s jednohřídelovým systémem vyvažování

Úhel náklonu se uvádí při objednávce s krokem 5° v rozmezí od 5° do 45°. Zpravidla se rovná úhlu náklonu stropní konstrukce.

Při použití řetězového reduktoru nebo elektrického pohonu se minimální ostění ze strany uložení pohonu zvětší na rozměr 
uvedený v bodu 9.

Označení, mm Popis Hodnoty a výpočty hodnot

H Výška nadpraží
Min. 490 (při výšce do 5335 mm)

V některých případech min 600

DM Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy 1050

DH Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy RM + 280

ET Hloubka pro pojezd vrat RM + 510

H1 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM – 245

H2 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM + 160

Výška otvoru RM, mm Výška k ose hřídele BW, mm

Do 5335 RM + 423

V některých případech lze parametr zvětšit do RM + 467

41

Min. 200 Min. 200

Úhel α“

Sklon
vodící
lišty do 45°

Min. 140 Min. 140

Prostor potřebný
k instalaci vrat

Prostor potřebný
k instalaci vrat

Nulová výška

Vnitřní prostor

e stran
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42

8.9.2 Nakloněné kování s dvouhřídelovým systémem vyvažování

Úhel náklonu se uvádí při objednávce s krokem 5° v rozmezí od 5° do 45°. Zpravidla se rovná úhlu náklonu stropní konstrukce.

Při použití řetězového reduktoru nebo elektrického pohonu se minimální ostění ze strany uložení pohonu zvětší na rozměr 
uvedený v bodu 9.

Označení, mm Popis Hodnoty a výpočty hodnot

H Výška nadpraží Min. 920

BW Výška do osy hřídele RM + 480

DM Výška do osy hřídele 1050

DH Výška do osy hřídele RM + 280

ET Hloubka pro pojezd vrat RM + 510

H1 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM – 245

H2 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM + 160

Min. 300 Min. 300

Prostor nutný
k montáží vrat

Min. 140 Min. 140

Úhel α“

Sklon
vodící
lišty do 45°

Prostor potřebný
k instalaci vrat

Nulová výška

Vnitřní prostor

e strant

a se rov

RMRM

10

RM

MM
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° Vrata s parametrem HL>3000 mm se vyrábějí na objednávku. Hodnota HL musí být menší než výška vrat.
Úhel náklonu se uvádí při objednávce s krokem 5° v rozmezí od 5° do 45°. Zpravidla se rovná úhlu náklonu stropní konstrukce.
Při použití řetězového reduktoru nebo elektrického pohonu se minimální ostění ze strany uložení pohonu zvětší na rozměr 
uvedený v bodu 9.

8.10 Nakloněné vysoké kování s horním uložením hřídele

Maximální rozměry vrat odpovídají rozměrovým mřížkám. Maximální úhel náklonu je 45°.

8.10.1 Nakloněné vysoké kování s horním uložením hřídele s jednohřídelovým systémem vyvažování

Označení, mm Popis Hodnoty a výpočty hodnot

H Výška nadpraží Min. 900

HL° Výška od spodní hrany horní vodící dráhy k otvoru H – TF (max. 4100)

DM Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy 1050

DH Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy RM – HL + 620

ET Hloubka pro pojezd vrat RM – HL + 850

H1 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM + HL – 445

H2 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM + HL – 55

43

Min. 200 Min. 200

Min. 140 Min. 140

Úhel α“

Sklon
vodící
lišty do 45°

Prostor potřebný
k instalaci vrat

Prostor potřebný
k instalaci vrat

Nulová výška

Vnitřní prostor

Výška otvoru
RM, mm

Výška nadpraží
H, mm

Minimální vzdálenost horizontální 
vodící kolejnice ke stropu TF, mm

Výška osy hřídele
BW, mm

Do 4800 Do 1635 345 RM + HL + 240

Do 4800 Do 3365 385 RM + HL + 260

Do 4800 Do 4445 425 RM + HL + 280

Do 5050 Do 3365 385 RM + HL + 260

Do 5050 Do 4445 425 RM + HL + 280

Více než 5050 Do 4445 425 RM + HL + 280

a
a se rov
e stran

rova se
sí být m
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44

° Vrata s parametrem HL>3000 mm se vyrábějí na objednávku. Hodnota HL musí být menší než výška vrat.

Úhel náklonu se uvádí při objednávce s krokem 5° v rozmezí od 5° do 45°. Zpravidla se rovná úhlu náklonu stropní konstrukce.

Při použití řetězového reduktoru nebo elektrického pohonu se minimální ostění ze strany uložení pohonu zvětší na rozměr 
uvedený v bodu 9.

8.10.2 Nakloněné vysoké kování s horním uložením hřídele s dvouhřídelovým systémem vyvažování

Označení, mm Popis Hodnoty a výpočty hodnot

H Výška nadpraží Min. 1275

TF
Minimální vzdálenost horní vodící dráhy k hornímu okraji
pracovního prostoru v místě uložení hřídele

720

HL° Výška od spodní hrany horní vodící dráhy k otvoru H – TF (max. 4100)

BW Výška do osy hřídele RM + HL + 280

DM Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy 1050

DH Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy RM – HL + 620

ET Hloubka pro pojezd vrat RM + HL + 850

H1 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM + HL – 455

H2 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM + HL – 55

Min. 340 Min. 340

Min. 140 Min. 140

Úhel α“

Sklon
vodící
lišty do 45°

Prostor potřebný
k instalaci vrat

Prostor potřebný
k instalaci vrat

Nulová výška

Vnitřní prostor

e strane s

a se rova se rov
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° Vrata s parametrem HL>3000 mm se vyrábějí na objednávku. Hodnota HL musí být menší než výška vrat.
°° Rozměr se domlouvá při objednávce v uvedeném rozsahu. Výchozí hodnota: BW = RM + 1500 mm. 

Úhel náklonu se uvádí při objednávce s krokem 5° v rozmezí od 5° do 45°. Zpravidla se rovná úhlu náklonu stropní konstrukce.

Při použití řetězového reduktoru nebo elektrického pohonu se minimální ostění ze strany uložení pohonu zvětší na rozměr 
uvedený v bodu 9.

8.11 Nakloněné vysoké kování se spodním uložením hřídele

Maximální rozměry vrat odpovídají rozměrovým mřížkám. Maximální úhel náklonu je 45°.

8.11.1 Nakloněné vysoké kování se spodním uložením hřídele s jednohřídelovým systémem vyvažování

Označení, mm Popis Hodnoty a výpočty hodnot

H Výška nadpraží Min. 1795

HL° Výška od spodní hrany horní vodící dráhy k otvoru Od 1600 do H – 195 (max. 4100)

BW°° Výška do osy hřídele Od RM + 1100 do RM + HL – 500

ET Hloubka pro pojezd vrat RM – HL + 850

DH Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy RM – HL + 620

DM Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy 1050

H1 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM + HL – 445

H2 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM + HL – 55

45

Min. 240 Min. 240

Min. 140 Min. 140

Úhel α“
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vodící
lišty do 45°

Prostor potřebný
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Prostor potřebný
k instalaci vrat
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46

° Vrata s parametrem HL>3000 mm se vyrábějí na objednávku. Hodnota HL musí být menší než výška vrat.
°° Rozměr se domlouvá při objednávce v uvedeném rozsahu. Výchozí hodnota: BW = RM + 1500 mm. 

Úhel náklonu se uvádí při objednávce s krokem 5° v rozmezí od 5° do 45°. Zpravidla se rovná úhlu náklonu stropní konstrukce.

Při použití řetězového reduktoru nebo elektrického pohonu se minimální ostění ze strany uložení pohonu zvětší na rozměr 
uvedený v bodu 9.

8.11.2 Nakloněné vysoké kování se spodním uložením hřídele s dvouhřídelovým systémem vyvažování

Označení, mm Popis Hodnoty a výpočty hodnot

H Výška nadpraží Min. 2100

HL° Výška od spodní hrany horní vodící dráhy k otvoru Od 1905 do H – 195 (max. 4100)

BW°° Výška do osy hřídele Od RM + 1200 do RM + HL – 400

ET Hloubka pro pojezd vrat RM – HL + 850

DH Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy RM – HL + 620

DM Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy 1050

H1 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM + HL – 455

H2 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM + HL – 55

Min. 380 Min. 380

Min. 140 Min. 140

Úhel α“

Sklon
vodící
lišty do 45°

Prostor potřebný
k instalaci vrat

Prostor potřebný
k instalaci vrat

Nulová výška

Vnitřní prostor
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Úhel náklonu se uvádí při objednávce s krokem 5° v rozmezí od 5° do 45°. Zpravidla se rovná úhlu náklonu stropní konstrukce.

Při použití řetězového reduktoru nebo elektrického pohonu se minimální ostění ze strany uložení pohonu zvětší na rozměr 
uvedený v bodu 9.

8.12 Nakloněné nízké kování

Maximální rozměry vrat odpovídají rozměrovým mřížkám. Maximální úhel náklonu je 45°.

Označení, mm Popis Hodnoty a výpočty hodnot

H Výška nadpraží
Min. 230 (pro vrata bez dveří)
Min. 250 (pro vrata s dveřmi)

LDH Světlá průjezdná výška RM – 135

DM Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy 1050

DH Vzdálenost od otvoru pro umístění závěsu dráhy RM + 255

ET Hloubka pro pojezd vrat RM + 980

H1 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM – 335

H2 Rozměr vymezující hranici pracovního prostoru vrat RM + 145

Výška otvoru RM, mm Rozměr, vymezující pracovní prostor X, mm

Do 3680 250

3680 - 5085 270

V některých případech lze parametr zvětšit do 340

47

Min. 200 Min. 200

Min. 140 Min. 140
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9. Dodatečné parametry otvoru pro montáž pohonu průmyslových vrat

9.1 Řetězový reduktor

9.2 Stropní pohon pro vrata s nízkým typem kování

Vrata s horním uložením hřídele

Jednohřídelový systém 
vyvažování

Dvouhřídelový systém 
vyvažování

Průměr
hřídele, mm

Smin, mm
Průměr

hřídele, mm
Smin, mm

25,4 240
31,75 580

31,75 325

Řada pohonů
Výška otvoru

RM, mm
Dráha pohonu

Délka pohonu
W, mm

Výška elektrického
pohonu HR, mm

Comfort 50
Comfort 60

Do 2485
V sadě

3734

275

(SZ-12SL)

Comfort 60L Do 3195
V sadě

4294
(SZ-13SL)

Comfort 270
Comfort 280

Do 2285 SK-12SL 3539

Do 2485 SZ-12SL 3739

Do 3195 SZ(SK)-13SL 4299

Vrata se spodním uložením hřídele

Jednohřídelový systém 
vyvažování

Dvouhřídelový systém 
vyvažování

Průměr
hřídele, mm

Smin, mm
Průměr
hřídele, mm

Smin, mm

25,4 240
31,75 580

31,75 360

Smin
Smin

48

49

Vnitřní
prostor

Vnitřní prostor

Vnitřní
prostor

Prostor potřebný k instalaci vrat
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9.3 Boční elektrický pohon instalovaný na hřídel

9.3.1 Vrata s horním uložením hřídele

9.3.2 Vrata se spodním uložením hřídele

Jednohřídelový systém vyvažování Dvouhřídelový systém vyvažování

Řada pohonů
Průměr hřídele, 

mm
Ostění Smin,

mm
Řada pohonů

Průměr hřídele, 
mm

Ostění Smin,
mm

Dynamic 25,4 310

SOON, SUMO 31,75 580
STA 25,4 310

SOON, SUMO 25,4 330

SOON, SUMO 31,75 420

Dynamic 31,75 310

Dynamic 31,75 580
ASI50 25,4 390

ASI100
25,4 390

31,75 480

Jednohřídelový systém vyvažování Dvouhřídelový systém vyvažování

Řada pohonů
Průměr hřídele, 

mm
Ostění Smin,

mm
Řada pohonů

Průměr hřídele, 
mm

Ostění Smin,
mm

Dynamic 25,4 330

SOON, SUMO 31,75 580
STA 25,4 330

SOON, SUMO 25,4 350

SOON, SUMO 31,75 440

Dynamic 31,75 330

Dynamic 31,75 580
ASI50 25,4 410

ASI100
25,4 410

31,75 500
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9.4 Jednotka k manuálnímu zvedání vrat

Použití tohoto zařízení nevyžaduje dodatečné změny parametrů otvoru.

10. Falešný panel

10.1 Kompenzace nedostatečné výšky nadpraží falešným panelem

Falešný panel se používá u vrat standardního a nízkého typu kování s výškou nadpraží menší, než jak je uvedeno v bodě 8.

Způsob zjištění výšky falešného panelu a vrat
- změřit skutečnou výšku nadpraží Hfakt
- srovnat skutečnou výšku nadpraží Hfakt s minimální povolenou hodnotou Hmin
- pokud Hfakt > Hmin, spočítat potřebnou výšku falešného panelu F, kde
     F = Hmin - Hfakt
- získanou hodnotu výšky falešného panelu F je nutné srovnat s minimální povolenou hodnotou. Minimálně povolená hod-
nota výšky falešného panelu Fmin = 60 mm.
- pokud je vypočítaná hodnota F menší jako Fmin je nutné zvětšit výšku falešného panelu do minimální výšky 60 mm
a přepočítat potřebnou výšku vrat
     RM = výška stropu - Hfakt - F

Pozor: Je zakázáno připevňovat k falešnému panelu jakékoli části hřídele vrat!

Falešný panel
Falešný panel

Standardní kování Nízké kování

e vrat!

pného p

enou henou

kovko

praží 

elemelem



Popis konstrukcí a technické parametry – řady ProPlus

Popis konstrukcí
a technické parametry – řady ProPLus

68

60
m

in

60
m

in

54

Falešný panel

Falešný panel

Varianta s horním uložením hřídele Varianta se spodním uložením hřídele

10.2 Částečné zakrytí montážního otvoru falešným panelem

Falešný panel se používá u průmyslových vrat s vysokým a vertikálním typem kování.

Způsob zjištění potřebné výšky falešného panelu a potřebné výšky vrat
- změřit skutečnou výšku nadpraží Hfakt
- znát potřebnou výšku otvoru RM
- spočítat potřebnou výšku falešného panelu F, kde
     F = výška stropu – RM - Hfakt

Získanou hodnotu výšky falešného panelu F je nutné srovnat s povolenými limity. Pokud je získaná hodnota výšky 
falešného panelu:
- menší jako Fmin=60 mm, musí být výška falešného panelu zvýšena do minimálního přijatelného limitu. 
- větší jako Fmax v tabulce, musí být výška falešného panelu snížena do minimálního přijatelného limitu. Pokud tohoto k limitu 
nemůžeme dosáhnout, je nutné zvolit jiný typ kování a provést výpočet falešného panelu znovu.
V případě nutnosti je nutné provést korekci objednávané výšky vrat:
     RM = výška stropu - Hfakt - F

Pro vysoká kování si upřesněte hodnotu parametru HL a srovnejte ho s povolenými hodnotami uvedenými v bodu 8 pro všechny 
typy kování.

Ke zjištění minimální hodnoty Hfakt a maximální výšky falešného panelu Fmax použijte následující tabulku:

Typ kování vrat Min. hodnota Hfakt, mm Max. výška falešného panelu Fmax, mm

Vysoké a nakloněné vysoké
s horním uložením hřídele 

350 HL + 55 (max. 4155)

Vertikální s horním uložením hřídele 350 RM

Vysoké, nakloněné vysoké
a vertikální se spodním uložením hřídele 

0 4155
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Kování vrat Typ závěsů

Standardní CS – 2°

Vysoké s horním uložením hřídele CS – 2°

Vysoké se spodním uložením hřídele CS – 1°

Nízké CS – 1°

Nakloněné CS – 2°

Nakloněné vysoké s horním uložením hřídele CS – 2°

Nakloněné vysoké se spodním uložením hřídele CS – 1°

Nakloněné nízké CS – 1°

Množství závěsů horizontálních
kolejnic na jedněch vratech všech 

typů kování (kromě vysokého
a vertikálního), ks

Výška vrat
(RM), mm

Množství závěsů horizontálních 
kolejnic na jedněch vratech

s vysokým kováním, ks

Výška vrat
(RM), mm

4 RM<3000 4 (RM-HL)<3000

6 3000≤RM<4500 6 3000≤(RM-HL)<4500

8 RM<5000 8 (RM-HL)<5000

Počet závěsů hřídele na jedněch 
vratech, ks.

Počet pružin, ks. Šířka vrat LDB, mm

3 2 LDB < 4000

4 2 LDB ≥ 4000

4 3 LDB < 4000

5 3 LDB ≥ 4000

5 4 LDB < 4000

6 4 LDB ≥ 4000

Množství závěsů pro horizontální vodicí kolejnice v průmyslových vratech:

U vrat s vertikálním kováním se závěsy horizontálních kolejnic nepoužívají.

U nízkého a nakloněného nízkého kování se instalují dodatečné závěsy hřídele.
Množství těchto závěsů se určuje pro každý typ vrat individuálně podle velikosti vrat a množství pružin (min. 3 ks, max. 6 ks):

*Na objednávku mohou být vrata vybavena jinými teleskopickými závěsy.

Typ
CS-1

Typ
CS-2

Typ
CS-3

Typ
CS-4

Typ
CS-5

11. Teleskopické závěsy pro průmyslová vrata
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Pohony pro privátní brány

ROAD 400
pohon pro posuvné brány
do 400 kg

ROBUS
pohon pro posuvné 
brány do 1000 kg

RUN
pohon pro posuvné 
brány do 2500 kg

WINGO
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 1,8 m

TOONA
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 7 m

METRO
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 3,5 m

Pohony pro průmyslové brány

NYOTA 115
pohon pro posuvné brány
do 800 kg

MEC 200
pohon pro posuvné 
brány do 1200 kg

FIBO 400
pohon pro posuvné 
brány do 4000 kg

MEC 800
pohon pro otočné brány
do hmotnosti křídla 
1500 kg

HINDI 880
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 6 m

COMBI 740
pohon pro otočné brány
do hmotnosti křídla 
700 kg

Pohony pro garážová vrata

SPIN
pohon pro sekční a výklopná 
vrata

SUMO
pohon pro průmyslová sekční 
vrata do velikosti 35 m2

HYPPO
pohon pro otočné brány se sil-
nými pilíři a skládací vrata

TOM
pohon pro průmyslová sekční 
a rolovací vrata do 750 kg

MEC 200 LB
pohon pro průmyslová sekční 
vrata do velikosti 50 m2

Automatické sloupy a parkovací systémy

WIL
rychlá závora s délkou ramene
do 8 m, vhodná pro parking

STRABUC 918
automatický výsuvný sloup pro 
zamezení vjezdu

MASPI 241
mechanický výsuvný sloup pro 
zamezení vjezdu

VA 101/301
vjezdové/výjezdové automaty 
pro výdej a čtení parkovacích 
lístků

VA 401
platební automat pro výběr 
parkovného

Dálkové ovládání, bezkontaktní snímače, klávesnice a docházkové systémy

ERA-FLOR
2 kanálový klíčenkový dálkový 
ovladač s indikací signálu LED 
diodou, 433,92MHz

INTI
dálkové ovládání s plovoucím 
kódem, 433,92 MHz

FENIX
2-tlačítkový dálkový rádiový 
ovladač, 433,92 MHz

NiceWay
dálkové ovládání, 433.92 MHz,
provedení zeď, stůl nebo komb.

KP 100
snímač bezkontaktních karet 
s kontrolou vstupů/výstupů

T-
04

-2
01

5

Přehled produktů


