CỬA GARAGE DOCO – HOME SERIES

Hệ module với một bộ ray chung cho nhiều model cửa garage HOME-X & HOME-F

HOME-X:

HOME-F:

Hệ thống với lò xo kéo

Hệ thống với lò xo xoắn

ĐẶC TÍNH HỆ KHUNG RAY

Hệ ray thẳng hoặc cong
Có thể lựa chọn hệ ray ngang
thẳng hoặc cong khi tiếp giáp
với ray đứng bởi đầu nối bằng
hợp kim nhôm

Hệ khung và gioăng
Góc giữa thanh đứng và thanh
ngang có thể lắp hở 30mm (lọt
sáng). Hệ gioăng hai lớp sẽ
được ghép vào để đảm bảo độ
kín khít của cửa.

Cắt ngắn thanh ray
Tất cả các thanh ray có thể
được cắt bớt 125mm mà không
cần phải khoan thêm lỗ lắp đặt

Tấm ốp bảo vệ lò xo kéo
Có tác dụng nâng cao độ an
toàn và tăng tính thẩm mỹ cho
hệ thống cửa garage

Đế nhựa dưới thanh đứng
Có tác dụng chống ăn mòn, gỉ
sét gia tăng độ bền cho hệ
thống cửa garage

Lỗ chờ lắp cảm biến an toàn
Lỗ chờ đã được khoan trước
trên thanh đứng để lắp cảm
biến an toàn SOMMER

Profile căn chỉnh
Giúp căn chỉnh thăng bằng
nhanh chóng và dễ dàng hệ
khung xương khi lắp đặt

Bộ ghá lắp mô tơ SOMMER
Được thiết kế đặc biệt để lắp
đặt mô tơ cửa garage
SOMMER với thanh profile C

Tấm ốp góc thông minh
Với những lỗ khoan sẵn tiện lợi
cho việc đo chéo góc đảm bảo
hệ khung ray lắp chính xác

TÍNH NĂNG CỬA GARAGE HOME-X






Hệ thống cửa garage gia đình sử dụng lò xo kéo
Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng nhờ hệ treo đặc biệt với các module cải tiến
Hệ cáp kéo đặc biệt (bản quyền riêng) được tích hợp sẵn
Bộ lò xo kéo được tích hợp sẵn
Tấm ốp bảo vệ lò xo kéo (lựa chọn)

TÍNH NĂNG CỬA GARAGE HOME-F




Hệ thống cửa garage gia đình sử dụng lò xo xoắn lắp phía trước
Hệ phân bố lực lò xo xoắn đặc biệt (bản quyền riêng)
Giải pháp cửa garage gia đình được sử dụng rộng rãi nhất

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
HOME-X

HOME-F

130kg

295kg

H2500mm

H3000mm

W5500mm

W6000mm

55mm (Tối thiểu)

55mm (Tối thiểu)

85mm (Tiêu chuẩn)

85mm (Tiêu chuẩn)

Yêu cầu không gian trên dầm

60mm (Tối thiểu)

160mm (Tối thiểu)

(nếu đẩy tay)

90mm (Tiêu chuẩn)

190mm (Tiêu chuẩn)

Yêu cầu không gian trên dầm

90mm (Tối thiểu)

160mm (Tối thiểu)

(nếu sử dụng mô tơ)

120mm (Tiêu chuẩn)

190mm (Tiêu chuẩn)

Trọng lượng cánh tối đa
Kích thước cánh tối đa

Yêu cầu không gian bên cạnh

