ГАРАЖНИ СЕКЦИОННИ ВРАТИ
И ВХОДНИ пешеходни ВРАТИ

Всички елементи на вратите са разработени
с оглед на сурови и променливи климатични
условия и съответстват на най-високите
стандарти за качество

Предлагаме на Вашето внимание серията секционни гаражни врати,
произвеждана от DoorHan

2|

DoorHan
01

Седем предимства за Вас

02

Стандартни панели на линии

03

Гладки панели

04

Панели с централна
декоративна линия

10-11

05

Панели на дребни линии
тип «вълна»

12-13

06

Панели на квадрати

07

Панели с алуминиева
обшивка

08

Врати «направи си сам»

09

Дворна, пешеходна и гаражна
врата от един тип панел

10

Прозорци, дръжки, брави

11

Вградена пешеходна врата

12

Конструкция, дизайн
и концепции за безопасност

13

Автоматика

14

Технически параметри

15

Допълнителни нестандартни
решения за дома

4-5
6-7
8-9

14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30-35
36-37

Седем предимства за Вас

01
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Секционните гаражни врати DoorHan са идеалния избор, който Ви
гарантира високо ниво на комфорт и безопасност. DoorHan Ви предлага
висококачествен надежден продукт, който ще Ви служи много години.
Красивата гаражна врата придава издържан естетически и привлекателен вид на Вашия гараж и дом.

гаражни секционни врати

предимства
за Вас

1
Енергоефективни врати
	Резултатите от обективни изследвания, направени от Института за строителни материали, подтвърждават, че вратите DoorHan имат едни от най-добрите изолационни
характеристики. Те запазват топлината в помещението през студените сезони и комфортна температура в жегите.
2
Удобство и комфорт
	Автоматичните секционни врати DoorHan се управляват дистанционно. С едно натискане на бутон Вие отваряте или затваряте гаражната врата, без да излизате от
колата. Така винаги сте защитени при ветровито, дъждовно и снежно време.
3

Вашата индивидуалност
DoorHan Ви предлага разнообразни варианти за изпълнение на гаражни врати,
което позволява да се подбере най-подходящия модел, съответстващ на архитуктурата на Вашия дом. Богатият избор от цветове и допълнителни аксесоари
позволява да се създаде неповторим облик, който отразява Вашата индивидуалност.

4	Повече пространство
	Изборът на секциона врата DoorHan Ви дава повече пространство за маневриране и
паркиране, тъй като вратите се придвижват вертикално и се прибират под тавана.
5
НадежДност и дълготрайност
	Дългогодишния опит на DoorHan гарантира надеждност на изделията, проектирани
и произведени според най-съвременните стандарти и технологии.
6
Вашата сигурност
	Секционните врати DoorHan имат съвършена система за безопасност, която предотвратява риска от влизане с взлом в гаража.
7	Производство, доставка и монтаж в най-кратки срокове
	На всички етапи от договарянето – оформянето на поръчката, инженеринг и проектиране, производство на вратите, монтаж и сервиз – ние работим професионално
и коректно.
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СТАНДАРТНИ ПАНЕЛИ НА ЛИНИИ

02
Сандвич-панелът на линии е с класически
дизайн, който идеално съотвества на всяко
архитектурно решение и придава естетичести
издържан вид на Вашия гараж и дом.

Имитация
на дърво

«Портокалова кора»

Гладка
повърхност

Размери на вратите:
Ширина до 5000 mm
Височина до 3000 mm

Според желанието Ви е възможно оцветяване на панелите във всякакъв цвят съгласно международната RALкарта. При отпечатване на този каталог са възможни отклонения на цветовете – моля, използвайте оригинална
RAL-карта за дефиниране на цвета при поръчка.
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гаражни секционни врати

Гаражна Врата + пешеходна врата
= единно архитектурно решение за
фасадата на Вашия дом.
(раздел за входни врати виж на стр. 20)

Клен

RAL9003
бял

Предимство

Натурален бор Вишна

RAL8014
кафяв

RAL5005
син

RAL6005
зелен

Тъмен орех

RAL3005
бордо

Златен дъб

RAL9006
сребрист

Зелен дъб

RAL1000
бежов

RAL7004
сив

Вратите DoorHan са разработени за експлоатация в
сурови климатични условия. Благодарение на това те не
замръзват през зимата и запазват микроклимата в помещението.
Една от основните функции на секционните врати е
предпазната (от прах, студ, шум, течение). Доколко добре
се справят с тази функция, зависи главно от използваните
уплътнения. При вратите DoorHan по периметъра на платната се използват специални многопластови каучукови
уплътнители, осигуряващи превъзходна изолация на гаража Ви.
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Гладки панели

03
Панелът с гладка повърхност придава
на вратите особена изисканост и привле
кателност.

Имитация
на дърво

«Портокалова кора»

Гладка
повърхност

Размери на вратите:
Ширина до 5000 mm
Височина до 3000 mm

Според желанието Ви е възможно оцветяване на панелите във всякакъв цвят съгласно международната RALкарта. При отпечатване на този каталог са възможни отклонения на цветовете – моля, използвайте оригинална
RAL-карта за дефиниране на цвета при поръчка.
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гаражни секционни врати

пешеходна врата

гаражна врата

Гаражна Врата + пешеходна врата
= единно архитектурно решение за
фасадата на Вашия дом.
(раздел за входни врати виж на стр. 20)

Клен

RAL9003
бял

Предимство

Натурален бор Вишна

RAL8014
кафяв

RAL5005
син

RAL6005
зелен

Тъмен орех

RAL3005
бордо

Златен дъб

RAL9006
сребрист

Зелен дъб

RAL1000
бежов

RAL7004
сив

При производство на вратите DoorHan cе използват
екологично чисти материали.
Съвременният човек се грижи не само за реда и чистотата в своя дом и двор, но и за чистотата на околната среда. Така и DoorHan произвежда не само качествена, но и
екологично чиста продукция. Благодарение използването
на съвременни материали и модерни технологии, вратите
DoorHan cа надежни и удобни за експлоатация, а повърх
ността им се почиства лесно само с вода, без да е необходима употребата на специални миещи препарати.
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ПАНЕЛИ С ЦЕНТРАЛНА ДЕКОРАТИВНА ЛИНИЯ

04
Благодарение на вида на панелите с цен
трална линия, платното изглежда монолит
но и придава строг, съвременен дизайн на
вратата.

Имитация
на дърво

«Портокалова кора»

Гладка
повърхност

Размери на вратите:
Ширина до 5000 mm
Височина до 3000 mm

Според желанието Ви е възможно оцветяване на панелите във всякакъв цвят съгласно международната RALкарта. При отпечатване на този каталог са възможни отклонения на цветовете – моля, използвайте оригинална
RAL-карта за дефиниране на цвета при поръчка.
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гаражни секционни врати

Гаражна Врата + пешеходна врата
= единно архитектурно решение за
фасадата на Вашия дом.
(раздел за входни врати виж на стр. 20)

Клен

RAL9003
бял

Предимство

Натурален бор Вишна

RAL8014
кафяв

RAL5005
син

RAL6005
зелен

Тъмен орех

RAL3005
бордо

Златен дъб

RAL9006
сребрист

Зелен дъб

RAL1000
бежов

RAL7004
сив

В съвременния свят се от
деля все повече внимание на
безопасността и сигурността.
Вратите DoorHan cа удобни
и безопасни дори при найинтензивна експлоатация. В
конструкцията им са пред
видени защитни устройства,
осигуряващи дълготрайна и
надеждна работа. Вратите
DoorHan се снабдяват с ка
чествени, съвременни бра
ви – съществено препятствие
при евентуални опити за
взлом.
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панели на дребни линии тип «вълна»

05
Панелът на дребни линии е идеален
за тези, които ценят семпли и изчистени
решения в дизайна и архитектурата. Тези
панели придават на Вашите врати строг и
елегантен вид.

Имитация
на дърво

«Портокалова кора»

Гладка
повърхност

Размери на вратите:
Ширина до 5000 mm
Височина до 3000 mm

Според желанието Ви е възможно оцветяване на панелите във всякакъв цвят съгласно международната RALкарта. При отпечатване на този каталог са възможни отклонения на цветовете – моля, използвайте оригинална
RAL-карта за дефиниране на цвета при поръчка.
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гаражни секционни врати

Гаражна Врата + пешеходна врата
= единно архитектурно решение за
фасадата на Вашия дом.
(раздел за входни врати виж на стр. 20)

Клен

RAL9003
бял

Предимство

Натурален бор Вишна

RAL8014
кафяв

RAL5005
син

RAL6005
зелен

Тъмен орех

RAL3005
бордо

Златен дъб

RAL9006
сребрист

Зелен дъб

RAL1000
бежов

RAL7004
сив

Ние се грижим за своите клиен
ти. Добре подготвени сътрудници
ще отговорят на всеки Ваш въпрос
и при необходимост, в най-кратки
срокове ще организират посещение
на специалист на място. Мрежа от
сервизни центрове в цялата стра
на позволява да се осъществява
оперативно облужване и сервизи
ране на изделията ни. В случай на
възникване на въпроси по експло
атацията на продукцията на Door
Han, Вие можете да се обърнете
към специалист от АССИСТ.

| 13

Панели на квадрати

06

Панелите на квадрати идеално подчертават Вашата представителност и статус.

Имитация
на дърво

«Портокалова кора»

Гладка
повърхност

Размери на вратите:
Ширина до 5000 mm
Височина до 3000 mm

Според желанието Ви е възможно оцветяване на панелите във всякакъв цвят съгласно международната RALкарта. При отпечатване на този каталог са възможни отклонения на цветовете – моля, използвайте оригинална
RAL-карта за дефиниране на цвета при поръчка.
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гаражни секционни врати

Гаражна Врата + пешеходна врата
= единно архитектурно решение за
фасадата на Вашия дом.
(раздел за входни врати виж на стр. 20)

Клен

RAL9003
бял

Предимство

Натурален бор Вишна

RAL8014
кафяв

RAL5005
син

RAL6005
зелен

Тъмен орех

RAL3005
бордо

Златен дъб

RAL9006
сребрист

Зелен дъб

RAL1000
бежов

RAL7004
сив

Благодарение на специално разработената
конструкция на гаражните секционни врати Door
Нan, те нямат твърда зависимост от формата на
отвора. Системата от уплътнители позволява да
се затварят фугите между платното на вратата и
отвора, което осигурява термоизолацията на по
мещениет о. В резултат на това вратите DoorНan
могат да се инсталират в помещения с всякакви
отвори: правоъгълен, със скосени ъгли, с горен
овал или арка.
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ПАНЕЛИ С АЛУМИНИЕВА ОБШИВКА

07

Специално разработените профили за алуминиева обшивка на платно на
съществуваща гаражна врата са нова разработка на DoorHan. Тази новост позволява да се постигне съвременен индивидуален геометричен визуален ефект
върху съществуваща врата със стар или износен външен вид.
Размери на вратите:
Ширина до 5000 mm
Височина до 3000 mm

Според желанието Ви е възможно оцветяване на панелите във всякакъв цвят съгласно международната RAL-карта. При отпечатване на
този каталог са възможни отклонения на цветовете – моля, използвайте оригинална RAL-карта за дефиниране на цвета при поръчка.
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гаражни секционни врати

RAL9003
бял

RAL8014
кафяв

RAL5005
син

RAL6005
зелен

RAL3005
бордо

RAL9006
сребрист

RAL1000
бежов

RAL7004
сив

Златен дъб Тъмен орех

Предимство
Всички се стремим към красота и индивидуалност. Панелите с алуминиева обшивка на
DoorHan правят вратите Ви уникални – получавате продукт, разработен специално за Вас. В тази
нова разработка се използват най-съвременни
технологии и материали.
Благодарение на своята конструкция, те пре
възхождат останалите панели по параметъра

топлоизлация, а същевремнно са уникални и
индивидуални решения. Използването на тези
профили за обшивка на вратите повишава ус
тойчивостта на взлом. Изборът на решението за
алуминиева обшивка е избор на най-модерните
тенденции в дизайна на вратите.
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Врати «направи си сам»

08
В серията секционни врати «направи си сам»
се използва панел на линии. Този панел, благо
дарение на семплата и издържана на външен вид
текстура, става за сгради с всякакъв дизайн и при
дава съвременен и стилен вид.

«Портокалова кора»
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Размери на вратите:
Ширина до 3000 mm
Височина до 2585 mm

гаражни секционни врати

Гаражни врати «направи си сам»

Панел на
линии

Панел с цен- Панел на
трална линия квадрати

Златен дъб

RAL9003 бял

При отпечатване на този каталог са възможни отклонения в цветовете. Моля,
използвайте оригинална RAL-карта.

Направи си сам

DO I T
DOOR
RSEL

F

Y

OU

Секционните врати от серия «направи си сам»
са съвременни гаражни врати, предназначени
за самостоятелен монтаж, благодарение на кое
то Вие спестявате пари. Платното на вратите «на
прави си сам» се състои от сандвич-панели, кон
струкцията на които е специално разработена от
DoorHan. Вратите «направи си сам» се монтират
лесно от двама души с помощта на обикновени
инструменти. Целият монтаж продължава само
4 часа. Компонентите на този тип врата могат да
се превозват с лек автомобил от самия клиент.

| 19

ГАРАЖНА и пешеходна ВРАТА с еднакъв вид

09

Пешеходна врата DoorHan е съвременно дизайнерско
решение. Тя се произвежда от алуминиеви профили
(специална система) и сандвич-панели, благодарение
на което има идентичен вид и всички предимства на
секционните врати.
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гаражни секционни и пешеходни врати

Клен

Натурален бор Вишна

Тъмен орех

Златен дъб

Зелен дъб

Имитация
на дърво
RAL9003
бял

RAL8014
кафяв

RAL5005
син

RAL6005
зелен

Предимство

RAL3005
бордо

RAL9006
сребрист

RAL1000
бежов

RAL7004
сив

«Портокалова кора»

Гладка
повърхност

Според желанието Ви е възможно оцветяване на панелите във всякакъв цвят съгласно международната RAL-карта. При отпечатване на
този каталог са възможни отклонения на цветовете – моля, използвайте оригинална RAL-карта за дефиниране на цвета при поръчка.

Благодарение на материалите, от които се произвеж
дат пешеходните врати, те задълго запазват своя пред
ставителен вид. Отделно пешеходната врата DoorHan се
вписва добре във всякакви фасади, подчертавайки еле
гантния вид на сградата или помещението. Пешеходните
врати се изпълняват в от стандартните сандвич панели: на
квадрати, на дребни линии тип “вълна” , с една централна
линия, както и с уникален дизайн. Благодарение на това те
се съчетават идеално с Вашата гаражна врата.
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Прозорци, дръжки, брави

10

Прозорци

Видове прозорци
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Естествено осветление на гаража ще Ви осигурят привлекателните
прозорци DoorHan. За остъкляване на прозорците се използва ударо
устойчиво стъкло. Прозорците могат да са с декоративни вложки във вид
на кръст или ромб от метална рамка със златист цвят.

гаражни секционни врати

Брава с ключ

Бравата с ключ е един от най-сигурните начини да се заключи вратата в затворено положение.
Бравата с ключ е съществена пречка при опит за
взлом на вратите. Ригелната брава с двустранно
управление е произведена от висококачествена
стомана, което повишава сигурността й.

Дръжки

Всички видове секционни врати DoorHan са снабдени със специални дръжки, които позволяват да се отваря вратата ръчно. DoorHan предлага разнообразие от
елегантни дизайнерски дръжки – качествено допълнение към общия облик на вратите. Ергономичната форма
на дръжката облекчава отварянето на вратите.

Базови цветове на прозорците

RAL9003 бял

RAL8014 кафяв

Според желанието Ви е възможно оцветяване във всякакъв цвят
съгласно международната RAL-карта. При отпечатване на този каталог са възможни отклонения на цветовете – моля, използвайте оригинална RAL-карта за дефиниране на цвета при поръчка.
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ВГРАДЕНА ПЕШЕХОДНА ВРАТА

11
Вградена
пешеходна
врата

Вградената пешеходна врата DoorHan ще Ви позволи да влезете в
помещението, без да отваряте цялата гаражна врата. Благодарение на
усъвършествуваната конструкция и специално разработената система
от алуминиеви профили, вратата има висока степен на сигурност. За
осигуряване на херметичността на пешеходната врата по периметъра
се използва двойна система уплътнители.
Ширина на пешеходната врата:
800 mm
Височина на пешеходната врата:
1800 mm или 1900 mm
Минимална височина на гаражната врата:
2130 mm
Минимално разстояние от края
на гаражната врата по широчина
до пешеходната врата:
1000 mm (при асиметрично вграждане)
Височина на прага на пешеходната врата: 75 mm (без уплътнител)
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Механична брава с дръжка

Механична
брава с дръжка
и горен автомат

Горен автомат

Праг на пешеходната врата

За предотвратяване на непозволено преминаване
през пешеходната врата, в комплекта влиза сигурна ме
ханична брава с елегантна дръжка. В стандартната ком
плектация на вградената пешеходна врата влиза горен
автомат върху плъзгаща се шина. Прагът на пешеходна
та врата е с голяма здравина, тъй като е допълнително
усилен с метален поцинкован профил и при това висо
чината му е само 75 mm.
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КОНСТРУКЦИЯ И КОНЦЕПЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

10

1

11

2

12

3
13

4
5

14
15

6

16
7

17

18
19
20
21

8

22
23
9

24
25
26

12
Конструкция
на секционните
врати

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Съединителна муфа на вала
Вал
Барабани
Крайна П-образна опорна конзола
Горен алуминиев профил
Водещи релси
Регулируеми странични панти с
ролки
Ъглови стойки
Долни капаци за най-долния
панел
Торсионно-пружинен механизъм
Устройство за защита срещу
скъсване на пружината
Електрозадвижване с контролер
Подвески – за закрепване на водачите към тавана

14. Механичен стопер – гумен буфер
15. Релса за двигателя (когато е
таванен тип)
16. Средни панти
17. Платно на вратата от сандвичпанели
18. Брава
19. Странични капаци за панелите
20. Дръжка
21. Долна конзола с «механизъм за
защита срещу скъсване на стоманеното въже»
22. Долен алуминиев профил
23. Универсална вътрешна опорна
конзола
24. С-профил
25. Горен гумен уплътнител
26. Долен гумен уплътнител

гаражни секционни врати

Устройство срещу скъсване на пружината

Защитни устройства
Механизмът за защита срещу скъсване
на стоманеното въже се инсталира в качес
твото на долна панта върху платното на вра
тата. В случай на скъсване на въжето, меха
низмът за защита сработва като заклинва
във водещата релса и не позволява на вра
тата да падне.
Устройството за защита при счупване
на пружината блокира вала, което предот
вратява падането на вратата.
Благодарение на устройството за защита
от прищипване на пръстите – специална
ПВЦ капачка, която се поставя върху рол
ката, вратата е безопасна за ползватели и
монтажници.

Устройство срещу скъсване на въжето

Защита от прищипване на пръстите

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА БИТОВИ ГАРАЖНИ ВРАТИ И СЕРИЯ «НАПРАВИ СИ САМ»
Коефициентнт на топлопредаване
Звукоизолация
Устойчивост на вятър
Въздухонепропускливост

1.13 m2 0C/W
24 Db
5-ти клас (200 km/h)
2-ри клас (налягане на въздуха 50 Pa)

Водонепропускливост

1-ви клас (налягане на вода 30 Pa)

Усилие за повдигане

до 22.5 kg

Клас на горене

Г2 според ГОСТ 30244-94

Клас на горене

В2 според ГОСТ 30402-96

Тегло на платното на вратите

11.2 kg/m2
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Автоматика

13
Предимство
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Автоматичното електрозадвижване на DoorHan е
идеалната добавка към всяка секционна врата. Така, без
да излизате от колата, можете да отваряте и затваряте
вратата с дистанционно управление, което на практика
може да е 2-канално или 4-канално и да отваря с другите бутони втора гаражна врата или портали. Корпусът на
двигателя е от съвременни материали със стилен дизайн
и има вградена лампа, осветяваща гаража за влизащия
автомобил и шофьора.

гаражни секционни врати

Предавателите за дистанционно управ
ление DoorHan cа предназначени за управ
ление на автоматиката DoorHan или всяко
друго устройство, към което е включен ра
диоприемник DoorHan. С помощта на един
предавател може да се управляват до чети
ри различни автоматични системи.

Технически характеристики
Модел

Se-750

Напрежение на захранването

Se-1200

220 V, 50 Hz

Максимална потребявана мощност

150 W

400 W

Усилие

750 N

1200 N

8.4 m/min

11 m/min

Скорост на вратите
Клас на защита

IP 20

Интензивност на натоварване

50%
-20... +550C

Диапазон на работната температура
Максимална височина на отвора

Ключ за деблокиране на мотора

2800 mm

3800 mm

10 m

16 m2

Максимална площ на вратата

2

Монтаж на двигателя

Двигателят се монтира
лесно на релса, която се
закрепва на тавана.
Задвижването на вра
тите се осъществява чрез
верижна предавка.

Ако при Вас няма друг
вход за гаража и бъде пре
къснато електрозахранва
нето, има разработен ключ
за деблокиране на мотора,
който ще позволи да се от
блокира вратата и да се от
вори ръчно.

Фотоклетки

Фотоклетките се инста
лират в страничните колони
на отвора на гаража, в случай
на поява на препятствие в
обезопасената от фотоклет
ките зона, мотора спира или
реверсира и вратата са за
движва в обратната посока.

Оптоелектронни датчици за безопасност

Оптоелектронните датчици за безопасност са два
инфрачервени датчика (приемник и предавател),
разположени в долния уплътнител на секционните
врати. При попадане на препятствие под движеща се
врата, тези датчици подават сигнал за стоп и блокират
вратата.
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Технически параметри
сЕРИЯ ГАРАЖНИ ВРАТИ
RSD02 – БИТОВИ

h
b1

H

B

b2

D

Размери
Н - височина на светлия отвор (разстояние от пода до тавана или трегера);
В - ширина на светлия отвор (разстояние от левия край до десния край на отвора);
h - трегер (разстояние от върха на отвора до тавана) не по-малко от 150 mm (при ниско окачване барабанът е отзад);
b1 and b2 - разстояния от двете страни на отвора, ако има колони; не по-малко от
130 mm;
D - дълбочина на гаража (разстояние от мястото на вратата до срещуположната стена
на гаража в дъното) – повече от H+500 mm.

ТАБЛИЦА НА максималните размери ЗА ВРАТИ СЕРИЯ RSD02
При ширина
на вратата
до 3500 mm
се използва
дръжка. (арт.
DH25130)

14

При ширина на
вратата повече
от 3500 mm се
използва дръж
ка за вграждане.
(арт. DH25131)

При ширина повече
от 4500 mm се
използва усилваща
конструкцията
комплектация и се
инсталира омегапрофил.

При ширина
на вратата
до 4500 mm
се използва
съответната
лека ком
плектация от
аксесоари.

3000
2900

Вграждането
на пешеход
на врата е
възможно
само при
височина
на вратата
повече от
2130 mm.

2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200
2130
2100
2000
1900
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5000

4900

4800

4700

4500

4600

4400

4200

4300

4100

3900

4000

3700

3800

3500

3600

3400

3300

3100

3200

2900

3000

2700

2800

2600

2500

2300

2400

2100

2200

2000

1800

гаражни секционни врати

БАЗОВА ОКОМПЛЕКТОВКА

ОПЦИИ

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Пружинният механизъм е пресметнат за
25 000 цикъла отваряне/затваряне
Система от водачи
Сандвич панели
Долни панти с фина регулировка на
натягането на стоманеното въже
Гумени буфери или пружинни амортисьори
(в зависимост от избраната конструкция)
Дръжка
Резе
Техническа документация
Механизъм за защита срещу скъсване на
пружината

•
•
•
•

Брава
Прозорци с големина 452 x 302 mm
Вградена пешеходна врата с горен автомат
(минимална височина на гаражната врата
2130 mm)
Mеханизъм за защита срещу скъсване на
въжето
Автоматика
Mеханизъм за външно деблокиране на
двигателя (монтира се към дръжката на
бравата)
Универсална ПВЦ дръжка

ОПАКОВКА
Панелите на вратите се опаковат в стиропор, което осигурява 100% защита при продължително транспортиране. Повърхността на панелите е покрита със стречфолио за защита от надраскване при монтаж.
Водачите и закладните части са опаковани в картонени кутии и са увити с полиетиленово фолио.

ТИПОВЕ ОКАЧВАНЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ВРАТИ
Стандартно окачване

h, mm

Височина на трегера

R381h ≥ 410
R305h ≥ 350

B, mm

Ширина на отвора

B

A, mm

Височина на вертикалните водачи

R381 A = H+235
R305 A = H+165

Ab, mm

Височина на оста на вала и торсиона

A+86
(при H>5500: +156)

A1, mm

Пределна височина на работната зона на вра
тата преди сгъвката на вертикалните водачи

А-500

A2, mm

Пределна височина на работната зона на врата А-110
та преди сгъвката на хоризонталните водачи

A3, mm

Пределна височина на работната зона на
вратата (със или без електрозадвижване)

А+150

E, mm

Дължина на хоризонталните водачи

Н+270

B1, mm

Координата на междинната точка за крепеж
на водачите към тавана

Е/2

Db, mm

Работно пространство за торсионния механизъм.

Според големината на отвора и теглото на вратата

S, mm

Минимално странично разстояние

120

Q, mm

Разстояние, необходимо за монтаж на страничен промишлен двигател към вала

240

P, mm

Разстояние, необходимо за монтаж на
таванен двигател

Н+1060

B1

Db

A3

H

A2

Височина на отвора

A1

H, mm

P
E

h

Формула за изчисляване

H

Наименование

Ab
A

Параметър

220
S

600
B

S

Q
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Окачване по висок контур
Наименование

Формула за изчисляване

H, mm

Височина на отвора

Н

h, mm

Височина на трегера

h > 600

B, mm

Ширина на отвора

B

HL, mm

Разстояние от нивото на хоризонтални водачи до отвора

≤ h-250

A, mm

Височина на вертикалните водачи

H+HL

Ab, mm

Височина на вертикалните водачи

A+86

A1, mm

Пределна височина на работната зона на вра
тата преди сгъвката на вертикалните водачи

А-500

A2, mm

Пределна височина на работната зона на вратата преди сгъвката на хоризонталните водачи

А-110

A3, mm

Пределна височина на работната зона на
вратата (със или без електрозадвижване)

А+120

E, mm

Дължина на хоризонталните водачи

H-НL+350

B1, mm

Координата на междинната точка за крепеж Е/2
на водачите към тавана

Db, mm

Работно пространство за торсионния механизъм.

Според големината на отвора и теглото на вратата

S, mm

Минимално странично разстояние

120

Q, mm

Разстояние, необходимо за монтаж на страничен промишлен двигател към вала

240

E
B1
Db

220
S

A3

A1

Ab
A

H

A2

HL

h

Параметър

600
B

S

Q

Вертикално окачване
Параметър

Наименование

Формула за изчисляване

H, mm

Височина на отвора

Н

h, mm

Височина на трегера

> H+580

B, mm

Ширина на отвора

B

A, mm

Височина на вертикалните водачи

2H+250

Ab, mm

Височина на оста на вала и торсиона

A+166

A1, mm

Пределна височина на работната зона на вра
тата по разполагането вертикалните водачи

H

S, mm

Минимално странично разстояние

120

Q, mm

Разстояние, необходимо за монтаж на страничен промишлен двигател към вала

240
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Ниско окачване с преден торсион

Н

Височина на трегера

h ≥ 230

B, mm

Ширина на отвора

B

A, mm

Височина на вертикалните водачи

H+110

Ab, mm

Височина на оста на вала и торсиона

A+86

A1, mm

Пределна височина на работната зона на вра
тата по разполагането вертикалните водачи

А-470

A2, mm

Пределна височина на работната зона на вратата преди сгъвката на хоризонталните водачи

А-120

A3, mm

Пределна височина на работната зона на
вратата (със или без електрозадвижване)

А+70

E, mm

Дължина на хоризонталните водачи

Н+300

B1, mm

Координата на междинната точка за крепеж Е/2
на водачите към тавана

Db, mm

Работно пространство за торсионния механизъм.

Според големината на отвора и теглото на вратата

S, mm

Минимално странично разстояние

120

Q, mm

Разстояние, необходимо за монтаж на страничен промишлен двигател към вала

240

P, mm

Разстояние, необходимо за монтаж на
таванен двигател

Н+1185

B1
230

A3

Височина на отвора

h, mm

A2

H, mm

P
E

A1

Формула за изчисляване

h

Наименование

H
Ab
A

Параметър

220
550
S

B

S

Q

Ниско окачване със заден торсион

h, mm

Височина на трегера

без таван. двигател - 150
с таванен двигател -200

B, mm

Ширина на отвора

B

A, mm

Височина на вертикалните водачи

H+110

Ab, mm

Височина на оста на вала и торсиона

H+55

A1, mm

Пределна височина на работната зона на вра
тата по разполагането вертикалните водачи

Н-360

A2, mm

Пределна височина на работната зона на вра- Н-10
тата преди сгъвката на хоризонталните водачи

A3, mm

Пределна височина на работната зона на
вратата (със или без електрозадвижване)

Н+180

E, mm

Дължина на хоризонталните водачи

Н+400

B1, mm

Координата на междинната точка за крепеж Е/2
на водачите към тавана

Db, mm

Работно пространство за торсионния механизъм

Според големината на отвора и теглото на вратата

S, mm

Минимално странично разстояние

120

Q, mm

Разстояние, необходимо за монтаж на страничен промишлен двигател към вала

360

P, mm

Разстояние, необходимо за монтаж на
таванен двигател

Н+1185

B1

Ab

Н

A2

Височина на отвора

A1

H, mm

P
E

A

Формула за изчисляване

h

Наименование

H

Параметър

220
550
S

B

S

Q
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Водене по стандартен контур с наклон

500... 1500
(зависи от α0)

В, mm

Ширина на отвора

B

А, mm

Височина до ъгъла на водача

H+(250... 990)

Аb, mm

Височина на оста на вала и торсиона

А+86

А1, mm

Пределна височина на работната зона на вра
тата по разполагането вертикалните водачи

Н-270

А2, mm

Пределна височина на работната зона на вра- Н-110
тата преди сгъвката на хоризонталните водачи

Е, mm

Пределна дължина на водачите и работно
разстояние по дълбочината на гаража

В1, mm

Координата на междинната точка за крепеж Е/2
на водачите към тавана

Db, mm

Работна зона на торсионния механизъм

Според големината на отвора и теглото на вратата

S, mm

Минимално странично разстояние

120

α

ъгъл на наклон на водачите спрямо хоризонталата линия

≤ 360

Разстояние, необходимо за монтаж на
таванен двигател

240

0

P, mm

Н+(250+1000)

E
B1
Db

α0

A2

Н

Височина на трегера

A1

Височина на отвора

h, mm

h

Н, mm

H
Ab
A

Формула за изчисляване

0

Наименование

25

Параметър

220

S

B

S

Q

Водене по висок контур с наклон

Н

h, mm

Височина на трегера

HL+(20+1260)

B, mm

Ширина на отвора

B

A, mm

Височина до ъгъла на водача

H+HL+(250... 990)

Ab, mm

Височина на оста на вала и торсиона

А+86

A1, mm

Пределна височина на работната зона на вра
тата по разполагането вертикалните водачи

Н-270

A2, mm

Пределна височина на работната зона на вра- Н-110
тата преди сгъвката на хоризонталните водачи

E, mm

Пределна дължина на водачите и работно
разстояние по дълбочината на гаража

B1, mm

Координата на междинната точка за крепеж Е/2
на водачите към тавана

Db, mm

Работна зона на торсионния механизъм

E
B1
Db

α0

h

Формула за изчисляване

Височина на отвора

0

Наименование

H, mm

25

Параметър

S, mm

Минимално странично разстояние

120

α0

ъгъл на наклон на водачите спрямо хоризонталата линия

≤ 65

Q, mm

Разстояние за монтаж на страничен промишлен двигател

240

A1
H
Ab
A

Според големината на отвора и теглото на вратата

A2

H-HL+(250+1000)

220
S

560
B

S

Q
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гаражни секционни врати

СЕРИЯ ГАРАЖНИ ВРАТИ
«НАПРАВИ СИ САМ»

h
b1

B

H

b2

D

РАЗМЕРИ
Н - височина на отвора (разстояние от пода до горна точка на отвора);
В - ширина на отвора (разстояние от левия край до десния край на отвора);
h - трегер (разстояние от горната точка на отвора до тавана) – не по-малко от 150 mm
(при ниско окачване със заден торсион);
b1 и b2 - странични разстояния при наличие на колони – не по-малко от 130 mm;
D - дълбочина на гаража (разстояние от края на отвора до отсрещната стена в дъното на
гаража) – повече от H+500 mm.

ПАРАМЕТРИ НА ГОТОВИ ОКОМПЛЕКТОВАНИ ВРАТИ
Комплект No

Ширина на
отвора, mm

Височина на
отвора, mm

Пружина
DxdxL

Брой обороти на
пружината

Комплект панели

1

2000-2500

2010

67 x 7 x 1015

7.4

475 475 475 575

2

2000-2500

2110

67 x 7 x 1015

7.7

475 575 575 475

3

2000-2500

2220

67 x 7 x 1015

8

575 575 575 475

4

2000-2500

2380

67 x 7 x 979

8.5

475 475 475 475 475

5

2000-2500

2480

67 x 7 x 979

8.9

475 475 475 475 575

6

3000-2500

2010

67 x 7 x 875

7.4

475 475 475 575

7

3000-2500

2110

67 x 7 x 875

7.7

475 575 575 475

8

3000-2500

2220

67 x 7 x 875

8

575 575 575 475

9

3000-2500

2380

67 x 7,5 x 1170

8.5

475 475 475 475 475

10

3000-2500

2480

67 x 7,5 x 1170

8.9

475 475 475 575 475

БАЗОВА ОКОМПЛЕКТОВКА
•
•
•
•
•
•
•

Пружинният механизъм е пресметнат за 25 000 цикъла отваряне/затваряне
Система водещи релси
Сандвич панели
Гумени буфери
Дръжка
Брава за гаражни врати
Инструкция за асемблиране и монтаж на вратата
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Допълнителни нестандартни решения за
дома – портали, пешеходни врати и дворна
ограда с пълнеж от сандвич-панели
DoorHan произвежда целия спектър продукция, служеща за защита на територията около и
на самите сгради. Така се постига високо ниво на
контрол на достъпа. Цялата продукция се произвежда от фабрики с модерно оборудване и се
използват съвременни, висококачествени мате
риали. Избирайки продукцията DoorHan чрез
АССИСТ, Вие избирате високите технологии, гарантирано качество и съвременен стил. С нашите
изделия и технически решения Вие получавате
привилегията да направите най-добрия избор!

15

ПЕШЕХОДНИ ВРАТИ

СЕКЦИОННИ ВРАТИ

ДВОРНИ ПЕШЕХОДНИ ВРАТИ

гаражни секционни врати

РОЛЕТНИ щОРИ

ВХОДНИ ВРАТИ

ДВОРНИ ПОРТАЛИ

ОГРАДНИ ПЛАТНА

БЕЛЕЖКИ

АССИСТ – Българският партньор на DoorHan
Главни бизнес направления
на АССИСТ
1. Производствена дейност
•	Проектиране със специален софтуер и асем
блиране на гаражни секционни врати за бита
•	Проектиране със специален софтуер и асе
мблиране на промишлени секционни врати
•	Инженеринг и специфични разработки на
сложни нестандартни врати
•	Разкрой и асемблиране на автоматични плъз
гащи се амуминиеви остъклени врати
•	Производство на входни изтривалки по ита
лианска технология
•	Производство на метални конструкции и не
стандарнти елементи

2. Търговска и консултантска дейност
•	Продажби и дистрибуция в България, Ма
кедония, Гърция, Люксембург, Румъния на
следната продуктова гама: гаражни врати, ав
томатични врати, бариери, паркинг-системи,
лъчисто инфрачервено отопление, термовъз
душни завеси, сенници, входни изтривалки,
системи за контрол на достъпа, хангарни вра
ти, нестандратни промишлени врати
•	Маркетинг
•	Разработка на комплексни решения за входни
автоматизирани системи
• Внедряване на активен Call център и софту
ер за управление на отношенията с клиенти
те(CRM)
•	Управление на проекти – директно и като
консултанти
• „Спасяване” на проекти, които са срещнали
проблеми с качество и срокове
•	Анализ на направленията и иновациите в сек
тора в световен и локален регионален мащаб

3. Монтажна и сервизна дейност
•	Монтаж и поддръжка на всички предлагани
съоръжения
•	Монтаж и сервиз на въртящи автоматични
врати, херметични врати за болници
•	Гаранционен и извънгаранционен сервиз
•	Наличност на резервни части и know-how за
поддръжка на всички видове гаражни врати и
автоматика

Система за управление на
качеството
АССИСТ е сертифицирана по стандарта БДС
EN ISO 9001:2008. Цялата дейност на компания
та и нейните звена се извършва в съответствие с
установената система за управление на качество
то на компанията. Основната цел на тази система
е „да предоставим на нашите клиенти най-съв
ременни, надеждни и безопасни продукти и
решения”. Най-важен приоритет на АССИСТ и
всички нейни служители е удовлетвореността на
клиента.
Сертификати: Сертификат за разработена и
прилагана система за управление на качеството
по стандарта БДС EN ISO 9001:2008

Референция за изпълнени
обекти:
•	Министерство на регионалното развитие и
благоустройство
•	Търговска верига “Технополис”
•	Търговска верига “Практис”
• Верига бензиностанции “ЛукОйл”
•	Банкови клонове на ОББ
•	Банкови клонове на Пощенска банка
•	Централен клон Булбанк
•	Първа инвестиционна банка
•	Банка ДЗИ
•	АЕЦ – Козлодуй
•	Световен търговски център – Интерпред
•	Кино “Арена” – Младост
•	Хотел “Холидей Ин”
•	Хотел “Хилтън”
•	Хотел “Севлиево Плаза”
•	Интерхотел “Сандански”
•	Болница “Лозенец” /правителствена/
• Военно Медицинска Академия
•	Болница “Света Екатерина”
•	Жилищен комплекс “Макси”
•	Фабрики и складове на “Стилмет”
• “Асарел медет”
•	Хангар за самолети на “Air Sofia”

производствено-складова мрежа

Moscow

Tjele

Elblag
Kadan
Kiev Astana
Orleans
Stuttgart
Turin
Sekeshfechervar
Sofia
Paphos

Vladivostok

Suzhou

Abu Dhabi

Ottawa

DOORHAN
Компоненти, детайли и панели за гаражни секционни врати
Елементи и детайли за производство на ролетни щори
Товаро-разтоварни съоръжения
Алуминиеви профилни системи
Системи за дворни портали
Автоматизация за врати
Хангарни врати

София 1331, бул. Европа 176
тел.: (+359 2) 824 1 824, факс: (+359 2) 925 21 40
e-mail: office@assist.bg, www.assist.bg

