RSD01 / RSD02

SISTEMSKE REŠITVE
INDIVIDUALEN PRISTOP
SPLETNO NAROČANJE
UGODNE CENE
Rešitev po vaši meri

SEKCIJSKA VRATA ZA DOM

RSD01

MEHANIZEM NATEZNIH VZMETI

RSD02

Pri razvoju vrat RSD01 smo upoštevali vse izkušnje, ki smo jih
pridobili med izdelavo sekcijskih vrat DoorHan. Zanje smo
uporabili le preizkušene sestavne dele in zanesljive mehanizme.
Vrata RSD01 se odlikujejo po tihem delovanju, trpežni
konstrukciji in daljši življenjski dobi.

MEHANIZEM TORZIJSKIH VZMETI
Sekcijska vrata RSD02 so oblikovana za večje odprtine z višjo
preklado (razdaljo med vrhom odprtine in stropom) in bolj
intenzivno rabo. Uravnovešajo jih torzijske vzmeti, ki so
prilagojene večjim obremenitvam.

preklada 150 /

preklada 230 /

ZAHTEVE ZA VGRADNJO

ZAHTEVE ZA VGRADNJO

Širina odprtine – od 2000 do 3500 mm

Širina odprtine – od 1800 mm do 6000 mm

Višina odprtine – od 1800 do 2840 mm

Min. stranski prostor – 100 mm

Min. višina preklade brez pogona – 85 mm

Min. višina preklade brez pogona – 150/230 mm

Min. višina preklade s pogonom – 125 mm

Min. višina preklade s pogonom – 150/230

Min. stranski prostor – 85 mm

mm Varnostni vzmetni mehanizem

PANORAMSKA SEKCIJSKA VRATA

ZASTEKLITEV
ZASTEKLJENI PANELI

KOMBINIRANA ZASTEKLITEV
Pri vratih z vertikalnim dviganjem in širine od 4500 do 6000 mm
je lahko širina zastekljenega dela brez pregrad do 900 mm.
Standardna zastekljena vrata lahko dopolnimo z osebnim prehodom
širine od 600 do 1500 mm in višine od 1100 do 2500 mm.

Zastekljene panele sestavljajo posebni aluminijasti profili, ki
zagotavljajo enako stabilnost kot standardni jekleni in
poliuretanski paneli in jih lahko z njimi preprosto kombinirate.
Ponujamo vrata s standardno, polno in kombinirano zasteklitvijo.
Zastekljeni paneli so na voljo za serijo RSD01 in serijo RSD02.

VRSTE ZASTEKLITVE IN DIMENZIJE ZASTEKLJENIH DELOV
Višina – od 370 do 750 mm
Širina – do 6000 mm

Panoramski paneli z dvojno

Panoramski paneli z enojno

Panoramski paneli z aluminijasto rešetko /

zasteklitvijo / pleksi steklo / polikarbonat

zasteklitvijo / polikarbonat

Premer odprtin – 6 mm.

OKNA

Premer 360 mm /

VRSTE OKEN

Dimenzije 452 x 322 mm /

Dimenzije 638 x 338 mm /

Dimenzije 588 x 181 mm /

VRATA Z OSEBNIM PREHODOM

VRATA Z OSEBNIM PREHODOM
Sekcijska vrata za dom lahko opremimo z osebnim
prehodom, ki pomeni dodaten vhod v stavbo, pri katerem
ni treba odpirati celotnih vrat. Sistem dvojnega tesnjenja
zagotavlja odlično toplotno izolacijo, ki pozimi zadržuje
toploto, poleti pa hlad.

SERIJA V4 ST

DIMENZIJE OSEBNEGA PREHODA
vratno krilo – 500 mm

Lastnosti osebnega prehoda:
– vgrajeno samozapiralo,
– kot odpiranja > 90°,
– standardna barva okvirja – srebrna,
– vgrajen senzor vrat osebnega prehoda,
– vrata v popolnoma odprtem položaju ostanejo odprta.

SERIJA V5 ST

DIMENZIJE OSEBNEGA PREHODA
Standardna širina – 900 mm
Standardna višina – 1800/1900/2000/2100 mm (odvisno od višine panelov)
Prag – 25 mm
Min. razdalja med vrati osebnega prehoda in robom
garažnih vrat – 600 mm

STRANSKI VHOD

STRANSKI VHOD
STRANSKI VHOD

ENOKRILNA VRATA
Proizvodnja: vrata so izdelana po standardnih načrtih, a tudi glede na
potrebe posameznikov. Prednosti: močna struktura; optimalno
razmerje med ceno in kakovostjo; preprosta montaža. Značilnosti:
krilo je izdelano in sendvič panelov, okvir iz aluminijastih profilov.

Oblikujemo ga lahko tako, da se ujema z vašimi garažnimi vrati.
Nič ni bolj preprosto. Dvoje vrat – en videz!

Možnosti: površina panela – imitacija lesa (woodgrain), hrapava
(stucco) ali gladka. Barve panelov – standardne.
Barva okvirja – RAL 9010.
Po želji so stranska vrata na voljo tudi v drugih barvah lestvice RAL.

Sekcijska vrata s stranskimi krilnimi vrati

DIMENZIJE POLNO ZASTEKLJENEGA PANELA
Višina odprtine od 1500 mm do 2500 mm
Širina odprtine za enokrilna vrata od 500 mm do 1500 mm
Širina enega krila od 300 mm do 1300 mm
Debelina vrat vključno z okvirjem 45 mm

SISTEMI AVTOMATIZACIJE IN DODATKI

POGON

DODATKI

POGON SEKCIJSKIH VRAT

DALJINSKI UPRAVLJALNIKI, FOTOCELICE,
ZUNANJI SPREJEMNIKI
Daljinski upravljalniki, zunanji sprejemniki, tipkovnice in drugi dodatki avtomatizacije
omogočajo priročno in varno odpiranje vrat. Vse krmilne naprave so optimizirane za
povezavo s sistemi avtomatizacije DoorHan, lahko pa se jih kombinira tudi z
napravami drugih proizvajalcev. Daljinske upravljalnike je preprosto programirati – le
nekaj pritiskov na gumbe vam prihrani čas in zagotavlja varno in preprosto uporabo
vseh sistemov avtomatizacije.

S stropnim pogonom se bodo vaša sekcijska vrata doma odprla in zaprla s
pritiskom na gumb daljinskega upravljalnika. V pogon je vgrajena tudi
osvetlitev, ki se avtomatsko prižge ob aktivaciji pogona.

Daljinski upravljalnik /

MODEL

KOMPLET DIY-800*

SECTIONAL-800

SECTIONAL-1200

Maksimalna poraba energije (W)

150

150

300

Navor (N)

800

800

1 200

Hitrost vrat (m/s)

0,1

0,1

0,1

Maksimalna površina vrat (m2)

11

11

16

2 600

2 800

3 800

Maksimalna višina odprtine (mm)
Intenzivnost delovanja (%)
Temperaturno območje (°C)
Stopnja zaščite

50
od -20 do +55
IP20

* Komplet DIY-800CE vključuje pogonsko letev z jermenom PK-3300-3P in dva daljinska upravljalnika.

50
od -20 do +55
IP20

50
od -20 do +55
IP20
Fotocelica-N / Fotocelice – oddajnik, sprejemnik, do 40 m

LED lučka / Signalna LED lučka

Mini ključavnica /

MOŽNOSTI VIDEZA IN DODATKI

DODATKI

VIDEZ

VRSTE PANELOV

OKNA
Sekcijska vrata DoorHan lahko opremimo s polikarbonatnimi okni
različnih velikosti in vrst. Takšna okna predstavljajo unikatno rešitev
in dodatek vratom.

Bela

Rjava

Črna

Zlati hrast

Temni hrast

VRSTE POVRŠIN

Gladka

Hrapava (stucco)

Imitacija lesa

PVC

Premer 360 mm

Dimenzije 638 x 338 mm

Dimenzije 588 x 181 mm

Dimenzije 452 x 322 mm

KLJUKE
Sekcijska vrata DoorHan lahko opremimo s posebnimi kljukami za
ročno odpiranje vrat.

Winchester

Zlati hrast

Temni hrast

Mahagoni

Wenge

Satenasto siva

STANDARDNE BARVE RAL
Kljuka za RSD01, RSD02

9010

VRSTE ZASTEKLITVE

9016

8014

5005

6005

9006

3000

7016

9005

9007

Paneli so lahko obarvani v katerokoli barvo z mednarodne barvne palete RAL. Barvni vzorci, natisnjeni na tej strani,
originalnih barv morda ne prikazujejo povsem točno. Prosimo, uporabljajte originalno barvno paleto RAL.

KLJUČAVNICE
Mehanske ključavnice po zaprtju avtomatsko zaklenejo vratno
krilo. Ključavnice za seriji RSD01 in RSD02 so unikatno oblikovane
in imajo robustno konstrukcijo.

Panoramski panel z
dvojno zasteklitvijo. pleksi
steklo / polikarbonat

Panoramski panel z

Panoramski

panel

z

enojno zasteklitvijo /

aluminijasto

polikarbonat

Premer odprtin – 6 mm.

rešetko.

Ključavnica za RSD01, RSD02

Královský Vrch 2018
432 01 Kadaň
Česká republika
telefon / +420 474 319 111
e-naslov / kadan@doorhan.com

Kontakt

BLT d.o.o. Idrija, Ulica Sv. Barbare 6, 5280 Idrija
Telefon + 386 05 37 43 660, e-naslov blt@blt.si

