Ролетна решетка RollMatic
Компактна конструкция, оптимизирана за затваряне на малки магазини

Впечатляваща техника

Детайли в перфектно съзвучие

Компактна конструкция с два варианта на платното
Благодарение на компактната конструкция, изискваща макс. 335 мм щурц, респ.
монтажна дълбочина, новата ролетна решетка RollMatic е особено подходяща за
затваряне на малки магазини. Можете да избирате между 2 варианта на платното.
Двата модела се предлагат в различни цветове по RAL. HG-L се предлага също и като
полиран алуминий. Така в цветово отношение ролетните решетки се интегрират
перфектно спрямо заобикалящата ги среда.

С ръчно задействане
или с автоматично задвижване
Обслужването е посредством верижна лебедка,
съответно изтеглящо въже при ръчно задействане или
посредством автоматично задвижване. Благодарение
на стандартно вграденото ограничение на силите
не се налага инсталиране нито на защита на затварящия
кант, нито на защита срещу захващане. Автоматичното
задвижване е вградено в облицовката на намотаващия
вал, спестявайки място. Така вратата се нуждае
от страничен ограничител от само 110 мм, респ. 210 мм
от страната на задвижването.

Надеждни и безопасни

Само при Hörmann

Благодарение на разтегателните пружини вратата
се обслужва лесно в ръчен режим. При вратите
с автоматично задвижване тази техника го подпомага
при отваряне и затваряне на вратата. Също така двойни
въжени водачи обезопасяват допълнително вратата
срещу падане на платното.

Фиксиране със защита срещу взлом
Стандартните защити срещу изнизване на платното
в двата му края задържат надеждно вратата
в направляващата релса. По този начин те обезопасяват
платното на ролетната решетка срещу опити
за натискането му извън направляващата релса
и действат като защита срещу взлом.

Надеждно заключване
Ролетните решетки с ръчно задействане могат
да се заключват надеждно с помощта на заключващ
се подов профил със секретен патрон. Задействането
е по избор отвътре или отвън. Алтернативно решетката
може да се обезопаси и с плъзгащо се резе. При вратите
с автоматично задвижване последното предотвратява
насилственото повдигане на платното. И тук допълнителна
сигурност предлагат заключващият се подов профил
и плъзгащото се резе.
Заключващ се подов профил

Плъзгащо се резе

HG-L, алуминий, лека и компактна
Елегантният и пестящ място алуминиев модел
е изключително подходящ за приложение в търговски
пасажи. Отоносно повърхността можете да избирате
между полиран алуминий и прахообразно покритие.

HG 75, алуминий
Пресованите алуминиеви профили получавате
с прахообразно покритие. Правоъгълните отвори
с размери 100 × 40 мм предлагаме с разположение
в права линия или с изместване.

Тип платно

HG-L

HG 75

Размери
Ширина до
Височина до

4000 mm
3100 mm

4000 mm
3000 mm

Материал

алуминий

алуминий

Повърхности
без цветно покритие

полиран алуминий

Повърхности
с цветно покритие

цветно покритие в желания от Вас
цвят по RAL

RAL 9016, RAL 7035, RAL 9006,
RAL 5011, RAL 8028, RAL 7016,
RAL 9005

Собствено тегло на платното

прибл. 6,5 кг/м²

прибл. 6,5 кг/м 2

Размери за монтаж / Размери
Ролетна решетка RollMatic

Монтаж зад отвора

Разяснения на размерите

210

5**

210*

100

5**

100*

X

BMB

Размер за поръчка - ширина

BMH

Размер за поръчка - височина

LB

Ширина на светлия отвор

LDB

Ширина на светлия отвор за преминаване
= Размер за поръчка

LH

Височина на светлия отвор

LDH

Височина на светлия отвор за преминаване

EBT

Монтажна дълбочина

S

Необходимост от щурц

OFF

Горен кант на готовия под

AUSS отвън

Монтажна дълбочина EBT

OFF

Височина на вратата до 2300 мм

290 mm

Височина на вратата над 2301 мм

335 mm

Необходимост от щурц S
≥ 115

LB = BMB = LDB

≥ 115

AUSS
80
110

290 mm

Височина на вратата над 2301 мм

335 mm

Светъл отвор за преминаване

40

5

Височина на вратата до 2300 мм

110

5

EBT = S

Ширина

LB

Височина (с автоматично
задвижване)

LH – 60 мм

Височина (с ръчно задвижване)

LH – 125 мм

S
290 (LH ≤ 2300)
335 (LH > 2300)

Височина (със заключващ се подов
профил или плъзгащо се резе)
LH – 125 мм
Необходимо място отстрани

110 mm

Страна откъм задвижването

210 mm

* В допълнение към вариращата позиция
на задвижването (стандартно вляво, като опция –
вдясно) с изнесена напред от страната
на задвижването облицовка на намотаващия вал,
можете да получите облицовката и със симетрично
разположение.

AUSS

LDH

LH = BMH

X Облицовка на намотаващия вал

** Разстояние отстрани мин. 5 мм

OFF

Размери за HG 75

3100
3000
2875
2750
2675
2625
2500
2375
2300
2250
2125
2000
1900
1750
1600

LB = BMB

4000

3750

3500

3250

3000

2750

2500

2250

2000

1900

1750

1500

2500

1250

Размери за HG-L

1000

LH = BMH

Размери

Размерите са в мм

Hörmann KG Antriebstechnik, Германия

Hörmann KG Brandis, Германия

Hörmann KG Brockhagen, Германия

Hörmann KG Dissen, Германия

Hörmann KG Eckelhausen, Германия

Hörmann KG Freisen, Германия

Hörmann KG Ichtershausen, Германия

Hörmann KG Werne, Германия

Hörmann Alkmaar B.V., Нидерландия

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Полша

Hörmann Beijing, Китай

Hörmann Tianjin, Китай

Hörmann LLC, Montgomery IL, САЩ

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, САЩ

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Индия

Като единствен производител на международния пазар, групата Hörmann

ГАРАЖНИ BРАТИ

предлага всички важни конструктивни елементи от един производител.

АВТОМАТИКА

Те се произвеждат във високо специализираните ни предприятия на най-

ИНДУСТРИАЛНИ BРАТИ

съвременно техническо равнище. С широката мрежа от дружества за
пазарна реализация и извършване на сервизна дейност в Европа, както

TOВАРO – РАЗТОВАРНА
ТЕХНИКА

и присъствието ни в САЩ и Азия, Hörmann е Вашият силен международен

ВРАTИ

партньор за висококачествени изделия. С КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ!

КАСИ
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Hörmann KG Amshausen, Германия

www.hoermann.com

Hörmann: Кaчество без компромиси

