
Rychlonavíjecí vrata
Albany RR3000 ISO

Vysoká rychlost a zároveò
vynikající tepelné parametry

ASSA ABLOY



Vysoké rychlosti

Tepelná izolace
Jedineèný design

Izolovaný vratový panel o 
tlouš•ce 50 mm.
Minimální tepelné ztráty. 
Žádná kondenzace. Vynikající 
souèinitel prostupu tepla „U“.

Boèní rámy a kryty nabízi
konjaktní a uhlazený design.

Rychlost otevírací až do výše 2,1 m/s 
napomáha udržovat tepelné 
parametry a zároveò zlepšuje
plynulost  provozu.



Pro distributory  logistická centra, veøejná skladovací zaøízení, bìžné výrobce a pro mnohé další - vrata 
Albany RR3000 ISO jsou vhodná pro zajištìní vysoce specifických a komplexních požadavkù podnikù. Silný, 
tepelnì  izolovaný vratový panel udržuje stabilní podmínky ve vnitøním prostøedí. Jejich atraktivní, moderní 
design mùže navíc vylepšit vnìjší vzhled budovy. 

Rychlovavíjecí vrata Albany RR3000 ISO jsou kombinací vynikajících telepných 
parametrù sekèních vrat s vysokými rychlostmi a s provozní efektivitou. Tato další 
generace vrat, hybridní øešení od spoleènosti ASSA ABLOY Entrance Systems 
se otevírá a zavírá s maximální rychlostí a pøi minimálních ztrátách energie.

Rychlovavíjecí vrata Albany RR3000 ISO jsou kombinací vynikajících telepných 
parametrù sekèních vrat s vysokými rychlostmi a s provozní efektivitou. Tato další 
generace vrat, hybridní ešení od spoleènosti ASSA ABLOY Entrance Systems 
se otevírá a zavírá s maximální rychlostí a p  minimálních ztrátách energie.
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Udržitelné øešení pro úsporu energií

Velké, energeticky nároèné podniky èelí nároèným enviromentálním výzvám. 
Automatizace vstupù je prvním krokem k øízení nadmìrné energetické spotøeby
a ke zlepšení parametrù a efektivnosti budovy. 50 mm silný, tepelnì  izolovaný 
vratový panel vrat Albany RR3000 ISO zamezuje tepelnému mostu v rámci každé 
vratové lamely, èímž je minimalizován tepelný tok z vnitøního prostøedí do vnìjšího. 
Toto konstrukèní øešení zajiš•uje optimální tepelné parametry, s minimálními 
tepelnými ztrátami a bez kondenzace. Zdokonalené tìsnìní podél obvodu 
vrat limituje úniky vzduchu a pøispívá ke zvýšené hodnotì  souèinitele prostupu 
tepla „U“.  Vrata Albany RR3000 ISO mohou optimalizovat energetické parametry 
jakékoliv budovy a pomohou vám dosáhnout vašich cílù v oblasti trvalé udržitelnosti.

Vrata Albany RR3000 ISO mají jednolitou konstrukci bez jakýchkoliv pantù, konzol èi válcù, takže jsou vhodná 
pro každodenní nepøetržitý a plynulý provoz po celý den. Vratový panel je navržen tak, aby zabraòoval vzájemnému 
dotyku lamel pøi rolování vratového køídla nahoru a dolù. To èiní vrata Albany RR3000 ISO neuvìøitelnì tichá, odolná
 a ménì náchylná na opotøebení. 

Díky tìmto chytrým konstrukèním prvkùm je jednoduchá i údržba vrat Albany RR3000 ISO. V místech s velkým provozem 
èelí vrata nebezpeèí nárazu. Pokud dojde u vrat Albany RR3000 ISO k nárazu, lze poškozenou lamelu snadno vyjmout 
a v øádu minut ji vymìnit, pøièemž vrata zùstanou provozuschopná a èinnost v podniku mùže pokraèovat. 

Konstrukèní øešení pro celodenní provoz a všechny povìtrnostní podmínky
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Všeobecný výkres vrat Albany RR3000 ISO
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Technické informace

Rychlosti
rychlost otevírání
rychlost uzavírání

Rozmìry vrat
max. šíøka
max. výška
min. šíøka
min. výška

Bezpeènostní charakteristiky
svìtelná clona
zajištìní otevøených vrat

Odolnost proti vìtru
odolnost proti vìtru                                                                          
šíøka vrat                                                                                        
šíøka vrat                                                                                                        

Vratový panel
pøenos tepla
koeficient
teplotní rozsah

Souèástky vrat
lamely rolety        

lamely s okénkem                                                                                             

boèní rámy

horní kryt a kryt pohonu

Ovládací a hnací systém
MCC VectorControl™                               
                                                                                       
                                                                                                       
výkon motoru                                                                                                                 
tøída krytí                                                                                                                          
síťová napájecí pøípojka                  

  Chytré konstrukèní 
  øešení nabalu
  Toto konstrukèní øešení 
  zabraòuje vzájemnému 
  dotyku lamel pøi otevírání 
  a uzavírání vrat, èímž je 
  zajištìn jejich rychlý, 
  plynulý a tichý provoz 

  Struktura povrchu
  Zvyšuje pevnost
  a odolnost proti vìtru.

  Svìtelná møíž
  Chytrý bezpeènostní 
  systém je zabudovaný
  do boèních rámù 
  a elimunuje kontakt 
  s pøedmìty a osobami 
  v prostoru pohybu vrat.

Nabízíme rùzné volitelné doplòky a ovládací zaøízení.

   až do 2,1 m za sekundu
   až do 0,7 m za sekundu

   7000 mm
   6000 mm

   600 mm
   2500 mm

   standardní
   volitelnì

   tøída 2-3 (EN 12424)
   DW < 5000 mm: tøída 3
DDW > 5000 mm: tøída 2

          2vratová clona bez prosklení: 0.9 W/m K
2     celá vrata (4 x 4 m): 1.5 W/m K

     -20°C až +40°C (montážní strana)

   izolované sendvièové lamely (50 mm)
   z ocelového plechu, barva RAL 9006

   s pruženým tepelným pruhmatem
   volitelnì, opatøené rámeèkem

   z eloxovaného hliníku
   standardní ocelové boèní rámy

   volitelnì  práškový lak v odstínu RAL
   hliník

   volitelnì  práškový lak v odstínu RAL

   standardní pohon s frekveèním mìnièem,
   s mìkkým rozjezdem a zastavením

   s absolutním enkodérem
   1,1 kW   

   IP 55
   2   3L/(N)/PE 380/400/415/440/480V, 50/60 Hz

zuzanakova
Text napsaný psacím strojem

zuzanakova
Obdélník



Vrata Albany RR3000 ISO:  Další generace rychlonavíjecích vrat 

Nová vrata Albany RR3000 ISO od spoleènosti ASSA ABLOY Entrance Systems 
jsou efektivní, propracovaná, bezpeèná a spojují tepelnou izolaci tradièních 
sekèních vrat s pokrokovými parametry rychlonavíjecích vrat. Jejich pùsobivý
styl dodává eleganci a jejich odolné konstrukèní øešení zajiš•uje dlouhou  
životnosti pøi nejvyšším provozním využití. Díky desítkám let zkušeností dokážeme 
zkonstruovat naše vrata tak, aby se dokonale hodila do vašeho podniku, pøièemž 
jsme hrdí na to, že zaruèujeme vysokou kvalitu, mimoøádnou bezpeènost 
a optimální výkon.

Proè si vybrat rychlonavíjecí vrata RR 3000 ISO

Rychlonavíjecí vrata mohou zvýšit efektivnost a tepelné parametry 
jakékoliv budovy.

Pokud jsou nainstalovaná na vstupech s vysokým provozem, kde je
zapotøebí vysoký poèet cyklù otevøení a zavøení za den, vylepšují 
celkovou hodnotu souèinitele prostupu tepla ,,U" dané, budovy.

Vrata se otevøou a zavøou pøi  každém jednotlivém prùchodu - nezùstávají 
tak otevøená v prùbìhu takových procesù, jako je nakládka a vykládka.

Zlepšují podmínky vnitøního prostøedí a tím zajiš•ují pozitivní 
pracovní prostøedí.

Zajiš•ují  bezpeèný a snadný tok vozidel, zboží a osob.
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