SZEKCIÓS
GARÁZSKAPUK ÉS
BEJÁRATI AJTÓK

A KAPU MINDEN ELEMÉNEK KIDOLGOZÁSA AZ
ÜZEMELTETÉS ÉGHAJLATI KÖRÜLMÉNYEINEK
FIGYELEMBEVÉTELÉVEL TÖRTÉNT.
A KAPU MEGFELEL A LEGMAGASABB
MINŐSÉGI SZABVÁNYOKNAK.

Figyelmébe ajánljuk a DoorHan cég által gyártott szekciós
garázskapu-szériát.
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ÖT ALAPVETŐ ELŐNY AZ ÖN RÉSZÉRE

A DoorHan szekciós garázskapu korszerű megoldás a kis és közepes nyílású
garázsokhoz. A kapu speciális konstrukciójának és nyitási elvének köszönhetően (a
kaput meg kell emelni a plafonhoz) sokkal nagyobb mozgástér áll rendelkezésre az
autójának parkolásakor. A DoorHan garázskapu hosszú élettartamú (minimum 15 év),
magas biztonsági és komfortfokozat jellemző üzemeltetésükre.

Eco Fast SZEKCIÓS
GARÁZSKAPU-SZÉRIA
Magas minőséget és optimális árat ötvöző Eco Fast szekciós
garázskapu új fejlesztése a DoorHan cégnek. A kapu („hullám”) szendvics-panelből készül két
színmegoldással, a kapuszárny az egyszerűsített kiegyensúlyozó rendszerrel és a
visszahúzó rúgómechanizmussal is rendelkezik.

RSD01 SZEKCIÓS
GARÁZSKAPU-SZÉRIA
Az RSD01 szekciós garázskapu új fejlesztése a DoorHan
cégnek, amelynek a lényege: a kapuszárny rendelkezik az
egyszerűsített kiegyensúlyozó rendszerrel és a visszahúzó rúgómechanizmussal.

RSD02
SZEKCIÓS
GARÁZSKAPUSZÉRIA
Az RSD02 szekciós garázskapu-széria egy klasszikus szekciós kapu a legjobban elterjedt
méretű garázsokhoz, amely beállítható különböző építészeti sajátosságokkal - többek között
különféle szerkezetű plafonokkal és szemöldökfával - rendelkező épületekben, mivel nagyon
sok emelési variációban készül.

Premium
SZEKCIÓS
GARÁZSKAPU
A
Premium
osztályú
garázskapu egyedi kivitelezésű,
épületek homlokzatának eredeti dísze, amely kifejezi a tulajdonos státuszát azzal, hogy az
alumíniumburkolata jelentősen megnöveli a tartósságot, a betörésekkel szembeni
ellenállóságot.
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Szekciós garázskapu

ALAPVETŐ
ELŐNY AZ ÖN
RÉSZÉRE

ENERGIATAKARÉKOS KAPU
Az építőipari fizikatudományos-kutató intézet által folytatott objektív kutatások
eredményei bizonyítják, hogy a DoorHan cég által gyártott kapurendszerek a
legmagasabb energiatakarékossági jellemzőkkel rendelkeznek, A DoorHan kapu
megőrzi a meleget az épületben hideg időszakokban, illetve a komforthőmérsékletet
kánikulában.
MINIMÁLIS GYÁRTÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK
A fejlett gyártási-tárolási hálózatnak és az okosan felépített logisztikának
köszönhetően a kapu szállítási határideje a minimumra csökkent.
AZ ÖN EGYEDISÉGE
A DoorHan cég számos megoldást kínál Önnek a garázskapu kivitelezése terén, ami
lehetővé teszi olyan külszín megválasztását, amely maximálisan megfelel az Ön
házának; a gazdag színválaszték és a kiegészítők tára segít létrehozni
utánozhatatlan garázsarculatot.
BIZTONSÁG ÉS HOSSZÚ ÉLETTARTAM
A DoorHan kapu kidolgozása az üzemeltetés éghajlati körülményeinek, a szezonális
hőmérséklet-ingadozás figyelembevételével történt, ennek köszönhetően a kapu
folyamatosan működik bármilyen időjárási viszonyok mellet, és nem fagy be télen. A
kapu speciális szendvics-panelből készül, különböző tömítők felhasználásával,
amelyeknek a feladata a garázs mikroklímájának biztos megőrzése.
KÉNYELEM ÉS KOMFORT
A DoorHan garázskapu automatizálható speciálisan kidolgozott elektromos
meghajtókkal, amelyek széles hőmérsékletintervallumban (-200 C–től + 550 C-ig)
üzemelhetnek. Az automata DoorHan szekciós garázskapu vezérlése egy távirányító
segítségével történik, egy gombnyomás segítségével kinyithatja és bezárhatja a
kaput, és ehhez nem kiszállnia az autójából.
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ECO FAST, RSD01 ÉS RSD02 ENERGIATAKARÉKOS KAPURENDSZER-SZÉRIA

Új heveder

•

•

Az új heveder a kapu szigetelését szolgálja és egy
alumíniumprofilból,
valamint
egy speciálisan
szélesített tömítőből áll, amely megvédi a kaput a
megfagyástól a kapuszárny illesztési helyén.
Az új heveder konstrukciója lehetővé teszi a
sarokállványok távolságának megváltoztatását ±30
mm-re.

Garázskapu új oldali tömítőanyaga

Fagyálló tömítés

A fagyálló tömítés nem fagy be a téli időszakban, mivel
nagy illeszkedési felülettel, valamint biztonságos
sarokállvány-rögzítéssel rendelkezik.
Tömítés külső kontúrja

A tömítés külső kontúrja biztosítja a kapuszárny
maximális illeszkedését a tömítőhöz. A tömítők
között létrejövő légkamra biztosítja a legjobb
hermetizálást és megakadályozza a hideg levegő
bekerülését az épületbe.

Légkamra
Tömítés külső kontúrja
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Szekciós garázskapu

Hőálló alsó profil

• A Т-bridge technológiájú hőálló alsó
profil beszerelése a kapun megakadályozza az épület hővesztességét.

Т-bridge profil

Nincs „hőhíd”

•

•

A DoorHan panel elülső és hátsó
acéllapja
nincsenek
össze
hengerelve
egymással,
ennek
köszönhetően nem keletkezik a
„hőhíd”. Ez a megszakítás biztosítja
a
kapu
hőellenállását,
és
megakadályozza
a
panelek
megfagyását az illesztésnél.
A nem nedvességszívó energoflex
a két panel közé kerül, ezzel biztosítva
a kapu biztonságos szigetelését.

Nincs
„hőhíd”

Energoflex
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ECO FAST ÉS „CSINÁLD MAGAD” SZEKCIÓS GARÁZSKAPU-SZÉRIA

Az Eco Fast kapu könnyített panelekből készül, és minimális
követelményeket támaszt nyílásparaméterek vonatkozásában
(minimálisan megengedett szemöldökfa-méret: 100 mm,
oldaltávolság: 120 mm), ami lehetővé teszi a kiadások
csökkentését, emellett Ön minőségi terméket kap, amelynek a
jellemzői nem gyengébbek a drága megoldásokhoz képest.
Eco Fast kapuszéria paraméterei:
Szélesség - 3000 mm-ig
magasság - 2700 mm-ig.
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SZEKCIÓS GARÁZSKAPU

A PANEL KÉPE

«Hullám»

RAL
9003

RAL 8014
barna

Nyomatatáskor
a
színek
megváltozhatnak, használjon eredeti
RAL-kártyát.

„Stucco”

Kapu + ajtó = egyedi építészeti megoldás a
háza homlokzatához
(Fejezet Bejárati ajtó, lásd 19. oldal)

Az Eco Fast szérián belül a cég 10 féle szabványos méretű „Szereld
magad” szekciós kaput kínál, mindegyik típus a legjobban elterjedt
garázsmérteknek felel meg. A kaput önállóan kell beszerelni, így nem a
minőségen, hanem a szerelésen spórolhat.

„Szereld magad” kapu paraméterei:
Szélesség - 3000 mm-ig,
magasság - 2585 mm-ig.
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RSD01 SZEKCIÓS GARÁZSKAPU-SZÉRIA

Gondoskodás Önről
Az RSD01 garázskapu-szériát kis kapunyílásokra tervezték.
Az ilyen kapu beszerelése könnyű és gyors (2 óra leforgása
alatt elvégezhető), mivel a kapuszárny egy kiegyensúlyozó
rendszerrel és egy visszahúzó rúgómechanizmussal
rendelkezik, és csak minimális követelményei vannak
nyílásparaméterek vonatkozásában (minimálisan egengedett
szemöldökfa-méret: 100 mm, oldaltávolság: 120 mm).
RSD01 kapuszéria paraméterei:
Szélesség - 3000 mmig magasság - 2700
mm-ig
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SZEKCIÓS GARÁZSKAPU

PANELEK TÍPUSAI

Felület típusai

Sima felület

Hullámos

„Hullám”

„Hullám” központi
horonnyal

„Stucco”

„Fautánzat”
felület

központi
horonnyal

Sima

„Betéttáblás”

6 db „fautánzat” szín

mahagónifa

mogyorófa

bükkfa

vengefa

arany tölgyfa

égerfa

8 szabvány szín

RAL 9003
fehér

RAL 8014
RAL 5005
barna sötétkék

RAL 6005
zöld

RAL 3005
bordó

RAL 9006
ezüst

RAL 1000
bézs

RAL 7004
szürke

Az igényeinek megfelelően bármilyen
panelszín lehetséges a nemzetközi RALkártya szerint. Nyomatatáskor a színek
megváltozhatnak, használjon eredeti
RAL-kártyát.

Kapu + ajtó = egyedi építészeti
megoldás a háza homlokzatához
(Fejezet Bejárati ajtó, lásd 19. oldal)

RSD02 SZEKCIÓS GARÁZSKAPU-SZÉRIA

Érzi az Ön ritmusát
Az RSD02 garázskapu-szériát kis és közepes nyílású
garázsokhoz tervezték. Ehhez a szériához készül a legtöbb
legjobban elterjedt emelőválaszték, amely megfelel minden
szerelési feltételnek. Az emelőtípusok változatossága
lehetővé teszi a beszerelést gyakorlatilag bármilyen belső
szerkezetű garázsba.
RSD02: kapuszéria paraméterei
szélesség - 5000 mm-ig,
magasság - 3000 mm-ig.
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SZEKCIÓS GARÁZSKAPU

PANELEK TÍPUSAI

Felület típusai

Sima
felület

„Hullám” központi
horonnyal

Hullámos

«Hullám»
„Stucco”

„Fautánzat”
felület

központi
horonnyal

Sima

«Betéttáblás”

6 db „fautánzat” szín

Mahagónifa

Mogyorófa

Bükkfa

Vengefa

Arany tölgyfa

Égerfa

8 szabvány szín

RAL 9003
fehér

RAL 8014
RAL 5005
barna sötétkék

RAL 6005
zöld

RAL 3005
bordó

RAL 9006
ezüst

RAL 1000
bézs

RAL 7004
szürke

Az igényeinek megfelelően bármilyen
panelszín lehetséges a nemzetközi RALkártya szerint. Nyomatatáskor a színek
megváltozhatnak, használjon eredeti
RAL-kártyát.

Kapu + ajtó = egyedi építészeti
megoldás a háza homlokzatához
(Fejezet Bejárati ajtó, lásd 19. oldal)
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PREMIUM OSZTÁLYÚ SZEKCIÓS GARÁZSKAPU

Egyediség a részletekben
Az alumínium burkolatú panelekből készülő Premium osztályú garázskapu egyedi korszerű
kivitelezési megoldás, amit a DoorHan cég kínál a kapuk piacán. Benne megtestesülnek a
legújabb tendenciák a kapu-dizájn területéről. Speciális alumíniumlamellákból készülő
geometriai mintáknak és kovácsolt díszítőelemeknek köszönhetően a nagyon jó minőségű
burkoló anyagok emelik az ellenálló képességet a betörésekkel szemben. A Premium osztályú
szekciós kapu, amelynek a stílusa hasonlít a régi nyíló kapura, szabványosan nyitható, mint a
többi szekciós kapu: a kapuszárny a vezető síneken a plafonra gördül.
A Premium osztályú kapu hasonló működési jellemzőkkel és szerkezettel rendelkezik, mint az
RSD01 és RSD02 kapuszéria. Megrendelésre elkészíthető egyedi, nem szabványos lamella
mintázat is.
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Kapu paraméterei:
szélesség - 5000 mm-ig,
magasság - 3000 mm-ig.

SZEKCIÓS GARÁZSKAPU

PANELEK TÍPUSAI

Felület típusai

Sima felület

„Stucco”

Arany tölgyfa

Sötét mogyorófa

„Fautánzat”
felület

Díszítő kovácsolt
elemek

Premium panel

New Premium 2010 panel

Kapu + ajtó = egyedi építészeti
megoldás a háza homlokzatához
(Fejezet Bejárati ajtó, lásd 19. oldal)
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BEÉPÍTETT KISKAPU ÉS TARTOZÉKOK

Beépített kiskapu az RSD02 kapuszériához
A beépített DoorHan kiskapu kiegészítő bejáratot jelent a garázsba, ami lehetővé teszi
a garázsba való bejutást zárt kapu mellett. A modernizált szerkezetének és a speciálisan
kidolgozott alumíniumprofil rendszerének köszönhetően a kiskapu nagyon biztonságos. A
kapu hermetikusságának és hőszigetelő tulajdonságának megőrzéséhez dupla tömítő
rendszer kerül alkalmazásra. A DoorHan cég kétféle kiskaput gyárt, amely méretekben és
a beszerelési hely követelményiben különbözik egymástól.
Szabványos kiskapu méretei:

Modernizált kiskapu méretei:

szélesség - 800 mm,
magasság – 1700-től 2100 mm-ig,
küszöb magassága: 140 - 400 mm,
oldaltávolság kiskaputól kapuszárny széléig
nem lehet több 400 mm-nél.

szélesség - 800 mm,
magasság – 1700-től 2000 mm-ig,
küszöb magassága: 75 -100 mm,
oldaltávolság kiskaputól kapuszárny széléig
nem lehet több 1000 mm-nél.
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SZEKCIÓS GARÁZSKAPU

Mechanikus zár kilinccsel

Kapuzáró
szerkezet

A beépített kiskapu szabványos
készletébe beletartozik a csúszó sínen
lévő kapuzáró szerkezet, valamint egy
biztonságos mechanikus zár kilinccsel.
A
kiskapuküszöbön
van
egy
horgonyzott vaserősítő, miközben a
küszöb magassága: 75 mm.

Szekciós garázskapu tartozékai
Ablakok

A garázs természetes megvilágítását biztosítják a tetszetős DoorHan
ablakok, amelyekben ütésálló üveget alkalmaznak. Az ablakok
rendelkezhetnek díszítő betétekkel kereszt vagy rombusz formájában. A
fémből készült ablak-keresztfa aranyszínű.

Ablaktípusok az RSD01 és RSD02 szériához

Kerekablak
szegélyszíne

Derékszögű ablak
szegélyszíne
Nyomatatáskor a színek megváltozhatnak, használjon
eredeti RAL-kártyát.

RAL 7001
ezüst

RAL 9003
fehér

RAL 8014
barna

Tolózár

RAL 1004
arany

A tolózár az egyik legbiztonságosabb
módszer a kapu rögzítéséhez zárt állapotában.
Ez jelentős akadályt jelent betörési kísérletnél.
A tolózárnak kétoldali vezérlése van, nemes
acélból készül, ami növeli biztonságát.
az Eco Fast, RSD01 és
RSD02
kapuszériához

Kilincsek

Minden DoorHan szekciós kapu rendelkezik speciális kilinccsel a kapu
kézi nyitásához. Ezek a kilincsek a kapu díszes kiegészítői. A kilincs
ergonómiai formája megkönnyíti a kapu nyitását.

Az RSD01 és RSD02
kapuszériához

Az Eco Fast, RSD01 és
RSD02
kapuszériához

| 17

GARÁZSKAPU

Vonalak finomsága
A DoorHan garázskapu korszerű kivitelezésű megoldás,

szendvics-panelekből
készül,
alumíniumprofil-kerettel.
Ennek köszönhetően rendelkezik minden szekciós kapu
tulajdonságával.
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SZEKCIÓS GARÁZSKAPU

Mahagónifa

Mogyorófa

RAL 9003 RAL 8014
fehér
barna
Sima
„Stucco”
felület

Bükkfa

Vengefa

RAL 5005 RAL 6005
sötétkék
zöld

„Fautánzat”
felület
Az igényeinek megfelelően bármilyen panelszín
lehetséges
a
nemzetközi
RAL-kártya
szerint.
Nyomatatáskor a színek megváltozhatnak, használjon
eredeti RAL-kártyát.

RAL 3005
bordó

Arany tölgyfa

RAL 9006
ezüst

RAL 1000
bézs

Égerfa

RAL 7004
szürke

A DoorHan garázskapu szendvics-panelekből
készül, alumíniumprofil-kerettel. Ennek köszönhetően
rendelkezik minden szekciós kapu tulajdonságával. A
kapublokk teljes kerületén dupla szigetelő kontúr
helyezkedik el, amely biztosítja a garázs szigetelését és
megakadályozza a huzatok keletkezését. A garázskapu
és
az
ajtó
azonos
kivitelezési
megoldással
harmonikusan
illeszkednek
egymáshoz
a
ház
homlokzatán.
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AUTOMATIKA

Komfort mindenekelőtt
A szekciós garázskapu automatizálásához a DoorHan cég elektromos automata „sectional”
sorozatú meghajtást kínál. Egy távirányító segítségével kinyithatja és bezárhatja a kaput, és ehhez
nem kiszállnia az autójából.
A meghajtó háza korszerű kivitelezésű, harmonikusan illeszkedik bármilyen garázs belső terével. A
helyiség megvilágításához a meghajtóban elhelyeztek egy beépített lámpát, amely automatikusan
bekapcsol kapu nyitásakor, amikor az autó bemegy a garázsba.
• Áramkimaradás esetén a kapu könnyen nyitható kézzel, egy szétkapcsolási rendszer segítségével.
• Fotocellák beépítésével a meghajtó automatikusan megáll bármilyen akadály esetén.
• Az önblokkoló motor-reduktor megakadályozza a véletlen kapunyitást.
• Egy jelzőberendezés hangjelzést ad abban az esetben, ha a kapu több mint 10 percig nyitva marad,
a hangjelzés automatikusan kikapcsol kapu zárásakor.
• Automatikus zárás funkció időkésleltetéssel programozható.
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SZEKCIÓS GARÁZSKAPU

A DoorHan távirányítók vezérlik a DoorHan

Műszaki jellemzők
Modell

SE-500
(RSD01,
RSD02)

Tápfeszültség

SE-750
(RSD02)

SE-1200
(RSD02)

Szétkapcsoló

220 V, 50 Hz

Max. teljesítményszükséglet

200 W

300 W

400 W

Erőhatás

500 N

750 N

1200 N

Kapu sebessége

7,8 m/perc

Védelmi osztály

11 m/perc

IP 20
50%

Intenzitás

-20-tól +55-ig 0c

Hőmérséklet-intervallum
Nyílás max. magassága

8,4 m/perc

automatarendszereket vagy minden egyéb,
DoorHan rádióvevővel felszerelt eszközt. Egy
távirányító
segítségével
1-4
eszköz
vezérelhető.

2600 mm

Kapuszárny max. területe

8m

2

2800 mm
10 m

2

3800 mm
16 m2

Ha a garázsában nincs másik bejárat,
áramkimaradás esetén a szétkapcsoló
feloldja a meghajtó reteszelését és a kapu
kézzel kinyitható.

Meghajtó
összeszerelése

A
meghajtó
könnyen
szerelhető
össze
a
vezetősínnel és rögzíthető
a plafonon. A kapu nyitása
lánchajtással történik.

Fotocellák

A
fotocellákat
a
garázsnyílásba
kell
beépíteni, rendeletetésük:
a kapu megállítása vagy
iránymegváltoztatása, ha
bármilyen
akadály
megjelenik a működési
zónában.
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ECO FAST, RSD01 ÉS RSD02 KAPUSZÉRIA SZERELÉSI
TÍPUSAI

ECO FAST, „CSINÁLD MAGAD”, RSD01 ÉS
RSD02 KAPUSZÉRIA RÁHELYEZÉSE

A ráhelyezés a kapu klasszikus beállítási
módszere, amely során a szerelés átlapolva
az
épület
belsejéből
történik.
Ennek
köszönhetően a kapu beállítható bármilyen
konfigurációjú nyílással rendelkező garázsba.
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RSD01 KAPUSZÉRIA BEÉPÍTÉSE
A beépítés olyan szerelési módszer, amely
során a kaput be kell építeni a garázs
nyílásába. Annak köszönhetően, hogy a
kapuszárny már összeszerelt állapotban
kerül szállításra, a szerelési idő kb. 5szörösére csökkenhető.

Az univerzális rögzítő konzol segítségével a keret és a kapuszárny beépíthető a nyílásba. A konzol
szolgálja továbbá a sarokállvány és a tokborítás rögzítését a falhoz. A konzol segítségével
szabályozgató a sarokállvány hozzányomása a tokborításhoz, valamint felszerelése a különböző
szélességű falakra (20-tól 200 mm-ig).

A felső heveder egy fémdoboz (tokborítás) PVC-tömítőanyaggal, amelynek a célja a kapuszárny
szoros illesztése a nyíláshoz; ez biztosítja a helyiség maximális szigetelését. A falhoz való rögzítés
speciális konzolok segítségével történik, amelyek lehetővé teszik a heveder és a szemöldökfa közötti
távolság szabályozását 50 mm-es intervallumban.
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ECO FAST ÉS RSD01 KAPUSZÉRIA SZERKEZETE

RSD01
szekciós
kapu
szerkezete
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kapuszárny
Heveder
Felső tömítőanyag
Tárcsa felső konzolja
Kapuszárny vezető sínje
Sarokállványok
Alsó konzol
Felső alumíniumprofil
Felső konzol
Plafonhoz való rögzítő rendszer
С-alakú profil

12. Oldali tartók
13. Zár
14. Kiegyensúlyozó visszahúzó
rúgómechanizmus
15. Oldali fedő
16. Feszítő szerkezet
17. Zsanérok
18. Alsó tömítőanyag
19. Alsó alumíniumprofil
20. Kilincs

SZEKCIÓS GARÁZSKAPU

Изгиб

A vízszintes vezetősín hajlításának
köszönhetően a kapuszárny felső
szekciója biztonságosan rögzíthető
függőleges állapotban.

„Rúgó a rúgóban” rendszer

A „rúgó a rúgóban” rendszer
alkalmazása
a
kiegyensúlyozó
rúgómechanizmusban maximálisan
biztosítja a kapu biztonságos
működését abban az esetben, ha
megszakad az egyik rúgó. A másik
rúgó megtartja a kaput, megakadályozva a leesést.

Dupla drótkötél

Két drótkötél alkalmazása a kapu
mindkét oldalán védi a kapuszárnyat a leeséstől, ha megszakad az egyik drótkötél.

Rúgók rögzítésének rendszere

A rúgós szerkezet gyors
rögzítésének
univerzális
rendszerének köszönhetően a
rúgók
pát
másodperc
alatt
rögzíthetők.
A
dupla
fogas
kapcsolódás rendszere lehetővé
teszi a kapuszárny gyors és
maximálisan
pontos
kiegyensúlyozását. Ez a rúgófeszítés egyszerű és egyenletes
szabályozásával érhető el.
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RSD02 KAPUSZÉRIA SZERKEZETE

RSD02
SZEKCIÓS
KAPU
SZERKEZETE
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kapcsolóhüvely
Tengely
Dobok
п-alaku tartó végkonzol
Felső profil
Kapuszárny vezető sínjei
Szabályozható konzol görgőkkel
Sarokállványok
Csavaró-rúgós szerkezet
Rúgószakadást akadályozó
szerkezet
11. DoorHan SE-750 elektromos
meghajtó
12. A vízszintes vezetők rögzítési
rendszere (plafonhoz való
rögzítéshez)

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Speciális ütközök
Meghajtó vezető léce
Zsanérok
Kapuszárny szendvicspanelekből
Zár
Oldali fedő
Kilincs
Alsó konzol drótkötél-szakítást
akadályozó szerkezettel
Alsó profil
Univerzális belső tartó konzol
C-alakú profil
Felső tömítőanyag
Alsó tömítőanyag

Szekciós garázskapu

Rúgószakadást akadályozó szerkezet

Drótkötél- és rúgószakadást
akadályozó szerkezet
A drótkötél-szakadást akadályozó szerkezet
alsó konzolként kerül beépítésre a
kapuszárnyra. Drótkötél-szakadás esetén a
szerkezet működésbe lép és megakadályozza a kapu leesését.
A rúgószakadást akadályozó szerkezet
blokkolja a tengelyt, ezzel elhárítja a
kapuszárny leesését.
Egy speciális szerkezet védi az ujjakat attól,
hogy ne szoruljanak be a görgők és a
vezetősín közé.

Drótkötél-szakadást akadályozó szerkezet

Az ujj beszorulását akadályozó szerkezet

RSD01 ÉS RSD02 GARÁZSKAPU-SZÉRIA
MŰSZAKI JELLEMZŐI
Műszaki jellemzők
Levetített hőátadási ellenállás
Hangszigetelés
Szélterhelés
Légzáró képesség
Vízállóképesség
Emelési erőkifejtés

1,13 m2 · 0с/W
24 dB
5. osztály (200 km/h)
2. osztály (levegőnyomás 50 Pa)
1. osztály (víznyomás 30 Pa)
22,5 kg-ig

Éghetőség csoportja

Г2 GOST 30244-94 szerint

Gyúlékonyság csoportja

В2 GOST 30402-96 szerint

Kapuszárny súlya

11,2 kg/m2
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Műszaki jellemzők

ECO FAST, RSD01 ÉS RSD02
GARÁZSKAPU-SZÉRIA

Méretek

Н - Nyílás magassága (távolság a padlótól a nyílás felső részéig);
В - Nyílás szélessége (távolság a nyílás bal és jobb oldala között);
h - szemöldökfa (távolság a nyílástól plafonig) – legalább 150 mm alacsony emelés esetén, dob
hátul; nem kevesebb, mint 100 mm RSD01 kapuszéria esetén;
b1 és b2: távolságok a nyílás szélétől a belső oldalfalakig: nem kevesebb, mint 130 mm RSD02
kapuszéria esetén; nem kevesebb, mint 120 mm RSD01 és Eco Fast kapuszéria esetén;
D – a garázs mélysége (távolság a nyílástól a távolabbi belső falig) – több mint H+500 mm.
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SZEKCIÓS GARÁZSKAPU

magasság

ECO FAST, RSD01 ÉS RSD02 KAPUSZÉRIA
MEGENGEDETT MÉRETEINEK TÁBLÁZATA

szélesség

„Szereld magad” kapukészlet paraméterei
Készlet
száma

Nyílás
szélessége,
mm

Nyílás
magassága,
mm

Rúgó
D x d x L, mm

Fordulatok
száma

Panelkészlet

Eco Fast és RSD01 kapuszéria alapkészlete és opciók
Alaptartozékok:
• Visszahúzó rúgó szerkezete (élettartam: 15000 ciklus)
• vezetősínek rendszere
• kapuszárny
• kilincs
• tolózár
• dokumentációs csomag
•
•
•
•

Opciók:
Zár
Ablakok
Tömítés külső kontúrja
Megfagyástól védet alsó és felső profilok
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Műszaki jellemzők
RSD02 kapuszéria alapkészlete
•
•
•
•
•
•
•
•

Alaptartozékok:
rugószerkezet (élettartam: 25000 ciklus)
vezetősínek rendszere
kapuszárny
alsó konzolok drótkötelek és kapuszárny odanyomásának szabályozó szerkezetével
kilincs
tolózár
rúgószakadást akadályozó szerkezet
dokumentációs csomag

•
•
•
•

Opciók:
Zár
Ablakok
Tömítés külső kontúrja
Megfagyástól védet alsó és felső profilok

CSOMAGOLÁS




A kapuszárny-panelek csomagolásához habosított műanyagot használnak, ami 100%-os
védelmet jelent a hosszú szállításoknál.
A panelek felületét stretch fóliával borítják, ez szolgálja a karcolásvédelmet szereléskor.
A vezető profilokat és a tartozékokat polietilén fóliába csomagolva kartondobozokban
szállítják.

Szekciós kapu emelési típusai
Alacsony emelés az Eco Fast, RSD01 és RSD02kapuszériához
Paraméter Megnevezés

Számítási képlet

H, mm

Nyílás magassága

H

h, mm

Szemöldökfa magassága

h = 100

В, mm

Nyílás szélessége

B

A, mm

Függőleges vezetők magassága

H+52

A1, mm

A kapu függőleges vezetők előtti
munkaterületét korlátozó mérete

A-130

E, mm

A függőleges vezetők hosszúsága

H+300

В1, mm

A vezetők plafonhoz történő rögzítésének
közbülső pontjának koordinátai

E/2

S, mm

Minimális oldaltávolság

100

P, mm

Elsüllyesztő meghajtó elhelyezési zónája

H+1185
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Szabványos emelés az RSD02 kapuszériához
Paraméter Megnevezés

Számítási képlet

H, mm

Nyílás magassága

H

h, mm

Szemöldökfa magassága

R381 h > 410
R305 h >350

В, mm

Nyílás szélessége

B

A, mm

Függőleges vezetők magassága

R381 a = H+235
R305 a = H+165

Ab, mm

A henger és a dob tengelyének magassága

A+86
( H > 5500: +156
esetén)

A1, mm

A kapu függőleges vezetők előtti
munkaterületét korlátozó mérete

A-500

A2, mm

A kapu vízszintes vezetők előtti munkaterületét
korlátozó mérete

A-110

A3, mm

A kapu munkaterületének korlátozó mérete
(meghajtó nélkül vagy hengermeghajtóval)

A+150

E, mm

A függőleges vezetők hosszúsága

H+270

В1, mm

A vezetők plafonhoz történő rögzítésének
közbülső pontjának koordinátai

E/2

Db, mm

Torziós szerkezet munkaterülete

Függ a nyílás méretétől
és a tábla súlyától

S, mm

Minimális oldaltávolság

120

Q, mm

A meghajtó elhelyezési zónája a hengeren

240

P, mm

Elsüllyesztő meghajtó elhelyezési zónája

H+1060

Alacsony emelés, dob elől az RSD02 kapuszériához
Paraméter Megnevezés

Számítási képlet

H, mm

Nyílás magassága

H

h, mm

Szemöldökfa magassága

h >230

В, mm

Nyílás szélessége

B

A, mm

Függőleges vezetők magassága

H+110

Ab, mm

A henger és a dob tengelyének magassága

A+86

A1, mm

A kapu függőleges vezetők előtti
munkaterületét korlátozó mérete

A-470

A2, mm

A kapu vízszintes vezetők előtti munkaterületét
korlátozó mérete

A-120

A3, mm

A kapu munkaterületének korlátozó mérete
(meghajtó nélkül vagy hengermeghajtóval)

A+70

E, mm

A függőleges vezetők hosszúsága

H+300

В1, mm

A vezetők plafonhoz történő rögzítésének
közbülső pontjának koordinátai

E/2

Db, mm

Torziós szerkezet munkaterülete

Függ a nyílás méretétől
és a tábla súlyától

S, mm

Minimális oldaltávolság

120

Q, mm

A meghajtó elhelyezési zónája a hengeren

240

P, mm

Elsüllyesztő meghajtó elhelyezési zónája

H+1185
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Alacsony emelés, dob hátul az RSD02 kapuszériához 2
Paraméter Megnevezés

Számítási képlet

H, mm

Nyílás magassága

H

h, mm

Szemöldökfa magassága

Elsüllyesztő
meghajtó nélkül 150, meghajtóval 200

В, mm

Nyílás szélessége

B

A, mm

Függőleges vezetők magassága

H+110

Ab, mm

A henger és a dob tengelyének magassága

H+55

A1, mm

A kapu függőleges vezetők előtti
munkaterületét korlátozó mérete

H-360

A2, mm

A kapu vízszintes vezetők előtti munkaterületét
korlátozó mérete

H-10

A3, mm

A kapu munkaterületének korlátozó mérete
(meghajtó nélkül vagy hengermeghajtóval)

H+180

E, mm

A függőleges vezetők hosszúsága

H+400

В1, mm

A vezetők plafonhoz történő rögzítésének
közbülső pontjának koordinátai

E/2

Db, mm

Torziós szerkezet munkaterülete

Függ a nyílás méretétől
és a tábla súlyától

S, mm

Minimális oldaltávolság

120

Q, mm

A meghajtó elhelyezési zónája a hengeren

360

P, mm

Elsüllyesztő meghajtó elhelyezési zónája

H+1185

Magas emelés az RSD02 kapuszériához
Paraméter Megnevezés

Számítási képlet

H, mm

Nyílás magassága

H

h, mm

Szemöldökfa magassága

h > 600

В, mm

Nyílás szélessége

B

HL, mm

Távolság a vízszintes vezető szintjétől nyílásig

< h-250

A, mm

Függőleges vezetők magassága

H+HL

Ab, mm

A henger és a dob tengelyének magassága

A+86

A1, mm

A kapu függőleges vezetők előtti
munkaterületét korlátozó mérete

A-500

A2, mm

A kapu vízszintes vezetők előtti munkaterületét
korlátozó mérete

A-110

A3, mm

A kapu munkaterületének korlátozó mérete
(meghajtó nélkül vagy hengermeghajtóval)

A+120

E, mm

A függőleges vezetők hosszúsága

H-HL+350

В1, mm

A vezetők plafonhoz történő rögzítésének
közbülső pontjának koordinátai

E/2

Db, mm

Torziós szerkezet munkaterülete

Függ a nyílás méretétől
és a tábla súlyától

S, mm

Minimális oldaltávolság

120

Q, mm

A meghajtó elhelyezési zónája a hengeren

240
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Függőleges emelés az RSD02 kapuszériához
Paraméter Megnevezés

Számítási képlet

H, mm

Nyílás magassága

H

h, mm

Szemöldökfa magassága

>H+580

В, mm

Nyílás szélessége

B

A, mm

Függőleges vezetők magassága

2H+250

Ab, mm

A henger és a dob tengelyének magassága

A+166

A1, mm

A kapu függőleges vezetők előtti
munkaterületét korlátozó mérete

H

S, mm

Minimális oldaltávolság

120

Q, mm

A meghajtó elhelyezési zónája a hengeren

240

Szabványos dőlt emelés az RSD02 kapuszériához

Paraméter Megnevezés

Számítási képlet

H, mm

Nyílás magassága

H

h, mm

Szemöldökfa magassága

500... 1500 (függ
a α0 -tól)

В, mm

Nyílás szélessége

B

A, mm

Sarokállvány magassága

H+(250... 990)

Ab, mm

A henger és a dob tengelyének magassága

A+86

A1, mm

A kapu függőleges vezetők előtti
munkaterületét korlátozó mérete

H-270

A2, mm

A kapu vízszintes vezetők előtti munkaterületét
korlátozó mérete

H-110

E, mm

A kapu munkaterületét a garázs belsejében
korlátozó mérete

H +(250+1000)

В1, mm

A vezetők plafonhoz történő rögzítésének
közbülső pontjának koordinátai

E/2

Db, mm

Torziós szerkezet munkaterülete

Függ a nyílás méretétől
és a tábla súlyától

S, mm

Minimális oldaltávolság

120

a0

A vezetők dőlésszöge a vízszintes vonalhoz

<360

P, mm

Elsüllyesztő meghajtó elhelyezési zónája

240
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Magas dőlt emelés, dob alul az RSD02 kapuszériához
Paraméter Megnevezés

Számítási képlet

H, mm

Nyílás magassága

H

h, mm

Szemöldökfa magassága

HL+(20+1260)

В, mm

Nyílás szélessége

B

A, mm

Sarokállvány magassága

H+HL+(250... 990)

Ab, mm

A henger és a dob tengelyének magassága

A+86

A1, mm

A kapu függőleges vezetők előtti
munkaterületét korlátozó mérete

H-270

A2, mm

A kapu vízszintes vezetők előtti munkaterületét
korlátozó mérete

H-110

E, mm

A kapu munkaterületét a garázs belsejében
korlátozó mérete

H-HL+(250+1000)

В1, mm

A vezetők plafonhoz történő rögzítésének
közbülső pontjának koordinátai

E/2

Db, mm

Torziós szerkezet munkaterülete

Függ a nyílás méretétől
és a tábla súlyától

S, mm

Minimális oldaltávolság

120

a0

A vezetők dőlésszöge a vízszintes vonalhoz

<65

Q, mm

A meghajtó elhelyezési zónája a hengeren

240

Magas emelés, dob alul az RSD02 kapuszériához
Paraméter Megnevezés

Számítási képlet

H, mm

Nyílás magassága

H

h, mm

Szemöldökfa magassága

> 1600

В, mm

Nyílás szélessége

B

HL, mm

Távolság a vízszintes vezető szintjétől nyílásig

1330 < HL < h - 150

A, mm

Függőleges vezetők magassága

H+HL

Ab, mm

A henger és a dob tengelyének magassága

> H+680

A1, mm

A kapu függőleges vezetők előtti
munkaterületét korlátozó mérete

A-500

A2, mm

A kapu vízszintes vezetők előtti munkaterületét
korlátozó mérete

A-110

A3, mm

A kapu munkaterületének korlátozó mérete
(meghajtó nélkül vagy hengermeghajtóval)

A+120

E, mm

A függőleges vezetők hosszúsága

H-HL+350

В1, mm

A vezetők plafonhoz történő rögzítésének
közbülső pontjának koordinátai

E/2

S, mm

Minimális oldaltávolság

500 min

Q, mm

A meghajtó elhelyezési zónája a hengeren

>650
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Magas dőlt emelés, dob alul az RSD02 kapuszériához
Paraméter Megnevezés

Számítási képlet

H, mm

Nyílás magassága

H

h, mm

Szemöldökfa magassága

h > 1600

HL, mm

Távolság a vízszintes vezető szintjétől nyílásig

> 1330

В, mm

Nyílás szélessége

B

A, mm

Sarokállvány magassága

H+235

Ab, mm

A henger és a dob tengelyének magassága

> H+680

A1, mm

A kapu függőleges vezetők előtti
munkaterületét korlátozó mérete

a-500

A2, mm

A kapu vízszintes vezetők előtti munkaterületét a-110
korlátozó mérete

E, mm

A kapu munkaterületét a garázs belsejében
korlátozó mérete

H-H+500

В1, mm

A vezetők plafonhoz történő rögzítésének
közbülső pontjának koordinátai

E/2

S, mm

Minimális oldaltávolság

500 min

a

A vezetők dőlésszöge a vízszintes vonalhoz

<65

Q, mm

A meghajtó elhelyezési zónája a hengeren

> 650

0
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Határok szélesítése

A DoorHan cég azon termékek teljes spektrumát
gyártja, amelyek a tér és az épületek védelmét, valamint
a belépés korlátozását szolgálják. Minden termék
gyártása korszerű berendezések és nagyon magas
minőségű anyagok felhasználásával történik.
A DoorHan cég termékeinek választásával Ön
magas technológiát, garantált minőséget és korszerű
stílust választ. Szélesítse lehetőségeit velünk együtt!

GARÁZSKAPU

Szekciós kapu

Kiskapu

Szekciós garázskapu

Roletta

Bejárati ajtó

Utcakapu

Kerítésszekciók

Saját gyártási-tárolási hálózat

DoorHan
Kapurendszerek
Rolettás rendszerek
Átrakó rendszerek
Ajtórendszerek
Alumíniumrendszerek
Automatizálási rendszerek
Gyorsan építhető modulrendszerek
További információért forduljon képviselőinkhez.

www.kapuroll.hu

