
 RAV BARIACHשלב מוקצף 3000תריס גלילה 

מוקצף רב בריח3000דגם  -מפרט טכני לדלת נגללת מבודדת 

.RAV BARIACHשלבים מתוצרת חברת 

:  מנגנון ההרמה

.התריס נגלל על גליל מצינור פלדה עבה דופן  המותאם לרוחב הדלת ולמשקל המסך

.  עליונותתפסניותי "הגליל תפוס בשני צידיו למשקוף ע

.מחוברות לקיר, מפלדה עם חיזוקים-עליונותתפסניות

מנגנון ההרמה

הגליל  .התריס נגלל על גליל מצינור פלדה עבת דופן המותאם לרוחב הדלת ולמשקל המסך
.עליונות המחוברות לקיר עם חיזוקיםתפסניותי "תפוס בשני צידיו למשקוף ע

מובילי המסך

, "G"מ עבת דופן בצורת "מ3עשויים מפלדה מגולוונת 

PVCהמבטיחות פעולה שקטה וחלקה כולל אטמי 

גומי אטימה תחתון

כולל סף גומי תחתון לאטימה מלאה כולל אוזניים1.1299פנל תחתון אלומיניום דגם 

1.1789למניעת חדירת אבק דגם 

מסך הדל :ת

הדלת עשויה משלבי פלדה 0.4 מ"מ בעלי דופן כפולה מגולוונים וצבועים 9006 המושחלים זה

בתוך זה , ויוצרים מסך חלק. שלבי המסך ממולאים בפוליאוריטן מוקצף.בצידי כל שלב שני

מחובר מוביל מאוקולון לצורך החלקה בתוך המסילות .



 RAV BARIACHשלב מוקצף 3000תריס גלילה 

בריחרב 3000דגם  -מבודד ומסילה מפרט שלב 

מ"מ0.4עובי פלדה

מ"מ23גובה שלב

ג"ק10משקל למטר מרובע

מוקצףפוליאוריטןמילוי

100מידות חלון X 50מ"מ

100מידות רפפה X 50מ"מ

מ"מ 8000 רוחב מקסימלי

מ"מ3עובי מסילה

ג"ק6משקל מסילה למטר

x 78.60 x 80 80מידה

U = 3.47 W/(m²*K)מקדם בידוד תרמי



 RAV BARIACHשלב מוקצף 3000תריס גלילה 

:מפרט טכני להפעלת חשמלית

להפעלת הדלת תסופק יחידת הפעלה חשמלית תלת פאזית המתאימה  

מנוע חשמלי תמסורת הפחתת מהירות  : למשקל הדלת ההפעלה הכוללת

ההפעלה החשמלית  . V24הפיקוד ליחידה זו פועל במתח . וקופסת פיקוד

.כוללת מערכת ניתור והפעלה ידנית
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DETAIL F
SCALE 2 : 13

הכנת נקודת חשמל- באחריות הלקוח- לפי דרישת מהנדס רב בריח

תריס גלילה רב בריח
הערות כמות תאור הפרט מס"ד

                התקנה לבטון\
התקנה לקונס' פלדה פתח התריס 1

 תושבת יעודית המתאימה למשקל
התריס 2 תושבת "דגל" 2

מייסב המתאים לציר 1 מייסב אומגה 3
 צינור פלדה המתאים למשקל

וגודל המסך 1 ציר המסך 4
 2 מסילה 5

 מנוע המתאים למשקל התריס
הכולל פיקוד יעודי 1 מנוע התריס 6

לפי גובה התריס מסך התריס 7
לפי דרישת לקוח  חלון הצצה 8

 שלב עם גומי אטימה, המקנה
אטימה מלאה של תחתית הפתח 1 שלב תחתון 9
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3000ריס גלילה   
RB לשמוליק\

שם פרויקט דגם התריס

גובה

(מ"מ)רוחב

סוג מנוע(מ"מ)

הערות:

גוון

כמות

תאריך

 מסילות מפלדה מגוולנות 3 מ"מ

שלב מוקצף 3000

 שלב עם חלונות הצצה בגובה

U = 3.47 W/(m²*K)
מהירות פתיחה 0.2 מטר לשניה

מקדם בידוד תרמי
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