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BARDUVA АНГАРНІ ТЕНТОВІ ВОРОТА

Технічні характеристики
Особливості
Максимальний розмір:

Необмежений

Товщина рами (відстань між зовнішнім

295 мм

та внутрішнім тентом полотна воріт)
Елементи підвіски:

Сталеві троси 6 та 8 мм

Нижній профіль полотна воріт:

Оцинкована сталь з EPDM ущільнювачем

Бокові направляючі:

Алюмінієвий профіль

Система управління:

Мікропроцесорний контроллер, живлення 3х400 V /N/PE,
керуюче живлення 24V DC, 3-кнопкова панель
«відкрито-стоп-закрито»

Ущільнення:

Отвір воріт повністю герметизований зверху самим полотном
воріт, нижнє подвійне ущільнення (EPDM профіль + завіси
ПВХ з обох сторін), спеціальні щітки на бокових направляючих

Засоби безпеки (стандарт):

Аварійні датчики для кожного тросу; мотор з вбудованими
гальмами; захист від защімлення пальців зсередини та ззовні;
захист від падіння воріт при розриві троса; контактний датчик
в нижньому профілі полотна воріт.

Робочі характеристики
Операційна швидкість:

0,2 м/с

Стійкість до вітрових навантежень:

0,7-1,6 кРа*, клас 3-5 (відповідно до EN 12424)

Звукоізоляція:

15 dB Rw (відповідно до ISO 717)

Стійкість до водопроникнення:

0,11 кРа, клас 2 (відповідно до EN 13241)

Температура експлуатації:

-30°С / +70°С

* Вища вітрова стійкість за запитом
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Загальна інформація
Якість є нашим найвищим пріоритетом. Ми прагнемо щоб наші клієнти знали, що на ринку підйомних тентових
воріт, Barduva є компанією, яка пропонує високу якість ангарних воріт за розумними цінами.
Підйомні тентові ворота Barduva можуть бути необмеженого розміру. Завдяки невелицій вазі та простій
конструкції наші ворота збираються швидко та легко. Кожні ворота проектуються для задоволення потреб
кожного конкретного проекту. Наші кваліфіковані конструктори розроблять ворота з урахуванням специфічних
потреб кожного клієнта, вітрових навантажень, та інших індивідуальних вимог. Основними матеріалами для
виготовлення наших воріт є алюміній та тентова ПВХ тканина, тому вони досить легкі і відмінно підходять для
використання в екстримальних погодних умовах. Тентові ворота Barduva стійкі до сильного вітру, впливу солі,
різких коливань температури, і відмінно захищають від негоди.
Основна конструкція та
функціональні компоненти
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Алюмінієві бокові направляючі
Формовані алюмінієві профілі
Мотор
Кабельні барабани
Кабельні тяги
Нижня балка

Рис. 1
Рама отвору воріт
(не поставляється)
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BARDUVA АНГАРНІ ТЕНТОВІ ВОРОТА

Описання тентових подйомних воріт
□ Товщина рами полотна воріт: 295 мм.
Рис. 2
□ Елементи підвіски: металеві троси
□ Нижній профіль: Оцинкована сталь
з EPDM ущільнювачем
□ Бокові направляючі: алюмінієвий профіль
зі щітковими ущільнювачами
□ Проміжні профілі: алюмінієві формовані балки
□ Металеві троси: 6 та 8 мм
□ Полотно воріт: високостійкий поліестер
з ПВХ покриттям. Щільність 1100 dtex
відп. до DIN 75200. Вогнестійкість
макс. 100 мм/хв. (ISO 3795).
Стійкість до розриву продовжна /
поперечна 500/500 N (DIN 53363).
Температура експлуатації -30°С /+70°С (DIN EN 1876-1). Стійка до UV променів, плісняви, гниття,
обледеніння, деформацій.
□ Відстань між внутрішнім та зовнішнім тентами: 295 мм.
□ Швидкість: 0,2 метри на секунду
□ Система управління: мікропроцесорний контроллер, живлення 3х400V /N/PE, керуюче живлення 24V DC,
3-кнопкова панель «відкрито-стоп-закрито»
□ Стандартне керування: кнопкова панель «відкрито-стоп-закрито», в безпечному режимі
□ Лічильник циклів: так
□ Ручне аварійне відкривання: так, рукояткою на двигуні
□ Засоби безпеки (стандарт): аварійні датчики для кожного тросу; мотор з вбудованими гальмами; захист
від защімлення пальців зсередини та ззовні; захист від падіння воріт при розриві троса; контактний
датчик в нижньому профілі полотна воріт.
□ Імпульсне управління (опція): Ви можете замовити імпульсне управління воротами простим натисканням
кнопки з додатковим світловим бар’єром, встановленим на бокових направляючих.

Принцип дії
Тентові ворота Barduva піднімаються та опускаються за допомогою сталевих тросів. Мотор, встановлений на
верхньому профілі рами воріт, обертає вал з кабельними барабанами (прибл. кожні 2 метри). Троси, проходячи
через отвори в балках полотна воріт, піднімають його, і полотно компактно складається у верхній частині,
займаючи при цьому менше місця ніж інші тентові ворота. Троси рівномірно розподілені по всій ширині воріт,
тому ворота рухаються плавно і зменшується навантаження на конструкцію будівлі.
Ворота управляються з 3-кнопкової панелі керування. Ворота рухаються у відповідному напрямку доки кнопка
утримується в натиснутому стані. Ворота можуть бути моментально зупинені коли кнопка відпущена. Коли
ворота досягають до встановленого положення «відкрито» або «закрито», їх рух автоматично зупиняється.
Кнопка «стоп» служить для простої зупинки воріт в імпульсному режимі, і не являється засобом аварійної
зупинки або ручного управління.
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Конструкція полотна воріт
Полотно воріт складається з 3 основних частин: 2
шари тентової тканини та формовані профілі
(основна структура), на якій закріплена тканина.
Сталеві підйомні троси проходять через профілі. Трос
закріплений до нижньої балки полотна воріт з одного
боку, та до привідного валу на верхньому профілі.
Компактна конструкція не потребує додаткового
простору зверху.
Тканина закріплюється з обох сторін до профілів
полотна воріт через алюмінієві планки, що забезпечує
високу герметичність.

Верхній профіль
Верхній профіль розміщує в собі підйомний механізм.
Складається з двигуна, привідного валу, тросових
барабанів та кабельних направляючих. На відміну від
інших виробників, наша конструкція не потребує
багато верхнього місця, тож затрати на будівництво
теж скорочуються. Чітко продумана конструкція
забезпечує компактне складання полотна воріт під
час їх підйому.

Мотор
Верхній профіль

295mm

Верхній профіль

93mm

Зовнішній шар
тканини

Внутрішній шар
тканини
Формовані профілі
Профілі забезпечують необхідну жорсткість
воротам, та розділяють внутрішню та зовнішню
сторони полотна воріт.
На обох кінцях закріплені блоки ковзання, які
поєднуються з боковими направляючими та
точно направляють полотно воріт під час руху.

Ппрофіль полотна

Рис. 3

Блоки ковзання, що
з’єднуються з боковими
направляючими

Отвори проходу
підйомних кабелів
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Рис. 4
Верхній профіль

Підшипник

Кабельний
барабан

Аварійний датчик
розриву тросу
Вал

Мотор

Рис. 5

Алюмінієва
направляюча

Нижнє кріплення
тросу

Нижній профіль
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Ручка аварійного
управління

Привід
Тентові ангарні ворота завжди поставляються з
електроприводом, який включає електромеханічний мотор-редуктор та електронну систему
управління. Мотор розміщений на верхньому
профілі рами воріт.

Редуктор

Мотор
Кріплення валу

Рис. 6

Бокова
направляюча

Підйомні
троси

Ворота повністю відкриті

Рис. 7

Чиста висота
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Система управління
Ми використовуємо лише перевірені та надійні
компоненти. Ворота управляються з 3-кнопкової
панелі керування. Ворота рухаються у відповідному
напрямку доки кнопка утримується в натиснутому
стані. Ворота можуть бути моментально зупинені
коли кнопка відпущена. Коли ворота досягають до
встановленого положення «відкрито» або «закрито», їх рух автоматично зупиняється. Кнопка «стоп»
служить для простої зупинки воріт в імпульсному
режимі, і не являється засобом аварійної зупинки
або ручного управління.

Електронна
панель управління

Захист від негоди
Ангарні тентові ворота Barduva стійкі до будь-яких
погодних умов. Верхній та нихній профілі ущільнені
зносостійкою гумою, а зі сторони бокових направляючих - подвійними щільними щітками, які захищають від опадів, піску.

Рис. 8

Формований
профіль

Контактна планка
Контактна планка безпеки встановлена в нижньому
гумовому ущільнювачі.

Нижній профіль

Гумовий ущільнювач
Контактна
планка безпеки

Електронні системи безпеки

1. Стандартно ворота управляються в безпечному режимі, коли вони рухаються доки відповідна кнопка утримується натиснутою. Як тільки її відпустити - рух воріт зупиняється.
2. Фотоелектричний сенсор встановлений в бокових направляючих та зупиняє рух воріт у
випадку появи перешкоди під воротами (людина, транспорт, тощо). -ОПЦІЯ3. Світло-звукова сигналізація для попередження людей поблизу зони дії воріт. Рекомендовано
у випадку радіоуправління, або віддаленої диспетчеризації. -ОПЦІЯ4. Контактна (оптична) планка безпеки в нижньому профілі полотна воріт. Якщо під час закривання полотно воріт зустрічає перешкоду на своєму шляху, то інфрачервоний промінь
переривається, після чого ворота зупиняються і відкриваються знову. -ОПЦІЯ-
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Варіанти монтажу
Важливою перевагою тентових воріт являється гнучкість монтажу. Вони
можуть бути встановлені як зі сторони приміщення, ззовні, або всередині отвору воріт.
Встановлення в всередині отвору воріт
A
H

C
Алюмінієві направляючі

Подвійне ущільнення від
вітру та негоди

Встановлення зі сторони приміщення
або з зовнішньої сторони

G

F

E

D

A

C

Модель воріт
Розміри

BF295
Монтаж в отворі

Монтаж за отвором

A. Макс. ширина

Необмежено

Необмежено

B. Макс. висота

Необмежено

Необмежено

C. Товщина профілю полотна

295мм

295мм

D. Ширина направляючих

265мм

265мм

E. Товщина направляючих

122мм

122мм

F. Проекція воріт

0мм

445мм

G. Складене полотно воріт

590мм

590мм

H. Висота складеного
полотна воріт

1160мм (для висоти
воріт 8000мм)

1160мм (для висоти
воріт 8000мм)

* Висота складеного полотна залежить від висоти воріт (кількості формованих профілів полотна воріт).
Для загального розрахунку використовуйте наступну формулу:
Висота складеного полотна = 800 + [(висота воріт ÷ 800) × 36]
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Система воріт з підйомними проміжними стійками
Ця унікальна система дозволяє нам поєднати рядом стільки тентових воріт
Barduva, скільки потрібно для перекриття проємів будь-якого розміру. Аж
до корабельної верфі або авіаційного ангару.

Мотор для стійки

Проміжні стійки опущені
та заблоковані

Підйомні троси

Повна бокова
висота
Чиста
висота

Проміжні стійки відкриті
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Принцип дії проміжних стійок
Рис. 9

Після того, як полотно воріт повністю підніметься
(положення «ворота відкриті»), проміжні колони починають складатися, доки не досягнуть кута 90°. Проміжні
колони приводяться в дію індивідуальними моторами зі
сталевими тросами, розміщеними на верхньому профілі
рами воріт.

Верхня секція

Проміжні колони
Проміжні складаються з двох частин:
□ Верхня секція: нерухома, закріплена до верхнього
профілю рами воріт
□ Нижня секція: рухома частина колони.
Нижня секція

Механізм блокування колони
Пристрій блокування являє собою автоматичний механізм, вмонтований в нижню частину стійки. Як тільки
колона опускається в своє нормальне положення, вона
автоматично блокується в наземній пластині.

Рис. 10
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Рис. 11

Колона рухається
в напрямку блокування
(положення закрито)

Наземна
прийомна
пластина

Рис. 12
Проміжна колона

Фіксатор

Наземна
прийомна
пластина

Земля

12

Product datasheet

BARDUVA АНГАРНІ ТЕНТОВІ ВОРОТА

Якісний тент
Наші тентові ворота чудово захищають за будь яких погодних
умов. Високоякісна тентова тканина (поліестер з ПВХ покриттям) виготовляється в Німеччині за передовими технологіями,
тому вона дуже міцна і довговічна.

♦ Високий опір розриву
♦ Висока стабільність
♦ Стійка до абразивів

Доступні кольори

1003 Сигнальний жовтий

1013 Біла перлина

1014 Темна слонова
кістка

1015 Light Ivory

1021 Жовтий кадмій

2011 Помаранчевий

2008 Світлий
помаранчевий

3002 Кармін червоний

5002 Синій

5010 Яскраво-блакитний

5012 Світло-блакитний

5013 Кобальтовий

6001 Смарагдовий

6005 Світло-зелений мох

6026 Зелений опал

7701 Сірий

7035 Блідо-сірий

7037 Піщано-сірий

9005 Чорна смола

9006 Сріблястий

9010 Чистий білий

9016 Білий
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ТОВ «ПСТ Автоматик»
м. Дніпропетровськ, вул. Артема 29,
49101, Україна.
Тел.:
+38 (056) 370-45-90
+38 (056) 370-45-90
E-mail: info@pst-ua.com
Web:
www.pst-ua.com

м. Київ, вул. Фрунзе 102, оф. 301
04080, Україна.
Тел.:
+38 (044) 451-72-07
+30 (044) 451-72-07
e-mail: kiev@pst-ua.com

м. Севастополь, вул. Рєпіна 4
99000, Україна.
Тел.:
+38 (0692) 94-01-45
+38 (099) 090-59-60
e-mail: sev@pst-ua.com
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