Pristatomos kojos sistemos aprašymas
HANGARDOOR - tai kompanija, gaminanti aukštos kokybės tentinius angarų
vartus.
Pristatomos kojos sistema, beveik neribojamo dydžio ir konfigūracijos. Kiekviena
sistema, pritaikoma konkrečiam projektui. Mūsų patyrę inžinieriai suprojektuos
viską taip, kad atitiktų visas pastato konstrukcijas ir pateiks rekomendacijas.
Pristatomos kojos sistema yra papildoma tentinių vartų sistemos dalis, ji sukurta
taip, kad atsidarius vartams, esanti koja per vidurį, pasikelia ir atsidaro visiškai
laisvas plotas pravažiavimui. Tokia sistema privaloma, jei vartų plotis viršija
20metrų, tokiu atveju vartai dalinami per pusę ir per vidurį statoma pasikelianti
koja. Pristatoma koja turi visus saugumo daviklius ir fiksatorius.

Pristatomos kojos sistemos funkcijos ir našumas

▪ Funkcijos
Tinkama naudoti su vartais FDB295, kurių plotis viršyja 20 metrų, arba esant
specialiam vartų projektui.
Sandarumas: guminės kilpos, šepečiai.
Spalvos: galimos įvairios spalvos (RAL).
Valdymas: Elektros valdiklis.
Kėlimo komponentai: Grandinė, trosas, kilpinio varžto pakaba.

▪ Našumas
Veikimo greitis: 0.06-0.13 m/s.
Darbinės aplinkos temperatūrinis režimas: -30 °C iki +70 °C.
▪ Elektros sistema
Maitinimas: 3x400V/50Hz, 1x230V/50Hz.
Saugikliai: priklauso nuo variklio tipo ir valdymo bloko tipo.
Valdymas: saugūs laidai 24V
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Pristatomos kojos konstrukcija
Pristatomos kojos sistemos konstrukcija pagaminta iš konstrukcinio cinkuoto
plieno arba padengtos korozijai atsparia dažų danga. Iš abiejų pusių
pridedamos aliuminio profilio kreipiančiosios su sandarinimo šepetėliais. Koja
pakleliama grandinių pagalba, užfiksuojama trosu. Stabdis ir fiksatorius
montuojami prie pastato konstrukcijos. Yra dviejų tipų kojos fiksavimo sistema:
mechaninės ir elektrinės, kuri leidžia atidaryti arba uždaryti duris.

Nejudanti dalis
Užraktas

Laikikliai

Pakelta koja

Sandarinimo profilis
Šoninė kreipiančioji

Pristatomos kojos veikimo principas

Pristatoma koja

Kojos tvirtinimo padas

Laisvas plotas

Pakelta koja

Kojos tvirtinimo padas
Laisvas plotas

Installation of swing-up mullion

Kronšteinai

Swing-up mullion system is fastening to
the top part of structural opening with
M16 bolts.

Pastato konstrukcija
Saugumo stabdis
Grandininė traukė

Mullion lifting device and anti-drop
device are fastening to the top part of
structural opening with M12 bolts,
between hoister and arrester
recommended distance is 350 mm.
Nejudanti kojos dalis

Pastato konstrukcija

Judanti kojos dalis

Kronšteinai
Kojos tvirtinimo padas

Mullion lower part guide rail should be
recessed into the floor pit and placed the
guide of the bottom part of the mullion
onto prearranged place. Mullion lower
pin should be properly inserted into the
mullion lower part guide rail and we
recommend to concrete over the guide
rail of the lower part of the mullion after
door installation!

Kojos tvirtinimo padas
Betonas

APIE ĮMONĘ BARDUVA
“BARDUVA” buvo įkurta 1996 metais,
Pagrindinė įmonės veiklos sritis –
pakeliamų vartų gamyba.
Nuolatinis tobulėjimas, gamybos
pajėgumų plėtra, šiuolaikinės
technologijos ir kvalifikuotų darbuotojų
pastangos, suteikia galimybę pristatyti
mūsų produktą – angaro vartus.
Klientų pasitenkinimo ir ilgalaikės
partnerystės siekiame, produkto
patikimumą ir kokybę užtikrindami
kiekvienoje projektavimo, technologinio
paruošimo, gamybos ir serviso grandyje.
Periodinis darbuotojų mokymas, įrangos
ir įrankių priežiūra, patikra ir kitos
procedūros, užtikrina produkcijos
atitikimą standartų reikalavimams.

Pagrindiniai kriterijai mūsų
verslui - kokybė, profesionalumas
ir vientisumas.
BARDUVA veiklos efektyvumą
daugiausiai lemia atsakinga ir profesionali
komanda, nebijanti prisiimti didelės
atsakomybės įgyvendinant įdomius,
iššūkių reikalaujančius, projektus, nuolat
ieškanti naujų idėjų bei sprendimų.
Gyvendami šiandien, mes nepaliaujamai
galvojame apie rytdieną, nes žinome, kad
sėkmė priklausys tam, kuris geriausiai
nuspės ateities vartotojų poreikius.
Mums patinka iššūkiai. Esame
pasiruošę įvykdyti kliento užsakymus
greičiau nei kiti, įvykdyti tokius
užsakymus, kurių kiti įvykdyti negali.

ĮMONĖS VERTYBĖS
Pagarba – abipusė pagarba ir
pasitikėjimas leidžia siekti maksimalių
rezultatų.
Patikimumas – įsipareigojimų
darbuotojams ir partneriams vykdymas –
kompanijos stabilumo garantas.
Kokybė – aukšta darbo kokybė ir sparta,
veržimąsis į priekį, nuolatinis siekimas
daugiau.
Ilgalaikė partnerystė - ne vienadienės
naudos siekimas, o ilgalaikiai santykiai
sudaro sąlygas pastoviam kompanijos
augimui ir klestėjimui.
Globalus, sisteminis mąstymas, atviras
naujovėms, neignoruojantis patirties.
Novatoriškumas, žinios, išprusimas,
pastovus mokymasis ir tobulėjimas.

Kitos Angarų Vartų Sistemos

TENTINIAI
ANGARŲ
VARTAI
TROSINĖ
PAVARA

TENTINIAI
ANGARŲ
VARTAI
DIRŽINĖ
PAVARA

