
SRD a SIDSRD a SID Standardní sestavy 
a technické charakteristiky 

• vratové křídlo složené z panelů o výšce 500 a 625 mm; 
• soubor ocelových bočních krycích profilů montovaných na boky panelů;
• spodní a horní hliníkový koncový profil;
• spodní těsnící profil z materiálu EPDM s prostorem pro instalaci optických senzorů;
• horní těsnící profil EPDM se u garážových vrat se standardním a nízkým kováním a u průmyslových vrat s nízkým a nízkým nakloně-
 ným kováním montuje spolu s horním profilem na nadpraží otvoru. U ostatních vrat je montován na horní hranu poslední sekce 
 vrat;
• sadu nastavitelných bočních kolečkových konzol, vyrobených z nerezové oceli;
• sadu pantů vodících koleček, vyrobených z nerezové oceli;
• sadu vnitřních závěsů, vyrobených z nerezové oceli;
• sadu spodních konzol (u průmyslových vrat v nerezovém provedení);
• sadu nastavitelných horních konzol;
• sadu vodících koleček s valivými ložisky (délka osy kolečka je 95 mm);
• pružinovou zástrčku;
• oboustranné držadlo určené k otevírání a zvedání vrat (standardně není namontováno);
• sadu vodících kolejnic s bočními těsněními z materiálu EPDM pro standardní nebo jiné kování uvedené v tomto dokumentu;
• systém zavěšení horizontálních vodících kolejnic;
• torzní hřídel opatřená pružinami s pružinovými koncovkami, ložiskovou konzolou (nebo více ložiskovými konzolami podle rozměru 
 a typu vrat), lanovými bubny, hřídelovou spojkou, dvě pozinkovaná ocelová lana s objímkami a boční konzoly. Ke standardní výbavě 
 vrat patří také konzoly s bezpečnostními západkovými spojkami, které zabraňují otáčení torzní hřídele a chrání tak vratové křídlo 
 před pádem v případě zlomení pružin. U průmyslových vrat ovládaných elektrickým pohonem se na tyto konzoly mohou instalovat 
 mikrospínače propojené se systémem automatizovaného ovládání, jež v případě zlomení pružin vypnou elektrický pohon;
• ocelový nosník a sadu montážních konzol určených k nízkému uložení torzní hřídele u průmyslových vrat s kováním vysokého 
 a vertikálního typu;
• u průmyslových sekčních vrat se používají spodní konzoly s pádovou brzdou, která zabraňuje samovolnému spuštění či pádu 
 vratového křídla v případě přetržení nebo povolení napnutí tažných lan. Pokud jsou vrata ovládána elektrickým pohonem, mohou 
 být na spodních konzolách s pádovou brzdou instalovány mikrospínače propojené se systémem automatizovaného ovládání, které 
 v havarijních situacích vypnou pohon, aby nedocházelo k odmotávání lan z lanových bubnů;
• lano pro ruční zvedání vrat;
• sada pozinkovaného spojovacího materiálu nezbytného k montáži vrat.

Torzní pružiny jsou dimenzovány na následující minimální životnost:
• garážová vrata – do 25000 cyklů zvedání a spouštění;
• průmyslová vrat – 25000 cyklů zvedání a spouštění; Na objednávku je možné vybavit vrata pružinami s životností 50000, 75000 
 a 100000 cyklů. V objednávce je nutno uvést technické parametry vrat (garážová nebo průmyslová), rozměry vrat, typ kování a rovněž 
 vypsat všechny doplňky instalované na vrata ze sady doplňkových součástí (viz bod 1.2).
• dodávané torzní pružiny jsou v podmínkách průmyslové výroby opatřeny ochrannou povrchovou vrstvou.

Standardní bezpečnostní systémy

• Konstrukce vrat splňuje všechny podmínky evropských bezpečnostních standardů EN 12604 a EN 12453: tzn. je zajištěna ochrana 
proti zachycení a pořezání částí těla a nekontrolovanému pohybu a pádu vratového křídla. 

• Vrata s elektrickým pohonem jsou standardně vybavena elektronickým bezpečnostním systémem zajišťujícím ochranu proti při-
máčknutí a vytažení a mechanickým odblokováním pohonu umožňujícím otevření vrat v případě přerušení dodávky elektrického 
proudu.

• Standardní výbava sekčních garážových vrat zahrnuje bezpečnostní systém, který v případě zlomení torzní pružiny zablokuje hřídel 
a zabrání pádu vratového křídla. Průmyslová vrata mají ve standardní výbavě systém, který v případě zlomení torzní pružiny blokuje 
hřídel a pádovou brzdu, která v případě přetržení lan blokuje vratové křídlo proti pádu.

• Průmyslová vrata s elektrickým pohonem, lze navíc vybavit také snímači napnutí lan, které při povolení nebo přetržení lan elektrický 
pohon vypnou, dále pak snímači, které vypnou elektrický pohon v případě zlomení torzních pružin. Také tímto je garantován bezpečný 
provoz vrat.
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Standardní sestava sekčních vrat obsahuje následující prvky: 



Technická charakteristika panelu vrat 

• Při výrobě sekčních vrat se používají panely o tloušťce 45 mm.

• Povrch panelů je opatřen kresbou Wodgrain, která dobře maskuje drobné škrábance, jež mohou vzniknout na vratovém křídle během 
provozu. Povrch panelů však může být proveden i se zcela hladkým povrchem. Venkovní části vrat jsou opatřeny ochrannou fólií, která 
slouží jako ochrana proti stavebnímu znečištění. 

• Čelo panelu má specifický tvar zajišťující vysokou pevnost složeného vratového křídla a tloušťka ocelového plechu na čelní i vnitřní 
straně povrchu činí 0,45 mm, 

• Tloušťka panelů 45 mm zajišťuje vynikající tepelné a zvukové izolační vlastnosti a umožňuje vyrábět sekční vrata až o šířce 7 m. (Na 
vrata, jejichž délka přesahuje 5 m, se montují zesilující profily typu „omega“).

• Profil ocelového pláště panelu má optimálně řešenou konfiguraci. Čelní a vnitřní plech jsou v horní i spodní části panelu spojeny 
zámkem, čímž je výrazně zvýšena odolnost panelu k nárazům větru a zároveň eliminováno riziko rozložení panelu na jednotlivé vrstvy. 
Eliminováno je rovněž riziko rozložení panelů tmavé barvy v důsledku působení slunečního záření.

• Optimální konfigurace ocelového pláště umožňuje použít při upevňování závěsů (pantů) samořezné šrouby stejných typizovaných 
rozměrů, čímž se zvyšuje spolehlivost připevnění a eliminuje se možnost prověšení, zkřížení či vzpříčení závěsů. (Samořezné šrouby 
se šroubují v místě spojení čelního a vnitřního ocelového plechu.)

• Mezi jednotlivými panely nevznikají žádné nežádoucí mezery. Konfigurace panelů zajišťuje jejich samočinné usazení a značně usnad-
ňuje montáž a instalaci vrat. Konstrukce čela panelu a absence měkkého mačkavého těsnění zajišťují rovnoměrnost štěrbiny mezi 
jednotlivými panely vrat.

• Panely vrat jsou opařeny polymerovým (EPDM) těsnícím profilem, který je uložen v panelu ve speciální dutině. Těsnící profil si zachovává 
vysokou mechanickou pevnost a elasticitu i při nízkých teplotách a odolnost vůči atmosférickým vlivům po celou dobu provozu vrat. 

• Základní barevná škála obsahuje mnoho variant barevného zpracování čelní strany panelu. Čelní stranu je možné opatřit barevným 
nátěrem podle katalogu RAL.

Technická charakteristika konstrukce vrat

• Při výrobě sekčních vrat Alutech se používají profily vlastní výroby zhotovené z ocelového plechu o tloušťce 1,5 – 2 mm, jež se 
vyznačují svou vysokou pevností. V důsledku promyšleného vlastního vývoje bylo dosaženo vysoké technologičnosti profilů a zajištěna 
jejich snadná montáž. Konstrukce vodících kolejnic zaručuje optimální montážní rozměry garážových a průmyslových vrat srovnatelné s 
nejlepšími evropskými výrobky. Pro standardní kování činí minimální výška nadpraží garážových vrat 210 mm, pro nízké kování 100/125 
mm. U sekčních průmyslových vrat je minimální výška nadpraží 275 mm (přičemž tažná lana u všech variant jsou vedena vnitřkem 
vodících lišt).

• Při konstrukci vrat se používají torzní pružiny, jejichž povrch je při výrobě opatřen speciální dvousložkovou ochrannou krycí vrstvou. 
Touto barevnou krycí vrstvou je ošetřen jak vnější tak vnitřní povrch pružin, což výrazně zvyšuje odolnost pružiny proti korozi a zajišťuje 
přitažlivý vnější vzhled výrobku. Kromě toho se povrch torzních pružin u vrat instalovaných v místnostech se zvýšenou mírou vlhkosti 
dodatečně pokrývá dvousložkovou polomatnou akrylo-polyuretanovou barvou s obsahem antikorozních složek.

• Jednotlivé části dělené hřídele garážových a průmyslových vrat jsou spojeny pomocí speciální hřídelové spojky, která při montáži 
umožňuje nezávisle měnit vzájemnou polohu částí hřídele a zajišťuje tak rovnoměrné a vyvážené natažení obou tažných lan.

• Šroubové spoje vodících kolejnic byly nahrazeny lisovanými spoji „rivset“. Nad pracovní plochu vodících kolejnic tak nevystupují žádné 
součásti, které by překážely volnému pohybu koleček. Spolehlivost spojení jednotlivých prvků vodících kolejnic je vyšší a kromě toho 
nedochází v místech spojů k poškození galvanického povlaku.

• Panely jsou dodávány s předpřipravenými otvory určenými pro instalaci závěsů a konzol. Přesnost vyměření polohy otvorů je zaruče-
na použitím speciálního technologického zařízení, které vylučuje riziko vzniku křížení, pokřivení nebo nežádoucích škvír mezi panely. 
Připravené otvory značně usnadňují a urychlují montáž vrat, což je obzvláště důležité u průmyslových sekčních vrat.

• Na boční krycí lišty je při výrobě nanášena ochranná vrstva bílé barvy, která zároveň zlepšuje vnější vzhled vrat, kromě toho jsou do 
bočních krycích lišt při výrobě vyvrtány otvory pro upevnění závěsů, což výrazně usnadňuje montáž vrat. 

1.4.1
str. 2

• Do základní výbavy (a také do základní ceny) patří rovněž zástrčka (pokud je objednána) a lano určené k zavírání vrat.

• Základní výbava vrat s vestavěnými dveřmi zahrnuje snímač, který zabraňuje, aby elektrický pohon nezvedal vrata při otevřených dve-
 řích.



• Panely se spojují pomocí bočních konzol a spojovacích závěsů vyrobených z nerezové oceli. Tím je zaručena vysoká odolnost třecích 
součástí závěsů a konzol po celou dobu provozu vrat. Závěsy mají specifickou konstrukci (ohýbaný plech), která zajišťuje jejich vysokou 
spolehlivost a vylučuje riziko křížení a prověšení panelů.

• V konstrukci vrat jsou použity zesílené koncové horní a spodní profily z hliníku, které výrazně zvyšují pevnost a odolnost sestaveného 
vratového křídla. 

• Polymerové (EPDM) těsnění použité ve spodní, boční i horní části vrat zajišťuje vysokou míru hermetičnosti konstrukce.

• V konstrukci spodního těsnícího profilu jsou použity gumové zarážky, které chrání těsnící profily od nadměrné deformace a zajišťují 
neporušenost optických snímačů použitých v průmyslových vratech.

• V konstrukci vrat je použit koncový spojovací profil zvyšující pevnost konstrukce.

• Torzní pružiny a vodící kolejnice vrat, instalovaných v místnostech se zvýšenou vlhkostí, jsou dodatečně opatřeny antikorozní vrstvou 
(odolnou proti účinku rázů) a spolu s vraty se dodává soubor nerezových spojovacích prvků a nerezová tažná lana.
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Balení vrat

Vrata jsou balena v kompaktním obalu, který zajišťuje jejich neporušenost při transportu. Používá se snímatelný obal pro balení vodících 
lišt , jenž umožňuje jejich optimální balení a převoz.

Do sestavy vrat patří štítek výrobku, bezpečností štítek, technický list, návod k použití garážových a průmyslových vrat.

Partnerům je poskytován kompletní balíček informačních a technických dokumentů, k nimž patří:
 a. návod k montáži garážových a průmyslových vrat;
 b. návod k montáži, připojení a nastavení elektrického pohonu;
 c. technická data montáže vrat;
 d. katalog náhradních dílů

Standardní balení garážových vrat obsahuje tři následující položky:
• paleta s panely;
• balení s vertikálními a horizontálními vodícími lištami a torzními pružinami;
• krabička s kusovými součástmi.

Elektrický pohon (je-li k dispozici) se dodává v balení z výrobního závodu.

Standardní balení průmyslových vrat obsahuje zpravidla čtyři následující položky:
• paleta s panely (při hmotnosti nad 150 kg několik palet);
• balení s vertikálními a horizontálními vodícími lištami;
• balení s torzními pružinami a hřídelemi;
• krabička s kusovými součástmi.

Elektrický pohon s automatizovaným systémem (je-li k dispozici) se dodává v balení z výrobního závodu. 

Na vyžádání provádíme zesílení balení panelů na paletě jak u garážových tak průmyslových vrat za účelem snížení rizika poškození 
nákladu během přepravy.



Doporučené parametry a nákresy rozmístění 
prosklených otvorů ve vratechSRD a SIDSRD a SID

Při určování maximálního počtu oken umístěných v jednom panelu je třeba vycházet z následující tabulky:

Parametry umístění oken z polykarbonátu na ploše vrat

Šířka vrat (mm) od 2050 od 2950 od 3850 od 4750 od 5650 od 6550

Maximální počet 
oken

2 3 4 5 6 7

Sekční garážová vrata, parametry

• Do spodních a horních panelů se okna zpravidla neinstalují. Umístění prosklených otvorů do těchto panelů je konzultováno s jednot-
livými zákazníky individuálně a realizuje se pouze v případě, že je technicky proveditelné.
• Pokud je zámek s rozporkou umístěn na druhém panelu odspodu, pak se do tohoto panelu okna neumisťují.
• Okna se obvykle umísťují symetricky k vertikální ose vratového křídla. Nestandardní umístění oken je třeba konzultovat s jednotlivými 
zákazníky individuálně.

U vrat širších více než 5 metrů s vestavěnými dveřmi se do panelu, nacházejícího se těsně nad dveřmi, okna 
neumisťují!!!

Omezení vztahující se k umístění oken

Základní varianty rozmístění oken ve vratech 

A minimální

C minimální

C minimální

D minimální
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Parametry oken

Typ okna A (mm) B (mm) H (mm) R (mm) C (mm) D (mm) Nákres

2380 1420 607 176 50

250 2502445 1460 650 345 –

2397 1450 640 320 130

B

R H

B

H

B

R H


