Berner zapornice. Zanesljive in fleksibilne.

BERNER
TORANTRIEBE

Tehnični podatki
Dolžina
droga
Baumlänge

Zaporna
širina
Absperrbreite

Osnovni
element
Basisstück

Podaljšek
Endstück

LED osvetlitev droga
LED-Torschrankenbaumzapornice
beleuchtung

436

Drog zapornice
Torschrankenbaum
Viseča
mreža
Hängegitter

1100

900

Nihalna
podpora
Pendelstütze

279

469

Pregled zapornic
Tip

Teža

Priključek

Temelj

B6050
85 kg

100 – 240 V AC

Nazivni tok

1,1 A pri 230 V AC

Zmogljivost

Cikli/h

240 W
40

Mere v mm

B7050

B8050

85 kg

100 – 240 V AC

1,1 A pri 230 V AC
240 W
30

Dvodelni drog zapornice

85 kg

1,1 A pri 230 V AC
240 W

ca. 4,5 sek.

ca. 5,5 sek.

ca. 6 sek.

Motorna enota

24 V DC, brezkrtačni

24 V DC, brezkrtačni

24 V DC, brezkrtačni

< 80 km/h

< 80 km/h

< 80 km/h

Maks. dolžina droga
Področje uporabe

Vetrna obremenitev

6m

6,3 m

zasebno, obrtno,
industrijsko

7m

7,3 m

zasebno, obrtno,
industrijsko

+

4000

Hitrost pomika
Zaporna širina

Z lastno proizvodnjo v Nemčiji uresničuje podjetje
Berner raznolike želje strank in ponuja praktične
rešitve.

Prvovrstna kakovost in s tem povezana
zanesljivost proizvodov Berner je zagotovljena
z izbranimi sestavnimi deli, trajnimi testi in skrbno
končno kontrolo.
To je koncept uspeha podjetja Berner in
najpomembnejši argument za dobro partnerstvo
z našimi strankami.

8m

8,3 m

2300 / 3300 / 4300

Mere v mm

Dodatna oprema zapornic

Oporni steber

LED osvetlitveni
set na ohišju RDEČA/ZELENA

Blažilec za oporne
vilice z možnostjo
višinske nastavitve

LED osvetlitev
droga zapornice
RDEČA

Viseča mreža modul 1,8m / 3m

Priključni kabel zar
LED osvetlitev droga
zapornice

Pogoni za podzemne
garaže in industrijska
vrata

B-line

Zapornice /
Parkirne zapore

Ventil za zaščito pred nasilnim odpiranjem – ščiti
hidravlični sistem pred nasilnim odpiranjem

www.berner-torantriebe.eu

GA-line

Pogoni krilnih in
drsnih vrat

Set baterij za
delovanje v sili

www.berner-torantriebe.eu

BERNER
TORANTRIEBE

Po celi dolžini:
Odlično upravljanje parkirnih prostorov!

GA-line

C-line
D-line

BERNER
TORANTRIEBE
Nihalna podpora
za okrogli drog
zapornice

Nove Berner zapornice

Pogoni garažnih vrat

Celotni program Berner
kakovostnih proizvodov

Pogoni garažnih vrat
Pogoni z akumulatorjem/ solarni pogoni
Pogoni za podzemne garaže in industrijska vrata
Pogoni krilnih in drsnih vrat
Pogonski deli za pogone drsnih vrat
Zapornice
Parkirne zapore
Brezžični sistem
Dodatna oprema

zasebno, obrtno,
industrijsko

ZMOGLJIVO
ENOSTAVNO ZA MONTAŽO

Drugi prospekti o
naših proizvodih

100 – 240 V AC
30

VARNO
HITRO

Podjetje Berner Torantriebe je že več kot 50 let
med vodilnimi proizvajalci pogonov vrat.

Priloga 1 11/2015

B6050
B7050
B8050

Skrbimo za vaš pogon

Berner zapornice. Zanesljive in fleksibilne.

Učinkovit nadzor dovozov
za vsak vhod

Nove elektrohidravlične zapornice Berner omogočajo učinkovit nadzor dostopa do
zasebnih in javnih parkirišč, npr. podjetij, nakupovalnih centrov in javnih objektov.
Avtomatska zapornica z dolžino droga do 8 m učinkovito in zanesljivo ščiti teren
pred nedovoljeno uporabo.
Kakovostna in robustna konstrukcija naših zapornic zagotavlja dolgo življenjsko
dobo, obsežna dodatna oprema pa nudi dodatne prednosti glede varnosti.

Zapornice tipa

B6050
B7050
B8050

Stabilna, dvodelna zapornica
iz ovalnega aluminijastega
profila, dolžine 6, 7 in 8 m

10 značilnosti, zaradi katerih so nove zapornice nekaj posebnega
Opcijsko: LED statusni prikaz

Opcijski LED statusni prikaz z barvnim signalom
RDEČA/ZELENA opozarja na ODPIRANJE/ZAPIRANJE
zapornice in utripa v času premikanja.
Prikaz je zaščiten pred vandalizmom, vgrajen v ohišje
zapornice in se programira preko krmiljenja.

Stikalni omrežni del

Vgrajeni stikalni omrežni
del (območje regulacije 100 V AC
– 240 V AC) z vgrajeno
prenapetostno zaščito skrbi za
nizko porabo energije - tudi v
stanju pripravljenosti.

Enostavna montaža in programiranje

Celoten notranji sistem z vsemi komponentami je montiran na notranjem stebru
zapornice, kar omogoča posebno enostavno montažo oz. demontažo ohišja
Prostorno ohišje zapornice pa nudi prostor za dodatno opremo
Modularna izdelava zapornice, enostavna za montažo

Enostavno programiranje krmiljenja preko 2 programskih nivojev

Krmiljenje je nameščeno centralno in je lahko dostopno za udobnejše
programiranje in zagon

Opcijska nadgradnja

Varnostna vtičnica, glavno
stikalo, detektor zank in druge
dodatne naprave.

Elektrohidravlične zapornice
za trajno delovanje ter hitro
odpiranje in zapiranje

Robustni agregat črpalke z
motorjem 24 V DC

Tehnika, ki pomeni premikanje

BERNER
TORANTRIEBE

Encoder

Zapornica
B6050/B7050/B8050

Prednosti:

Varnost ima najvišjo prioriteto
Z inteligentnim sistemom prepoznavanja ovire se zapornica ustavi takoj ob dotiku
z oviro in jo sprosti ter tako prepreči morebitno škodo ob dotiku. Vgrajeni LED statusni
prikaz z barvnim signalom RDEČA/ZELENA opozarja na ODPIRANJE/ZAPIRANJE
zapornice in utripa v času premikanja.
Zanesljivo in hitro
Zaradi sodobne elektrohidravlike se nove Berner zapornice ekstremno hitro odpirajo in
zapirajo. S približno 2 milijonoma ciklov odpiranja in zapiranja imajo te zapornice
izredno dolgo življenjsko dobo in ekstremno zmogljivost.

Odlične individualne možnosti
Poleg lakiranega ohišja zapornice v standardno rdeči barvi (RAL 3020) je lahko
ohišje opcijsko dobavljivo tudi v svetli barvi aluminija (RAL 9006) za lakiranje na
mestu vgradnje v vaši želeni barvi.
Enostavna montaža
Berner zapornice so grajene modularno in se uporabljajo za drogove dolžine
6, 7 in 8 m. Način montaže je lahko desno ali levo. To prihrani čas pri montaži
na licu mesta in poenostavi zagon.

Vgrajeni enkoder zanesljivo nadzira
odpiranje in zapiranje zapornice in
skrbi za takojšen pomik droga
zapornice v nasprotno smer ob
dotiku z oviro.

Drog zapornice

S stabilnim, dvodelnim drogom zapornice iz ovalnega aluminijastega profila je mogoče
zapiranje prostora v dolžini 6, 7 in 8 m. Za boljšo vidljivost je mogoče drog zapornice na
zgornji strani opremiti z LED osvetlitvijo. Spodnja stran droga zapornice je opremljena
z gumijastim profilom kot zaščita pred udarci.

Krmiljenje

Številne možnosti programiranja inteligentnega krmiljenja omogočajo
individualne rešitve prednastavljenih možnosti uporabe. Berner
aplikacija omogoča, da zapornico odpirate udobno preko pametnega
telefona (smartphone).

Izravnalne vzmeti

Kakovostne izravnalne vzmeti so
skonstruirane za 2 milijona ciklov
odpiranja/zapiranja in zagotavljajo
dolgo življenjsko dobo.

Hidravlični agregat črpalke

Agregat črpalke, obstojen proti obrabi,
zmogljiv, z brezkrtačnim motorjem
24 V DC omogoča neprekinjeno
delovanje.

Opcijsko: set baterij za delovanje v sili

Z nadgradnjo z opcijsko dobavljivim setom
baterij za delovanje v sili je mogoče zapornico
električno odpirati tudi v primeru izpada
električne energije.

www.berner-torantriebe.eu

Ohišje zapornice

Ohišje zapornice je izdelano iz
robustne jeklene pločevine in
pobarvano v standardno rdeči
barvi (RAL 3020). Dodatno je
ohišje dobavljivo tudi v svetli
barvi aluminija (RAL 9006) za
lakiranje na mestu vgradnje
v vašem želenem
barvnem tonu.

Secure
Mobile

App

Berner zapornice. Zanesljive in fleksibilne.

Učinkovit nadzor dovozov
za vsak vhod

Nove elektrohidravlične zapornice Berner omogočajo učinkovit nadzor dostopa do
zasebnih in javnih parkirišč, npr. podjetij, nakupovalnih centrov in javnih objektov.
Avtomatska zapornica z dolžino droga do 8 m učinkovito in zanesljivo ščiti teren
pred nedovoljeno uporabo.
Kakovostna in robustna konstrukcija naših zapornic zagotavlja dolgo življenjsko
dobo, obsežna dodatna oprema pa nudi dodatne prednosti glede varnosti.

Zapornice tipa

B6050
B7050
B8050

Stabilna, dvodelna zapornica
iz ovalnega aluminijastega
profila, dolžine 6, 7 in 8 m

10 značilnosti, zaradi katerih so nove zapornice nekaj posebnega
Opcijsko: LED statusni prikaz

Opcijski LED statusni prikaz z barvnim signalom
RDEČA/ZELENA opozarja na ODPIRANJE/ZAPIRANJE
zapornice in utripa v času premikanja.
Prikaz je zaščiten pred vandalizmom, vgrajen v ohišje
zapornice in se programira preko krmiljenja.

Stikalni omrežni del

Vgrajeni stikalni omrežni
del (območje regulacije 100 V AC
– 240 V AC) z vgrajeno
prenapetostno zaščito skrbi za
nizko porabo energije - tudi v
stanju pripravljenosti.

Enostavna montaža in programiranje

Celoten notranji sistem z vsemi komponentami je montiran na notranjem stebru
zapornice, kar omogoča posebno enostavno montažo oz. demontažo ohišja
Prostorno ohišje zapornice pa nudi prostor za dodatno opremo
Modularna izdelava zapornice, enostavna za montažo

Enostavno programiranje krmiljenja preko 2 programskih nivojev

Krmiljenje je nameščeno centralno in je lahko dostopno za udobnejše
programiranje in zagon

Opcijska nadgradnja

Varnostna vtičnica, glavno
stikalo, detektor zank in druge
dodatne naprave.

Elektrohidravlične zapornice
za trajno delovanje ter hitro
odpiranje in zapiranje

Robustni agregat črpalke z
motorjem 24 V DC

Tehnika, ki pomeni premikanje

BERNER
TORANTRIEBE

Encoder

Zapornica
B6050/B7050/B8050

Prednosti:

Varnost ima najvišjo prioriteto
Z inteligentnim sistemom prepoznavanja ovire se zapornica ustavi takoj ob dotiku
z oviro in jo sprosti ter tako prepreči morebitno škodo ob dotiku. Vgrajeni LED statusni
prikaz z barvnim signalom RDEČA/ZELENA opozarja na ODPIRANJE/ZAPIRANJE
zapornice in utripa v času premikanja.
Zanesljivo in hitro
Zaradi sodobne elektrohidravlike se nove Berner zapornice ekstremno hitro odpirajo in
zapirajo. S približno 2 milijonoma ciklov odpiranja in zapiranja imajo te zapornice
izredno dolgo življenjsko dobo in ekstremno zmogljivost.

Odlične individualne možnosti
Poleg lakiranega ohišja zapornice v standardno rdeči barvi (RAL 3020) je lahko
ohišje opcijsko dobavljivo tudi v svetli barvi aluminija (RAL 9006) za lakiranje na
mestu vgradnje v vaši želeni barvi.
Enostavna montaža
Berner zapornice so grajene modularno in se uporabljajo za drogove dolžine
6, 7 in 8 m. Način montaže je lahko desno ali levo. To prihrani čas pri montaži
na licu mesta in poenostavi zagon.

Vgrajeni enkoder zanesljivo nadzira
odpiranje in zapiranje zapornice in
skrbi za takojšen pomik droga
zapornice v nasprotno smer ob
dotiku z oviro.

Drog zapornice

S stabilnim, dvodelnim drogom zapornice iz ovalnega aluminijastega profila je mogoče
zapiranje prostora v dolžini 6, 7 in 8 m. Za boljšo vidljivost je mogoče drog zapornice na
zgornji strani opremiti z LED osvetlitvijo. Spodnja stran droga zapornice je opremljena
z gumijastim profilom kot zaščita pred udarci.

Krmiljenje

Številne možnosti programiranja inteligentnega krmiljenja omogočajo
individualne rešitve prednastavljenih možnosti uporabe. Berner
aplikacija omogoča, da zapornico odpirate udobno preko pametnega
telefona (smartphone).

Izravnalne vzmeti

Kakovostne izravnalne vzmeti so
skonstruirane za 2 milijona ciklov
odpiranja/zapiranja in zagotavljajo
dolgo življenjsko dobo.

Hidravlični agregat črpalke

Agregat črpalke, obstojen proti obrabi,
zmogljiv, z brezkrtačnim motorjem
24 V DC omogoča neprekinjeno
delovanje.

Opcijsko: set baterij za delovanje v sili

Z nadgradnjo z opcijsko dobavljivim setom
baterij za delovanje v sili je mogoče zapornico
električno odpirati tudi v primeru izpada
električne energije.

www.berner-torantriebe.eu

Ohišje zapornice

Ohišje zapornice je izdelano iz
robustne jeklene pločevine in
pobarvano v standardno rdeči
barvi (RAL 3020). Dodatno je
ohišje dobavljivo tudi v svetli
barvi aluminija (RAL 9006) za
lakiranje na mestu vgradnje
v vašem želenem
barvnem tonu.
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Berner zapornice. Zanesljive in fleksibilne.

Učinkovit nadzor dovozov
za vsak vhod

Nove elektrohidravlične zapornice Berner omogočajo učinkovit nadzor dostopa do
zasebnih in javnih parkirišč, npr. podjetij, nakupovalnih centrov in javnih objektov.
Avtomatska zapornica z dolžino droga do 8 m učinkovito in zanesljivo ščiti teren
pred nedovoljeno uporabo.
Kakovostna in robustna konstrukcija naših zapornic zagotavlja dolgo življenjsko
dobo, obsežna dodatna oprema pa nudi dodatne prednosti glede varnosti.

Zapornice tipa

B6050
B7050
B8050

Stabilna, dvodelna zapornica
iz ovalnega aluminijastega
profila, dolžine 6, 7 in 8 m

10 značilnosti, zaradi katerih so nove zapornice nekaj posebnega
Opcijsko: LED statusni prikaz

Opcijski LED statusni prikaz z barvnim signalom
RDEČA/ZELENA opozarja na ODPIRANJE/ZAPIRANJE
zapornice in utripa v času premikanja.
Prikaz je zaščiten pred vandalizmom, vgrajen v ohišje
zapornice in se programira preko krmiljenja.

Stikalni omrežni del

Vgrajeni stikalni omrežni
del (območje regulacije 100 V AC
– 240 V AC) z vgrajeno
prenapetostno zaščito skrbi za
nizko porabo energije - tudi v
stanju pripravljenosti.

Enostavna montaža in programiranje

Celoten notranji sistem z vsemi komponentami je montiran na notranjem stebru
zapornice, kar omogoča posebno enostavno montažo oz. demontažo ohišja
Prostorno ohišje zapornice pa nudi prostor za dodatno opremo
Modularna izdelava zapornice, enostavna za montažo

Enostavno programiranje krmiljenja preko 2 programskih nivojev

Krmiljenje je nameščeno centralno in je lahko dostopno za udobnejše
programiranje in zagon

Opcijska nadgradnja

Varnostna vtičnica, glavno
stikalo, detektor zank in druge
dodatne naprave.

Elektrohidravlične zapornice
za trajno delovanje ter hitro
odpiranje in zapiranje

Robustni agregat črpalke z
motorjem 24 V DC

Tehnika, ki pomeni premikanje

BERNER
TORANTRIEBE

Encoder

Zapornica
B6050/B7050/B8050

Prednosti:

Varnost ima najvišjo prioriteto
Z inteligentnim sistemom prepoznavanja ovire se zapornica ustavi takoj ob dotiku
z oviro in jo sprosti ter tako prepreči morebitno škodo ob dotiku. Vgrajeni LED statusni
prikaz z barvnim signalom RDEČA/ZELENA opozarja na ODPIRANJE/ZAPIRANJE
zapornice in utripa v času premikanja.
Zanesljivo in hitro
Zaradi sodobne elektrohidravlike se nove Berner zapornice ekstremno hitro odpirajo in
zapirajo. S približno 2 milijonoma ciklov odpiranja in zapiranja imajo te zapornice
izredno dolgo življenjsko dobo in ekstremno zmogljivost.

Odlične individualne možnosti
Poleg lakiranega ohišja zapornice v standardno rdeči barvi (RAL 3020) je lahko
ohišje opcijsko dobavljivo tudi v svetli barvi aluminija (RAL 9006) za lakiranje na
mestu vgradnje v vaši želeni barvi.
Enostavna montaža
Berner zapornice so grajene modularno in se uporabljajo za drogove dolžine
6, 7 in 8 m. Način montaže je lahko desno ali levo. To prihrani čas pri montaži
na licu mesta in poenostavi zagon.

Vgrajeni enkoder zanesljivo nadzira
odpiranje in zapiranje zapornice in
skrbi za takojšen pomik droga
zapornice v nasprotno smer ob
dotiku z oviro.

Drog zapornice

S stabilnim, dvodelnim drogom zapornice iz ovalnega aluminijastega profila je mogoče
zapiranje prostora v dolžini 6, 7 in 8 m. Za boljšo vidljivost je mogoče drog zapornice na
zgornji strani opremiti z LED osvetlitvijo. Spodnja stran droga zapornice je opremljena
z gumijastim profilom kot zaščita pred udarci.

Krmiljenje

Številne možnosti programiranja inteligentnega krmiljenja omogočajo
individualne rešitve prednastavljenih možnosti uporabe. Berner
aplikacija omogoča, da zapornico odpirate udobno preko pametnega
telefona (smartphone).

Izravnalne vzmeti

Kakovostne izravnalne vzmeti so
skonstruirane za 2 milijona ciklov
odpiranja/zapiranja in zagotavljajo
dolgo življenjsko dobo.

Hidravlični agregat črpalke

Agregat črpalke, obstojen proti obrabi,
zmogljiv, z brezkrtačnim motorjem
24 V DC omogoča neprekinjeno
delovanje.

Opcijsko: set baterij za delovanje v sili

Z nadgradnjo z opcijsko dobavljivim setom
baterij za delovanje v sili je mogoče zapornico
električno odpirati tudi v primeru izpada
električne energije.

www.berner-torantriebe.eu

Ohišje zapornice

Ohišje zapornice je izdelano iz
robustne jeklene pločevine in
pobarvano v standardno rdeči
barvi (RAL 3020). Dodatno je
ohišje dobavljivo tudi v svetli
barvi aluminija (RAL 9006) za
lakiranje na mestu vgradnje
v vašem želenem
barvnem tonu.
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Berner zapornice. Zanesljive in fleksibilne.

BERNER
TORANTRIEBE

Tehnični podatki
Dolžina
droga
Baumlänge

Zaporna
širina
Absperrbreite

Osnovni
element
Basisstück

Podaljšek
Endstück

LED osvetlitev droga
LED-Torschrankenbaumzapornice
beleuchtung

436

Drog zapornice
Torschrankenbaum
Viseča
mreža
Hängegitter

1100

900

Nihalna
podpora
Pendelstütze

279

469

Pregled zapornic
Tip

Teža

Priključek

Temelj

B6050
85 kg

100 – 240 V AC

Nazivni tok

1,1 A pri 230 V AC

Zmogljivost

Cikli/h

240 W
40

Mere v mm

B7050

B8050

85 kg

100 – 240 V AC

1,1 A pri 230 V AC
240 W
30

Dvodelni drog zapornice

85 kg

1,1 A pri 230 V AC
240 W

ca. 4,5 sek.

ca. 5,5 sek.

ca. 6 sek.

Motorna enota

24 V DC, brezkrtačni

24 V DC, brezkrtačni

24 V DC, brezkrtačni

< 80 km/h

< 80 km/h

< 80 km/h

Maks. dolžina droga
Področje uporabe

Vetrna obremenitev

6m

6,3 m

zasebno, obrtno,
industrijsko

7m

7,3 m

zasebno, obrtno,
industrijsko

+

4000

Hitrost pomika
Zaporna širina

Z lastno proizvodnjo v Nemčiji uresničuje podjetje
Berner raznolike želje strank in ponuja praktične
rešitve.

Prvovrstna kakovost in s tem povezana
zanesljivost proizvodov Berner je zagotovljena
z izbranimi sestavnimi deli, trajnimi testi in skrbno
končno kontrolo.
To je koncept uspeha podjetja Berner in
najpomembnejši argument za dobro partnerstvo
z našimi strankami.

8m

8,3 m

2300 / 3300 / 4300

Mere v mm

Dodatna oprema zapornic

Oporni steber

LED osvetlitveni
set na ohišju RDEČA/ZELENA

Blažilec za oporne
vilice z možnostjo
višinske nastavitve

LED osvetlitev
droga zapornice
RDEČA

Viseča mreža modul 1,8m / 3m

Priključni kabel zar
LED osvetlitev droga
zapornice

Pogoni za podzemne
garaže in industrijska
vrata

B-line

Zapornice /
Parkirne zapore

Ventil za zaščito pred nasilnim odpiranjem – ščiti
hidravlični sistem pred nasilnim odpiranjem

www.berner-torantriebe.eu

GA-line

Pogoni krilnih in
drsnih vrat

Set baterij za
delovanje v sili

www.berner-torantriebe.eu

BERNER
TORANTRIEBE

Po celi dolžini:
Odlično upravljanje parkirnih prostorov!

GA-line

C-line
D-line

BERNER
TORANTRIEBE
Nihalna podpora
za okrogli drog
zapornice

Nove Berner zapornice

Pogoni garažnih vrat

Celotni program Berner
kakovostnih proizvodov

Pogoni garažnih vrat
Pogoni z akumulatorjem/ solarni pogoni
Pogoni za podzemne garaže in industrijska vrata
Pogoni krilnih in drsnih vrat
Pogonski deli za pogone drsnih vrat
Zapornice
Parkirne zapore
Brezžični sistem
Dodatna oprema

zasebno, obrtno,
industrijsko

ZMOGLJIVO
ENOSTAVNO ZA MONTAŽO

Drugi prospekti o
naših proizvodih

100 – 240 V AC
30

VARNO
HITRO

Podjetje Berner Torantriebe je že več kot 50 let
med vodilnimi proizvajalci pogonov vrat.

Priloga 1 11/2015

B6050
B7050
B8050

Skrbimo za vaš pogon

Berner zapornice. Zanesljive in fleksibilne.

BERNER
TORANTRIEBE

Tehnični podatki

B6050
B7050
B8050

Osnovni
element
Basisstück

Podaljšek
Endstück

LED
osvetlitev droga
LED-Torschrankenbaumzapornice
beleuchtung

436

Drog
zapornice
Torschrankenbaum
Viseča
mreža
Hängegitter

1100

900

Nihalna
podpora
Pendelstütze

279

469

Pregled zapornic
Tip

Teža

Temelj

B6050
85 kg

100 – 240 V AC

Priključek

1,1 A pri 230 V AC

Nazivni tok

Zmogljivost
Cikli/h

240 W
40

Mere v mm

B7050

B8050

85 kg

100 – 240 V AC

1,1 A pri 230 V AC
240 W
30

Dvodelni drog zapornice

85 kg

1,1 A pri 230 V AC
240 W
30

ca. 5,5 sek.

ca. 6 sek.

Motorna enota

24 V DC, brezkrtačni

24 V DC, brezkrtačni

24 V DC, brezkrtačni

< 80 km/h

< 80 km/h

< 80 km/h

Maks. dolžina droga
Področje uporabe

Vetrna obremenitev

6,3 m

zasebno, obrtno,
industrijsko

7m

7,3 m

zasebno, obrtno,
industrijsko

+

4000

ca. 4,5 sek.
6m

Z lastno proizvodnjo v Nemčiji uresničuje podjetje
Berner raznolike želje strank in ponuja praktične
rešitve.

ZMOGLJIVO
ENOSTAVNO ZA MONTAŽO

Prvovrstna kakovost in s tem povezana
zanesljivost proizvodov Berner je zagotovljena
z izbranimi sestavnimi deli, trajnimi testi in skrbno
končno kontrolo.

Nove Berner zapornice

8m

8,3 m

2300 / 3300 / 4300

Mere v mm

zasebno, obrtno,
industrijsko

Celotni program Berner
kakovostnih proizvodov

Pogoni krilnih in drsnih vrat
Pogonski deli za pogone drsnih vrat
Zapornice
Parkirne zapore
Brezžični sistem
Dodatna oprema

Dodatna oprema zapornic

LED osvetlitveni
set na ohišju RDEČA/ZELENA

LED osvetlitev
droga zapornice
RDEČA

Priključni kabel zar
LED osvetlitev droga
zapornice

Oporni steber

Blažilec za oporne
vilice z možnostjo
višinske nastavitve

Viseča mreža modul 1,8m / 3m

Set baterij za
delovanje v sili

Priloga 1 11/2015

BERNER
TORANTRIEBE
Nihalna podpora
za okrogli drog
zapornice

Ventil za zaščito pred nasilnim odpiranjem – ščiti
hidravlični sistem pred nasilnim odpiranjem

www.berner-torantriebe.eu

www.berner-torantriebe.eu

BERNER
TORANTRIEBE

Po celi dolžini:
Odlično upravljanje parkirnih prostorov!

To je koncept uspeha podjetja Berner in
najpomembnejši argument za dobro partnerstvo
z našimi strankami.

100 – 240 V AC

Hitrost pomika
Zaporna širina

VARNO
HITRO

Podjetje Berner Torantriebe je že več kot 50 let
med vodilnimi proizvajalci pogonov vrat.

Dolžina
droga
Baumlänge

Zaporna
širina
Absperrbreite

Skrbimo za vaš pogon

