BRAMY

Simplify your life

SZYBKOBIEŻNE

Simplify your life

Lekkie uniwersalne szybkobieżne bramy MOTORLINE charakteryzują się wysoką niezawodnością,
funkcjonalnością i nowoczesnym designem.
Funkcja: zapewniają optymalną i bezpieczną pracę w ciągach produkcyjnych i logistycznych. Ograniczają
przeciągi i nadmierne wietrzenie pomieszczeń, minimalizując straty ciepła. Pozwalają na tworzenie śluz,
wydzielanie stref we wszystkich sektorach przemysłu, logistyki i handlu.
Konstrukcja bram: zostały zaprojektowane z myślą o zminimalizowaniu wymaganych przestrzeni
montażowych. Prowadnice i osłony wykonane są z aluminium standardowo lakierowanego proszkowo w
kolorze białym (RAL 9010). Dzięki takiemu rozwiązaniu charakteryzują się wysoką trwałością i odpornością na
korozję. Innowacyjna budowa bramy, kompletne okablowanie typu Plug&Play eliminują ewentualne pomyłki
instalatorskie, a czas montażu został skrócony do minimum.
Płaszcz bramy:
kurtyna elastyczna ze zbrojonego PVC
pas przezierny o wysokości ok. 600 [mm]

Sposób montażu:
zewnętrzny / wewnętrzny
za otworem / w otworze

Wyposażenie:
Rodzaje bram:
silnik 230V zasilany inwerterem
rolowana
centrala sterująca w obudowie, wyposażona
rolowana z systemem samonaprawy
w przyciski sterujące
składana
dodatkowy przycisk sterujący
lampa sygnalizacyjna LED RGB umieszczona na osłonie wału
fotokomórka zabezpieczająca ruch bramy

KOLORY STANDARDOWE KURTYN

RAL 5002

RAL 5002

RAL 3002

RAL 2004

RAL 1003

motorline.pl

RAL 1015

RAL 9005

RAL 7037

RAL 9016

BRAMA

ECO, ECO PLUS
Serie ECO / ECO PLUS to sprawdzone rozwiązanie bram o
ograniczonych wymiarach i zastosowaniach, które cechuje
bardzo atrakcyjna cena.

Charakterystyka:

szybkobieżne rolowane
zaprojektowane do zastosowań w przestrzeniach
wewnętrznych
umiarkowane obciążenia wiatrowe max 32 [km/h] przy
rozmiarze max 3000x3000 [mm]
zwarta konstrukcja bramy wykonana z aluminium
minimalizuje wymagania przestrzeni montażowych
szczelność bramy zapewniają uszczelki szczotkowe osadzone
w prowadnicach pionowych
możliwość wyboru strony montażowej siłownika (lewa
lub prawa)
opcjonalnie – montaż tunelowy (w otworze)

Konstrukcja i płaszcz bramy:

aluminiowa konstrukcja
kolumny, osłona wału i silnika w kolorze RAL 9010
uszczelki szczotkowe w prowadnicach
kurtyna w kolorach standardowych, gramatura 900g/m2
wzmocnienia poziome w kurtynie 1 [szt] ECO
/ 3-4 [szt] ECO PLUS
pas przezierny grubości 1 [mm] o wys. ok. 600 [mm]
bezpieczna dolna belka typu "ﬂex edge"

Wymiary maksymalne:
wysokość max

szerokość max

ECO

3 000 mm

3 000 mm

ECO PLUS

4 000 mm

4 000 mm

Wyposażenie standardowe:

silnik 230V (370W – ECO) / 750W - ECO PLUS) z inwerterem
SOFT START/STOP,
zespół mechanicznych wyłączników krańcowych
centrala sterująca MC112 z przyciskami STOP/GÓRA/DÓŁ
i wbudowanym odbiornikiem radiowym
lampa sygnalizacyjna LED RGB mocowana na osłonie wału
fotokomórka zabezpieczająca ruch bramy
okablowanie typu PLUG&PLAY
dodatkowy przycisk sterujący do obsługi bramy
otwieranie awaryjne za pomocą korby
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230 VAC

W

370W
750W

-25o C
+55oC
IP 23
INTENSIVE

BRAMA

SPIN

Serie SPIN 1/SPIN 2 to sprawdzone rozwiązanie bram o wielu
zastosowaniach.

Charakterystyka:

szybkobieżne rolowane
zaprojektowane do zastosowań w przestrzeniach
wewnętrznych i zewnętrznych
średnie obciążenia wiatrowe max 40 [km/h] przy rozmiarze
5000x 5000 [mm]
możliwość zwiększenia klasy wiatrowej przy zastosowaniu
zestawu ANTI-STORM
zwarta konstrukcja bramy wykonana z aluminium
minimalizuje wymagania przestrzeni montażowych
szczelność bramy zapewniają uszczelki szczotkowe
osadzone w prowadnicach pionowych
możliwość wyboru strony montażowej siłownika (lewa
lub prawa)
opcjonalnie - montaż tunelowy (w otworze)

Konstrukcja i płaszcz bramy:

aluminiowa konstrukcja
kolumny, osłona wału i silnika w kolorze RAL 9010
uszczelki szczotkowe w prowadnicach
kurtyna w kolorach standardowych, gramatura 900g/m2
wzmocnienia poziome w kurtynie 1 [szt.] ECO
w zależności od wymiaru bramy
pas przezierny grubości 2 [mm] o wys. ok. 600 [mm]
bezpieczna dolna belka typu "ﬂex edge"

Wymiary maksymalne i obciążenia wiatrem:
MAX km/h wysokość max szerokość max
SPIN 1 standard

40

3 500mm

3 500mm

SPIN 2 standard

40

SPIN + ANTI-STORM 120 (klasa 3)

5 000mm
4 390mm

5 000mm
5 000mm

SPIN + ANTI-STORM 100 (klasa 2)

5 000mm

5 000mm

Wyposażenie standardowe:

silnik 230V (750W-SPIN 1 / 1500W-SPIN 2) z inwerterem
SOFT START/STOP + regulacja prędkości
zespół mechanicznych wyłączników krańcowych
centrala sterująca MC112 z przyciskami STOP/GÓRA/DÓŁ
i wbudowanym odbiornikiem radiowym
lampa sygnalizacyjna LED RGB umieszczona na osłonie wału
fotokomórka zabezpieczająca ruch bramy
zabezpieczenie krawędziowe
okablowanie typu PLUG&PLAY
dodatkowy przycisk sterujący do obsługi bramy
otwieranie awaryjne za pomocą korby
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230 VAC

W

1500W
2200W

-25o C
+55oC
IP 23
INTENSIVE

BRAMA

PILE

230 VAC

Serie PILE 1/PILE 2 to rozwiązanie do zadań specjalnych
z przeznaczeniem do zamykania największych otworów.

W

Charakterystyka:

szybkobieżne składane wielkogabarytowe
zaprojektowane do zastosowań w przestrzeniach
wewnętrznych i zewnętrznych
duże obciążenia wiatrowe max 55 [km/h] przy rozmiarze
max 8000x8000 [mm]
możliwość zwiększenia klasy wiatrowej przy zastosowaniu
zestawu ANTI-STORM
zwarta konstrukcja bramy wykonana ze stali ocynkowanej
i aluminium minimalizuje wymagania przestrzeni
montażowych oraz zapewnia właściwą wytrzymałość
mechaniczną i wysoki standard wykonania.
szczelność bramy zapewniają uszczelki szczotkowe osadzone
w prowadnicach pionowych
możliwość wyboru strony montażowej siłownika (lewa
lub prawa)
opcjonalnie - montaż tunelowy (w otworze)

1500W
2200W

-25o C
+55oC
IP 23
INTENSIVE

Konstrukcja i płaszcz bramy:

konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminium
kolumny, osłona wału i silnika w kolorze RAL 9010
uszczelki szczotkowe w prowadnicach
kurtyna w kolorach standardowych, gramatura 900g/m2
wzmocnienia poziome w kurtynie co 500 mm
Wymiary maksymalne i obciążenia wiatrem:
za składanie płaszcza odpowiadają specjalne pasy
MAX
wysokość szerokość
transmisyjne mocowane do wzmocnień poziomych
max
max
km/h
umieszczonych w kurtynie
PILE 1
55
6 000mm 1 000mm
pas przezierny grubości 2 [mm] o wys. ok. 600 [mm]
PILE 2*

Wyposażenie standardowe:

55

PILE + ANTI-STORM 100 (klasa 23)

8 000mm
8 050mm

8 000mm
8 500mm

silnik 230V 1500W (PILE 1) / 2200W (PILE 2)
* wymiar bramy max do 13000 x 10000 [mm], większe wymiary na zapytanie
z inwerterem SOFT START/STOP + regulacja prędkości,
zespół mechanicznych wyłączników krańcowych
centrala sterująca MC114 (PILE 1) / MC113 (PILE 2) z
przyciskami STOP/GÓRA/DÓŁ i wbudowanym odbiornikiem
radiowym,
lampa sygnalizacyjna LED RGB umieszczona na osłonie wału
fotokomórka zabezpieczająca ruch bramy
zabezpieczenie krawędziowe
dodatkowy przycisk sterujący do obsługi bramy
okablowanie typu PLUG&PLAY
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BRAMA

FIX

Serie FIX 1/FIX 2 szybkobieżne rolowane z systemem
samonaprawy. Jest to idealne rozwiązanie do zastosowania
w miejscach narażonych na uderzenia w płaszcz bramy. Po
wypięciu się kurtyny bramy w momencie uderzenia, wystarczy
uruchomić bramę w kierunku otwierania, aby brama została
wciągnięta w specjalne wyproﬁlowanie prowadnic.

Charakterystyka:

szybkobieżne rolowane
zaprojektowane do zastosowań w przestrzeniach
wewnętrznych lub jako brama zewnętrzna do
umiarkowanych obciążeń wiatrowych bez określenia
parametru obciążenia wiatrem.
zwarta konstrukcja bramy wykonana z aluminium
minimalizuje wymagania przestrzeni montażowych
szczelność bramy i system samonaprawy realizowany jest za
pomocą specjalnych prowadnic pionowych i zakończeń
bocznych kurtyny
możliwość wyboru strony montażowej siłownika (lewa
lub prawa)
opcjonalnie - montaż tunelowy (w otworze)

Konstrukcja i płaszcz bramy:

aluminiowa konstrukcja
kolumny, osłona wału i silnika w kolorze RAL 9010
uszczelki szczotkowe w prowadnicach
kurtyna w kolorach standardowych, gramatura 900g/m2
pas przezierny grubości 2 [mm] o wys. ok. 600 [mm]
bezpieczna dolna belka typu "ﬂex edge"

Wymiary maksymalne:
wysokość max

szerokość max

FIX 1

3 000 mm

3 000 mm

FIX 2

4 000 mm

4 000 mm

Wyposażenie standardowe:

silnik 230V 750W z inwerterem SOFT START/STOP
+ regulacja prędkości
zespół mechanicznych wyłączników krańcowych
centrala sterująca MC112 z przyciskami STOP/GÓRA/DÓŁ
i wbudowanym odbiornikiem radiowym
lampa sygnalizacyjna LED RGB umieszczona na osłonie wału
fotokomórka zabezpieczająca ruch bramy
dodatkowi przycisk sterujący do obsługi bramy
kurtyna w kolorach standardowych, gramatura 900g/m2
okablowanie typu PLUG&PLAY
pas przezierny grubości 2 [mm] o wys. ok. 600 [mm]
obsługa awaryjna korbą
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230 VAC

W

750W

-25o C
+55oC
IP 23
INTENSIVE

AKCESORIA

MR65

RAP200MT

M1601

RADAR MIKROFALOWY

RADAR MIKROFALOWY

RADAR MIKROFALOWY

z zastosowaniem do
wysokości 7000 mm

z zastosowaniem do
wysokości 6500 mm

z zastosowaniem do
wysokości 6000 mm

CZUJNIK MIKROFALOWY
do zbliżeniowego otwierania drzwi

FALK

MD100

SINTACT

DETEKTOR

PILOT

pętli indukcyjnej
2-kanałowy NO 230V AC

4-kanałowy 433,92 MHz
z kodem zmiennym

MFE

MF30

FOTOKOMÓRKA

KOMPLET FOTOKOMÓREK

refleksyjna o zasięgu nominalnym
12m, zawiera lustro i osłony

komplet fotokomórek o zasięgu
nominalnym 25m

MP105

LAMPA LED BIAŁA

z regulowanym uchwytem,
uniwersalna 12/24 VAC/DC
oraz 110/230 VAC,
światło pulsacyjne lub stałe
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MR17

1

MP205

MP205

LAMPA LED ZÓŁTA

z regulowanym uchwytem,
uniwersalna 12/24 VAC/DC
oraz 110/230 VAC,
światło pulsacyjne lub stałe

