
HITRO TEKOČA PVC VRATA SEIP   

SERIJA R6 
 

Hitro tekoča vrtata tip R6 so zasnovana tako, da izpolnjujejo visoke 

tehnološke kriterije, ki so potrebni za prehode kjer je zelo intenziven 

promet in imajo življenjsko dobo 1.000.000 odpiranj. Tip vrat R6 ima 

hitrost odpiranja največ do 2,0 m / s. V primeru da delovni stroj zadane 

in zbije vratno površino, se vrata pri ponovnem dvigu samodejno 

ponovno utirijo. Vrata se primerna tako za namestitev znotraj, kot na 

zunanji strani odprtine oz. zgradbe. Vrata tip R6 imajo veliko 

prednosti, ki so potrebne za  učinkovit logistični tok. Funkcije, kot so 

»samodejno popravilo«, »mehki« zagon in ustavitev vrat, visoka 

odpornost proti vetru, so standardi, ki odlikujejo ta tip 

vrat. Standardna izvedba ima maksimalne dimenzij, širine do 6 m in 

višine do 5 m. Rešitve za večje odprtine lahko izvedemo na posebno 

zahtevo. Vrata so na voljo v 13 standardnih barvah, pokrivna ohišje je 

predhodno barvano v beli barvi, RAL 9002. Vrata so opremljena s CE 

znakom, v skladu z evropskimi direktivami, ki veljajo za tovrstne 

izdelke. 

 

Hitro tekoča vrata serije R6 v standardni rumeni barvi RAL 1021. 



 

Hitro tekoča vrata serije R6, s posameznimi svetlobnimi elementi, v 

barvi RAL 7035 - siva standardna barva 



 

Hitro tekoča vrata serije R6 skupaj z dvema vrstama okenc -

standardna oranžna barvna RAL 2009, notranji pogled. 

 

Vrata so opremljena s enofaznim 230V-50Hz pogonom, ki je opremljen 

s frekvenčnim pretvornikom in z električno zavoro. Vrata so primerna 

za intenzivno odpiranje, opremljena z drogom za ročno odpiranje, v 

primeru izpada elektrike, v skladu z veljavnimi predpisi. Končna 

stikala so integrirana v proces komandne elektronike in so enostavno 

nastavljiva. Nadzorna plošča ima 230-voltno napajaje, ki je v 

določenem delu transformirana v 24-voltno nizko napetost. Stopnja 

zaščite pogona in elektronike je IP 55.  Napajalni tokokrog je 

ločen. Membranska plošča je opremljena z gumbom "Odpiranje - 

zapiranje - pešec (delno odpiranje)" ter z gumbom za zasilni izhod. 

 

 

 

 

 



 

 



HITRO TEKOČA PVC VRATA
SEIP   SERIJA R3

Hitro tekoča PVC vrata tip R3 so namenjen manjšim notranjim
odprtinam, kjer je predviden normalen logističen pretok. V primeru, da

se delovni stroj zadane in izbije vratno površino, se vrata ponovno
sama utirijo. Enostavna uporaba, visoka ekonomika ter zmogljivost,

odlikujejo tip vrat R3. Vrata so lahko maksimalnih dimenzij, širina do
3,5 m in višina do 3,4 m. Hitrost odpiranja je 0,7 m / s. Tkanina je na
voljo v 13 standardnih barvah, vodila in okovje je v iz pocinkanega

jekla. Vrata so opremljena s CE znakom, v skladu z evropskimi
direktivami, ki veljajo za tovrstne izdelke.

Serija hitro tekočih vrat R3 je opremljena z dvemi lučmi, standardni
rumeni barvni RAL 1021.





HITRTEKOČA VRATA SEIP, TIP R3 z dvema vrstama oken, motorno
gnana, standardna barva modra RAL 5010 - notranji pogled.

Vrata so opremljena s trofaznim 400V-50Hz pogonom, ki je opremljen z
električno zavoro. Vrata so primerna za intenzivno odpiranje,

opremljena z drogom za ročno odpiranje, v primeru izpada elektrike, v
skladu z veljavnimi predpisi. Končna stikala so integrirana v proces
komandne elektronike in so enostavno nastavljiva. Nadzorna plošča
ima 400-voltno napajaje, ki je v določenem delu transformirana v 24-
voltno nizko napetost. Stopnja zaščite pogona in elektronike IP 55.

Napajalni tokokrog je ločen. Membranska plošča je opremljena z
gumbom "Odpiranje - zapiranje - pešec (delno odpiranje)" ter z gumbom

za zasilni izhod.




