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Kõrge soojusisolatsiooniga
U väärtused* kuni:

•	 0,51 W/ (m²∙K) SPU 67 Thermo puhul

•	 1,5 W/ (m²∙K) APU 67 Thermo puhul

•	 1,6 W/ (m²∙K) ALR 67 Thermo puhul

•	 1,7 W/ (m²∙K) ALR 67 Thermo Glazing puhul

Katkestatud külmasillaga 
sektsioonid või profiilid
67 mm sügavuse korral kolmekordse klaasistusega

Katkestatud külmasillaga jalgvärav
67 mm sügavuse korral

Välimus 100% identne järgmiste
42 mm versioonidega:

•	 SPU 67 Thermo

•	 APU 67 Thermo

•	 ALR 67 Thermo

•	 ALR 67 Thermo Glazing

* 5000 × 5000 mm ThermoFrame uksepind

Pult
Must mattvärv

5 nupuga pult
HS 5 BS

 UUS alates juulist 2014
Ukseasendi kontrollimise lisanupuga**,  
must korpus, kroomitud otsad

2 nupuga pult
HSE 2 BS

 UUS alates juulist 2014
Must korpus, kroomitud või plastikust otstega

1 nupuga pult
HSE 1 BS

 UUS alates juulist 2014
Must kõrgläikega korpus, kroomitud otstega

** Ajamile WA 300 S4 lisavarustuses saadaval kahesuunaline vastuvõtja ESE BS; kõik ülejäänud ajamid kahesuunalise vastuvõtjaga HET-2 24 BS,  
mis annavad tagasisidet lõppasendite kohta.

Tööstushoonete sektsioonuksed
67-millimeetrise sügavusega

SPU 67 Thermo APU 67 Thermo ALR 67 Thermo ALR 67 Thermo 
Glazing



Ühilduvad süsteemilahendused
tagavad suure funktsioonikindlusega uksed

Ennetav fotosilm VL 1

•	 kõikidele WA 400 / ITO 400 ajamiga 
sektsioonustele soovi korral ilma lisatasuta

•	 suurem ohutus

•	 kiirem ukse liikumine

•	 väiksemad kontrollimis- ja hoolduskulud

Sektsioonuste lengi on 
integreeritud võre-fotosilm HLG

•	 väiksemad energiakaod tänu ukse kiiremale 
liikumisele, kuni 50 cm/sek

•	 puudub vajadus ukse turvaserva ja täiendava 
fotosilma järele

•	 ukselengiga integreeritud ja seetõttu  
hästi kaitstud

•	 lihtne paigaldus

•	 väiksemad kontrolli- ja hoolduskulud

•	 lihtne tagantjärele juurde paigaldada

•	 ei ole lubatud sektsioonustele, mille jalgväraval 
puudub lävepakk

Ajam SupraMatic HT  
 UUS alates juulist 2014

•	 tõmbe- ja tõukejõud 1000 N  
(lühiajaline maksimumjõud 1200 N)

•	 sobib kuni 100 parkimiskohaga ühisgraažidele

•	 integreeritud juhtimiselektroonika  
ja kahekohaline tabloo funktsioonide  
lihtsasks juhtimiseks otse ajami juures

•	 lisavarustuses saadaval väline juhtseade 360 
sõidusuuna reguleerimise, signaaltulede  
või täiendavate trükkplaatide ühendamiseks

•	 sujuv käivitus ja seiskumine, mis tagavad ukse 
vaikse liikumise

•	 patenteeritud ukse üleslükkamise kaitse, 
avariilülitiga seespool 
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Ühisgaraažiuksed, rulluksed, kiiruksed
Uuendatud disainielemendid

Ühisgaraažiuksed ET 500 2 
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•	 kitsas leng

•	 ukseava taha paigutatud uks ei õõtsu välja

•	 väike ruumivajadus taga

•	 lengiga integreeritud fotosilm

•	 kiire paigaldus

Väline rulluks SB
lisavarustusega

•	 kardinakate

•	 ajamikate

•	 vedrukambri kate

•	 lukustatav põrandaprofiil

HS 5015 Acoustic PU H 
mürakaitseuks

•	 heliisolatsioon kuni 31 dB 

•	 kõrgema tõsteviisiga

V 4014 SEL RW evakuatsioonitee 
kiiruks sisetingimustesse
(pilt puudub)

•	 SoftEdge ukseprofiiliga

•	 integreeritud võre-fotosilmaga




