Dimensiuni necesare
Ajustarea dimensiunilor pentru montaj

Lățimea ușii trebuie să fie egală cu
lățimea deschiderii după finisaj (W).

D 3200 mm

Varianta 1
- când lățimea deschiderii este egală cu
una dintre lățimile standard ale ușii.
Aceasta este situaţia ideală: dimensiunea
deschiderii să se potrivească cu una dintre Varianta 1
dimensiunile standard ale uşii.

HR 180 mm
Lăţime deschidere 2500 mm

Măsurătorile trebuie făcute cu pereții
și podelele finisate.

Lăţime uşă 2500 mm

H

partea
stângă
LS

Varianta 2
- când lățimea deschiderii este mai mică
decât oricare din lățimile standard ale ușii.
În această situație trebuie verificat dacă
lățimea spațiilor laterale este suficient de
Varianta 2
mare pentru a încadra ușa și a permite
efectuarea montajului corect.

GARAGEDEUREN

Înălțimea ușii trebuie să fie egală cu
înălțimea deschiderii după finisaj (H)

partea
dreaptă
RS

W

100 mm

Ușa de garaj
automatizată
OPTIMAL 40

Asiguraţi-vă că nu există obstacole în
spaţiul destinat montării uşii.

100 mm

Lăţime deschidere 2400 mm

înălțimea finală a podelei

HR

buiandrug

Lăţime uşă 2500 mm

Varianta 3
- când lățimea deschiderii este mai mare
decât oricare dintre lățimile standard ale
ușii.
Este posibilă montarea ușii de garaj numai
dacă se reduc dimensiunile deschiderii,
Varianta 3
iar spațiile laterale rămase libere, permit
efectuarea montajului corect.

Lățime deschidere după ajustare 2500 mm

adâncimea garajului, necesară pentru ușa automatizată

înălţimea deschiderii

Lăţime deschidere 2600 mm

H

Lăţime uşă 2500 mm

Varianta 4
- când înălțimea deschiderii este mai mare
decât oricare dintre înălțimile standard
ale ușii.
Este posibilă montarea ușii dacă se reduce
înălțimea deschiderii, iar înălțimea liberă
deasupra ușii rămâne suficient de mare
pentru a permite montajul și funcționarea
corectă.

Ușa de garaj automatizată
HR min - înălțimea minimă a buiandrugului

180 mm

RS, LS - lățimile minime ale stâlpilor laterali

100 mm

D min - adâncimea minimă a garajului necesară pentru ușa cu
H max = 2125 mm

3200 mm

HP (înălțimea deschiderii) pentru ușa automatizată*

HP = H

HP HP (înălțimea deschiderii) pentru ușa manuală HP = H-180 mm
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Înalțime uşă 2125 mm

Înalțime deschidere 2175 mm
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Varianta 4

La configurarea ușii de garaj, producătorul este cel care alege tipul de șine și sistemul de echilibrare cu arcuri:
• alegerea sistemului de echilibrare este facută în funcție de dimensiunile și greutatea ușii;
• alegerea șinelor și amplasarea sistemului de echilibrare sunt făcute în concordanță cu înălțimea buiandrugului.

Î

Înălțime după ajustare 2125 mm

*pentru ușa fără accesorii suplimentare
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Varianta 5
- când înălțimea deschiderii este mai mică
decât oricare dintre înălțimile standard
ale ușii.
Este posibilă montarea ușii cu condiția ca
înălțimea liberă deasupra ușii să permită
montajul și funcționarea corectă.
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poliuretanică.
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7

ficient de
oe

entru
a
te p

da
stan rdel

Î

8

9

Capace pentru
role: mai mare
siguranță în utilizare.
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Mâner pentru
operarea
manuală: un plus
de funcționalitate.
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RAL 9010

* coeficient de izolare termică pentru ușa 2500x2125
** unele componente opționale (mâner, zăvor, etc) pot reduce spațiul de trecere efectivă cu 6,5 cm.
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Arcuri galvanizate:
estetice și
rezistente la
coroziune.
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Suprafețele
exterioare
și interioare
realizate din
tablă de oțel.

Automatizare
pentru ușa de garaj
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Textură
woodgrain.
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Garnitură
între panouri.
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Protecție împotriva
prinderii degetelor
între panouri.
Panou ramforsat în
zona balamalelor și
a mânerului.
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Ușa de garaj
automatizată
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Siguranță
• Ușa îndeplinește toate Standardele Europene.
• Forma panourilor garantează
utilizarea în siguranță a ușii.
• Arcurile fabricate din oțel de
cea mai bună calitate sunt
estetice și, în plus, contribuie
la creșterea gradului de siguranță în utilizare.
• Textura woodgrain este rezistentă la deteriorările care
pot surveni pe parcursul mai
multor ani de utilizare (ex.
zgârieturi).
Garanție
În calitate de companie internațională, menținem standardele globale.
Utilizarea componentelor de
cea mai înaltă calitate este confirmată de o garanție de doi ani.

fotocelule

zăvor

două telecomenzi incluse

Specificații:
• viteză maximă 140 mm/s
• două telecomenzi cu 4 canale (443,92 MHz)
• cod săritor
• forța de tracțiune de 600 N
• tensiunea nominală 24 V
• tensiunea de alimentare 230 V

•
•
•
•

iluminare LED
clasa de protecție IP-20
emisia de zgomot <75 dB
temperatura de funcționare de la -20°C până
la + 50°C
• consumul de energie în modul standby ~3W

