välja antud märts 2007
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VOLDIKUKSED TÖÖSTUSHOONETELE
Rootsi firma Torverk Industrial Door AB
poolt valmistatavad voldikuksed Q-Door FX
on mõeldud kasutamiseks tööstus-, lao- ja
majandushoonetes.
Uksed avanevad horisontaalsuunas ja vajavad oma liikumisteel vähe ruumi. Uksi on
võimalik paigaldada nii ukseavade sise- kui
välisküljele, nii sisse- kui väljapoole avanevana.
Uksi saab kujundada erinevalt, muutes paneelide arvu ja akende asetust paneelides.

TEHNILISED ANDMED
Mõõtmed

• max ukseava kõrgus 6 000 mm
• max ukseava laius 11 000 mm
Sõltuvalt ukseavade mõõtmetest valmistatakse uksi 2 kuni 10 sektsiooniga.
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Ukselehed

• kaetud 0,7 mm galvaniseeritud terasplekiga
• värvitud ilmastikukindla plastisol- või polüestervärviga
• standardvariandis võimalikud üheksa värvitooni
• hingede kinnituseks lisatugevdused: terasprofiilid min 5 mm
• soojustus: freoonivaba polüuretaanvaht,
tihedus 47...50 kg/m3
• soojusülekandetegur:
- uksesektsioonidel K=0,22 W/m2C
- paigaldatud uksel (akende ja jalgväravata), olenevalt ukse mõõtmetest
K=0,77...0,99 W/m2C
• lubatud tuulekoormus, olenevalt ukse
mõõtmetest 0,7...2,0 kPa
• eritellimusel:
- roostevaba plekiga kaetud
- värvimiseks ettevalmistatud (krunditud)
- eritoonis uks
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Tihendid

EPDM ilmastikukindlast kummist, nurkadest
liimitud: tagavad ukse täieliku tuuletiheduse
ja minimaliseerivad temperatuurikaod

Lukustus

• siseküljelt püstriividega
• tabaluku kasutamise võimalus

Lisavarustus

• jalgvärav: varustatud ASSA luku ja käepidemetega, mõõtmed sõltuvad uksepaneelide laiusest
• reguleeritavad (nn tõusvad) hinged
• aknad: alumiiniumraamistuses, kahekordse pakettklaasiga, erinevate mõõtmetega
• avamismootorid: erinevad, valik sõltuvalt
ukse suurusest ja kasutusotstarbest
• uksed niisketesse ruumidesse (pesulad,
jahutuskambrid jt): anodeeritud alumiiniumdetailid on kaetud musta pulbervärviga,
metallosad kuumtsingitud, lisatihendused
akna-, jalgvärava - ja tihendiprofiilidel
• välislukk
• ventilatsioonirestid
• uksefiksaator
• kaitsevõred akendele jms.

• DE = avatud ukse paksus =
W/sektsioonide arv + 150 mm
• Lävepaku terasprofiili laius =
W+200 mm
• W ja H tolerants ± 5 mm
• Raam ja lävepakk peavad olema
sirged (vinklis)
NB! Ukse tarnes ei ole tavaliselt ukseraami
kõiki detaile.

Kvaliteet, turvalisus, garantii

Uksed on projekteeritud ja valmistatud vastavalt Skandinaaviamaade ja EL-i standarditele.
Torverk voldikuste konstruktsioon on tugev.
Nad on energiasäästlikud ja vajavad ekspluatatsioonis minimaalset järelhooldust,
tulenevalt kasutatavate materjalide ja valmistamise kvaliteedist ning liikuvate detailide
vähesest hulgast.
Uste avanemisel ja sulgumisel on vaba ukseava kasutajatele paremini jälgitav ja turvalisem võrreldes teiste uksetüüpidega.
Garantii: kaks aastat, hoolduslepingu sõlmimisel kuni viis aastat.

Mõõtmed on mm-tes

Näiteid akende paigutusest
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Sektsioonide
arv

Max
laius

Min
laius

Max
kõrgus

F2

2 sektsiooni

2390

1435

6000

F3

3 sektsiooni

3540

2100

6000

F4

4 sektsiooni

4755

2835

6000

F5

5 sektsiooni

5860

3500

6000

F6

6 sektsiooni

6980

5000

6000

F7

7 sektsiooni

8070

6900

6000

F8

8 sektsiooni

9100

8000

6000

F9

9 sektsiooni

10 220

9000

6000

F10

10 sektsiooni

11 340

10 000

6000

