„Új generáció“
Új emelő-toló vasalatok fa,
műanyag és fém ajtókhoz és ablakokhoz

n Emelő-toló
n Emelő-toló-bukó vasalatok
n HS-Master
n HS-SPEED Limiter (sebességkorlátozó)
n G.U-thermostep küszöbök

Emelő-toló és emelő-toló-bukó vasalatok…

Kényelem és biztonság a lakótérben

A kívánt szellőzési
nyílás mértéke a szárny
résnyire, vagy akár teljes nyitásával érhető el,
a szárny bármely köztes
helyzetben leengedhető.

A G.U emelő-toló és emelő-toló-bukó vasalatok új generációja
a kényelem és a betörésgátlás magas követelményeit teljesítik!
n Rúdzárak magasabb alkalmazási méretekkel, 276 mm
szárnymagasságig.
n Az innovatív futókocsi szerkezet gondoskodik a szárny
könnyű futásáról, és a korábbinál még nyugodtabb mozgást eredményez.
n A kilincs működtetésénél
jelentősen csökkentett nyomaték garantálja, hogy még
a nagysúlyú szárnyak is
könnyen nyithatóak.
n Az erős, stabil szerelvények
magas fokú betörésgátlást
garantálnak, ami kiegészítő
elemekkel még tovább
fokozható.
n A G.U-thermostep hőhídmentes tokalsóval kombinálható,
amely kiváló hőszigetelést
biztosít az emelő-toló és
emelő-toló-bukó elemek
alsó csatlakozásainál.

n Minden funkció a rúdzárkilinccsel vezérelhető: a
kilincsgarnitúrák szállíthatók
normál, zárható, külső-belső
zárható valamint kivehető
kivitelben, széles színválasztékban, úgymint alumínium,
nemesacél, és réz polírozott.
Az akadálymentes közlekedés elősegítése érdekében
hosszított kivitelű kilincs is
szállítható.
n Optimális korrózió elleni
védelem a ferGUard*silber
felületkezeléssel.

Az emelő-toló-bukó
szerkezetek bukó
állásban újabb, szabályozható szellőztetés
lehetőségét kínálják.
A buktatott szárnyak
kiemelés ellen biztosítottak.

Emelő-toló vasalatok

Műszaki leírás

Nyitásmód
Szárnysúly kg
Szárnyszélesség mm
Szárnymagasság mm
Szárnyak száma
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G.U-934
Ajtó
300 kg-ig
700 – 3300
181 – 276
2-6-részes

G.U-934
Ablak
300 kg-ig
700 – 3300
80 – 186
2-4-részes

Fa
G.U-937
Ajtó
10 kg-ig
700 – 2200
181 – 276
2-6-részes

G.U-937
Ablak
10 kg-ig
700 – 2200
80 – 186
2-4-részes

G.U-939/10, -/5
Ajtó/Ablak
90 kg-ig
40 – 1900
117 – 230
2-részes

Műanyag
G.U-934
Ajtó/Ablak
300 kg-ig
Proﬁlfüggő
Proﬁlfüggő
2-4-részes

… kényelmet és biztonságot nyújtanak

Zárt állás

Zárt állás

Toló állás

Bukó állás

Toló állás
Kilincsek
Az emelő-toló elemek működtetéséhez a DIRIGENT és a RONDO szériából szállíthatók
a kilincsek. Szokványos alumínium és extra acél vagy réz alapanyagból, belső és
külső-belső, belülről és kívülről zárható valamint kivehető kivitelben.

A séma
1 emelő-toló mozgószárny
1 fix szárny
Ábra: balos

�

�

A séma
1 emelő-toló-bukó mozgószárny
1 fix szárny
Ábra: balos

�

�

„Akadálymentes környezet“ – mozgáskorlátozottak otthonába a hosszabbított
ajtókilincset kínáljuk, amely lehetővé teszi a tolóajtó nyitását és csukását ülő
pozícióból is.

�

E séma
2 emelő-toló mozgószárny, 1 fix szárny;
Ábra: balos
(csak P 66-os tokborítással)

C séma
2 emelő-toló mozgószárny, 2 fix szárny;
Ábra: balos és jobbos
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D séma
2 emelő-toló mozgószárny
Ábra: balos és jobbos

�

�

F séma
4 emelő-toló mozgószárny;
Ábra: balos és jobbos

�

L séma
4 emelő-toló mozgószárny, 2 fix szárny;
Ábra: balos és jobbos
(csak P 66-os tokborítással)

K séma
2 emelő-toló-bukó mozgószárny,
1 fix szárny;
Ábra: balos és jobbos

Emelő-toló-bukó vasalatok
Fém
G.U-934
Ajtó/Ablak
300 kg-ig
Proﬁlfüggő
Proﬁlfüggő
2-4-részes

Fa
G.U-954
Ajtó
20 kg-ig
720 – 3000
1806 – 276
2-részes

G.U-954
Ablak
20 kg-ig
720 – 3000
8 – 180
2-részes

G.U-957
Ajtó
10 kg-ig
720 – 2200
1806 – 276
2-részes

G.U-957
Ablak
10 kg-ig
720 – 2200
8 – 180
2-részes

Műanyag
G.U-954
Ajtó/Ablak
20 kg-ig
Proﬁlfüggő
Proﬁlfüggő
2-részes

Fém
G.U-954
Ajtó/Ablak
20 kg-ig
Proﬁlfüggő
Proﬁlfüggő
2-részes
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Motoros emelő-toló vasalat HS-Master

Az igényes környezetért

A kilincsen kívül a vasalatból semmi nem látszik,
a meghajtás egy keskeny,
mindössze 100 mm magas,
a tokra szerelt takaró alatt
helyezkedik el, és nem nyúlik be a toknyílásba. Keskeny
szerkezeti méreteivel a
HS-Master kitűnően illeszkedik a visszafogott stílusú
belső terekbe.

Az elismert emelő-toló vasalattechnika kombinálva a modern
ATS-meghajtással – a kényelem magas fokát és akadálymentesítési
megoldásokat nyújt.
n Egyéni szellőztetési igények
komfortos működtetéssel:
az emelés, az eltolás a kívánt
nyitási szélességig valamint
a szárny csukása motoros
működtetéssel történik.
n Egyszerűen könnyedén működtethető: választás szerint
kilinccsel és kapcsolóval, távirányítóval vagy radarszenzorral.
n Magas szintű működési biztonság és kényelem:
a HS-Master meghajtás egy
terheléskapcsolóval van felszerelve. Igény szerint ezt a
biztonsági megoldást további
elemekkel, mint pl. fénysorompóval, fényfüggönnyel
lehet kiegészíteni.
n Alkalmazás: kórházak, idősek
otthona, mozgáskorlátozottak
által használt épületek.

Műszaki leírás
Szárnysúly kg
Szárnyszélesség mm
Szárnymagasság mm
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n Akadálymentesítésre alkalmas: az egyszerű kezelhetőségének és az alacsony
küszöbmagasságának
köszönhetően a HS-Master
különösképp megfelelő a
mozgáskorlátozottak lakókörnyezetének kialakításához.
n Méretre gyártott, előszerelt,
kompakt meghajtással szállítjuk különféle kivitelekben,
ezáltal a szerelése rendkívül
egyszerű.
n A már beépített, G.U-934
emelő-toló vasalattal szerelt
ajtók utólagosan is problémamentesen átalakíthatóak.
n Fa, műanyag és fém szerkezetekhez alkalmazható.

HS-Master
300 kg-ig
90 – 3300
1840 – 276

HS-Master
C séma
300 kg-ig
90 – 3300
1840 – 276

Akadálymentesítésre
alkalmas

A HS-Masterr teljesíti azt a
működtetésbiztonsági és –kényelmi
igényt, melyek a mozgáskorlátozottak számára épített épületeknél
elvártak.

HS-Master emelő-toló vasalat, C séma

Magas működtetési kényelem
a 2 szárnyú ajtóknál is
Az emelés, az eltolás valamint a szárny csukása az elismert
HS-Master-technikával motorosan történik – ez a vasalat különösen
alkalmas a DIN 18025 szabvány szerint kialakított akadálymentes
elemek beépítéséhez.
HS-Master emelő-toló
elemei DEKRA bevizsgálással rendelkeznek

n A működtetési biztonságot a kiváló
biztonságtechnikai és a kiegészítő
fénysorompók vagy fényfüggönyök
garantálják, kiviteltől függően.
n A működtetés történhet kilinccsel,
kapcsolóval, radarral vagy távirányítóval. Működése különösen
halk.
n Érzékeny sebesség- és erőszabályozás.



HS-SPEED Limiter (sebességkorlátozó)
Működtetési biztonság nagy és nehéz szárnyak esetén

Ha egy nagy szárnysúllyal rendelkező emelő-toló ajtót nyitnak ill.
zárnak a mozgó szárny elindul.
A mozgó szárny jelentős mozgási
energiával bír, melyet csak nehezen lehet ismét lefékezni.
A HS-SPEED Limiter megakadályozza a szárnyak túlzott felgyorsulását. Ezáltal elkerülhető a
személyi sérülés és a szerkezet
rongálódása.
Különösen alkalmas magas biztonsági követelményű épületeknél, mint a középületek pl. iskolák
és óvodák.
További előnyök:
n A működtetési kényelmet
nem korlátozza.
n Szerelése egyszerű,
akár utólag is.
n Fa, műanyag és fém
szerkezetekhez alkalmazható.

A HS-SPEED Limiter egy diszkrét borítás mögött helyezkedik el.

A HS-SPEED Limiter érett technikájával megakadályozza azokat
a sérüléseket, amelyeket a nehéz mozgó szárnyak okozhatnak!
(szemléltetés céljából az alsó képen a borítás áttetsző)

Alkalmazási terület
Szárnyszélesség max.
Szárnymagasság max.
Szárnysúly max.

3300 mm [1]
276 mm [1]
400 kg [1]

A, C, G és K sémákhoz
[1]
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A G.U-934 emelő-toló vasalathoz szerelhető

Biztonsági emelő-toló vasalatok

Betörésgátlást
eredményez…
… az emelő-toló elemek erős
felépítése és a vasalat stabilitása.
Emelő-toló ajtó esetén a betörésgátlás kiegészítő biztonsági alkatrészekkel tovább fokozható:
– SE biztonsági kilincs, zárható
– Reteszelő bak és reteszelő
csap résszellőztetéshez

➀ Kiemelésgátlás
➁ SE tőmítőléc

➂ SE kilincs, cilinderes, zárható
➃ Reteszelő bak és reteszelő csap

SE biztonsági
tömítőléc
Az SE tömítőléccel egy magasabb fokú betörésgátlás érhető
el, mert a stabil alumíniumprofilok
egymásba kapcsolódnak megakadályozva ezzel a kiemelést.
A tömítőléc hőszigetelt.
Alkalmazása fa és műanyag
emelő-toló elemnél:
– Szárnytávolság 10 mm fához
– Szárnytávolság 16 – 20 mm /
22 – 24 mm
– Szárnytávolság 2 – 29 mm /
30 – 33 mm
SE tömítőléc
Szárnytávolság 16 – 20 mm
Kiemelésgátlás a tolószárnyban
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G.U-thermostep tokalsó, felső vezetők

G.U-thermostep hőhídmentes tokalsó
G.U-thermostep tokalsó hőszigetelése által a fa és műanyag emelőtoló és emelő-toló-bukó elemek alsó csatlakozásánál a hőáramlás
csökken, ezáltal jelentős energia-megtakarítás érhető el.
n 1 mm, 10 mm és  mm-es
futósínek utólag is cserélhetőek.
n A teljes külső oldalt
alumíniumprofil védi.
n Elemes felépítés: Lépőküszöb, különféle vízvetőprofilok, és bepattintható
futósínek.
n Azonos alaptest fa és műanyag ajtókhoz.
n Terasz szigetelő csatlakozó
profil, közvetlenül a vízvetőprofilhoz szerelve.
n Alkalmas DIN 18 02 szabvány
szerinti akadálymentesítésre,
max. magasság csak 18 mm.

n G.U-thermostep tokalsó alkalmazási területe, a tokalsó
választék alkalmas:
– Fa szerkezetekhez 28 és
10 mm szárnytávolsággal
– 68 és 6 mm alkatrészvastagsághoz
– valamennyi szokásos műanyag szerkezethez, különféle
sémákban

Akadálymentesítésre
alkalmas

Izotermalefutás
a mozgó szárnyon

Izotermalefutás
a fix kereten

G.U-thermostep tokalsó/ lapos futósín, „A” séma

Felső vezetősín P 903, P 739 / P 740
P 903 felső vezető sín emelő-toló és emelő-toló-bukó
szerkezetek azonos kialakításához.

G.U-thermostep tokalsó/ magas futósín, „A” séma

P 903 felső vezetősín:
Szárnyvastagság: 6 – 92 mm
P 903 felső vezetősín

P 739 / P 740 felső vezetősínek
emelő-toló szárnyakhoz
P 739 felső vezetősín:
60 mm alkatrészvastagságig

P 739/740 felső vezetősín

P 740 felső vezetősín:
70 mm alkatrészvastagságig
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