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kinema kiirrulluksed
Kinema - Omade ja võõraste vahel.
Kinema on Eesti firma, mille tootmine, müük ja areng on suunatud tööstuslike-, eragaraaži- ja
kaubanduslikule turule. Meie uksi on paigaldatud paljudesse kodudesse, kaubanduslikesse- ja tööstuslikesse hoonetesse, ladudesse, lennujaamadesse ja paljudesse muudesse asutustesse ning seda
Saksamaalt, kuni Norrani.
Oleme teeninud koha nii, Eesti, kui ka välismaa turgudel. Omame tütarfirmat Soomes ja edasimüüjaid
Lätis, Rootsis ja Norras.
Me jätkame enda positsiooni kindlustamist läbi keerukate protsesside nii tootmises, kui ka
kvaliteedikontrollis, et tagada Teile parim võimalik teenindus ja kvaliteet. Kõik meie tooted vastavad
Euroopa kvaliteedinormidele ja regulatsioonidele ning läbi selle proovime vastata kõikidele Teie
ootustele.
Meie hooldussõbralikud tooted, mugavad juhtimisvõimalused ja modernsed lahendused on alati
tagatud, meie ekspertide tiimi poolt. Kinema tooteid müüvad vaid koolitatud ja volitatud edasimüüjad. Meie pidev personaalne lähenemine, kliendikeskne tugi ning tiimitöö tagavad pideva arengu ja
klientide rahulolu. Täpsed detailplaneeringud ja arvutused, mis on alati kooskõlastatud kliendiga,
tagavad alati muredevaba koostöö.
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Turvalised uksed
Kõik automatiseeritud uksed peavad vastama
Euroopa Liidu direktiivile EN 13241-1. Kinema välja
töötatud uued tooted on nende standarditega
rangelt kooskõlas. Tänu sellele saame Sulle tagada
toodete turvalisuse nii igapäevasel kasutamisel kui
ka paigaldamisel ja hooldusel

ISO 9001; 2000
VCA**

www.kinema.eu
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Miks valida kiirrulluks?

Erinevad olukorrad nõuavad erilahendusi.
Efektiivne töö tähendab säästlikku tööd. Kinema kiirrulluksed tõhustavad ettevõtte logistikat. Novoferm pakub peaaegu iga olukorra puhul
kliendile kohandatud lahendust. Meie teadus- ja arendusosakonnad
reageerivad kiirelt nõuete muutustele, millele rulluksed peavad
vastama.
Tööstushooned peavad juba praegu vastama üha karmimatele
energiakokkuhoiu nõuetele ning see suund jätkub arvatavasti ka
tulevikus. Müncheni tehnikaülikooli uuringud on näidanud, et kiirrulluste kasutamisel tööstushoonetes on märkimisväärne mõju
soojuskao vähendamisele. Uuringu kohaselt langeb hoone- või
toatemperatuur ukse lahti seismisel järsult (olenevalt temperatuurierinevustest ja hoone tüübist). Seega, mida lühemat aega on uks
avatud, seda väiksem on soojuskadu. Kiirrulluste kasutamisel väheneb
oluliselt ka tuuletõmbus, mis aitab hoida siseruumis meeldivat
töökeskkonda ja vähendab töötajate haiguspuhkusele jäämist.

Efektiivne töö tähendab
säästlikku tööd

100% taaskasutatavad materjalid

Kui ust kasutatakse harva, on suur tähtsus soojusisolatsioonil. Ent kui ust kasutatakse tihti, mängib suuremat
rolli ukse avanemis- ja sulgemiskiirus ning kõrgus,
milleni see avanedes tõuseb. Viimase põlvkonna Kinema
juhtseadmete standardsättena on nüüd võimalus
seadistada avanemist kohandatud kõrgusele. Ühes
automaatse sulgemissüsteemiga aitab see Sul küttekulusid oluliselt kokku hoida.
Hoolimata ukse tüübist on soojuskadu lahtise ukse
kaudu alati suurem kui soojuskadu soojusülekande teel
või sooja õhu lekkimine kinnise ukse vahelt. Müncheni
tehnikaülikooli uuringud näitavad, et kiiretoimelise
rulluste paigaldamine ja uste pikaajalise lahtioleku
vältimine võib vähendada energiakulu kuni 30%!
Õhuluku kasutamine kaheukselise süsteemi abil on
veelgi tõhusam ning võib sisekliimat parandada kuni
90%.

See on eesmärk, mille poole
me järjekindlalt pürgime.
Seetõttu valime oma
toormaterjali ja ressursse
väga hoolikalt, rakendades
otsustusprotsessi settevõtte
siseseid jätkusuutliku arengu
protseduure. Näiteks on meie
juhtseadmed täiesti pliivabad ja vastavad
RoHS-i nõuetele. Nõnda oleme selles vallas
võtnud endale juhtiva rolli.

.

Ainutootja ja -tarnija
Kinema mitte ainult ei paku tuuletõmbevastaseid tooteid, vaid meil on ka suur valik tööstusuksi, multifunktsionaalseid vaheuksi, tuleuksi ja dokkimisseadmeid. Moodsale tööstushoonele on Kinema pakkuda nii mõnigi kvaliteettoode.
Koostööl üheainsa partneriga on järgnevad eelised:
t
t
t
t

,ÜJLJEFUPPEFUF QBJHBMEVTF IPPMEVTFKBKÊSFMUFFOJOEVTFLPIUBMFJBEBCJàIFTULPIBTU
5PPUFEPOQSPKFLUFFSJUVEQBSJNBPNBWBIFMJTFTPCJWVTFUBHBNJTFLT
5PPUFEUPJNFUBUBLTFLPIBMFBVUPNBBUTFMUÜJHFTKÊSKFLPSSBT
.FJFQBJHBMEBKBEPOUVUUBWBELÜJLJEFNFJFUPPEFUFHB
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Miks valida kiirrulluks?

Soojuskadu
Alljärgnevatel joonistel on näidatud, kuidas tavapärane välisukse (A) soojust kaotab. Kui kasutada
Kinema kiirrullust (B), on uks jõudnud juba taas sulguda enne sooja õhu jõudmist ukseni.
See hoiab sisetemperatuuri stabiilsena, säästab energiat ning tagab meeldiva töökeskkonna, vähendades ühtlasi töötajate haiguspuhkusele jäämist.

0 sec

1
A

7°C

2 sec

2
B

19°C

19°C

A

7°C

7°C

Tööstusettevõtted kütavad oma tehaseruumid ligikaudu 19 °C-ni.

19°C

0.2
m/sec

4 sec

3

0.2
m/sec

19°C

Tavapärane uks (A) jätkab aeglast avanemist.
Kiirrulluks (B) on juba avatud ja kaup on hoonest väljunud.

15 sec

5

7°C

19°C

Avatud uks (A) põhjustab olulist energiakadu.

m/sec

18°C

19°C

20 sec
A

7°C

7°C

Tavapärase ukse puhul (A) pääseb külm õhk sisse
0.5
m/sec
põrandatasapinnal ning soe õhk väljub ukse ülemisest osast.
Kinema rulluks (B) sulgub enne, kui selline õhuringlus jõuab tekkida.

B

17°C

0.2

7°C

B

6

A

2
m/sec

A

7°C

7°C

12 sec

B

19°C

19°C

Tavapärane uks (A) avaneb 0,2 m/s.
Kiirrulluks (B) avaneb 2 m/s!
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A

7°C

B

7°C

B

16°C

0.2
m/sec

19°C

7°C

7 °C välistemperatuuri puhul langeb sisetemperatuur
kiiresti, tuues kaasa ebaotstarbekalt kõrged küttearved

Klienditeenindus
Kinema-ga koostööd tehes ei lõppe projektid kohe pärast paigaldust. Toote töövalmiduse, kvaliteedi ja vastupidavuse tagamiseks on
vajalik pidev hooldus. Kinema pakub efektiivset ööpäevaringset klienditeenindust ning erinevaid hoolduskomplekte
(koos tagavarakomplektiga) kindlustamaks, et Sinu äritegevuses ei tekiks seisakuid.
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Kasutusalad

Kinema suurt valikut tuuletõmbevastaseid lahendusi kasutatakse peaaegu kõigis turusektorites.
Ukseliigi valik oleneb konkreetsest rakendusest ja kasutustingimustest.

Kergeja rasketööstus

Kerge- ja rasketööstuses on vaja
mitmesuguseid tuuletõmbevastaseid
lahendusi.
Kinema ulatuslik tootevalik hõlmab
sobivat lahendust peaaegu igaks
olukorraks, mida kerge- ja rasketööstuses
ette võib tulla. Toodete monteerimine on
lihtne, nad püsivad töökindlana pikka
aega ja vajavad vähest hooldust. Seega
tagavad meie tooted Sinu äritegevuse
töökindluse, pidevuse ja turvalisuse.
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Toiduainete
tööstus

Jaekaubandus

Kinema on toiduainetööstuses
tuntud kaubamärk. Oleme tarninud
oma tooteid mitmele Euroopa
toiduainetootjatele ja -töötlejatele
juba pikka aega.

Tänapäeva supermarketite riiulid
on alati täidetud väga laia
sortimendiga. Selle tagamiseks on
vajalik tihe liiklus lao- ja
poeruumide vahel.

Samuti on meil laialdasi kogemusi
külmhoonete tootjatega. Teame omast
kogemusest, et selles sektoris
töötamine ei seisne pelgalt roostevaba
terase kasutamises ja rangete
hügieeninõuete järgmises, vaid esineb
ka suur nõudlus eritellimusel
valmistatud lahendusele.
Need keskenduvad üldiselt kulude
kokkuhoiule ja tagavad
tootmisprotsessi katkematuse.

Sellise tiheda liikluse tõttu valitakse
poe- ja laoruumide eraldajaks
tihtipeale kiirrulluks, mis töötab
suurel kiirusel, avaneb ja sulgub
automaatselt, on kasutajatele ohutu,
väga ruumisäästlik ning peaaegu
müravaba. Kinema projekteerib
ja toodab mitmele jaemüüjale eritellimusel tehtud uksi ning meie
tooteid kasutavad enamik juhtivaid
jaekaubanduskette Euroopas.

kinema kiirrulluksed

Kasutusalad

Meie standardne tootevalik
pakub lahendusi enamikule olukordadele. Sinu soovide kohaselt saame vajadusel ka projekteerida ja
pakkuda eritellimusel tehtud lahendusi, rahuldamaks Sinu mistahes erinõudmisi.

Autotööstus

Tavaline autotehas toodab keskmiselt
tuhat autot päevas. Sellisel tasemel
tootmine nõuab kaupade ülikiiret
liikumist ning nende õigeaegne
kohalejõudmine on ülimalt tähtis.
Seega peavad selles logistikavoolus
kasutatud uksed rahuldama ka kõige
kõrgemaid nõudeid. Kinema pakub
tooteid, mis suudavad sellistes tingimustes
opereerida järjepidevalt ja töökindlalt.
Kinema pakub ka oma toodetele
ööpäevaringset järelteenindust
minimeerimaks rikke korral äritegevuse
seisakut.

Ravimija keemiatööstus

Ravimi- ja keemiatööstused esitavad
oma tarnijatele kõrgeid nõudmisi nii
hügieeni, hermeetilisuse, töökindluse,
paigalduse kui ka efektiivse
järelteeninduse vallas.
Kinema mitte ainult ei paku nendes
sektorites eritellimusel tehtud lahendusi,
vaid investeerib märkimisväärsel
määral aega ja raha ka teenindusosakonda ja tehnikute koolitamisele.
Meie alltöövõtjad ja tehnikud on
sertifitseeritud nõuete kohaselt.
Seega järgime kõiki kõrgelt reguleeritud
keskkondadele kehtestatud nõudeid.

Logistika

Kui tooted on valminud, peavad
need jõudma lõpptarbijani
võimalikult kiiresti ja efektiivselt.
Seega kasutavad paljud Euroopa
ettevõtjad alltöövõtjana suuri
jaotuskeskusi ja vaheladude
süsteeme.
Nendes logistilistel vooludes
kasutatud uksed avanevad ja
sulguvad tihtipeale mitmeid kordi
päevas. Ent tippkvaliteetse toote
kasutamistest ainuüksi ei piisa! Ka
kõige parem toode läheb intensiivsel
kasutamisel rikki. Kuna ennetav
hooldus vähendab selle riski, siis
pakub Kinema ulatuslikku valikut
hoolduspakette.
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Kinema retail

Kinema Flex 2.0

t
t
t
t
t

t välja töötatud tiheda liiklusega
avade jaoks
t 20 m² max.
t tuuleklass 1
t 2 m/s avanemiskiirus
t Sagedusmuunduriga kontroller
standardvarustuses
12
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arendatud kasutamiseks jaekaubanduses
5.85 m² max.
tuuleklass 1
2 m/s koos Sagedusmuunduriga kontrolleriga.
foto printimise võimalus
ukselehele
11
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Basic | Food

Kinema Basic

Kinema

t mõeldud üldkasutuseks
t 20 m² max.
t tuuleklass 1
(kuni 3 x 3 m)
t 1 m/s avanemiskiirus
t 1.5 m/s avanemiskiirus koos
Sagedusmuunduriga
kontroller (lisavalikuna) .

t välja töötatud toiduainetööstusele
t 20 m² max.
t tuuleklass 1
(kuni 3 x 3 m)
t 1 m/s avanemiskiirus
t 1.5 m/s avanemiskiirus koos
15
Sagedusmuunduriga
kontroller (lisavalikuna)

0
000
1/2

1
0
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Kinema Economic

Kinema

t arendatud kõikvõimalikeks
rakendusteks
t 9 m² max.
t tuuleklass 1
t 1 m/s avanemiskiirus
t 1.5 m/s avanemiskiirus koos
Sagedusmuunduriga
kontroller (lisavalikuna)

t
t
t
t
t

0
000
1/2

1
0
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Economic | Food

välja töötatud toiduainetööstusele
9 m² max.
tuuleklass 1
1 m/s avanemiskiirus
1.5 m/s avanemiskiirus koos
Sagedusmuunduriga kontroller
(lisavalikuna)
17

Kinema Polara

Kinema

t välja töötatud ekstreemselt
külmade tingimuste jaoks
t 17,5 m² max.
t tuuleklass 1
t 1 m/s avanemiskiirus
t 1.5 m/s avanemiskiirus koos
Sagedusmuunduriga kontroller 18
(lisavalikuna)

t välja töötatud suurte ja tiheda
liiklusega avade jaoks
t 36 m² max.
t tuuleklass 1
t 1 m/s avanemiskiirus
t 1.5 m/s avanemiskiirus koos
19
Sagedusmuunduriga kontroller
(lisavalikuna)

0
000
1/2

1
0

Heavy | Indoor

Ribakardinad

Pendeluksed

t välja töötatud säästualternatiiviks

t välja töötatud
säästualternatiiviks
t 9 m² max.
t 7 mm paksune kardin
t 2 värvi või läbipaistev
t Võimalik 10 mm paksune
läbipaistev ukseleht
(valikuline lisa)

t
t
t
t
t
8

Sisetingimused

max. kõrgus 6 m
2 kuni 4 mm paksused ribad
läbipaistvad ribad
erinevad ribade kattuvuse kombinatsioonid
oranžid ribaotsad (valikuline lisa)
26

26
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Kinema
t
t
t
t
t

0
000
1/2

1
0

Alu | S

Kinema
t
t
t
t
t

väljatöötatud kasutuseks välisfassaadis
36 m² max.
tuuleklass 3
2 m/s avanemiskiirus
Sagedusmuunduriga kontroller
standardvarustuses
24

Kinema
t
t
t
t
t

Välistingimused

Kinema

Heavy

väljatöötatud kasutuseks välisfassaadis
36 m² max.
tuuleklass 0
1 m/s avanemiskiirus
1,5 m/s avanemiskiirus
Sagedusmuunduriga kontroller
22
(valikuline lisa)
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Alu | R

väljatöötatud välisfassaadidele
25 m² max.
tuuleklass 2
1 m/s avanemiskiirus
Sagedusmuunduriga kontroller
standardvarustuses
25

Specials

t väljatöötatud välisfassaadidele
t 64 m² max.
t tuuleklass 0
t 0.5 kuni 1 m/s avanemiskiirus
t t
t eritellimusel
27

Kinema
t
t
t
t
t

Thermo

väljatöötatud välisfassaadidele
36 m² max.
tuuleklass 3
2 m/s avanemiskiirus
Sagedusmuunduriga kontroller
standardvarustuses
23

Juhul, kui Sul tekib spetsiaalselt Sinu nõuetele vastava lahenduse kohta küsimusi,
võtke julgelt ühendust meie tehnilise toega. Ühtegi kohustust sellega ei kaasne

9
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Sisetingimused- nutikad lahendused
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RETAIL
Tänapäeval peavad supermarketid olema esindusliku
väljanägemisega. Toodete väljapanek peab olema
kättesaadav ja ligitõmbav. Kinema Retaili uks on viimane lihv
Sinu poe sisekujundusele. See kiirrulluks avaneb kiirusel 2
m/s, mis ei ole ainult oma klassi parim, vaid avaneb ja sulgub
ka peaaegu müravabalt.

Spetsifikatsioonid / Tehnilised andmed
Kiirrulluks

Retail

Maksimaalne laius (L)

2250 mm

Maksimaalne kõrgus (K)

2600 mm

Avanemiskiirus

2 m/s

Sulgumiskiirus koos
sagedusmuunduriga kontrolleriga

0.5 m/s

Uksekardina kaal
Kiirrulluks
Uksekardina
paksus

650 gr/m²
0.7 mm

Uksekardina paksus koos trükiga

0.9 mm

Toote eelised
t5VVMFUÜLLFLMBTT
t,àMKFTJJOJEFKBSVMMJLVLBBOFLPNQBLUOFEJTBJO
t*TFUBBTUVWQÊSBTUMÚÚLJ àIFMULàMKFMU
t,ÜJHFWBJLTFNLJJSSVMMVLT NJTTFOJUPPEFUVE

1003

2009

3020

5005

7038

9003

9004

Kiirrulluksed disainitud spetsiaalselt jaemüüki
Standardvarustusse kuuluv silindrikujuline mootor
võimaldab elegantset disainilahendust ilma liigselt
ruumi võtmata. Veel enam – kui tahad tõeliselt head
muljet jätta, võid PVC-uksekardinale lasta printida oma
logo või mõne foto.
Ohutus on tiheda liiklusega paikades nagu supermarketis loomulikult põhiprioriteet. Kinema Retaili standardWBSVTUVTTFLVVMVCFMBTUOFBMVNJOFQSPöJMOJOHMJTBLTPO
võimalik varustada uks mehaanilise või automaatse
turvasüsteemiga, mille abil on võimalik ust avada ka
elektrikatkestuse ajal.
Valikuvõimalused
t"MVNJJOJVNJTUBMVNJTFQSPöJMJBTFNFMFMBTUOFBMVNJOFQSPöJM
Flex Edge
t5BTBLBBMVIPJENJTFLTWBTUVLBBMNJUUFWFESVNFIIBOJTN
t5ÚÚTUVTMJLJOUFHSFFSJUVENPPUPS
t.JUNFEWBMHVTUVOEMJLVEFMFNFOEJELàMKFTJJOJEFM
t.FIBBOJMJOFUVSWBTàTUFFNVLTFBWBNJTFLT
t"VUPNBBUOFBWBNJTNFIIBOJTNFMFLUSJLBULFTUVTFBKBM
t6LTFMFIULPPT4JOVWBMJUVEUSàLJTFHB
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FLEX 2.0 |

HARD EDGE

Elektrimootoril töötav kiirrulluks Kinema Flex koos jäiga
alumise profiiliga Hard Edge on mõeldud jaekaubandussektori, üldise tööstussektori, äri- ja tööstushoonete jaoks. Flex on
peene viimistlusega ning ühendab endas kiiruse ja madala
mürataseme.
Spetsifikatsioonid / Tehnilised andmed
Kiirrulluks

Flex Hard Edge

20 m²

Maksimaalne pindala (L × K)

Kerge uksekardin
standardina

Maksimaalne laius (L)

4250 mm

Maksimaalne kõrgus (K)

5000 mm

Avanemiskiirus

2 m/s

Sulgemiskiirus

0.5 m/s
1400 g/m²

Uksekardina kaal

1.2 mm

Uksekardina paksus

Toote eelised
t5VVMFUÜLLFLMBTT
t*TFUPFUBWLPOTUSVLUTJPPO
tJTFUBBTUVWJHBTTVVOBT
t7BMHVTLBSEJOPOTUBOEBSEWBSVTUVTFT

q

nt

Fre

ue

r ol

standar d

ncy Co

1023

2009

3020

5002

7038

9003

9004

Atraktviine, kiire ja vaikne
Vaikne integreeritud mootor

Universaalne lahendus
Siseuks Kinema Flex on mõeldud üldiseks kasutuseks
tööstushoones. Uks on töötamisel kiire ning hämmastaWBMUWBJLOF7ÜMMJTQBJLOFWUÚÚTUVTMJLJOUFHSFFSJUVE
mootor hoiab oluliselt ruumi kokku kardina külgedelt.
Moodsa kontrolleri standardvarustusse kuulub ka
sageduskontroller, pakkudes laia valikut erinevaid
funktsioone ja ühendusvõimalusi.
Turvaandur
5PPEFPOWBSVTUBUVELVOJNNLÜSHVTFMFVMBUVWBBLUJJWTF
valguskardinaga. Kui uks on lahti, tuvastab valguskardin nii liikuvaid
kui ka statsionaarseid objekte kardina liikumistrajektooril ning
takistab uksel sulgumast.
Uue põlvkonna kiirrulluks Kinema Flex on varustatud kahe tasakaalustusvedruga ukse stabiliseerimiseks, mistõttu ei vaja kiirrulluks nii
tihedat hooldust.

Valik 1

Valik 2

7BJLOFJOUFHSFFSJUVENPPUPS
7BMJLVWÜJNBMVTo"WBQFBUBTVMF
7BMJLVWÜJNBMVTo.FIBBOJMJOFQÊÊTUJLIÊEBPMVLPSSBQVIVLT
Standardvarustuses
olev kontroller
T100R FU
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Ava-peata-sule

Mehaaniline päästik hädaolukorraks

Kiirrulluks

kinema kiirrulluksed

FLEX 2.0 |

FLEX EDGE

Elektrimootoril töötav kiire rulluks Kinema Flex koos elastse
alumise profiiliga Flex Edge on mõeldud jaekaubandussektori, üldise tööstussektori ja ärihoonete jaoks. Tänu elastsele
alumisele profiilile ei teki kaubale mingeid kahjustusi.
Spetsifikatsioonid / Tehnilised andmed
Kiirrulluks

Kokkupõrkekindel
ja isetaastuv
mõlemas suunas.

Flex Flex Edge
17.5 m²

Maksimaalne pindala (L × K)
Maksimaalne laius (L)

3500 mm

Maksimaalne kõrgus (K)

5000 mm

Avanemiskiirus

2 m/s

Sulgumiskiirus

0.5 m/s
1400 gr/m²

Uksekardina kaal

1.2 mm

Uksekardina paksus

Toote eelised
t5VVMFUÜLLFLMBTT
t*TFUPFUBWLPOTUSVLUTJPPO
t1ÊSBTUMÚÚLJJTFUBBTUVW JHBTTVVOBT 
t7BMHVTLBSEJOPOTUBOEBSEWBSVTUVTFT

q

nt

Fre

ue

r ol

standar d

ncy Co

1023

2009

3020

5002

7038

9003

9004

Kui Teie kaup on habras...
Pehme ja elastne alumine profiil.
Kokkupõrge ei tekita kahju
JTFUBBTUVWNÜMFNBTTVVOBT
Kiirrullukse sulgemisel võrdlemisi madalates avades on oht, et ukse alumine profiil
põrkab vastu transporditavat kaupa. Jäik alumine profiil võib kaupa kahjustada.
Elastne alumine profiil Flex Edge on pehme ja painduv, suurendades seega ohutust.
*OJNFTFEWÜJUPPUFE NJTLPHFNBUBFMBTUTFBMVNJTFQSPöJMJHBLPLLVQÜSLBWBE KÊÊWBE
kahjustamata.
6LTFBWBOFNJTULPOUSPMMJUBLTFTBNBMWJJTJMOBHVKÊJHBBMVNJTFQSPöJMJHB )BSE&EHF 
ukse puhul.
NovoSpeed Flex jäiga ja pehme alumise profiiliga kiirrullustel on
järgnevad valikuvõimalused:
Valikuvõimalus 1: taustvalgustusega „ava-peata-sule“ nupud on
saadaval valikulise lisana
Valikuvõimalus 2: mehaaniline päästik hädaolukorra puhuks

Valikuvõimalus 3: automaatne avamismehhanism elektrikatkestuse ajal
Standard
kontroller:

T100R FU
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Kiirrulluks

kinema kiirrulluksed

BASIC
Kiirrulluks Basic on Kinema standardlahendus tiheda
liiklusega läbipääsudele. Aja jooksul tõestatud tehnoloogia
tagab aastatepikkuse murevaba töökindluse. Kiirrullukse kõik
elemendid on kavandatud ja projekteeritud eesmärgiga
vältida rikkeid intensiivsel kasutamisel
Spetsifikatsioonid / Tehnilised andmed
Kiirrulluks

Basic

Maksimaalne pindala (L × K)

20 m²

Maksimaalne laius (L)

4000 mm

Maksimaalne kõrgus (K)

5000 mm
1 m/s

Avanemiskiirus
Sulgumiskiirus koos
sagedusmuunduriga kontrolleriga

1.5 m/s

Sulgumiskiirus

1 m/s

Sulgumiskiirus
sagedusmuunduriga kontrolleriga

0.5 m/s

Uksekardina kaal

1400 gr/m²

Uksekardina paksus

1.2 mm

Toote eelised:
t5VVMFUÜLLFLMBTT LVOJ¨N
t"MVNJJOJVNJTUBMVNJOFQSPöJMLPPTJTFUFTUJWBUVSWBTFSWBHB
t-JTBWÜJNBMVTFOBPOTBBEBWBMLPLLVQÜSLFMFFNBMEVW
kardinasüsteem

1023

2009

3020

5002

7038

9003

9004

Usaldusväärne ning soodne
Pärast 15 aastat kasutamist, jätkuvalt nagu uus

Sobib hästi intensiivseks kasutuseks
Kinema Basic on põhiline kiirrulluks, mis on mõeldud intensiivseks kasutuseks.
Võrreldes Economic mudeliga on kõik ukse elemendid tehtud raskematest ja
tugevamatest materjalidest, et uks suurele koormusele vastu peaks. Eriomadused:
t3PCVTUOFUFSBTFTULàMKFTJJOLPPTIBSKBTUFHBKVIJCSVMMVTU
t,BSEJOPO NNQBLTVOF
t,BSEJOBMÊCJQBJTUFWPTBLVVMVCTUBOEBSEWBSVTUVTTF
t4FLUTJPPOJEPOPNBWBIFMàIFOEBUVEBMVNJJOJVNLJOOJUVTUFWÜJIJOHFQSPöJlidega
t"MVNJOFQSPöJMPOBMVNJJOJVNJTULPPTLVNNJTU
põrandatihendiga
Valikuvõimalused
t5ÊJFTUJMÊCJQBJTUFWVLTFLBSEJO
t"MVNJJOJVNJTUBMVNJOFQSPöJM
on saadaval ka kokkupõrkel
eemalduva lahendusena, mis
väldib kokkupõrgetel kahju
tekkimist ning võimaldab
uksesiine reguleerida ilma
spetsiaalsete tööriistadeta.
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Alumiiniumkinnitused / hingeprofiilid

Saadaval
kontrollerid:

T100R

T100R FU

T100R FU 3 kW

Kiirrulluks

kinema kiirrulluksed

BASIC | Food
,ÜJL#BTJDLJJSSVMMVLTFUPJEVBJOFUÚÚTUVTFTLBTVUBNJTFLTNÜFMEVE
WFSTJPPOJFMFNFOEJEPOUFIUVELBTSPPTUFWBCBTUUFSBTFTUWÜJ
TàOUFFUJMJTUFTUNBUFSKBMJEFTU NJTTPCJWBEUPJEVBJOFUÚÚTUVTFTTF
JEFBBMTFMU.FJFLJJSSVMMVLTFEWBTUBWBELBLÜJHFLÜSHFNBUFMF
IàHJFFOJKBPIVUVTOÜVFUFMF-JTBLTPOUÊOVBSNBUVVSQSPöJMJEFMFKB
*1LPOUSPMMJMFQVIBTUVTUÚÚEPMVMJTFMUMJIUTBNBE
Spetsifikatsioonid / Tehnilised andmed
Kiirrulluks

Basic Food

Maksimaalne pindala (L × K)

20 m²

Maksimaalne laius (L)

4000 mm

Maksimaalne kõrgus (K)

5000 mm
1 m/s

Avanemiskiirus
Avanemiskiirus koos
sagedusmuunduriga kontrolleriga

1.5 m/s
1 m/s

Sulgumiskiirus
Sulgumiskiirus
sagedusmuunduriga kontrolleriga

0.5 m/s

Uksekardina kaal

1400 gr/m²

Uksekardina paksus

1.2 mm

Toote eelised
t5VVMFUÜLLFLMBTT LVOJ¨N
t"MVNJJOJVNJTUBMVNJOFQSPöJMLPPTJTFUFTUJWBUVSWBTFSWBHB
t-JTBWÜJNBMVTFOBPOTBBEBWBMLPLLVQÜSLFMFFNBMEVW
LBSEJOBTàTUFFN

1003

2009

3020

5005

7038

9003

9004

Mõeldud just toiduainetööstusele
Kokkupõrkel eemalduva lahenduse demonstratsioon

3BOHFEOÜVEFE

5PJEVBJOFUÚÚTUVTUJTFMPPNVTUBWBESBOHFEIàHJFFOJKBPIVUVTOÜVEFE,JOFNB
#BTJDPOTBBEBWBMUPJEVBJOFUÚÚTUVTFKBPLTNÜFMEVEWFSTJPPOJTOJOHSBIVMEBCLB
LÜJHFLÜSHFNBJEOÜVEFJE
&SJPNBEVTFE
t,ÜJLTUSVLUVSBBMTFELPNQPOFOEJE NJTWÜJWBEWFFHBLPLLVQVVUVEB PO
UFIUVELBTSPPTUFWBCBTUUFSBTFTU NÜOFTUTàOUFFUJMJTFTUNBUFSKBMJTUWÜJPO
LBFUVELPSSPTJPPOJLJOEMBLJIJHB
t,JOOJUVTFEIJOHFQSPöJMJEQBJLOFWBELBSEJOBTFFT
t)BSKBTUFBTFNFMLBTVUBUBLTFUVVMFUÜLLFLTLVNNJUJIFOEFJE
t,VJSVMMVTUPOWBKBJHBQÊFWQFTUB WÜJCTFMMFWBSVTUBEBNPPUPSJKBLPOUSPMMFSJHB 
NJTWBTUBWBE*1OÜVFUFMF

Valikuvõimalused
t,BJUTFWQMBTULBUF
t3PPTUFWBCBTUUFSBTFTU  LBUF
t"MVNJJOJVNJTUBMVNJOFQSPöJMPO
TBBEBWBMLBLPLLVQÜSLFMFFNBMEVWB
MBIFOEVTFOB NJTWÊMEJCLPLLVQÜSHFUFMLBIKVUFLLJNJTUOJOHWÜJNBMEBC
VLTFTJJOFSFHVMFFSJEBJMNBTQFUTJBBMTFUFUÚÚSJJTUBEFUB

Saadaolevad
kontrollerid:

T100R

T100R FU

T100R FU 3 kW
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Kiirrulluks

kinema kiirrulluksed

ECONOMIC
Economic on elektrimootoril töötav hea hinna
ja kvaliteedi suhtega kiirrulluks
Spetsifikatsioonid / Tehnilised andmed
Kiirrulluks

Economic

Maksimaalne pindala (L × K)

9 m²

Maksimaalne laius (L)

3000 mm

Maksimaalne kõrgus (K)

3500 mm
1 m/s

Avanemiskiirus
Avanemiskiirus koos
sagedusmuunduriga kontrolleriga

1.5 m/s
1 m/s

Sulgumiskiirus
Sulgumiskiirus
sagedusmuunduriga kontrolleriga

0.5 m/s
650 gr/m²

Uksekardina kaal

0.7 mm

Uksekardina paksus

Toote eelised
t5VVMFUÜLLFLMBTT
t7BMHVTUVOEMJLVEFMFNFOEJEUBHBWBEPIVUVTF
t4PCJMJLWÊJLFTUFBWBEFKBPLTOJOHNBEBMBUVVMFUÜNCVTFQVIVM

1023

2009

3020

5002

7038

9003

9004

Kui hinna ja kvaliteedi suhe on prioriteet
Alumiiniumist armatuurprofiil

Ideaalne madalama hinnaklassi mudel
Kinema Economic on säästlik lahendus väikeste, kuni 9 m2
suuruste avade ja tavalise kasutuse jaoks. Ideaalne avade jaoks,
mida kasutavad jalakäijad, või kust transporditakse materjali.
Uks on sobilik väga erinevateks rakendusteks, osalt oma
konkurentsivõimelise hinna tõttu.

Eriomadused:

t6LTFLBSEJOLPPTOFCIPSJTPOUBBMTFUFTUQPMàFTUSJHBBSNFFSJUVE
plastiksektsioonidest ja läbipaistvast vaateaknast
t4FLUTJPPOJEPOPNBWBIFMLJOOJUBUVE,JOFNBVOJLBBMTF
alumiiniumkinnitusega/hingeprofiilidega, mis võimaldavad
àLTJLVUFTFLUTJPPOJEFLJJSFUKBMJIUTBUWÊMKBWBIFUBNJTU
t"MVNJJOJVNJTUBMVNJOFQSPöJMLPPTLVNNJTUQÜSBOEBUJIFOEJHB
t6LVKVMJOFUFSBTFTULàMKFTJJOLPPTIBSKBTUJIFOEJHB
Valikuvõimalused
t4BBEBWBMLBLPPTFMBTUTFBMVNJTFQSPöJMJHB

Elastne alumine profiil
Saadaolevad
kontrollerid:

T100R
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T100R FU

Kiirrulluks

kinema kiirrulluksed

ECONOMIC | Food
&MFLUSJNPPUPSJHBLJJSSVMMVLTFNVEFMJ&DPOPNJDWFSTJPPOPO
NÜFMEVETQFUTJBBMTFMUUPJEVBJOFUÚÚTUVTUFTTF
Spetsifikatsioonid / Tehnilised andmed
Kiirrulluks

Economic Food

Maksimaalne pindala (L × K)

9 m²

Maksimaalne laius (L)

3000 mm

Maksimaalne kõrgus (K)

3500 mm
1 m/s

Avanemiskiirus
Avanemiskiirus koos
sagedusmuunduriga kontrolleriga

1.5 m/s
1 m/s

Sulgumiskiirus
Sulgumiskiirus
sagedusmuunduriga kontrolleriga

0.5 m/s

Uksekardina kaal

650 gr/m²
0.7 mm

Uksekardina paksus

5PPUFFFMJTFE
t5VVMFUÜLLFLMBTT
t'PUPTJMNBEUBHBWBEPIVUVTF
t4PCJMJLWÊJLFTUFMÊCJQÊÊTVEFKBPLTOJOHNBEBMBUVVMFUÜNCVTF
QVIVM

1003

2009

3020

5005

7038

9003

9004

Kui hügieen objektil on oluline
3BOHFEOÜVEFE
5PJEVBJOFUÚÚTUVTUJTFMPPNVTUBWBESBOHFEIàHJFFOJKB
PIVUVTOÜVEFE,JOFNB&DPOPNJDPOTBBEBWBM
UPJEVBJOFUÚÚTUVTFKBPLTNÜFMEVEWFSTJPPOJTOJOHSBIVMEBC
LBLÜJHFLÜSHFNBJEOÜVEFJE

-

&SJPNBEVTFE
t,ÜJLTUSVLUVSBBMTFELPNQPOFOEJE NJTWÜJWBEWFFHBLPLLV
QVVUVEB POUFIUVELBTSPPTUFWBCBTUUFSBTFTU NÜOFTU
TàOUFFUJMJTFTUNBUFSKBMJTUWÜJPOLBFUVELPSSPTJPPOJLJOEMB
LJIJHB
t,JOOJUVTFEIJOHFQSPöJMJEQBJLOFWBELBSEJOBTFFT
t1MBTULBUFKBNPPUPSJLPSQVT TBBEBWBMLBSPPTUFWBCBTU
UFSBTFTUWBSJBOEJOB
t)BSKBTUFBTFNFMLBTVUBUBLTFUVVMFUÜLLFLTLVNNJUJIFOEFJE

Saadaolevad
kontrollerid:

Valikuvõimalused
t4BBEBWBMLBFMBTUTFBMVNJTFQSPöJMJH'MFY&EHF
T100R

T100R FU
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Kiirrulluks

kinema kiirrulluksed

POLARA
3VMMVLT1PMBSBQBLVCFGFLUJJWTFUJTPMBUTJPPOJLàMNLBNCSJUF
MÊCJQÊÊTVEFMF,ÜJLLPNQPOFOEJEPOLàUUFLFIBHB+ÊÊUVNJTF
WÊMUJNJTFLTBWBOFCVLTBVUPNBBUTFMUJHBWJJFUFJTULàNOF
NJOVUJUBHBOU
Spetsifikatsioonid / Tehnilised andmed
Kinema

Polara

Maksimaalne pindala (L × K)

17,5 m²

Maksimaalne laius (L)

3500 mm

Maksimaalne kõrgus (K)

5000 mm
1 m/s

Avanemiskiirus
Avanemiskiirus koos
sagedusmuunduriga kontrolleriga

1.5 m/s
1 m/s

Sulgumiskiirus
Sulgumiskiirus
sagedusmuunduriga kontrolleriga

0.5 m/s
650 gr/m²

Uksekardina kaal

0.7 mm

Uksekardina paksus

5PPUFFFMJTFE
t5VVMFUÜLLFLMBTT
t7BMHVTUVOEMJLVEFMFNFOEJEUBHBWBEPIVUVTF
t5ÚÚUBCUFNQFSBUVVSJMLVOJo¡$
t5PQFMUSBEBSJTàTUFFNKÊÊUVNJTFUVWBTUBNJTFLT
t"MVNJOFQSPöJMmultilene’i PUTUFHB

1023

2009

Vastupidav ka ekstreemses külmas
.JLTPOIàHJFFOPMVMJOFLBNBEBMBM
UFNQFSBUVVSJM
/BHV&DPOPNJDNVEFMPOLB1PMBSBTBBEBWBMTQFUTJBBMTFMUUPJEVBJOFUÚÚTUVTFTLBTVUBNJTFLTNÜFMEVE
WFSTJPPOJOB4FFTPCJCJEFBBMTFMULBTVUBNJTFLT
UPJEVBJOFUÚÚTUVTFT LVTWÊSTLFUPJEVLÊTJUMFNJTFMUVMFC
KÊSHJEBLBSNJNBJEIàHJFFOJKBPIVUVTOÜVEFJE

Eriomadused:
t,àUUFLFIBHBLàMKFTJJOJE
t,àUUFLFIBHBLPOUSPMMFS
t,àUUFLFIBHBNPPUPS
t,àUUFLFIBHBWBMHVTUVOEMJLVEFMFNFOEJE
t)BSKBTUFBTFNFMLVNNJUJIFOEJE
t.PPUPSKBKVIUTFBEFWBTUBWBE*1OÜVFUFMF

Saadaolevad
kontrollerid:

53'6LPOUSPMMFSJEUVMFLTBTFUBEBWÊMKBQPPMF
LàMNLBNCSJU FUUBHBEBTBHFEVTJOWFSUFSJ
UÚÚLJOEMVT
SMD
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T100R FU

3020

5002

7038

9003

9004

Kiirrulluks

kinema kiirrulluksed

HEAVY | Indoor
.VEFM)FBWZ*OEPPSPOLJJSFUFMFLUSJNPPUPSJMUÚÚUBWLJJSSVM
MVLT NJTPOMPPEVETQFUTJBBMTFMUUÚÚTUVTKBÊSJIPPOFUF
TJTFSVVNJEFKBPLT
Spetsifikatsioonid / Tehnilised andmed
Kiirrulluks

Heavy Indoor

Maksimaalne pindala (L × K)

36 m²

Maksimaalne laius (L)

6000 mm

Maksimaalne kõrgus (K)

6000 mm
1 m/s

Avanemiskiirus
Sulgumiskiirus koos
sagedusmuunduriga kontrolleriga

1.5 m/s
1 m/s

Sulgumiskiirus
Sulgumiskiirus
sagedusmuunduriga kontrolleriga

0.5 m/s
1400 gr/m²

Uksekardina kaal

1.2 mm

Uksekardina paksus

Toote eelised
t5VVMFUÜLLFLMBTT
t'PUPTJMNBEVLTFBWBT
t5ÊJFTUJMÊCJQBJTUWBVLTFLBSEJOBWÜJNBMVT

q

ue

nt

Fre

r ol

standar d

ncy Co

1003

2009

3020

5005

7038

9003

9004

Tugevuse sammas
5ÚÚIPCVOFTVVSUFBWBEFKBPLT
,JOFNBTJTFSVVNJEFTLBTVUBNJTFLTNÜFMEVEWFSTJPPO
)FBWZ*OEPPSPOTQFUTJBBMTFMUWÊMKBUÚÚUBUVETVVSUFLVOJ
NBWBEFKBPLT,ÜJLTUSVLUVSBBMTFELPNQPOFOEJE
POLBWBOEBUVEKBQSPKFLUFFSJUVESPCVTUTFMUÃMFKB
BMBSÜILWÜJWBEVLTFLBSEJOBMFBWBMEBEBNÊSLJNJTWÊÊSTFU
KÜVEV5ÊOVPNB NNQBLTVTFMFVLTFLBSEJOBMFKB
UVHFWBUFMFBMVNJJOJVNLJOOJUVTUFMFIJOHFQSPöJMJEFMFPO
)FBWZWÜJNFMJOFUBMVNBLVOJQBMMJTUUVVMU#FBVGPSUJ
TLBBMBKÊSHJ oLNI 

Eriomadused:
t&SJUJUVHFWBEUFSBTFTULàMKFTJJOJELPPT
IBSKBTUFHBVLTFLBSEJOBKVIUJNJTFLT
t"MVNJOFQSPöJMLPPTJTFUFTUJWB
UVSWBTFSWBHBKBWBMBUVEBMVNJJOJVNJTU
PUTNJLVEPOTUBOEBSEWBSVTUVTFT
t"MVNJJOJVNJTUBMVNJOFQSPöJMPO
MJTBWÜJNBMVTFOBTBBEBWBMLB
LPLLVQÜSLFMFFNBMEVWBMBIFOEVTFOB 
NJTWÊMEJCLPLLVQÜSHFUFMLBIKV
UFLLJNJTUOJOHWÜJNBMEBCVLTFTJJOF
SFHVMFFSJEBJMNBTQFUTJBBMTFUF
UÚÚSJJTUBEFUB

Saadaolevad
kontrollerid:

T100R FU

T100R FU 3 kW
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Välistingimused
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–Nutikad lahendused välistingimustesse

kinema kiirrulluksed
Atraktiivse disainiga, vastupidav ja energiasäästlik.
Leevendamaks suurenevat turunõudlust
Kasutajate nõudlus ja vajadused on mänginud Kinema tööstususte ja
teenuste kujundamisel suurt rolli. See on väga loogiline, kui arvestada
Kinema edukat koostööd peaaegu kõikide Euroopa tööstussektoritega. Tööstususte valimisel on tähtis arvestada tootja, tüübi ja
disainiga. Õige toote valimine võib seega aidata optimeerida logistilist
protsessi ning vähendada kulusid. Sektsioonuks on populaarseim valik
tööstushoonete välisseintele. See on atraktiivne, sulgeb läbikäigu
efektiivselt, pakub tõhusat lukustust, head kaitset sissetungijate vastu,
suurepärast soojusisolatsiooni ja lisaks on ta ka ohutu ning kasutajasõbralik kõikides tööstus- ja ärihoonetes kasutamiseks.

Minimeeri ebavajalik soojuskadu
Välisuks ei tohiks olla lahti kauem kui vaja. Tavaline välisuks avaneb ja
sulgub võrdlemisi aeglaselt, tuues kaasa märkimisväärse soojuskao. Ent
soojuskadu on võimalik minimeerida, kombineerides aeglast välisust
kiirrulluksega.
Traditsiooniline välisuks avatakse hommikul ja suletakse öösel ning
tööpäeva jooksul kasutatakse läbipääsu sulgemiseks kiirrullust. Suured
kiirused, mil kiirrulluks avaneb ja sulgub, aitavad minimeerida õhuringlusest põhjustatud soojuskadu. Kinema välisuksed on mõeldud vastu
pidama ekstreemsetele tingimustele.

Energiasäästlik uksedisain
Tööstuspargid
Tänapäeval üllatuvad tööstus- või äriparkide külastajad tihtipeale neis
asuvate hoonete elegantses disainis. Tööstus- ja ärihoonete välimust ei
määra enam ainult funktsionaalsus ja efektiivsus.
Eriline disain ja eksklusiivsete materjalide kasutus on praegusel ajal pigem
normiks kui erandiks. See seletab ka, miks termin „tööstuspark“ on välja
vahetanud vana termini „tööstustsoon“! Kohalikud omavalitsused
kehtestavad ka tööstusparkide välimusele erinõudmised, kuna need
asuvad tihtipeale elamurajoonide läheduses.
Kinema Thermo sektsioonuste uus tooteliin vastab täielikult sellele
suundumusele. Lai valik seadmestamisvõimalusi ja disainilahendusi pakub
arhitektidele avara mängumaa kaunite tööstususte kujundamisel.

Ühiskondlikud hooned
Kinema sektsioon- ja kiirrulluksi kasutatakse tihti ühiskondlike hoonete
sektoris – näiteks tuletõrjedepoodes, väljapanekusaalides, autotöökodades, bussijaamades ja jaotuskeskustes. Olenevalt ukse taga oleva ruumi
kasutusest ja otstarbest saad valida kas täielikult isoleeritud laminaatpaneelist akendeta ukse või klaassektsioonidest tehtud ukse, mis laseb sisse
võimalikult palju loomulikku valgust. Tänu võimalusele kombineerida laia
valikut värve, paneele ja täitematerjale, on erinevate stiililahenduste hulk
meeletu.
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Kiirrulluks

kinema kiirrulluksed

HEAVY
Välisuks ei tohiks olla lahti kauem kui vaja. Traditsiooniline
välisuks avaneb ja sulgub võrdlemisi aeglaselt, tuues kaasa
märkimisväärse soojuskao. Ent soojuskadu on võimalik
minimeerida, kombineerides aeglast välisust kiirrulluksega.

Spetsifikatsioonid / Tehnilised andmed
Kiirrulluks
Maksimaalne pindala (L × K)

Heavy
36 m²

Maksimaalne laius (L)

6000 mm

Maksimaalne kõrgus (K)

6000 mm

Avanemiskiirus
Avanemiskiirus
sagedusmuunduriga kontrolleriga
Sulgumiskiirus
Sulgumiskiirus
sagedusmuunduriga kontrolleriga
Uksekardina kaal
Uksekardina paksus

1 m/s
1.5 m/s
1 m/s
0.5 m/s
3000 gr/m²
3 mm

standar d
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r ol

nt

Fre

ue

Toote eelised
t5VVMFUÜLLFLMBTT
t&SJUFMMJNVTFMPOWÜJNBMJLUPPUBLVOJNTVVSVOFVLT
t5PPEF NJTLBOOBUBCSBTLFULPPSNVTUKBUVHFWBUUVVMU

ncy Co

Robustne ja energiasäästlik
Tõestatud töökindlus
Laiad küljesiinid koos tipptehnoloogilise pingutussüsteemiga tagavad Kinema Heavy suurepärase stabiilsuse.
Selle ukse silmapaistvate tehniliste omaduste loetelu
jätkub robustse alumiiniumist alumise profiiliga,
võimsate alumiiniumkinnituste/hingeprofiilide ja 3 mm
paksuse ukselehega. Sektsioon- või rullukse taha
paigaldades loob Kinema Heavy meeldivama töökeskkonna ja hoiab kokku küttekulusid.
Traditsiooniline välisuks avatakse hommikul ja suletakse
öösel. Tööpäeva jooksul kasutatakse läbipääsu sulgemiseks kiirrullust. Suured kiirused, mil kiirrulluks avaneb ja
sulgub, aitavad minimeerida õhuringlusest põhjustatud
soojuskadu. Kinema välisuksed on
mõeldud vastu pidama ekstreemsetele
Saadaolevad
tingimustele.
juhtseadmed

T100R
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T100R FU

T100R FU 3 kW

Kiirrulluks

kinema kiirrulluksed

THERMO
Kinema seab endale soojus- ja müraisolatsiooni ning
madalate hindade osas ambitsioonikad eesmärgid. Meie
teadus- ja arendusosakonnal on õnnestunud luua seninägematult kiire sektsioonuks, mis pakub ka suurepärast soojus- ja
müraisolatsiooni: Kinema Thermo. Spetsiaalselt disainitud
rullikud hoiavad müra minimaalsel tasemel. See patenteeritud
süsteem lisab Kinema Thermo uksele ka disainiväärtust.
Spetsifikatsioonid / Tehnilised andmed
Kinema

Thermo

Maksimaalne pindala (L × K)
Maksimaalne laius (L)

6000 mm

Maksimaalne kõrgus (K)

6000 mm

Avanemiskiirus

2 m/s

Sulgumiskiirus

0.5 m/s

Paneeli kõrgus

375 mm

Paneeli paksus

45 mm
galvaniseeritud teras

Viimistlus

Toote eelised
t5VVMFUÜLLFLMBTT
t1BOFFMJEJMNBLàMNBTJMEBEFUB
t)FBTPPKVTJTPMBUTJPPOJHB
t,JJSFBWBOFNJTLJJSVTNT
t5ÊOVWJCSBUTJPPOJWBCBMFUPJNJNJTNFIIBOJTNJMFNBEBM
müratase

q

nt

Fre

r ol

standar d

ue

36 m²

ncy Co

Parimad isoleerivad omadused kombineerituna kiirusega
Kiire kõik ühes välisuks
Tiheda liiklusega välistele avadele paigutatakse
traditsiooniliselt kaks ust: üks isoleeritud uks, mida
kasutatakse öösel, ning kiirrulluks, mida kasutatakse
päeval. Uus Kinema Thermo ühendab endas mõlemad
omadused. See on investeering, mis tasub end ära.

Energiateadlik
Üks lihtsamaid viise energiatarbimist vähendada on
tõsta välisuste avanemise ja sulgemise kiirust. Kinema
5IFSNPBWBOFNJTLJJSVTPOTVVSFNLVJNT PMFOFWBMU
tõsteviisist ja ukse suurusest). Lisaks aitab energiat
säästa ka standardvarustusse kuuluv kasutaja programmeeritav osalise sulgemise süsteem jalakäijate läbilaskNJTFLT)FBETPPKVTUJTPMFFSJWBEPNBEVTFETBBWVUBtakse külmasillavaba disaini ja 45 mm paksuste
vahtpolüuretaaniga täidetud teraspaneelide
kasutamisega, mis on kombineeritud äärmiselt
efektiivse külgmise tihendisüsteemiga, välja töötatud
spetsiaalselt Kinema Thermo ukse jaoks.

Patenteeritud

Saadaolev
kontroller

T100R FU 3 kW
Micro-line viimistlus

Stucco viimistlus
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ALU S
,JOFNB"MV4POLJJSFWÊMJTVLT NJTQBLVCIFBETPPKVTJTPMBUTJPPOJKBLBJUTFUTJTTFUVOHJKBUFFFTU
Spetsifikatsioonid / Tehnilised andmed
Kiirrulluks
max. surface area (W x H)

Alu S
36 m²

Maksimaalne laius (L)

8000 mm

Maksimaalne kõrgus (K)

8000 mm

Avanemiskiirus

2 m/s

Sulgumiskiirus

0.5 m/s

Nähtav ribakõrgus

75 mm

Riba paksus

20 mm

Riba seina paksus

2 mm

Riba materjal

Anodeeritud alumiinium E6/EV1

Toote eelised
t5VVMFUÜLLFLMBTT &/ LVOJ¨NTVVSVTFVLTFQVIVMàMF
TFMMFTVVSVTFTBBNFUBHBEBUVVMFUÜLLFPNBEVTJLVOJQBMMJ#FBVGPSUJ
TLBBMBKÊSHJ¨NTVVSVTFVLTFLPIUB
standar d

q

r ol

nt

Fre

ue

t4BHFEVTNVVOEVSJHBLPOUSPMMFSTUBOEBSEWBSVTUVTFT
t6LTFQBOFFMJSBTLVTUUBTBLBBMVTUBWBEWFESVEPOTUBOEBSEWBSVTUVTFT
t,àMKFTJJOJEQBJHBMEBUBLTFLPOUSPMMVTUFHB
t,VOJ NLÜSHVTFMFUÚÚUBWWBMHVTLBSEJOPOTUBOEBSEWBSVTUVTFT
t"OPEFFSJUVEBMVNJJOJVNJTUWJJNJTUMVTPOTUBOEBSEWBSVTUVTFT

ncy Co

Uus põlvkond
,ÜJLàIFTWÊMJOFLJJSSVMMVLT
,JOFNB"MV4POQBSJNUVSVMTBBEBWBMWÊMJOFLJJSSVMMVLT
4FFPOIFBTPPKVTJTPMBUTJPPOJHB TJTTFUVOHJKBLJOEFMKB
FSBLPSETFMULJJSFUPJNFMJOFWÜSSFMEFTUSBEJUTJPPOJMJTUF
VTUFHB4FFHBQPMFUSBEJUTJPPOJMJTFVLTFLPNCJOFFSJNJOFSVMMVLTFHBFOBNWBKBMJLÃLTBJOVTVLTFTàTUFFN
QBLVCLÜJLF NJEBPOWBKBLJJSFMPHJTUJLB NBEBMBUF
FOFSHJBLVMVEFKBUÚÚTFJTBLVUFFMJNJOFFSJNJTFKBPLT
Eriomadused:
t"WBOFNJTLJJSVTNFFUSJUTFLVOEJT
t4QFUTJBBMTFESJCBE NJTPOUBWBMJTUFSVMMVTUFHB
WÜSSFMEFTFSBLPSETFMUWBJLTFE
tÃLTWÜJFOBNWBBUFBWBPOTBBEBWBMWBMJLVMJTFMJTBOB
t.FIBBOJMJOFUVSWBTàTUFFNVLTFBWBNJTFLTPOTBBEBWBM
WBMJLVMJTFMJTBOB

Saadaolevad juhtseadmed

Värvid
6TUPOWÜJNBMJLUFMMJEBTUBOEBSETFT3"-WÊSWJHBNNBT
OJOHWÜJNBMVTFMLBNJTUBIFT3"-WÊSWJUPPOJT

FUE 1.5 kW
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FUE 4 kW

Kiirrulluks

kinema LJJSSVMMVLTFE

ALU R
,JOFNB"MV3POLJJSFWÊMJTVLT NJTQBLVCIFBETPPKVTJTPMBU
TJPPOJKBLBJUTFUTJTTFUVOHJKBUFWBTUV
Spetsifikatsioonid / Tehnilised andmed
Spetsifikatsioonid
/ Tehnilised andmed
Kiirrulluks

Alu R

max. surface area (W x H)

25 m²

Maksimaalne laius (L)

5000 mm

Maksimaalne kõrgus (K)

5000 mm

Avanemiskiirus

1 m/s

Sulgumiskiirus

0.5 m/s

Nähtav ribakõrgus

80 mm

Riba paksus

20 mm

Riba seina paksus
Riba materjal

0.75 / 1 mm
anodised aluminium
E6/EV1

Toote eelised
t5VVMFUÜLLFLMBTT &/ LVOJ¨NTVVSVTFVLTFQVIVM
t4BHFEVTNVVOEVSJHBLPOUSPMMFSTUBOEBSEWBSVTUVTFT
t,PNQBLUTVTUBHBCMJIUTBQBJHBMEVTF
t6LVKVMJTFELàMKFTJJOJE

q

ue

t4UBOEBSEMBIFOEVTFOBTBBEBWBMKÊSHOFWBUFTWÊSWJUPPOJEFT

nt

Fre

r ol

standar d

ncy Co

9002

9006

9007

9010

7016

Kulusäästlik alumiiniumist rulluks
6OJWFSTBBMOFSVMMVLT
,VJLJJSVTQPMFNÊÊSBWBUÊIUTVTFHB PO,JOFNB"MV3
JEFBBMOFMBIFOEVT
1BLLVEFTTBNBBUSBLUJJWTFUWÊMJNVTUOBHV,JOFNB"MV4 
LVJEBWBOFNJTLJJSVTUNT TPCJCTFFVLTVOJWFSTBBMTFLT
LBTVUVTFLTOJJWÊMJTLVJTJTFVLTFOB,VOBVLTFQBOFFMJ
QPMFWBKBUBTBLBBMVTUBEB PO,JOFNB"MV3LPNQBLUOF 
WÊJLTFNBUFLàMKFTJJOJEFKBWÊIFNWÜJNTBNPPUPSJHB4FF
MJIUTVTUBUVEMÊIFOFNJOFWÊIFOEBCPMVMJTFMUVLTF
NBLTVNVTU UFHFNBUBLPNQSPNJTTFUÚÚLJOEMVTFT

Eriomadused:
t"WBOFNJTLJJSVTNFFUFSTFLVOEJT
tÃLTWÜJFOBNWBBUFBWBPOTBBEBWBM
WBMJLVMJTFMJTBOB

Saadaolevad
juhtseadmed

Värvid
6TUPOWÜJNBMJLUFMMJEBTUBOEBSETFT
3"-WÊSWJHBNNBTOJOHWÜJNBMVTFMLB
NJTUBIFT3"-WÊSWJUPPOJT
T100R

T100R FU
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Lisaseadmed
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kinema kiirrulluksed
Nutikad menutooted
EASY clip
Kerge paigaldada ja taskukohane
Kas otsid kergesti paigaldatavat tuuletõmbevastast süsteemi läbikäigule, mida ei kasutata tihti?
Sellisel juhul on täiuslik lahendus olla ribakardin.
Ribade ideaalset laiust ja kattuvust on võimalik kindlaks määrata vastavalt läbikäigu mõõtmetele
ja kasutatavatele materjalidele. Kuigi see lahendus on kasutusel juba kümnendeid, püsib see tänu
oma ainulaadsetele kasuteguritele populaarse valikuna tänapäevani:
t&MBTUTFESJCBEIFBMÊCJQBJTUWVTFHB
t&GFLUJJWOFNàSBTVNNVUVTLVOJE#
t-JIUOFSJCBEFSJQQVNJTTàTUFFN
t,JJSFKBMJIUOFNPOUFFSJEB
t3JCBTJEPOLFSHFWÊMKBWBIFUBEB
t0SBOäJESJCBPUTBETBBEBWBMWBMJLVMJTFMJTBOB
t7BMJLVMJTFMJTBOBTBBEBWBMLBLBTVUVTFLTLàMNLBNCSJUFTLVOJo¡$

Pendeluksed – traditsiooniline töökindlus
Pendeluks on käsitsi avatav siseuks tööstuslikuks kasutamiseks. See uksesüsteem on saadaval
mitmes suuruses, maksimaalse pindalaga 9 m2. Ukselahendus võlgneb oma jätkuva populaarsuse
järgnevatele omadustele:
t&MBTUOFVLTFMFIUNVTUBT IBMMJT MÊCJQBJTUWBTWÜJNVVTWÊSWJLPNCJOBUTJPPOJT
t-JIUOFàMFTFIJUVT UFBEBUVOUVEVTBMEVTWÊÊSOFEJTBJO
t.FIBBOJMJOFWFESVEFMUÚÚUBWTVMHFNJTNFIIBOJTN
t1VVEVCNPPUPSOJOHKVIUTFBEFQPMFWBKBMJL
t"MBUJBWBUVE LBIÊEBPMVLPSEBEFT
t,FSHFIPPMEBEBKBQVIBTUBEB
t,JJSFKBMJIUOFNPOUFFSJEB

Kinema Special
&SJUJTVVSUFWÊMJTUFBWBEFKBPLT LVOJN QBLVNFFSJMBIFOEVTFOBLJJSSVMMVTU NJTWBTUBCUÊQTFMU
Sinu tööpaigale, olukorrale ja kasutuskoormusele. Selle ukse eriomadused on:

t,àMKFTJJOJELPPTLPOUSPMMVTUFHBUBMVWBEFSJUJTVVSULPPSNVTU
t,àMKFTJJOJEFTPOQJOHFTUVTTàTUFFNUBHBNBLT FUVLTQFBCWBTUVTVVSFMFLPPSNVTFMF
t4VVSIVMLVLTFLBSEJOBTJTTFFIJUBUVELJOOJUVTJIJOHFQSPöJMF
tÃLTWÜJFOBNLFFWJUBUVEBLFOU
t4BHFEVTNVVOEVSJHBLPOUSPMMFS

Spetsiaalselt toodetud ukseraamid
Spetsiaalselt toodetud ukseraami on harilikult vaja kiirrullukse paigaldamiseks eksisteeriva
tööstusliku väliukse taha. Pärast seda, kui meie tehnikud on välja uurinud läbikäigu täpsed
mõõtmed, saame pakkuda Sulle eritellimusel tehtud ukseraami. See teenus võimaldab Sul kogu
uksesüsteemi hankida ühest allikast.
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Kontrollerid
Tehnilised parameetrid

Type

T100R

T100R FU 1.5 kW

Juhtfunktsioonid

„ava-peata-sule“ nupud
Välised nupud (ava-peata-sule või taimer)
Nöörlüliti
Liikumisandur
Vastuvõtja (Keeloq) / Multibit
Infrapunasensor
Kahekanaline infrapunasensor

„ava-peata-sule“ nupud
Välised nupud (ava-peata-sule või taimer)
Nöörlüliti
Liikumisandur
Vastuvõtja (Keeloq) / Multibit
Infrapunasensor
Kahekanaline infrapunasensor
Kahekanaline induktsioonsilmuse andur (eraldi)

Kasutusalad

Kinema ukse juhtseadet saab kasutada
järgnevat mudelitega:
Basic
Economic
Heavy Indoor
Heavy Outdoor

Kinema ukse juhtseadet koos integreeritud 1,5 kW
sagedusmuunduriga kontrolleriga saab kasutada järgn
mudelitega:

Ühendamine
pulsigeneraatoriga (DES)

Jah

Jah

Ühendamine
pulsigeneraatoriga (NES)

Ei

Ei

Valikulised lisad

- Topeltukse üheaegne lukustus koos juhtimise
ülekande funktsiooniga
Vilkuv tuli
Valgusfoor punane/roheline (A800 valikulise lisana)
Ukse asendi tuvastamine
Helisignaal sulgemisel (valikulise lisana)

- Topeltukse üheaegne lukustus koos juhtimise
ülekande funktsiooniga
Vilkuv tuli
Valgusfoor punane/roheline (A800 valikulise lisana)
Ukse asendi tuvastamine
Helisignaal sulgemisel (valikulise lisana)

Valikuvõimalused

Võimalik laiendada järgnevate lisadega:
3 pingevaba kontakti
Vastuvõtja (Keeloq) / Multibit (sisseehitatud)
Infrapunasensor ohutustsoonide jälgimiseks ukseava ees
Valguskardin ohutustsoonide jälgimiseks ukseavas

Võimalik laiendada järgnevate lisadega:
3 pingevaba kontakti
Vastuvõtja (Keeloq) / Multibit (sisseehitatud)
Infrapunasensor ohutustsoonide jälgimiseks ukseava
ees
Valguskardin ohutustsoonide jälgimiseks ukseavas

Juhtmestik

- 400 VAC ± 10%
Ühendus 5-klemmilise CEE pistikuga

- 1 × 230 VAC ± 10%
Ühendus 3-klemmilise CEE pistikuga

Jadaühendus

- Kaks pingevaba lisakontakti
Pistikupesa magnetkontuuri andurile
(eelnevalt juhtmestatud)

- Kaks pingevaba lisakontakti
Pistikupesa magnetkontuuri
andurile
(eelnevalt juhtmestatud)

Toiteallikas ja korpus

– Plastkorpus membraannuppudega (ava-peata-sule)
Toiteallikas 3x400VAC, 10A aeglane kaitse,
1m CEE pistik, 16 A
IP65 korpus

– Plastkorpus membraannuppudega (ava-peata-sule)
Toiteallikas 1x230VAC, 10A aeglane kaitse,
1m CEE pistik, 16 A
IP65 korpus
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Basic
Economic
Retail
Heavy Indoor
Flex
Alu

kinema kiirrulluksed

T100R

T100R FU 3 kW
„Ava-peata-sule“ nupud
Välised nupud (ava-peata-sule või taimer)
Nöörlüliti
Liikumisandur
Vastuvõtja (Keeloq) / Multibit
Infrapunasensor
Kahekanaline infrapunasensor
Kahekanaline induktsioonsilmuse
andur (eraldi)
Kinema ukse juhtseadet integreeritud 3 kW
sagedusmuunduriga kontrolleriga
saab kasutada järgnevate mudelitega:
Special
Heavy
Alu

Jah
No
- Topeltukse üheaegne lukustus koos juhtimise
ülekande funktsiooniga
Vilkuv tuli
Valgusfoor punane/roheline (A800 valikulise lisana)
Ukse asendi tuvastamine
Helisignaal sulgemisel (valikulise lisana)
2 × paigaldusprofiil 70 mm

T100R FU 1.5 kW

Võimalik laiendada järgnevate lisadega:
3 pingevaba kontakti
Vastuvõtja (Keeloq) / Multibit (sisseehitatud)
Infrapunasensor ohutustsoonide jälgimiseks
ukseava ees
Valguskardin ohutustsoonide jälgimiseks ukseavas
- 400 VAC ± 10%
Ühendus 5-klemmilise CEE pistikuga

- Kaks pingevaba lisakontakti
Pistikupesa induktsioonisilmuse andurile
(eelnevalt juhtmestatud)
2 x paigaldusprofiil 70 mm
– Plastkorpus membraannuppudega (ava-peata-sule)
Toiteallikas 3x400VAC, 10A aeglane kaitse,
1m CEE pistik, 16 A
IP65 korpus
T100R FU 3 kW

www.kinema.eu
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Lisaseadmed
Allavajutatav nupp
- Seenekujuline pea

Valgustundlik
element
- reflektoriga

Iris
- Infrapunasensor siseruumis
kasutamiseks distantsil
kuni neli meetrit

Allavajutatav
nupustik
(üles-peatu-alla)

Paigalduspesa
- valgustundlikule
elemendile ja
reflektorile
(paigaldustahu
poolt vaadatuna)

Activ8
- Infrapunasensor siseruumi
kasutamiseks distantsil
kuni neli meetrit

Allavajutatav
nupustik
(üles-peatu-alla)
võtmega

Nöörlüliti

Liikumisandur
- Liikumisandur nii
sees kui väljas
kasutamiseks
distantsil
kuni 6 meetrit.

Võtmega lüliti

Condor
- Infrapuna- ja
liikumisandur nii
sees kui väljas
kasutamiseks
distantsil
kuni 6 meetrit.

Kaasaskantav
kaugjuhtimispult
- kahekanaline

Toestuskronstein
- Liikumisandurile
või valgusfoorile

Induktsioonsilmuse
andur
- Eraldi korpuses

Kaasaskantav
kaugjuhtimispult
- kahekanaline

Konsool
- Kaitseb küljesiine
kokkupõrke korral

Valgusfoor

Vastuvõtja kaugjuhtimispuldile
(saadaval ka korpuses)

Valguskardin
- Objektide
tuvastamiseks
ukseavas kuni
2500 mm kõrguseni

Valgusfoor
- punane / roheline

Allavajutatav nupustik
- (üles-peatu-alla)
Taustvalgustusega
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Lisajuhtseadmed

Drukknop
Nupp-lüliti

Trekschakelaar
Nöörlüliti

Radar
Liikumisandur

Condor
Condor

Vajutatavaid nuppe kasutatakse
peamiselt jalakäijate liikluses.
Olukordades, kus käed ei pruugi
alati vabad olla, pakub lahendust seenekujulise peaga nupp.

Nöörlülitit kasutatakse peamiselt tõstukite liiklemisel, kuna
see võimaldab ust avada ja
sulgeda ilma masinast lahkumata.

Liikumisandurid tuvastavad vaid
liikuvaid objekte. Liikumisanduril on koonusekujuline
tööulatus ja on tundlik liikumissuuna suhtes. Liikumisanduri
ulatust, suunda ja tundlikkust
on võimalik reguleerida.

Liikumisandurid tuvastavad vaid
liikuvaid objekte. Liikumisanduril on koonusekujuline
tööulatus ja on tundlik liikumissuuna suhtes. Liikumisanduri
ulatust, suunda ja tundlikkust
on võimalik reguleerida.

Magnetkontuur

Kaugjuhtimispult

Fotosilmad

Valguskardin

Induktsioonisilmus loob
magnetvälja. Metallist esemete
liikumisel magnetvälja need
tuvastatakse. Induktsioonisilmuse andur sobib kontrollina
kahveltõstukite liiklusele ning
on samas ohutusseade, mis

Kaugjuhtimispult (raadiosaatja
ja –vastuvõtja) võimaldab
valikulist tööd. Ainult liikurid ja
personal, kellel on saatja, saavad
ust avada või sulgeda. Saatjatel
võib olla üks või enam kanalit.

Fotosilmasid kasutatakse
peamiselt ukseava jälgimiseks.
Kui valgustundlike elementide
kiire vahel on objekt, siis uks ei
sulgu. On olemas variandid nii
reflektori kui ka saatja ja
vastuvõtjaga.

Kuna valguskardinatel on
suurem ulatus, pakuvad need
suuremat turvalisust kui
valgustundlikud elemendid. See
tuvastusmeetod sobib paljude
erinevate masinate ja eri
suuruses laadungite tuvastamiseks.
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Kiirrulluksed elastse uksekardinaga
Elemendid
Kasutuskoht Siseukst
Välisuks
Kiirus T100 R juhtseade
T100R FU koos sageduskontrolleriga
Ohutusvarustus
Tuuletõke
Tuuletaluvus
Tuulekaitsesüsteem
Ukse suurus

Üldine
suurus

Eemaldumissüsteem
kkupõrke vastane süsteem
Ukse ülesehitus
Ukseleht
Kardin
Küljesiini mat.
pinnaviimistlus

Mootor ja juhtimine

Laius
Kõrgus
Max. pindala
Mootori poolne
Kuullaagripoolne
Kõrgus
Kaitsva katte laius
Kaitsva katte kõrgus
Sügavus
Kaitsva katte sügavus
T100R juhtseade, plastikkate[IP65]
T100R suur juhtseade lisadega [IP65]
T100R FU 1.5 kW [IP65]
T100R FU 3 kW
Manuaalne taastamine
Automaatne taastamine(isetaastuv)t
Isetoetav
Läbipaistva akna paksus
Värvilise PVC paksus
Pingestussüsteem
Galnaviseeritud teras
Roostevaba teras
Alumiinium
Värvitud Teie poole valitud RAL värvitoonis
Mehaaniline nukk-kontroller
Elektrooniline lüliti DES
Elektrivõrgu toide
Kaitsmed
Vooluallikas (ühefaasiline) 230Vt
Vooluallikas (kolmefaasiline) 400 V
Pealüliti
Hädapidur
Objektituvastus ukseavas

Vänt
Hädaabikett
Vastukaal / vedru
B-pidur
Mehaaniline hädapäästik
UPS sageduskontrolleriga, 230 Vt

Pingevabad kontaktid

+ = standard
{ = valikuline
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Sulgub umbes m/sec(umbkaudne.)
Sulgub umbes m/sec(umbkaudne.)
Sulgub umbes m/sec(umbkaudne.)
Sulgub umbes m/sec(umbkaudne.)

EN 13241
Beaufort
EN 12424

Turvaserva juhtimine
Avamine hädaolukorras

Ühikud

Suurim võimalik mm.
Suurim võimalik mm.
Suurim võimalik m2.t
Laius mm.
Laius mm.
Kõrgus mm.
Laius mm.
Kõrgus mm.
Seinast
= mm
Seinast
= mm
L x K x S = 219 x 256 x 117 mm
L x K x S = 219 x 550 x 117 mm
L x K x S = 219 x 550 x 117 mm
L x K x S = 300 x 600 x 160 mm

0.8 / 3 mm
0.7 / 1.2 / 3 / 45 mm

Fotosilmad + turvaäär
Valguskardin
Liikumisandur
Juhtmevaba signaal
Keerdkaabel

Ainult koos sageduskontrolleriga

Flex Hard edge

Flex Flex Edge

+

+

2 m/sec

2 m/sec

0.5 m/sec

0.5 m/sec

+

+

5 (29 - 38 km/h)

5 (29 - 38 km/h)

Class 0

Class 0

blocks

blocks

4250

3500

5000

5000

20

17.5

210

210

210

210

450

450

320

320

500

450

420

420

+

+

+
+

+
+

0.8 mm

0.8 mm

1.2

1.2

+

+

{

{

+

+

1 x 230V, N, PE

1 x 230V, N, PE

16 A slow

16 A slow

+

+

+

+

{

{

+

+

{

{

-/ {

- /{

{

{

{

{

{

{

2

2

0
000
0
000

0
000

0
000

1/2

1/2

1/2

1/2

0
000
1/2

1
0
1

1
0

1

0

0

0

1

0
000

0

1/2

1
0

Retail

Economic (Food)

Basic (Food)

Polara

Heavy Indoor

+

+

+

+

+

1 m/sec

1 m/sec

1 m/sec

1 m/sec

Heavy

Special

+

+

1 m/sec

1 m/sec

1 m/sec

1 m/sec

1 m/sec

1 m/sec

2 m/sec

1.5 m/sec

1.5 m/sec

1.5 m/sec

1.5 m/sec

1.5 m/sec

1 m/sec

0.5 m/sec

0.5 m/sec

0.5 m/sec

0.5 m/sec

0.5 m/sec

0.5 m/sec

0.5 m/sec

+

+

+

+

+

+

+

3 (12 - 19 km/h)

3 (12 - 19 km/h)

5 (29 - 38 km/h)

3 (12 - 19 km/h)

5 (29 - 38 km/h)

8 (62 - 74 km/h)

8 (62 - 74 km/h)

Class 1

Klass 0

Klass 1 (up to 3 x 3 m)

Klass 0

Klass 0

Klass 0

Klass 0

Plokkidena

Kinnitus/ hingeprofiil

Kinnitus/ hingeprofiil

Kinnitus/ hingeprofiil

Kinnitus/ hingeprofiil

Kinnitus/ hingeprofiil

Kinnitus/ hingeprofiil

2250

3000

4000

3500

6000

6000

8000

2600

3500

5000

5000

6000

6000

8000

5,85

9

20

17,5

36

36

64

200 / 325

290

310

290

470

470

435

200 / 250

160

160

160

275

275

280

430

475

575

850

710

710

675

310 / 460

355

355

775

775

715

400

550

650

750

750

685

355

350

410

390

390

+

+

{
{

+

350

400

400

420

400

400

420

SMD*

+

+

{

* Väljaspool külmkambrit

{

{

{

{*

{

{

+

{

{

+

{

+

{

{ (≤ 4500 mm wide)

0.8 mm

0.8 mm

0.8 mm

0.8 mm

0.8 mm

3 mm

3 mm

0.7 mm

0.7 mm

1.2 / 3 mm

1.2 mm

1.2 / 3 mm

3 mm

3 mm

+

+
+

+
+

{

{

{

+(1 side)
+

+

+

{

+/ -/ +

+/ -/ +

{/ - 

{/ -

{
{

+
+

+

+

1 x 230V, N, PE

3 x 400V, N, PE

3 x 400V, N, PE

3 x 400V, N, PE

16 A slow .

16 A slow

16 A slow

16 A slow

+
+
+
+/ -

+

+

+

3 x 400V, N, PE

3 x 400V, N, PE

3 x 400V, N, PE

16 A aeglane

16 A aeglane

16 A slow

{

{

{

{

+

+

+

+

+

{

{

{

{

{

+
+

{

{

+

+

+

+/

-

+

{

{

{

{

-

{

{

{

{

{

{

{

{

{

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

{

{

{

{

{

{

{

{

{

Soovi korral

Soovi korral

2

2

2

2

2

2

{

{
{
{

kinema kiirrulluksed

2
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kinema kiirrulluksed
Rapid roll doors with rigid door panels
item
Kasutusala
Kiirus

Sisemine uks
Välimine uks
Mootor
Sagedusmuunduriga kontroller

Ohutusvarustus
Tuuletõke
Läbitungiva vee vastane kaitse
Hingavus
Soojusülekanne
Mürasummutus
Ukse suurus
Üleüldine suurus

Ukse ülesehitus
Ukseleht
Ukselehe materjal
Kattematerjal
Ventilatsioon
Siinimaterjal/
pinna viimistlus
Mootor ja juhtimine

EN 13.241
EN 12.424
EN 12.425
EN 12.426
EN 12.428
EN 52210 dB
Laius
Kõrgus
Mootoripoolne
Kuullaagripoolne
Sillus
Kõrgus
Mootoripoolne, kaitsva kattega
Kuullaagripoolne, kaitsva kattega
Sillus, kaitsva kattega
Kõrgus, kaitsva kattega
Sagedusmuunduriga kontroller FUE 1.5 Kw
Sagedusmuunduriga kontroller FUE3-C 4 kw
T100R FU 1.5 kW [IP65]
T100R FU 3 kW
Isetoetava
Topeltseinalise profiili paksus millimeetrites
Soojusisolatsiooniga profiil
Anodeeritud alumiinium
Alumiinium RAL pulberkattega
Sünteetilised topeltaknad
Ventilatsiooniava
Galvaniseeritud teras / alumiinium
Teras värvitud Sinu soovitud RAL värvitoonis
Sagedusmuunduriga kontroller
Toitepinge (ühefaasiline)
Toitepinge (kolmefaasiline)
Membraannupud, ava-peata-sule

Turvaserva juhtimine

Avamine hädaolukorras

Pingevabad kontaktid
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Elektrooniline lüliti DES
Väntvõll
Hädaabikett
Vastukaal/vedru
UPS sageduskontrolleriga, 230 V

{ = optional

units

avaneb m/sec. (umbkaudne)
avaneb m/sec. (umbkaudne)
avaneb m/sec. (umbkaudne)
avaneb m/sec. (umbkaudne)

maksimum mm
maksimum mm
Laius + mm
Laius+ mm
Laius + mm
Kõrgus + mm
Laius+ mm
Laius + mm
Laius + mm
Kõrgus + mm
L x K x S = 300 x 350 x 150 mm
L x K x S = 300 x 450 x 150 mm
L x K x S = 219 x 550 x 117 mm
L x K x S = 300 x 600 x 160 mm

NS ALU S

NS ALU R .

Thermo

+

+

+

2
0.7

1
0.7

2
0.5

+

+

+

Class 3
Class 2
Class 2
0
20 dB
6000 (8000)
6000 (8000)
350
250
600
650
450
350
800
700

Class 3
Class 2
Class 2
0
20 dB
5000
5000
300
170
400
850
300
170
400
930

Class 3

20 dB
6000
6000

+
{

+
{

+

20

20

45

+
+

+
+

+

{

{

{

{

{

{

- /+
{

+/ -

+/-

+
+

+
+

> 24 m 2

> 16 m 2

+

+

+

Sagedusmuunduriga kontroller, pealüliti, lülitab välja kõik poolused, kaitsmed
Kaitseklass
Hädapidur
Objektituvastus ukseavas

+ = standard

Mootori juhtimine

+
+

+

+

+

16A T
IP 65

16A T
IP 65

16A T
IP 65

{

{

+
Fotosilmad
Valguskardin
Liigendkaabliga
Keerdkaabligat
Juhtmevabalt

{

+
+
+

{

+

+
+
+

+
+

{

{

+/-

+
+
+
{
- /

{

{

2

2

2

+

Referentsid

kinema kiirrulluksed
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kinema
Omade ja võõraste vahel.

