
Automātiskie sekciju vārti



AUTOMĀTISKO SEKCIJU VĀRTU SORTIMENTS



Sekciju vārti iedalās pēc to izmantošanas veida un tipa:

Garāžu vārti
(privātsektors)

Rūpnieciskie vārti 
(rūpnieciskajs sektors)

Sērija
«Standard»

Sērija
«Classic»

Sendviča tipa garāžu 
vārti

Panorāmas garāžu 
vārti

Sekciju vārtu veidi



Rūpnieciskie vārti Garāžu vārti

10 montāžas veidi 3 CLASSIC montāžas veidi + STANDARD sērijas vārti

Lielāka izmēra paneļi

(piemēram: 410mm – standarta montāža)

Mazāka izmēra paneļi

(piemēram: 210mm – standarta montāža)

Maksimālais vārtu izmērs7000х6000mm. Maksimālais vārtu CLASSIC izmērs : 5000х3085mm.

Aizsardzības sistēma bāzes komplektācijā :

atsperes bojājuma un troses pārplīšanas gadījumā

Aizsardzības sistēma bāzes komplektācijā :

atsperes bojājuma gadījumā

Minimālais atsperu darba resurss var būt: 25 000, 

50 000, 75 000, 100 000 pacelšanas – nolaišanas ciklu

Minimālais atsperu darba resurss var būt 25 000 
pacelšanas – nolaišanas ciklu

Tērauda vadotņu biezums – 2mm. Tērauda vadotņu biezums– 1,5mm

(STANDARD vārti – 1,2mm).

Tiešā (vārpstas) elektromotora piedziņa. (Griestu 
piedziņa tiek izmantota zemo augstumu gadījumos)

Izmantota tikai griestu elektropiedziņa,

Rūpniecisko un garāžu vārtu galvenās atšķirības



Гаражные ворота серии «STANDARD»

«STANDARD» sērijas garāžu vārti



Гаражные ворота серии «STANDARD»

«STANDARD» sērijas garāzu vārti

Vārtu svara izlīdzināšanai tiek izmantotas stiepes atsperes



1. Stiepes atsperu izmantošana, paneļu svara

izlīdzināsanai

2. Vārtu maksimālais izmērs:

platums 3500mm, augstums 3085mm.

3. Minimālais pārsedzes augstums – 100mm

(vārtiem bez elektropiedziņas).

4. Starpeņģes un rullīšu kronšteini no cinkota tērauda.

5. Vadotņu sistēmas tērauda biezums – 1,2mm.

6. Teleskopiskās piekares horizontālo vadotņu jaunā konstrukcija.

7. Sendviča paneļa biezums 45mm.

8. Konkurētspējīga cena.

«STANDARD» sērijas garāžu vārti

Atšķirīgas vārtu īpatnības

Гаражные ворота серии «STANDARD»



Vārtu vadības veids
Minimālais paneļa augstums,

Н min
Maksimālais paneļa 
augstums,  Н max

Sānu attālumi, 
SL и SR

Darbināmi ar rokām 100mm

900mm 130mm
Ar elektropiedziņu

125mm (Ar Marantec automātiku)
140mm (Ar Nice automātiku)

«STANDARD» sērijas garāžu vārti

STANDARTA IZMĒRI VĀRTIEM AR AR VĒRTŅU ZĪMĒJUMIEM:

“MICROWAVE, S-PANEL, M-PANEL, L-PANEL

Vārtu platums tiek noteikts tabulā izvēlētā diapazonā ar soli 5 mm

Vārtu augstums, mm
Vārtu platums, mm

Vārti ar zīmējumiem M-panel , L-panel un augstumiem 1985-1995, 2235-2245, 2485-2495, 2685-2745 tiek izgatavoti pēc pasūtījuma.

Vārti ar zīmējumiem M-panel , L-panel un augstumiem 2000-2060, 2250-2260-2500-2510, 2750-2760 netiek izgatavoti.



«STANDARD» sērijas garāžu vārti

STANDARTA IZMĒRI VĀRTIEM AR IELAIDĒM

Vārtu platums tiek noteikts tabulā izvēlētā diapazonā ar soli 5 mm. Vārtu augstums ir fiksets un nevar būt 

mainits.

Vārtu augstums, mm
Vārtu platums, mm



Гаражные ворота серии «STANDARD»

Stiepes atsperu priekšrocība:

1. Montāžas laika ekonomija

Stiepes atsperu izmantošana ļauj samazināt vārtu

montāžas laiku līdz pat 1,5-2 stundām, novēršot

darbietilpīgo vērpes atsperes uzstādīšanas procesu.

2. Papildus drošība

Sistēmas “atspere atsperē” izmantošana papildus

aizsargā no atsitiena, atsperes plīšanas gadījumos.

Unikāla patentēta atsperu stiprinājumu 

sistēma.

«STANDARD» sērijas garāžu vārti

Vārtu atšķirīgas īpatnības



Гаражные ворота серии «STANDARD»

Stiepes atsperu priekšrocibas:

3. Plašas uzstādīšanas iespējas

«STANDARD» tipa vārtus var iemontēt jebkurā vārtu

ailē. Vārtu uzstādīšanai nepieciešams pārsegs tikai

10cm.

4. Atsperu spriegojuma regulēšanas iespēja

Samazināt vai palielināt atsperu spriegojumu var gan

montāžas, gan ekspluatācijas laikā.

5. Drošība un ilgmūžība

Atsperu minimālais darba resurss – 25 000 pacelšanas

– nolaišanas ciklu.

«STANDARD» sērijas garāžu vārti

Vārtu atšķirīgas īpatnības



Garāžu vārti CLASSIC



«Classic» sērijas garāžu vārti

Vārtu svara izlīdzināšanai tiek izmantotas vērpes atsperes



«Classic» sērijas montāžas veidi

Standarta montāža

Augstā montāža

Zemā montāža



Rūpnieciskie vārti



Конструктивные особенности полотна промышленных ворот

dubultots sānu kronšteins

Vārtiem, platumā virs 5 m

tiek uzstādīti pastiprinošie “omegas” tipa profīli

Rūpniecisko vārtu vērtnes konstruktīvās īpatnības

Rūpnieciskie sekciju vārti



Панорамные ворота «Алютех»Pielietojums: autosaloni, autoservisi, UGD vienības un rūpnieciskās ēkas.

Panorāmas vārti



Panorāmas paneļu veidi

Dubultais stiklojums 

(14 mm)

Parastais stiklojums 

(3 mm)

10 STANDARTA KRĀSAS PANEļIEM BEZ PAPILDUS UZCENOJUMA



ALPS, ALPSO sērijas

Типы полотна панорамных ворот «Алютех», 

двойное остекление

ALP, ALPO sērijas

Panorāmas vārtu vērtņu veidi

PO sērija

Uzmanību!

Sānu uzlikas panorāmas vārtiem nav iekļautas bāzes komplektācijās!

ALP sērijās vārtiem rokturis nav iekļauts bāzes komplektācijā!

ALPS un PO sēriju vārtos tiek izmantoti Sandwich tipa paneļi pieejami tikai ar 

zīmējumiem Microwave un S-panel!



Альтернативное заполнение панорамных панелей

Panorāmas paneļa alternatīvais aizpildījums

3 mm.14 mm.



SANDWICH TIPA PANEĻU VEIDI



Ассортимент типов полотна «Алютех»

Microwave Woodgrain (ielaide)

S-panel (šaurs) М-panel (vidējs) L-panel (plats)

Panorāmas panelis

Paneļu veidu sortiments



Paneļu izmērs

(pēc augstuma):

500 un 625 mm

Sandwich tipa panelis “Microwave”

Vārtu veids:  

- rūpnieciskie, panorāmas ALPS un ALPSO

- Garāžu vārtu sērijas CLASSIC un STANDARD 

Iebūvētās durvis: Ir

Paneļu iekšējās virsmas krāsa

RAL 9002 (pelēki balta)

Standarta krāsas



Sandwich tipa panelis «S-panel» (šaurais rievojums)

Vārtu veids:  

- rūpnieciskie, panorāmas ALPS un ALPSO

- Garāžu vārtu sērijas CLASSIC un STANDARD 

Iebūvētās durvis: Ir

Paneļu izmēri

(pēc augstuma):

500 un 625 mm

Standarta krāsas

Paneļu iekšējās virsmas krāsa

RAL 9002 (pelēki balta)



Сэндвич-панели «под дерево» (S-гофр)

Sandwich tipa paneļi “Woodgrain”

Paneļa veids – S-panel

Zeltains ozols

Tumšais ozols

Ķirsis



Paneļu iekšējās virsmas krāsa

RAL 9002 (pelēki balta)

Sandwich tipa panelis «M-panel» (vidējais rievojums)

RAL9016

Vārtu veidi: 

- Garāžu vārtu sērijas CLASSIC un STANDARD

Iebūvētās durvis: nav

Standarta krāsa

Paneļu izmēri

(pēc augstuma):

500 un 450 mm



Sandwich tipa panelis «L-panel» (platais rievojums)

RAL9016 (balta)

Standarta krāsa

Pēc pasūtītāja vēlmes ir iespējams arī cits krāsojums pec RAL

Antracīts



Sandwich tipa paneļi: M-panel un L-panel

Zeltains ozols Tumšais ozols Ķirsis

Krāsojums «Woodgrain»,    M-panel un L-panel



Paneļu izmēri

(pēc augstuma):

425, 450, 

475, 500, 525 mm

Sandwich paneļi ar ielaidēm

RAL8014

RAL9016

Vārtu veidi: 

- Garāžu vārtu sērijas CLASSIC un STANDARD 

Iebūvētās durvis: nav

Standarta krāsas



Sanwicn tipa paneļi ar «ielaidēm», «koksnes imitācijas» krāsas 

Zeltains ozols
Tumšais ozols

Vārtu veidi: 

- garāžu vārti CLASSIC un STANDARD

Iebūvētās durvis: nav



РАЗДЕЛ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ АЛЮТЕХ

SEKCIJU VĀRTU

PAPILDUS KOMPLEKTĀCIJA



Перечень доп. опций1. Iebūvētās durvis

2. Slēgmehānisms ar bultu

3. Stiklojums

4. Dekoratīvā uzlika

5. Vārtu roku darbināšanas sistēma HKU-1

6. Komplekts vārtu darbināšanai  paagstinātā mitruma telpās

7. Ķēdes reduktors

8. Pretatspiešanas aizsardzības sistēma

9. Ventilācijas reste

10. Vārtu ātrās atvēršanas sistēma (“ANTIPANIC” slēdzene)

11. Elektropievads, automātikas sistēmas

Sekciju vārtu papildus komlektācija



Встроенная калитка

Iebūvētās durvis



Виды встроенных калиток «Алютех»

Iebūvētās durvis ar standarta 
sleksni (140 mm)

Iebūvētās durvis ar zemo 
sleksni (95 mm)

Мin vārtu augstums ar 

iebūvētām durvīm
1960 mm (garāžu un rūpnieciskie vārti)

2500 mm (vertikālās montāžas veidi)

Мax vārtu augstums ar 

iebūvētām durvīm
5000 х 3085 mm 4500 x 3085 mm

Мax rūpniecisko vārtu 

izmēri ar iebūvētām 

durvīm
7000 х 5085 mm 4500 х 5085 mm

Vārtu veidi, kuros var 

iestrādāt iebūvētās 

durvis

Garāžu vārti CLASSIC 

Rūpnieciskie vārti

Panorāmas vārti (slieksnis 155mm)

Garāžu vārti CLASSIC 

Rūpnieciskie vārti

Iebūvētās durvis

Iebūvēto durvju veidi

UZMANĪBU: Pasūtot nav jāuzrāda iebūvēto durvju tips!

Zemais slieksnis pēc noklusējuma vārtiem līdz 4500 mm platumā.

Viena visu iebūvēto durvju cena.



Iebūvēto durvju modernizācija

Iebūvēto durvju jaunā konstrukcija.

Radikāli modernizēta iebūvēto durvju konstrukcija ļauj 

uzlabot dizainu un lietošanas ērtību.



Iebūvēto durvju modernizācija

1
1

Priekšrocība

Plastmasas elementi starp paneliem nodrošina:

 aizsardzību pret pirkstu iespiešanu

 ciešu karkasa elementu salaidi



Iebūvēto durvju modernizācija

2

2

Priekšrocība

Speciālie ķērāji novērš durvju “nokares” ekspluatācijas laikā.



Iebūvēto durvju modernizācija

 Drošai lietošanai iebūvēto durvju slēdzējmehānismā paredzēti “antivandāļu” rokturi.

 Iebūvēto durvju iekšpusē izmantota slēdzene ar rokturi, kas ļauj tās atvērt bez atslēgas.



Iebūvēto durvju modernizācija

Estētisks dizains:

 Samazināta iebūvēto durvju rāmja

profila no ārpuses redzamā daļa.

 Kniedes nav redzamas no ārpuses.

 Pastiprinošie profili no iekšpuses

nokrāsoti vārtu vērtnes krāsā.



Профили обрамления калитки коричневого цвета

Iebūvēto durvju rāmja profīli ir

nokrāsoti ar krāsu RAL 8019.

Garāžu un rūpnieciskie vārti sērijas

Classic ar brūnā toņa krāsojumiem

(RAL8014, RAL8016, RAL8017,

RAL8019), kā arī koksnes imitācijas

krāsās.

Iebūvēto durvju rāmja profīli brunā krāsā

Vārtu ar rāmja profīla krāsojumu RAL 8019 iezīmes:

1. Rokturu krāsa – sudraba vai brūna.

2. Iekšpusē rāmja krāsa – RAL 8019.

3. Pastiprinošo profīlu krāsa iekšpusē – A00-D6 (sudraba). 



Замок «анти-паник» для встроенной калитки

Ārkārtas gadījumos pietiek no iekšpuses nospiest

stieni. Durvis atvērsies, pat ja tās aizslēgtas ar

atslēgu.

Atbilst:

- EN 1125:1997 «Panic Exit Devices..”

Iekšpusē un ārpusē kronšteini sudraba krāsā (stienis

- sarkanā).

“ANTI-PANIC” slēdzenes mehānisms Iebūvētām durvīm



Iebūvēto durvju aizvēršanas mehānisma stiprinājums

Vītnes ieliktņi aizvēršanas

mehānisma stiprinājumam

Viena vītnes ieliktņa

izraušanas spēks ir

300 kg.

Salīdzinājumam:

bultskrūves izraušanas

spēks tajā pašā vietā ir

130 kg



Garāžu vārtu aizbīdņa atslēga

Ārpuse

Iekšpuse

Jauna garāžu vārtu aizbīdņa atslēga
Pastiprināta atslegas konstrukcija nodrošina mantas 

aizsargāsanu.

Priekšrocības:

Ergonomisks antivandāļu rokturis.

Iespēju pieslēgt atbloķēšanas trosi (elektrības padeves 

pārtrūkšanas gadījumos).

Atslēgas atvērta stāvokļa fiksācijas iespēja.

Estētisks dizains.



Ригельный замок для промышленных ворот

Priekšrocības: 

1.Iespējams uzstādīt jebkuras montāžas tipa rūpnieciskos vārtos.

2. Droša vārtu aizslēgšana.

3. Uzstādīšanas ērtība un vienkāršība.

4. Vārtu atvērtā stāvokļa fiksācijas iespēja (nepieciešama vārtiem ar elektropiedziņu).

5. Estētisks dizains.

6. Uzlabotas siltumfizikālās spējas.

Rūpniecisko vārtu aizbīdņa atslēga



Механизм разблокировки реечного электропривода

Mehānisms izmantojams ārkārtas

gadījumos, piemēram, elektoeneģijas

padeves pātrūkšanas gadījumos.

Troses garums 4500 mm.

Atbloķēšanas mehānisma priekšrocības:

1.Nav jāuzstāda aizbīdņu atslēga.

2.Iespēja izmantot ar pievadiem Nice (Spin) un Marantec.

(Comfort un GDO)

3.Konkurētspējīga cena.

4.Lakonisks dizains.

5.Uzstādīšanas vienkāršība.

Zobstieņa elektropiedziņas mehānisma atbloķēšana



Rāmja krāsa: melnā

Виды остекления секционных ворот

Sekciju vārtu stiklojuma veidi

Uzstādās vārtos:

- S-panel

- Microwave



Декоративные окна секционных ворот

Garāžu vārtu dekoratīvie logi

Garāžu vārtu stiklojums

Bez dekorējumiem

Dekorējums 

Cross

Dekorējums 

Sunburst



Вентиляционная решетка

Ventilācijas restes nodrošina

dabisko ventilāciju.

Dažos reģionos un valstīs ir

obligātas prasības ventilāciju režģu

ustādīšanai no ugunsdzēsēju

pārstāvju puses.

Iespējams krāsojums:

- balts

- melns

Ventilācijas restes

Restes veidi:

- regulējama

- neregulējama

Izmērs:

368х130 mm



Фальш-панель
Dekoratīvais panelis izmantojams:

- Pārsega nepieciešamā augstuma kompensēšanai

- Pie nepieciešamības samazināt vārtu augstumu.

Dekoratīvais panelis

Min. panorāmas dekoratīvā paneļa augstums: 

300mm

Min. Sandwich paneļa augstums:

50mm



Dekoratīvā paneļa stiprinājums

Kronšteini ļauj ātri un precīzi piestiprināt dekoratīvo

paneli, droši fiksējot pie garāžas sienām un pārsega



Izmantojams ar rūpnieciskiem sekciju vārtiem.

Ķēdes reduktors

Pārnesuma attiecība 1:4,
ļauj bez piepūles pacelt
jebkura izmēra vārtus.

Pie vārpstas izvietošanas
augstumā virs 4,5 m,
ķēdes reduktors
komplektējās ar ķēdes
pagarinājumu.



Система ручного подъема ворот

Trīsis HKU-001

Rekomendēts uzstādīšanai 
vārtiem platībā līdz 15 kv/m

Vārtu roku pacelšanas mehānisms

Paredzēts uzstādīšanai vārtiem bez elektropiedziņas (augstumā virs 2000 mm)



Комплект для ворот, установленных в помещениях с повышенной влажностью

Pretkorozijas izpildījuma veida vārti iedalās kategorijās:

- Vārti parastām telpām

- Vārti paaugstināta mitruma telpām

Komplekts vārtiem, uzstādītiem paaugstināta mitruma telpās



Комплект для ворот, установленных в помещениях с повышенной влажностью

vadotņu un atsperu komplekts
ar aizsagpārklājumu

atsperu komplekts ar 

aizsargpārklājumu

standarta “nerūsējošs»

Rullīši ar nerūsējošo asi

Komplekts vārtiem paaugstinātā mitruma telpās

Nerūsējošā stiprinājuma komplektsNerūsējošā trose



Система защиты от поддомкрачивания

Tiek pielietota rūpnieciskos paneļu vārtos ar tiešo (vārpstas) elektropiedziņu

Pretatspiešanas aizsardzības sistēma



Vārtu pacelšana normālos 
apstākļos

Nesankcionēts vārtu pacelšanas 
mēģinājums

Pretatspiešanas aizsardzības sistēma (darbības princips)



2. Piekare CS2 – 500мм

1. Piekare CS1 – 300мм

3. Piekare CS3 – 800мм

4. Piekare CS4 – 1000мм

5. Piekare CS5 – 1500мм

Teleskopiskā piekare

rūpnieciskās

garāžu

Papildus

Paredzēta horizontālo vadotņu stiprināšanai pie griestiem



FASĀDĒ IEBŪVĒTĀS DURVIS



1. Sekciju vārtu iebūvējamo durvju pildījuma veidi

2. Standarta krāsas

Ielaide Microwave «Woodgrain»Panel(S-, M-, L-) Panorāmas

Sekciju vārtu fasādē iebūvējamās durvis

Krāsojums pēc RAL kataloga



Калитка в фасаде с секционными воротами3. Durvju atvēršanas virziens

Uz iekšu

Uz āru

No labāsNo kreisās 

4. Iespēja piemeklēt paneļu agstumus zīmējumu 

salāgošanai (fasādes sistema)

Sekciju vārtu fasādē iebūvējamās durvis



Калитка в фасаде с секционными воротами (размерная сетка)

Izmēru tabula

Iebūvējamo durvju izmēri var būt pasūtīti ar soli = 5 mm, izņēmums – durvis ar ielaidēm

Nestandarta izmēru cena - standarta izmēra cena + 10%.

875 900 1000 1125 1250

1900 + + + + +

2000 + + + + +

2125 + + + + +

2250 + + + + +

Paneļi ar zīmējumiem 

Microwave/Rievojums/Panorāmas panelis

875 900 1000 1125 1250

1910 + + + + +

2010 + + + + +

2110 + + + + +

2210 + + + + +

2235 + + + + +

Panelis ar ielaidem

Sekciju vārtu fasādē iebūvējamās durvis



Калитка в фасаде с секционными воротами (данные для заказа)

1.     Izmēri: durvju Platums х Augstums.

Pasūtot, jāuzrāda nevis ailes izmēri (kā, piemēram, pasūtot sekciju vārtus),

bet iebūvējamo durvju izmēri.

2. Montāžas veids: iebūvēts, uzliktais.

3.     Atvēršanas virziens: uz āru, uz iekšu, labais, kreisais.

4.     Paneļa veids.

5. Vārtu №. fasādē

6. Papildus komplektācija: aizvērējs, logi, utt.

Obligāta informācija fasādes iebūvējamo durvju pasūtīšanai:

Sekciju vārtu fasādē iebūvējamās durvis



Jaunie produkti 



Garāžu vārtu rokturis

 Apmierinātas visas pretenzijas.

 Visas pārstāvniecības nodrošinātas ar rokturu rezervēm.

 Veikts darbs ar piegādātāju.



Rokturis rūpnieciskiem vārtiem

Arpusē Iekšpusē

Rokturis rūpnieciskiem vārtiem

Jauno rokturu priekšrocības:

 Pievilcīgs izskats

 Paaugstināta izturība

 Lietošanas ērtības



Apakšējais gala profils un blīvējumi

Jaunas konstrukcijas priekšrocības:

• Ailes droša hermetizācija.

• Uzlabota siltumizolācija un vārtu dizains

(profili nav redzami no ārpuses).

• Vārtu Classic sērijas apakšējā profilā

paredzēts kanāls optisko devēju uzstādīšanai.

STANDARD 

CLASSIC

Gala profīli



Augšējais gala profils

Jaunās konstrukcijas priekšrocības:

• ailes drošā hermetizācija.

• uzlabotā siltumizolācija un vārtu dizains

(vārtu profils nav redzams no ārpuses).

• augšējais gala profils nokrāsots tuvu

RAL9002 tonim, kas harmoniski pieskaņots

vārtu iēkspusei.

Rūpniecisko vārtu augšējais gala profils 

un blīvējums.

Gala profili



Standarta aile

Nestandarta ailes

Iebūvēto garāžu vārtu montāža



Iebūvēto garāžu vārtu montāža



Iebūvēto garāžu vārtu montāža



Dekoratīvās seglīstes varianti (107 mm)

Seglīstes platums107 mm



Dekoratīvās apmales varianti (107 mm)

Apmales platums 107 mm



Dekoratīvās apmales varianti (145 mm)

Apmales platums 145 mm



Atbloķēšanas trose RK-4500



Sekciju vārtu konkurences priekšrocības



Atbilstības sertifikāti ГОСТ РФ, РБ, Украины и EN



Apstiprināts izmēģinājumos:

- Санкт-Петербургского государственного архитектурно-

строительного Университета, (СПбГАСУ)

- Белорусского Научно-исследовательского института

строительства РБ, г. Минск (БелНИИС)

- Научно-исследовательского института НИСИ

(Болгария).

Программа испытаний разработана совместно с ФГУП

«Всероссийского научно-исследовательского

института метрологии имени Д.И.Менделеева».

Vārtu tehniskā specifikācija

Efektīga siltumizolācija



Pētījumi apstiprināti neatkarīgā laboratorijā St.

Pēterburgas Valsts Arhitektūras un Celtniecības

Institūtā.

Efektīga siltumizolācija



ALUTECH vārtus var uzstādīt jebkurā Krievijas reģionā (arī Tālajos Ziemeļos)

Objekta atrašanās vieta
Zemākā 5-dienu 

temperatūra gadā 
°С

Temperatūra 
iekštelpās, °С

Vārtu prasītā 
siltummaiņas 
pretestība; Rt, 

[m2К/Wt]

Vārtu atbilstība 
prasībām 

СНиП, ТКП

Maskava -28 18 0,705 +

St. Pēterburga -26 18 0,674 +

Jekaterinburga -35 18 0,812 +

Krasnodara -19 18 0,567 +

Rostova -22 18 0,613 +

Novosibirska -39 18 0,874 +

Samāra -30 18 0,736 +

Surguta -43 18 0,935 +

Omska -37 18 0,843 +

Irkutska -36 18 0,828 +

Minska -24 18 0,543 +

KF un BR atbilstība normatīvo dokumentu prasībām



Izmēģinājumi СПбГАСУ, St.

Peterburgā uzrādīja, ka pie

relatīvā mitruma telpās 50%,

temperatūras telpā +18оС un

temperatūrā augstuma kamerā -

32оС vārtu savienojumi

neapledo

Siltumfizikālās vārtu iezīmes

Siltuma lauks, iegūts pie:

Temperatūras iekštelpā 18 C,

Temperatūras ārpusē -32 C.



Sekciju vārti

Siltumfizikālās vārtu iezīmes (termovizora attēls)



Sekciju vārtu skaņas

izolācija ir

21 dB (A klasse), kas par

40% pārsniedz ГОСТ (15

dB) normas.

Vārtu tehniskie raksturojumi

Maksimālā skaņas izolācijas klase



Vārtu noturība pret vēja pretestību ir 700

Pa, kas atbilst visaugstākājām normām

• klase 4 (EN 12424)

• klase А (по ГОСТ РФ)

Vārtu tehniskie raksturojumi

Vēja noturība



Uzliesmojamības grupa В1 – grūti

uzliesmoošie pēc СНиП 21-01-97

Vārtu tehniskie raksturojumi

Ugunsdrošība



Sekciju vārtu konstrukcija atbilst

drošības normām EN 12604 и EN 12453.

Nodrošināta aizsardzība:

 pret pirkstu iespiešanu

 pret aizķeršanos

 pret roku sagriešanu

 pret vērtnes krišanu

 pret patvaļīgu vērtnes kustību

Paplašinātā standarta komplektācija



Pirkstu iespiešanas saizsardzība

Pirkstu iespiešanas aizsardzība vārtu

iekšienē un ārpusē.

Principiāli svarīgi garāžu vārtiem ar

elektropiedziņu

Drošības prasības (EN12604).



Garāžu vārtu standartkomplektācijā

iekļauta vērtnes pretkrišanas

aizsardzības sistēma, vērpes atsperes

plīšanas gadījumā.

Paplašnātā standarta komplektācija



Rūpniecisko vārtu standartkomplektā ir

divas drošības sistēmas:

-Vērtnes pretkrišanas aizsardzība

atsperes plīšanas gadījumā.

- Kronšteins ar pretkrišanas aizsardzību

troses plīšanas gadījumā.

Paplasinātā standarta komlektācija



Automatizētie rūpnieciskie vārti tiek

komplektēti ar:

1.Troses spriegojuma devējiem

1.Devējiem, kuri atslēdz

elektropievadu atsperu plīšanas

gadījumos.

Paplašinātā standarta komlektācija



Vārtos izmantotas vilcējtroses ar 6 –

kārtīgu izturības rezervi nodrošina

aizsardzību pret troses plīšanu un

garantē vārtu drošumu.

Efektīvā drošība



Sandwich tipa paneļi

- Laba siltumizolācija

- Laba skaņas izolācija

- Laba noturība pret vēja un

triecienslodzēm

- Droša īpašuma aizsardzība.

Biezums 45mm!



Sandwich tipa paneļu konstrukcija

Slēgtais tērauda lokšņu kontūrs.

Tas novērš paneļu atslāņošanos augsto temperatūru

ietekmē, kas principiāli svarīgi dienvidu reģionos un

tumši krāsotiem vārtiem.

Paneļu pašcentrēšana.

Tas garantē paneļu ciešu piekļaušanos, palielina vārtu

hermētiskumu un siltumnoturību.

Bultskrūvju stiprinājuma vietās metāls četros slāņos.

Tas novērš paneļu atslāņošanos vārtu trieciena nolaišanās

gadījumos, kas ir īpaši svarīgi smagiem, rūpnieciskiem

vārtiem.



Zemas kvalitātes konkurentu vārtu piemēri



Zemas kvalitātes konkurentu vārtu piemēri



Sandwich tipa paneļi

45mm

Paaugstināts putupoliuretāna pildījuma

blīvums - 46-47 kg/m3 nodrošina

augstu deformācijas noturību.

EPDM – blīvējums saglabā augstu

mehānisko izturību un elastīgumu ari

zemās temperatūrās.



Zemas kvalitātes konkurentu vārtu piemēri



Sandwich tipa paneļa tērauda loksnes piemēri

1. Tērauda loksnes biezums 0,40 mm
nodrosina paneļu labu mehānisko izturību .

1. Cinka pārklājums 16 mkm + krāsas –
lakas pārklājums 30 mkm garantē paneļu
augstu korozijas noturību.

1. Tērauda loksnes iekšpuses speciālais
lakas pārklājums nodrošina labu adhēziju
ar putupoliuretānu.



Tērauda lentes augstvērtīgas pārklājums

Poliuretāna pārklājums, modificēts ar poliamīda daļiņām

(PUR-PA):

1.Noturīgs pret skrāpējumiem un citu veidu mehānisko

iedarbību;

1.Lieliski iztur temperatūras un mitruma svārstības;

1.Augsti cietības un elastīguma rādījumi;

1.Piemīt lielieliskas antikorozijas īpašības;

1.Noturīgs pret ķimikāliju un mazgāšānas līdzekļu

iedarbību.

Pārklājums PUR-PA zem 

mikroskopa



Zemas kvalitātes konkurentu vārtu piemēri



Zemas kvalitātes konkurentu vārtu piemēri



Zemas kvalitātes konkurentu vārtu piemēri



Rievojums paneļu iekšpusē

Rievojums «woodgrain» padara

nemanāmus nelielas buktes un

skrāpējumus , kuras var parādīties

uz vērtnes virsmas lietošanas laikā,

un, arī, piešķir eleganci

Vārtu veids (neatkarīgi no vērtnes krāsas un tipa):

- garāžu vārti CLASSIC un STANDARD

- rūpnieciskie vārti



Sānu uzlikas

Nokrāsoti paneļa krāsā

RAL 9002

ALUTECH vārtu konkurences priekšrocības

- Estētisks dizains.

- Augsta noturība pret laika apstākļu ietekmi



Noturība pret koroziju

Vērtņu elementi izturēja 750 stundas “sāls miglas”

ietekmē, kas atbilst 15 gadu ekspluatācijai

piekrastes rajonos (Sankt Pēterburga, Mahačkala,

Murmanska, Arhangeļska, Vladivostoka, Ohotska,

Novorossijska, Soči u.c.).

Pēc ISO12944 prasībām, pārklājumiem ar

ekspluatācijas laiku virs 15 gadiem, kuri tiek

ekspluatēti rūpnieciskās zonās un piekrastes rajonos

ar mērenu sāļumu, jāiztur “sals miglas” pārbaude

720 st.

Klimatiskā kamera

БелНИИС, Minskā.



Zemas kvalitātes konkurentu vārtu piemēri

750 IZMĒĢINĀJUMU STUNDAS (~15 LIETOŠANAS GADI)



Ērta montāža

Rūpnīcā sagatavoti stiprinājumu

caurumi enģēm, kronšteiniem,

rokturiem slēdzenēm un citai

furnitūrai jūtami atvieglo un

paātrina montāžas darbus. Tas ir

īpaši svarīgi rūpnieciskiem

vārtiem.



Rullīšu kronšteini

1. Paneļu piekļaušanas pie ailes regulēšanas

iespēja. Tas nodrošina aizsardzību pret

caurvējiem un siltuma zudumiem.

1. Nerūsējošā tēruada kronšteini (sērijas

CLASSIC vārti). Dilstošu kronšteinu

elementu augsta pretkorozijas noturība.



Starpeņģes

1. Konstrukcija «saliekta loksne»

nodrošina eņģu augstu izturību, novērš

nokāršanos un sasveršanos.

Starpeņģe iztur stiepšanas slodzi 7000N

vai ~715kg.

2. Materiāls – nerūsējošais tērauds

(garāžu vārti CLASSIC sērijas,

rūpnieciskie vārti).



Konkurējošo ražotāju vārtu piemēri



Droša hermetizācija

Divlameļu sānu un augšējais blīvējumi

nodrosina drošu ailes hermetizāciju.



Regulējamas atdures

1. Regulējamās atdures aizsargā blīvējošo

ieliktni no pārmērīgas deformācijas un

aizsargā optiskos devējus.

2. Nodrošina līmeņa regulēšanas

precīzitāti uzstādīšanas laikā.



Vadotņu sistēma

Vadotņu profili izgatavoti no

augstas kvalitātes terauda

Cinka pārklājuma biezums

18-22 mkm.



Seglīste

Speciāli izstrādātās vadotnes padara to montāžu ērtāku un

tehnoloģiskāku. Piemēram:



Stūra stieņi

Rūpnīcā sagatavoti caurumi vadotņu

montāžai, nodrošina to drošu,

uzticamu un klusu darbību.



Drošs un izturīgs savienojums

Vītnes savienojumi nomainīti pret drošiem

un izturīgiem RIVSET savienojumiem.

Darba virsmās nav izbīdīto stiprinājumu

elementu, kuri traucētu rullīšu kustībām.

RIVSET savienojumi nebojā galvaniskos

antikorozījas pārklājumus.



Vērtnes līdzsvarošanas sistēma

Vērpes atsperes Stiepes atsperes



Ideālā līdsvarošana

Unikāla atsperu aprēķināšanas

programma nodrošina ideālu vērtņu

līdzsvarojumu

Sekciju vārtu atvēršanas spēks

nepārsniedz 100-250N (~10-25 kg). Bet

vērtnes svars var sasniegt 500 kg.



Atsperu darba resurss

Minimālais atsperu darba resurss –

25 000 atvēršanas – aizvēršanas cikli

(vārtiem CLASSIC un STANDARD).

Vērpes atsperu resursu var palielināt līdz

100 000 atvēršanas – aizvērsanās cikliem.



Paldies par uzmanību!

Vēlam veiksmi!


