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AVANTGARE 

Rychloběžná rolovací vrata - SAMOOPRAVITELNÁ 

    

                          

 

                   UŽITÍ:  INTERIÉR/EXTERIÉR   

                 Odolnost proti větru – třída 2 
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CHARAKTERISTIKA: 

Rychloběžná rolovací vrata AVANTGARE jsou 

typově nejnovější vrata, velmi rychlá a 

doporučují se pro velmi intenzivní užití 

v místech velmi častého křižování dopravy, 

kde hrozí riziko nehody zejména 

v potravinářském průmyslu, mrazírnách, 

farmacii atd. Vrata jsou SAMOOPRAVITELNÁ 

– nemají bezpečnostní lištu, v případě 

vypadnutí vrat z kolejnic způsobený nárazem 

vyjedou vrata automaticky nahoru a sama 

poté zajedou do vertikálních kolejnic. 

Unikátní ZIPOVÝ systém zabraňuje vypadnutí 

PVC závěsu z kolejnic a zabraňuje vzniku 

nečistot uvnitř kolejnic. Standardní vybavení je pohon s frekvenčním měničem s pomalým 

rozjezdem a dojezdem. PVC závěs je silnější než u standardních vrat – 900 gr/m2. 

Pozinkovaný kryt balu i pohonu zaručují možnost užití i v desinfikovaném prostředí. 

SYSTÉM VRAT 

Rolovací 

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY 

šířka 6000 mm, výška 6000 mm 

UŽITÍ: 

Garantujeme užití  1 mil.  cyklů. Rychloběžná fóliová vrata AVANTGARE jsou vytvořeny pro 

velmi intenzivní užití.  

KONSTRUKCE VRAT: 

Pozinkované konstrukce, která se přikotví k nosné konstrukci. 

Rám konstrukce je 125 mm široký, povrchová úprava pozink. Vyrábíme i v nerez oceli nebo 

RAL nátěru jakékoli barvy. Zakrytý pohon. 
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CERTIFIKACE: 

EN 12453, EN 13241-1 

PANEL - PVC závěs: 

- vodorovné ocelový duté profily – vysoká odolnost proti větu 

- výška panelů – cca 650 mm 

- panel je z nízkotlakého texturovaného polyesteru s PVC povrchem 900 gr/m2xK, 
možno příplatek za PVC závěs tlustý 3,5 mm 

- standardní prosvětlení v úrovni očí – 1 okno/m šířky 

- požární odolnost – třída 2  

- standardní RAL barevné provedení 
 

BAREVNÉ PROVEDENÍ: 

                   

 

PROSVĚTLENÍ 

   Průhledná okna – v úrovni očí – umístění vždy po 1 m.  
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POHON VRAT 

Průmyslový hřídelový pohon 400 V – třífázový 50 Hz s 

měničem, mechanické koncové spínače. Pohon lze umístit 

na pravé či levé straně. IP 55. 

Umístění pohonu: standardně dle obrázku a přípravy 

staveniště viz. níže nebo do prostoru na bal hřídele 

v případě, že na boční straně není dost místa pro umístění 

pohonu. 

Nouzové otevření vrat pomocí kliky nouzového otevření. 

OVLÁDÁNÍ VRAT (standardní) 

Rychloběžná foliová vrata mohou být: 

- plně automatická (standardní provedení),  

- poloautomatická nebo na  

- „mrtvého muže“  

Ovládací panel: s tlačítkem otevírání, nastavitelné 

částečné otevírání pro větší modely, zavírání s tlačítkem 

nouzového zastavení s aretací. 

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY 

Fotobuňky – umístěné fotobuňky ve velmi malé 

vzdálenosti od země. 

Díky samoopravitelné funkci vrat není bezpečnostní lišta 

potřeba, vrata při nárazu vyjedou z kolejnic a automaticky 

vyjedou nahoru, kde se zpět usadí v kolejnicích. 

RYCHLOST  

           2,5 m/s – v základní ceně je užití frekvenčního 

měniče 
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POPIS VRAT 

           

1 Bal - hřídel    20 Kryt 

2 Hřídel navíjení    25 Kartáčky uvnitř kolejnic proti větru  

3 Kryt balu    26 El. Přívod v případě výpadku el. energie   

4 Pohon     27 Řídící jednotka 

17 Vertikální kolejnice    

       19  Nouzové otevírání    
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STANDARDNÍ PROVEDENÍ 

- ocelová pozinkovaná konstrukce s protihlukovými kartáčky 

- PVC panel – RAL standard, polyester 900 g/m2  

- průhledná okna umístěna v úrovni očí nebo v dolní části vrat – 1 okno/m 

- průmyslový hřídelový pohon, ovládání: plný automat, fotobuňky v prostoru, řídící 

jednotka s tlačítkem stop/nahoru/dolů, mechanická brzda, nouzové ovládání, 

možnost automatického zavření 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Konstrukce vrat 

- ocelový nerezový rám  

PVC závěs – panel: 

- tloušťka 3,5 mm  - pro mrazírny a chladírny – (U = 4,46 W/mqxK) 

Ovládání vrat 

- klíčový spínač 

- dálkové ovládání – jedno i vícekanálové, lze připojit i dálkové  

ovládání pro 1000 kódů 

- vnitřní tlačítka na opačnou stranu 

- radar, indukční smyčka, tahový spínač včetně konstrukce pro tahový 

spínač 

- semafor, maják 

- záložní zdroj 

Bezpečnostní prvky: 

- fotobuňky pro automatické zavírání či bezpečnostní – NAVÍC – 1 ks fotobuněk v ceně 

Prosvětlení: 

- transparentní okna navíc 

Potisk panelu: 

možný nátisk obrázku, loga firmy atd.  
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PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

 

 

V případě, že na boční straně není dost místa pro umístění pohonu lze pohon umístit na 

přední část balu. Umístění do prostoru by bylo nutné mít prostor 650 mm. 

 


