Rolo pre dvere RT4
(zobrazený je variant RT4/2)

Výklopný servisný predný diel boxu
Predný diel roletového boxu sa môže jednoducho
vyklopiť.
Tým sa môže os so sieťou vymontovať, alebo
sila pružiny pomocou špeciálneho šponováku
dodatočne nastaviť.
Pomocou výškovo
nastavitelného
kotúča sa môže
nastaviť sklon
osy so sieťou
(vyrovnanie
od montážnych
nepresností).

Madlo s integrovaným uzáverom
Madlo je vyhotovené ako jednoručná obsluha
s pružinovou západkou, pri ktorej sa dá uzatvárací
protikus výškovo nastaviť.
Táto technika je veľmi mohutná a vyrovnáva
montážne nepresnosti (nie paralelné
vodiace profily).

Taktiež nie je
potrebné ísť celkom dolu
pri uvoľnení západky
uzáveru (montáž
na okenný parapet).

Bočné vodiace profily
Veľmi stabilné vodiace profily disponujú
separátnymi komorami.
Preto sa montáž podstatne zjednodušuje.

Odrolovacia hrana pre sieť

Dodatočná západka

Pomocou odrolovacej hrany pre sieť je sieť vždy silne
napnutá a do interiéru nemôže vniknúť hmyz
cez osku so sieťou.
Centrálna poloha sieťoviny vytvára priestor pre madlo
(jednoduchá obsluha tiež pri tesných stavebných situáciách).

Použitím ďaľších uzatváracích častí sa môžu
realizovať dodatočné západky.
Tým sa zabráni, aby sa madlo so sieťou omylom
dostalo mimo dosah.
Alternatívne sa môže použiť tyč na obsluhu alebo
sťahovací povrázok (kapitola špeciálne riešenia).

Rolo pre dvere RT4

Odporúčanie
Pre drevené dvere, alebo
hliníkové a plastové
dvere s roletami

otvorený rám, montáž priskrutkovaním

Vertikálny rez

Variant

RT4/2

Objednávaný rozmer
= svetlá šírka ostenia múru
= svetlá výška ostenia múru/ podlahy

- 2 mm
- 2 mm

Horizontálny rez

M 1:3
Objednávaná šírka

Na čo treba dávať bezpodmienečne pozor

alternatíva

Dať pozor pri presahujúcej okapničke
na odstup k madlu
Obmedzený priestor pre obsluhu madla
Potreba priestoru (kvôli hĺbke zabudovania)
min. 49 mm

Použité profily

RF4/9
Spýtať sa

M 1:3

10 39 01
+
10 39 02
10 39 15

10 39 17

Objednávaná výška

Šírka
Výška

3-D pohľad z exteriéru

M 1:3

Rolo pre dvere RT4

Odporúčanie
Pre hliníkové
a plastové dvere

otvorený rám, montáž priskrutkovaním

Variant

Vertikálny rez

RT4/9

Objednávaný rozmer
= svetlá šírka ostenia múru
= svetlá výška ostenia múru/ dverného rámu

- 2 mm
+ 14 mm

Horizontálny rez

M 1:3
Objednávaná šírka

Na čo treba dávať bezpodmienečne pozor

alternatíva

Odstup krytky na vodu od okraja
dverného rámu min. 16 mm

Objednávanú výšku
odpovedajúco zmenšiť alebo
uzatvárací protikus prestaviť

Bočné vodiace profily sa uzavrú
madlovým profilom siete

Objednávanú výšku
odpovedajúco zväčšiť
(výšku madla udať)

Pri menšej úložnej ploche dverného
rámu ako 51 mm dať pozor na výšku
utesnenej časti dverného rámu

Objednávanú výšku
odpovedajúco zväčšiť

Potreba priestoru (kvôli hĺbke zabudovania)
min. 49 mm

Použité profily

Spýtať sa

M 1:3

10 39 01
+
10 39 02
10 39 15

10 39 18

Objednávaná výška

Šírka
Výška

3-D pohľad z exteriéru

M 1:3

Priečne rolo pre dvere RT4
uzatvorený rám ako priečne posúvateľné rolo, montáž priskrutkovaním

Variant

Odporúčanie
Pre drevené, hliníkové
a plastové dvere

Vertikálny rez

RT4/10

Objednávaný rozmer
= svetlá šírka ostenia múru
= svetlá výška ostenia múru/ podlahy

Smer otvárania =

vľavo

- 2 mm
- 2 mm
vpravo

alebo

pohľad z interiéru

pohľad z interiéru

Horizontálny rez

M 1:3
Objednávaná šírka

Na čo treba dávať bezpodmienečne pozor
Potreba priestoru (kvôli hĺbke zabudovania)
min. 49 mm

alternatíva
Spýtať sa

Poznámka:
Aby sa dosiahla pri priečne posúvajúcich rolo dlhotrvajúca funkcia,
musí sa spodný vodiaci profil pravidelne čistiť.
Použité profily

M 1:3

10 39 01
+
10 39 02
10 39 15

10 39 19

10 39 22

Objednávaná výška

Šírka
Výška

3-D pohľad z exteriéru

M 1:3

Duo priečne rolo pre dvere RT4
uzatvorený rám ako priečne posúvateľné rolo, montáž priskrutkovaním

Variant

RT4/12

Poznámka: Pri štulpových profiloch vzniká hore a dole
malý otvor medzi sieťou a rámom dvier.

Vertikálny rez

Objednávaný rozmer
= svetlá šírka ostenia múru
= svetlá výška ostenia múru/ podlahy

- 2 mm
- 2 mm

Horizontálny rez

M 1:4
Objednávaná šírka
miera W

Na čo treba dávať bezpodmienečne pozor

alternatíva

Dať pozor na presahujúcu okapnicu
Dať pozor na odvodňovací otvor
Pri asymetrických dverách “mieru W”
pre dvere rolo zadať
Potreba priestoru (kvôli hĺbke zabudovania)
min. 49 mm

Štandart: ľavé a pravé rolo
majú rovnakú šírku
Spýtať sa

Poznámka:
Aby sa dosiahla pri priečne posúvajúcich rolo dlhotrvajúca funkcia,
musí sa spodný vodiaci profil pravidelne čistiť.
Použité profily

M 1:3

10 39 01
+
10 39 02
10 39 15

10 39 19

10 39 15.22

Objednávaná výška

Šírka
Výška

M 1:3

Elektro rolo pre dvere RT3
(zobrazený je variant RT3/1)

Výklopný servisný predný diel boxu
Predný diel roletového boxu sa môže
jednoducho vyklopiť.
Pomocou osového uloženia sa môže oska
so sieťou spolu s motorom vložiť do boxu bez
dodatočných upevnení. Pomocou pružiny
osového čapu
je neskoršia revízia
siete alebo motoru
jednoduchá.

Kvôli
symetrickému
zabudovaniu
sa môže poloha
motora (vľavo
alebo vpravo) ešte
dodatočne zmeniť.
Výškové nastavenie osky so sieťou
Pomocou čapového adaptéra motora sa môže
cez červíkovú skrutku nastaviť oska so sieťou
v jej sklone stupňovite až do + 4 mm alebo - 4 mm.
Tým sa dajú vyrovnať
drobné montážne
nepresnosti.

Bočné vodiace profily
Veľmi stabilné vodiace profily disponujú
separátnymi komorami.
Preto sa montáž podstatne zjednodušuje.

Odrolovacia hrana pre sieť

Rýchlobežný RTS motor

Pomocou odrolovacej hrany pre sieť je sieť vždy silne
napnutá a do interiéru nemôže vniknúť hmyz
cez osku so sieťou.

Štandardne sa používa rýchlobežný RTS
motor. Tým sa dosiahne rýchlosť otárania
10 m / min.
Na požiadanie sa môže dodať tiež LON alebo ETB
motor (kapitola špeciálne riešenia).

Elektro rolo pre dvere RT3
montáž pomocou priskrutkovania

Variant

Odporúčanie
Pre drevené, hliníkové
a plastové dvere

Vertikálny rez

RT3/1

Objednávaný rozmer
= svetlá šírka ostenia múru
= svetlá výška ostenia múru

- 2 mm
- 2 mm

Dodatočné objednávacie údaje pozri dole
Horizontálny rez

M 1:3
Objednávaná šírka

Na čo treba dávať bezpodmienečne pozor

alternatíva

Potreba priestoru (kvôli hĺbke zabudovania)
min. 49 mm

Spýtať sa

Pri veľkých otvoroch vzniká nebezpečie, že pri
činnosti elektro rolo sa sieť už pri menšej sile
vetra vytiahne z vodiaceho profilu

Spýtať sa

Dodatočné objednávacie údaje:
1. poloha motora z interiéru:
vľavo / vpravo
2. výstup elektrokábla z boxu:
(pozri škicu)

hore
bočne
(udať dodatočné
vŕtanie -č)

vzadu

Použité profily

M 1:3

10 38 01
+
10 38 02

10 38 05

10 38 08

Objednávaná výška

Šírka
Výška

3-D pohľad z exteriéru

M 1:3

