Stropní sekční vrata
ASSA ABLOY OH1082P

The global leader in
door opening solutions

ASSA ABLOY Entrance Systems

Silná izolace a energetická úspornost
Kontrola teploty
Nová vrata ASSA ABLOY OH1082P s 82 mm izolací
byla navržena k zajištění vynikajícího termického
oddělení a výrazných úspor energie. Inovativní funkce,
jako jsou přesná horní a boční těsnění s voděodolným
dolním těsněním, zajistí minimalizaci průvanu a
vzniku kondenzace na pracovišti. Tato stropní sekční
vrata zabezpečí kontrolu vnitřního prostředí a vytvoří
optimální pracovní podmínky.
Soulad s předpisy
Vrata ASSA ABLOY OH1082P byla zkonstruována s
ohledem na splnění nejpřísnějších ekologických předpisů.
Technické provedení a funkce počítají s budoucími
náročnými požadavky na izolaci, jež mají být zavedeny
v roce 2020. S hodnotou U = 0,46 W/m2K vrata
ASSA ABLOY OH1082P tyto požadavky splní a
dokonce překračují. *

Konfigurace na přání
Vrata ASSA ABLOY OH1082P charakterizují stejné
konstrukční možnosti vysoké kvality jako model
ASSA ABLOY OH1042P a ASSA ABLOY OH1042S.
Máte-li tedy více než jedna stropní vrata, můžete je
nakonfigurovat k vytvoření jednotného
průčelí budovy.
Vaše konfigurace
Nová vrata ASSA ABLOY OH1082P lze nakonfigurovat
podle vašich přesných specifikací. Můžete zvolit verzi
s okny, vybrat si z jedenácti standardních barev nebo
požádat o vlastní výrobní barvu. Existuje celá řada
sestav kolejnic a rozměrů k přizpůsobení vrat
ASSA ABLOY OH1082P potřebám vašich vstupů.

Technická data
Standardní velikost až do (Š×V)1

8000 x 6000 mm

Tloušťka panelu

82 mm

Okna

volitelné

Dveře ve vratech

nelze

Zajištění přístupu a automatizace

volitelné

Zatížení větrem, EN 12424

třída 3

2

Součinitel prostupu tepla, EN 124283
Ocelová vrata s plnými panely

0.46 W/(m2K)

Pronikání vody, EN 124254

třída 3

Průvzdušnost, EN 124264

třída 3

1) Další velikosti na požádání, velikost je omezena hmotností vrat
2) Vyšší klasifikace zatížení větrem na požádání
3) Velikost vrat 5000 × 5000 mm
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Rozměrové
specifikace
LL

HL

82 mm
Polyisokyanurát (PIR)
Polyesterový

Základní
nátěr

Ocelový
plech

HHL

Základní nátěr

Ochrana proti korozi
(zinko-hliníkový nátěr, 255 g/m²)

Možnosti
panelů

SL

VL

Všechna manuální
vrata ASSA ABLOY
lze dovybavit
elektrickými pohony
a automatikou.

Tlačítko
Tahací lanko
Dálkové ovládání
Magnetické smyčky

Fotobuňky

Radar

Kompletní zámek včetně kliky a vložky pro obě
strany nebo jen zevnitř. Všechna vrata vybavená
elektrickým zámkem lze dálkově zamykat
spínačem nebo prostřednictvím počítače. Režim
zámku může být monitorován.
Vnitřní strana

Vnější
standardní
dostupné barvy

Ocel

Vnější strana

Žlutá
RAL 1021

Zelená
RAL 6005

Šedobílá
RAL 9002

Bílý hliník
RAL 9006

Červená
RAL 3002

Antracitová šedá
RAL 7016

Temně černá
RAL 9005

Hliníkově šedá
RAL 9007

Modrá
RAL 5010

Čokoládová hnědá
RAL 8017

ASSA ABLOY je ve své slovní formě a v podobě loga ochrannou známkou
vlastněnou skupinou ASSA ABLOY Group.

Bílá
RAL 9010

Na
požádání

Jiné
barvy
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Asistovaný manuální provoz
V závislosti na hmotnosti vrat
jsou k dispozici dva různé typy
řetězových zvedáků.
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Možnosti
zajištění
přístupu
a automatizace

Technická data mohou být změněna i bez předchozího upozornění.

Okna
QARP, akrylátové čtyřsklo (4×2 mm)
Pravoúhlé v plastovém rámu
Velikost otvoru: 553 × 248 mm

