
Bramy i kraty rolowane z aluminium i stali

Synteza funkcjonalności i różnorodności zastosowania
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Bramy i kraty rolowane z aluminium lub stali
Indywidualność i uniwersalność 

Bramy rolowane o wielkiej 

szybkości otwierania są opisane 

w naszym prospekcie „Bramy 

 rolowane szybkobieżne”

Nasze bramy rolowane są 

uniwersalnymi, produkowa-

nymi na zamówienie zam-

knięciami otworów budyn-

kow i hal, odpowiadającymi 

wszystkim obowiązującym 

normom i dyrektywom. 

 Montaż bram następuje wed-

ług obowiązujących przepi-

sów DIN.

Interesujący kształt profilu  

i wysokiej jakości powłoka 

z lakieru bezbarwnego dla 

bram aluminiowych sprawia-

ją, że nasze bramy są wizy-

tówką jakości i estetycznego 

wyglądu. Na życzenie klienta 

możliwe jest także wykona-

nie powierzchni pokrytych 

lakierem barwnym.
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Bramy i kraty rolowane z aluminium lub stali
Sprawdzone bezpieczeństwo

3

»Novoferm pomaga 

mi z łatwością realizować moje 

pomysły i wyobrażenia techniczne – 

proponując rozwiązania przeciw-

pożarowe wysokiej jakości 

i dysponując jedynym w swoim 

rodzaju serwisem obsługi.«

Nasze bramy i kraty rolowa-

ne mają w najczęściej stoso-

wanych wymiarach certyfikat 

TÜV potwierdzający spraw -

d zone bezpieczeństwo dzia-

łania. Do skontrolowanego 

 wyposażenia należy napęd 

elektryczny nasadzany z za-

integrowanym urządzeniem 

chwytakowym jak i urządze-

niem sterowniczym.

Nasze bramy i kraty rolowa-

ne odpowiadają normom 

 europejskim.
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Szyny bieżne (prowadzące): 

z sendzimirskiej stali ocynkowanej 

(patrz strona 6), montaż poprzez 

spawanie lub montaż bezspawalny 

za pomocą wzmocnień stalowych, 

wyposażone standardowo w listwy 

z odpornego na zużycie tworzywa 

sztucznego, zapewniające cicho-

bieżne zamykanie bram.

Rura zwojowa: ze stali, gruntowana, 

o rozmiarach dostosowanych do 

 dopuszczalnej uginalności 1/500 w 

odniesieniu do długości, o przekro-

ju minimialnym 168 mm w celu 

optymalnej zwijalności pancerza.

Łożyska wahadłowe: wielkowymia-

rowe, jako podpora rury zwojowej. 

Osadzenie na konsolach. 

Umocowanie konsoli: montaż za 

 pomocą, kołków rozporowych, połą-

czeń śrubowych na przelot lub za 

pomocą spawania. Montaż przez 

spawanie następuje za pomocą 

umocowanych poprzednio płyt 

 kotwowych według dostarczonego 

przez nas schematu osadzenia lub 

spawanie do konstrukcji stalowej, 

dostarczonej przez klienta.

Napęd elektr. z przekładnią nasad-

kową (standardowy): nie wymagają-

cy konserwacji, z całkowicie olejosz-

czelną przekładnią slimakową, usy-

tuowany bezpośrednio na walcu 

stalowym. Minim. nakład montażo-

wy i dozoru w stos. do alternatyw-

nych usytuowań. Zaintegrowane, 

nie wymagają ce konserwacji, samo-

kontrolne i niezależne od położenia 

urządzenie chwytowe jak i bezpo-

średnio na przekładni przymocowa-

ne wyłączniki krańcowe z precyzyj-

nie ustawialnymi wyłącznikami 

bezpieczeńst wa i wył. krańcowymi. 

Ręczna korba awaryjna lub ręczny 

łańcuch szybkobieżny służą do 

 obsługi ręcznej w razie przerwy 

w zasilaniu prądem. Wszystkie 

 połączenia elektryczne napędu 

są wymienialne. Napięcie robocze 

400 V, prąd trójfazowy. Napęd 

sprawdzony przez TÜV i VDE.

Napęd łańcuchowy i urządzenie 

chwytowe (dla wymiarów specjal-

nych): nie wymagający konserwacji, 

z całkowicie olejoszczelną przekład-

nią ślimakową z wbudowanymi 

 wyłącznikami krawędziowymi, 

 wyposażony w ręczną korbę awaryj-

ną i łańcuch szybkobieżny, jak 

opisa no przy napędzie elektrycz-

nym, jednak ze stalowymi kołami 

łańcuchowymi i dopasowanym łań-

cuchem drabinkowym do przeno-

szenia energii z napędu na rurę 

zwojową. W tym przypadku jest 

 niezbędne urządzenie chwytowe 

z lamelek połączonych przegubowo 

(oprofilowanie przedstawia nas-

tępna strona), ułożenie lamelek 

w  sposób umożliwiający spływ 

 wody. Pancerz bramy zamocowany 

jest na rurze zwojowej za pomocą 

odp. zawieszeń. Dolna krawędź 

wzmocniona jest profilem wykoń-

czeniowym o wymiarach dost. do 

warunków montażu, wyposażone 

w elastyczne uszczelnienie wężowe, 

mające na celu wyrównanie różnic 

poziomu podłoża. Zakończenia 

boczne  zabezpieczają lamelki pro-

fili typu TH80 i TH100 przed wza-

jemnym przesuwaniem. Lamelki 

 typu V80 są zabezp. przed przesu-

waniem w obrębie przegubów.

Dwuścienne... lub jednościenne

Montaż i instalacja elektryczna:

Nasze warunki montażu są oparte 

na aktualnych przepisach norm DIN. 

Zgodnie z nimi usytuowanie i łącze-

nie wszystkich części elektrycznych 

przeprowadza klient wg. naszych 

planów i schematów istalacyjnych. 

W zakresie klienta leży tez doprowa-

dzenie prądu, okablowanie części 

elektr. między sobą jak i instalacja 

zabezpieczenia wstępnego i prze-

łącznika głównego o oddzielnym 

 zamknięciu.

Uwaga: Ponadto możliwa jest dosta-

wa następujacych wersji:

• napędy elektryczne na prąd 

zmienny, napięcie robocze 230 V;

• obsługa ręczna za pomocą wału 

sprężynowego – wersja samorolują-

ca (dla bram do 3000 x 2800 mm).

 zapobiegające spadkowi pancerza 

i podtrzymujące go w razie usterki 

środków nośnych.

Sterowanie (standard): modularnie 

zmontowane sterowanie z napię-

ciem 24 V, sprawdzone przez TÜV 

i VDE. Okablowanie wstępne z silni-

kiem i przewodami sterowania do 

napędu, połączenie kablowe do 

 zasilania z urządzeniem wtyczko-

wym CE, zaopatrzone w przycisk 

sterowniczy „otwarte-stop-zamknię-

te” bez konieczności in stalacji 

zewn. przycisku. Do wyposażenia 

podstawowego należy połączenie 

czuwakowe, które zapewnia, że pro-

ces zamykania trwa tak długo, jak 

długo uruchomiony jest przycisk i 

zostaje natychmiast przerwany po 

ustąpieniu nacisku na przycisk prze-

łącznika. Dzięki zast. dodatkowych 

modułów można doprowadzić do 

całkowitej automatyzacji sterowa-

nia. Oczywiście istnieje możliwość 

zastosowania powszechnych w uży-

ciu dodatkowych urządzeń obsługi 

i bezpieczeństwa, jak np. przełącz-

nik kluczowy, wyłącznik pociągany, 

fotokomórka. 

Opancerzenie bram rolowanych

Materiał płaski

ze stali płaskiej w formie plastrów 

miodu. Pręty krat połączone są wza-

jemnie mocnymi przegubami. Kra-

wędź dolna kraty wzmocniona jest 

stalowym okuciem zamykającym, 

dopasowanym wymiarami do szero-

kości kraty.

Opancerzenie krat rolowanych

Jesteśmy upoważnieni do przeprowadzania wszystkich niezbędnych kontroli wg UVV!

Bramy rolowane TH80 izolowane 

cieplnie aluminiowe pow. lakierem 

bezb. lub w kolorze RAL możliwe 

lamele z otworami świetlnymi

Strona 6

Bramy rolowane TH100 izolowane 

cieplnie aluminiowe pow. lakierem 

bezb. lub w kolorze RAL możliwe 

 lamele z otworami świetlnymi

Strona 6

Bramy rolowane V80 i V80 L jednościen-

ne aluminiowe pow. lakierem bezb. lub 

stalowe ocynkowane metodą Sendzimi-

ra, możliwe lakierowanie w kolorze RAL

Strona 7

Kraty rolowane RG 

Stal RG ocynkowana lub aluminium 

naturalne możliwe lakierowanie 

w kolorze RAL 

Strona 7

Bramy i kraty rolowane

Rodzaje typów

Opis techniczny

Bramy i kraty rolowane
Przegląd i opis
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Powierzchnie

Bramy i kraty rolowane
Powierzchnia, możliwości stosowania

Krata rolowana RG

Powierzchnia standardowa

aluminiowa pokryta lakierem 

 bezbarwnym

lub stalowa ocynkowana metodą 

 Sendzimira

Pokrycie lakierem barwnym na 

 zapytanie

Bramy rolowane TH80

Powierzchnia standardowa 

aluminiowa pokryta lakierem 

 bezbarwnym

Pokrycie lakierem barwnym na 

 zapytanie

Profil wykończeniowy w kolorze 

 naturalnego aluminium

Bramy rolowane TH100

Powierzchnia standardowa

aluminiowa pokryta lakierem 

 bezbarwnym

Max szer. bramy 12000 mm

Pokrycie lakierem barwnym na 

 zapytanie

Profil wykończeniowy w kolorze 

 naturalnego aluminium

Bramy rolowane V80

Powierzchnia standardowa

Aluminiowa pokryta lakierem 

 bezbarwnym lub stalowa ocynkowana 

metodą  Sendzimira

Pokrycie lakierem barwnym na 

 zapytanie

V80L lamele napowietrzajace

Powierzchnia standardowa

stal ocynkowana metodą Sendzimira

Pokrycie lakierem barwnym na 

 zapytanie

Powierzchnia, możliwosci stosowania

Wymiary extremalnie wielkie – 

posia damy rozwiązania techniczne 

dla prawie każdego problemu 

logistyczne go.

Swobodną wentylację przy jedno-

czesnym bezpiecznym zamknięciu 

oferują kraty rolowane – idealne 

dla podziemnych parkingów.

Posiadamy standardowo w progra-

mie sterowanie z tastaturą foliową 

„otwarte-stop-zamknięte” w poł. czu-

wakowym – współpracujący z pow. 

używanymi systemami sterowania.

Oferujemy drzwi wślizgowe w części 

stałej lub ruchomej bramy o wygląd-

zie analog. do wyglądu pancerza 

(także lamele z otw. świetlnymi).

Oferujemy różnorodne możliwości 

zastosowania bram i krat rolowa-

nych także w pomieszczeniach zam-

kniętych.

W przyp. braku miejsca wewnątrz 

pomieszczeń oferujemy rolety 

 zewnętrzne o budowie odpornej 

na warunki atmosferyczne.

Bramy rolowane gwarantują w fir-

mach logistycznych bezkolizyjną 

i bezpieczną pracę.

Wycięcia otworów swietlnych łączą 

prześwit (transparencję), jasność 

i kontakt wzrokowy z właściwościa-

mi cieplnymi i przez to z oszczęd-

noś cią energii cieplnej.

Także dla wyjątkowych sytuacji 

montażowych i na specjalne życze-

nie klienta oferujemy dzięki nasze-

mu know-how wiele różnorodnych 

i indywidualnych rozwiązań.

Możliwy jest także 

zakup profili stalowych 

i aluminiowych  pokrytych 

lakierem barwnym końcowym 

 według spisu zestawu 

kolorów RAL.

Jesteśmy upoważnieni do przeprowadzania wszystkich niezbędnych kontroli wg UVV!
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Bramy rolowane
Typy i opis techniczny

Jesteśmy upoważnieni do przeprowadzania wszystkich niezbędnych kontroli wg UVV!

Podwójnie oszklone lamele 

z otwora mi świetlnymi z wsuniętą, 

dwupowłoko wą szybą z tworzywa 

sztucznego (o parametrach przejrzy-

stości gorszych niż szkło). Możliwe 

jest stosowanie max. 5 lameli 

z otworami świetlnymi w jednej 

 bramie rolowanej, powierzchnia 

 lameli analogicznie jak TH80.

Lamele aluminiowe 80 mm dwuścienne o grubości 20 mm. Profil o rdzeniu 

z pianki poliuretanowej izolowany cieplnie, wykonany w technologii bezkle-

jowej gwarantującej jego większą stabilność. Specjalnie wykonana forma 

profilu o wysokogatunkowej optyce umożliwia ciasne zwijanie pancerza 

i zmiejszoną wysokość nadproża.

Lamele aluminiowe 80 mm 

o optmal nych właściwościach nawi-

jania i prowadzenia, czego skutkiem 

jest bezszelestne działanie i mniej-

sza ścieralność pancerza. Końcówki 

z tworzywa sztucznego zapobiegają 

wzajemnemu przesuwaniu się lame-

li i zapewniają precyzyjne prowa-

dzenie bramy. Wymiary zamówie-

niowe: max. 5000 x 5000 mm.

TH80 aluminiowe pokryte lakierem bezbarwnym

Analogiczne w wykonaniu do 

opisu powyżej, jednak o powierzch-

ni  lakierowanej jednostronnie lub 

 d wustronnie za dopłatą.

Profil zamykający w produkcji seryj-

nej jest pokryty lakierem bezbarw-

nym.

TH80 lakierowane (powierzchnie specjalne)

THGL80 aluminiowe oszklone 

TH80 aluminiowe pokryte lakierem bezbarwnym

Lamele aluminiowe 100 mm o konwencjonalnej formie profilu, budowie 

dwuściennej, również izolowane cieplnie, o rdzeniu z pianki poliuretanowej 

o grubości 23 mm. Wysoka stabilność poprzez technologię bezklejową 

 łączącą powłokę z tworzywem piankowym sztywnym. 

Lamele aluminiowe z końcówkami 

z tworzywa sztucznego zapobiega-

jącymi wzajemnemu przesuwaniu 

się lameli oraz gwarantujące bez-

szelestne i lekkie prowadzenie bra-

my. Pow. standardowa aluminiowa 

pokryta lakierem bezb. Max. wymiar 

szerokości bramy: 12000 mm. Profil 

zamykający w prod. seryjnej jest 

 pokryty lakierem bezbarwnym.

TH100 aluminiowe pokryte lakierem bezbarwnym

Analogiczne w wykonaniu do 

opisu powyżej, jednak o powierzch-

ni  lakierowanej jednostronnie lub 

dwustron nie do wymiaru 6000 x 

5000 mm za dopłatą.

Profil zamykający w produkcji 

 seryjnej jest pokryty lakierem 

 bezbarwnym.

TH100 lakierowane (powierzchnie specjalne)

Podwójnie oszklone lamele 

z otwora mi świetlnymi z wsuniętą, 

dwupowło kową szybą z tworzywa 

sztucznego (o parametrach przejrzy-

stości gorszych niż szkło). Możliwe 

jest stosowanie max. 10 lameli 

z otworami świetlnymi w jednej 

 bramie rolowanej, powierzchnia 

 lameli analogicznie jak TH100.

THGL100 aluminiowe oszklone 

TH100 aluminiowe pokryte lakierem bezbarwnym

TH80

THGL80

TH100

Wszystkie przedstawione bramy 

 rolowane odpowiadają wymaganiom 

normy europejskiej DIN EN 13241-1.

THGL100
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Bramy i kraty rolowane
Typy i opis techniczny

Jesteśmy upoważnieni do przeprowadzania wszystkich niezbędnych kontroli wg UVV!

Jednościenne lamele 80 mm o profilowaniu klasycznym, oferowane 

w dwóch różnych wykonaniach: aluminiowe o grubości 1 do 1,25 mm, 

 niezmienne pod wpływem warunków atmosferycznych, powierzchnia 

 aluminiowa naturalna lub jako alternatywa stalowa o grubości 0,75 do 

1 mm, powierzchnia ocynkowana metodą Sendzimira.

Lamele aluminiowe lub stalowe, 

grubość profilu zależna od wielkości 

bramy. W punktach zawiasowych 

następuje zabezpieczenie przed 

wzajemnym przesuwaniem się 

lame li.

V80 aluminiowe lub stalowe

Analogiczne w wykonaniu do opisu 

powyżej, jednak o powierzchni la-

kierowanej jednostronnie lub dwu-

stronnie do wymiarow max. 6000 x 

5000 mm (aluminium)

4500 x 4000 mm (stal) za dopłatą.

V80 lakierowane (powierzchnie specjalne)

Jedościenne lamele napowietrzają-

ce, produkowane tylko w wersji sta-

lowej, o grubości 1 mm z perforacją 

5 mm i ok. 25 % przepuszczalności 

powietrza.

Powierzchnia standardowa ocynko-

wa metodą Sendzimira. 

Obustronne pokrycie lakierem 

barwnym za dopłatą.

V80 aluminiowe lub stalowe

Kraty rolowane stanowią bezpieczne zamknięcie przy jednoznacznej opty-

malnej wentylacji pomieszczenia. Z tego względu są one idealnym rozwią-

zaniem dla podziemnych parkingów. Możliwe są dwa rodzaje w wypróbowa-

nej i niezawodnej formie plastrów miodu: z materiału płaskiego stalowego 

lub aluminiowego.

Kraty stalowe w formie plastrów 

miodu, wymiar plastra ok. 185 x 

120 mm, z materiału płaskiego 

stalowe go lub aluminiowego 16 x 4, 

20 x 4, lub 23 x 4 mm.

Powierzchnia stalowa lub aluminio-

wa w kolorze naturalnym z połys-

kiem. Powierzchnie specjalne alu-

miniowe eloksalowanie E6/EV1 lub 

lakierowane bawnie (dla szerokości 

do 6000 mm).

Kraty rolowane RG stalowe lub aluminiowe

Kraty rolowane RG

V80 L

V80

V80 L stalowe
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Bramy i kraty rolowane
Szyny bieżne / profile zakończeniowe

Jesteśmy upoważnieni do przeprowadzania wszystkich niezbędnych kontroli wg UVV!

Szyny bieżne Profil zakończeniowy

Profil zakończeniowy

dla bram rolowanych V80, TH80 

i TH100.

z metalu lekkiego o kolorze natural-

nym błyszczącym, wytłaczane spo-

sobem ciągłym, z elastycznym 

uszczelnieniem wężowym.

Szyna bieżna FS2

dla wszystkich rodzajów bram rolo-

wanych

Wykonana ze stali ocynkowanej 

sendzimirskiej, z nasadzonymi 

 listwami z tworzywa sztucznego, 

także z uszczelnieniem bocznym. 

Możliwy montaż bez spawania 

z zastosowaniem podpór stalowych.
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Szyna bieżna FS1

Dla bram rolowanych V80 i krat 

rolo wanych RG szyna bieżna ze 

stali ocynkowanej sendzimirskiej 

z nasadzonymi listwami z tworzywa 

sztucznego.

Uszczelka boczna dla szyny 

bieżnej FS2

Zapobiegająca utracie ciepła 

i przecią gom, listwy z tworzywa 

sztucznego po stronie wewnętrznej 

bramy zaopatrzone są w obrzeże 

szczotkowe.
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Bramy i kraty rolowane
Wersje specjalne / urządzenia dodatkowe

Jesteśmy upoważnieni do przeprowadzania wszystkich niezbędnych kontroli wg UVV!

Wersje specjalne i urządzenia dodatkowe

Pionowa blenda nadproża 

Konieczna w wypadku braku nad-

proża, wykonana z tych samych pro-

fili co pancerz, ustalona, obramowa-

na ramą stalową, do wyboru okanto-

wanie blendy z blachy ocynkowanej.

Pozioma blenda nadproża 

konieczna w wypadku cofniętego 

nadproża, ustalona, kantowana 

z blachy ocynkowanej w zależności 

od rodzaju bramy bez lub z izolacją 

cieplną.

Uszczelki nadproża dla V80 / TH100

Zabezpieczające przed utratą ciepła 

i przeciągami:

- dla typu V80 szczotki perlonowe

- dla typu TH100 do szer. 5 m 

z usczelką wargową, od szer. 

5 m ze szczotkami perlonowymi.

Zabezpieczenie antywłamaniowe 

przeciw podnoszeniu pancerza 

bram rolowanych, składające się 

z zamka przygotowanego dla cylind-

ra profilowanego (cylinder w zakre-

sie klienta), uchwytu, bocznie zamy-

kanej żerdzi i kontaktu  wyłącznika.

Nowość: automatyczne zaryglowa-

nie systemem serwo.

Automatyczne obustronne zaryglo-

wanie sworzniowe. Pancerz zostaje 

zaryglowany w konstrukcji bramy 

poprzez wysuwające się z obu stron 

sworznie stalowe.

Uruchomienie awaryjne

z podłogi z awaryjnym łańcuchem 

ręcznym

Listwa kontaktowa

Zabezpieczenie przeciwwypadkowe 

umieszczone pod profilem zamykają-

cym na dolnej krawędzi bramy. Powo-

duje zatrzymanie, gdy pancerz bramy 

napotka na przeszkodę – wtedy nas-

tępuje ruch pancerza do góry. Standar-

dowo dla bram uruchamianych auto-

matycznie, dla  innych na życzenie.

Drzwi wślizgowe

Wymiary znormalizowane 875 x 

2000 mm, dla ruchu osobowego 

przy zamkniętej bramie. Umie -

s zczone w ruchomej lub stalej 

części  bramy (szerokość całkowita 

ok. 1050 mm).

• Wersja a)

Drzwi wślizgowe jako dwuścien-

ne, jednoskrzydłowe drzwi wielo-

funkcyjne, część górna dwuścien-

na z wypełnieniem izolującym, 

ocynkowana i gruntowana (pokry-

ta farbą podkładkową).

• Wersja b)

Drzwi wślizgowe i część górna 

 wypełnione lamelami bramy rolo-

wanej, konstrukcja stelażu ocyn-

kowana i gruntowana.

• Wersja c)

Wymiary specjalne na życzenie.

Przełącznik kluczowy

(patrz następna strona) 

Uszczelnienie nadproża dla TH80

zabezpiecza przed utratą ciepła 

i przeciągami poprzez stosowanie 

profilu TH80 z zaintegrowaną 

uszczelką z tworzywa sztucznego. 

Boczny profil obramowania

konieczny w wypadku, gdy plac do 

montażu bramy jest zbyt mały lub 

gdy go całkowicie brak. Profil stalo-

wy dostosowany rozmiarami do cię-

żaru bramy.

Konstrukcje specjalne

za dopłatą.

• układ przełączajacy z opóźnieniem • migające swiatła ostrzegawcze • przełącznik pociągany

• urządzenie z sygnalizacją świetlną • zabezpieczenie fotokomórkowe • zdalne sterowanie

Inne systemy sygnalizacjne:
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Bramy i kraty rolowane
Obsługa bram

Jesteśmy upoważnieni do przeprowadzania wszystkich niezbędnych kontroli wg UVV!

Centralka sterownicza z tastaturą foliową – standard dla wszystkich bram i krat rolowanych 

Możliwość dodatkowego wyposażenia poprzez zastosowanie następujących przycisków i przełączników (za dopłatą)

Przełącznik kluczowy nr. 10

Forma natynkowa w obudowie odla-

nej z metali lekkich, z mechanicznie 

ryglowanym wieczkiem, o profilu 

półcylindrycznym, funkcja „otwarte-

zamknięte”, typ zabezpieczenia

IP54.

Kolumna nr. 9 z wbudowanym 

przełączni kiem kluczowym nr. 7

Wysokość 1100 mm, ocynkowana.

Przełącznik kluczowy nr. 7

Forma podtynkowa w obudowie od-

lanej z metali lekkich, z mechanicz-

nie ryglowanym wieczkiem, o profi-

lu półcylindrycznym, z eloksalowa-

ną płytą frontową, funkcja „otwarte-

stop-zamknięte”, 

typ zabezpieczenia 

IP54, wymagane 

wgłębienie w ścia-

nie szer. 80 x wys. 

140 x głęb. 75 mm.

Przełącznik kluczowy nr. 5

Forma natynkowa w obudowie odla-

nej z metali lekkich, z mechanicznie 

ryglowanym wieczkiem, o profilu 

półcylindrycznym, funkcja „włączyć-

wyłączyć-otwarte-stop-zamknięte”, 

typ zabezpieczenia 

IP54.

Przełącznik kluczowy nr. 4

Forma natynkowa w obudowie odla-

nej z metali lekkich, z mechanicznie 

ryglowanym wieczkiem, o profilu 

półcylindrycznym, funkcja „otwarte-

stop-zamknięte”, typ zabezpiecze-

nia IP54.

Przycisk sterowniczy nr. 2

Forma natynkowa, funkcja „otwarte-

stop-zamknięte” (guzik stop nie 

funkcjonuje w uruchomieniu czuwa-

kowym), typ zabezpieczenia IP65.

Przełącznik kluczowy nr. 6

Forma podtynkowa w obudowie od-

lanej z metali lekkich, z mechanicz-

nie ryglowanym wieczkiem, o profi-

lu półcylindrycznym, z eloksalowa-

na płytą frontową, funkcja „włączyć-

wyłączyć-otwarte-

stop-zamknięte”, 

typ zabezpieczenia 

IP54, wymagane 

wgłębienie w ścia-

nie szer. 80 x wys. 

200 x głęb. 75 mm.

Centralka sterownicza BoxControl 

D400

Standardowo w programie dla 

 naszych bram i krat rolowanych dla 

napięcia zasilającego 400/230 V/N, 

z przewodem zasilającym o długości 

1,5 m, z wtyczką CCE 16A jak i z 

 kablem 2 x 5 m łączącym sterowa-

nie z wtyczką do napędu i wyłączni-

kami krańcowymi. Obsługa poprzez 

tastaturę foliową „otwarte-stop- 

zamknięte” z przyciskami czuwako-

wymi. Możliwość rozszerzenia np. 

poprzez stosowanie wymienionych 

poniżej przycisków i przełączników 

kluczowych (za dopłatą).
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Bramy i kraty rolowane
Wysokości nadproża, wymagane rozmiary montażowe

Jesteśmy upoważnieni do przeprowadzania wszystkich niezbędnych kontroli wg UVV!

Wersja standardowa z przekładnią nasadkową Wersja specjalna z napędem na koło łańcuchowe

V80 i kraty rolowane zgodnie z tabelą Thermorix 

TH80 zgodnie z tabelą + 50 mm zgodnie z tabelą

TH100 zgodnie z tabelą + 150 mm

Szerokość do 4000 5000 < 6000 > 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000

Wysokość do

2000 500 500 550 700 720 780 780 800 800 800

2500 530 530 580 730 760 810 810 810 840 870

3000 550 580 630 780 780 810 810 830 840 870

3500 570 600 650 800 810 810 830 890 890 890

4000 590 600 650 800 840 870 870 890 890 910

4500 600 680 730 880 880 890 890 910 910 930

5000 610 700 750 900 900 900 900 960 960 960

6000 670 720 770 920 920 920 960 960 970 990

7000 810 810 860 1010 1060 1060 1080 1080 1090 1090

8000 810 810 860 1010 1100 1120 1120 1130 1150 1150

Przekrój pionowy

Minimalna wysokość nadproża S

Boczna szerokość montażowa dla wersji standardowej z przekładnią 

 nasadkową (dla wysokości bram do 5000 mm)

Wymagana szerokość montażowa boczna (wymiar L) może zostać zmniej-

szona przez zaplanowanie już w trakcie budowy wolnego miejsca na łoży-

sko stojakowe.

A = min. wymiar szyny bieżnej, przekładni nasadkowej i napędu lewo-

lub prawostronnego (od strony napędu)

L = min. wymiar szyny bieżnej i łożyska stojakowego (od strony łożyska)

S = min. wymiar wysokości nadproża (patrz tabela wysokości min. nadproża)

Boczna szerokość montażowa dla wersji specjalnej z napędem na koło łań-

cuchowe (dla wysokości bram do 5000 mm)

Wymagana szerokość montażowa boczna (wymiar L) może zostać zmniej-

szona przez zaplanowanie już w trakcie budowy wolnego miejsca na łożys-

ko stojakowe.

A = min. wymiar szyny bieżnej, łożyska stojakowego i napędu na koło 

 łańcuchowe z lewej lub z prawej strony (od strony napędu)

L – min. wymiar szyny bieżnej i łożyska stojakowego (od strony łożyska)

S – min. wymiar wysokości nadproża (patrz tabela wysokości min. nadproża)

szerokość do 2000 3000 4000 5000 6000 7000

A 260 260 260 280 280 300

L 165 165 165 165 200 200

szerokość do 4000 5000 6000 7000 8000 10000 12000

A 200 240 250 300 300 350 500

L 165 165 200 200 270 290 320

Konstrukcje i połączenia specjalne, jak i podanie wymiarów specjalnych 

w przypadku braku miejsca na montaż – za dopłatą.

Przekrój poziomy Przekrój pionowy Przekrój poziomy Przekrój pionowy
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Dane porównawcze wszystkich bram rolowanych 
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wyposażenie: = standardowe

 = Opcja (częściowo możliwość kombinacji)  
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TH80 

aluminiowa

TH100

aluminiowa

Krata rolowana 

RG aluminiowa

V80

aluminiowa

V80 stalowa

Krata rolowana 

RG stalowa

Novo Speed 

aluminiowa

Eco Speed 

aluminiowa
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Współpraca różnych bram we wzajemnej kombinacji

Dokonanie pomiarów otworu 

w stanie surowym i wyjaśnienia 

projektowo-techniczne następują 

bezpośrednio na budowie w miej-

scu montażu bramy. Montaż wyko-

nują wyszkoleni fachowcy naszej 

firmy. W ten sposób macie Pań-

stwo do czynienia od powstania 

oferty do odbioru technicznego za-

montowanej bramy tylko z jednym 

partnerem. To gwarantuje nie tylko 

atrakcyjne ceny bram i dotrzyma-

nie  terminów wykonania, lecz tak-

że możliwość przyszłościowego 

planowania z nami długotermino-

wych inwestycji budowlanych.

Rozwiązania alternatywne dla różnorodnych 

zastosowań Przykłady z naszego programu produktów

Brama rolowana Speed PVCBrama rolowana szybkobieżna PVCBrama sekcjonalna Prisma 45-SBrama sekcjonalna Thema 45

Brama rolowana szybkobieżna aluminiowa

Każde rozwiązanie techniczne jest profesjonalnie 

wypracowa ne przez  naszych specjalistów



Partner sprzedaży w Polsce:

Novoferm. Zawsze w pobliżu. W całej Europie. 

Novoferm Group jest jednym z wiodących europejskich producentów drzwi, bram, ościeżnic i napędow. Oferujemy bogate 

spektrum produktów zarówno dla klienta prywatnego, jak i dla użytku przemysłowego. 

Wszystkie nasze produkty odpowiadają najwyższym wymaganiom jakościowym według nowoczesnej technologii produkcji 

znajdującej się na najwyższym poziomie techniki światowej. Przy tym łączymy maksymalną funkcjonalność produktu z jego 

 innowacyjnym wyglądem.

Nasze wyroby produkujemy w wielu krajach europejskich. Poprzez gęstą sieć sprzedaży jesteśmy do Państwa dyspozycji – 

 zawsze w pobliżu – w całej Europie.

Zmiany techniczne zastrzeżone

Novoferm GmbH

Isselburger Straße 31

D-46459 Rees (Haldern)

Tel.: (0 28 50)   9 10-0

Fax: (0 28 50)   9 10-6 46

E-Mail: vertrieb@novoferm.de

www.novoferm.de
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