ב.ג .אילנית שערים
ואלמנטים אורבניים בע"מ
מפרט שער ניגרר מסילה תחתונה
 .1קונסטרוקציה
•

השער עשוי מפרופילים המקנים קשיחות ויציבות תוך כדי הקפדה ופיקוח בתהליך
הייצור ,המצטיין במפרט טכני גבוה ובמבנה המבטיח יציבות ועמידות בפני קורוזיה
לאורך שנים.

•

השערים עשויים פרופילים מגולוונים ,המונעים חלודה וריקבון בעתיד ,גילוון חם
פנימי וחיצוני.

•

מסגרת השער עשויה מפרופיל מינימום  120/120ואנכים מפרופיל  30/30במרחקים
שווים של  10ס"מ ,בין פרופיל לפרופיל או לפי דרישה מסגרת כנף השער תרושת
ברשת מגובלנת  , 150/50 , 50/50פח מחורר או פח אטום..

 .2הנעה
השער ינוע באמצעות מנוע חשמלי  ,מנוע איטלקי טבול שמן הבנוי ל.HEAVY DUTY -
כולל קלאצ' ,הניתן לנטרול בעת הפסקת חשמל ,מצמד חיכוך ,גלגל שיניים ,ופס שיניים
המקנים תנועה רציפה של השער.
 .3חשמל ופיקוד
עבודות חשמל מתח הזנה למערכת הפיקוד  ,24vמתח הזנה למנוע חד פאזי או תלת פאזי לפי
הנחיתנו .
מערכת פיקוד המתאמת את פעולותיו של השער .המערכת ניתנת לתכנות עפ"י דרישת הלקוח,
כגון ,הפעלת השער ע"י שלט רחוק או באמצעות כפתורי לחיצה ,מודם סלולארי וכדומה .
 .4בטיחות
זוג עיניים פוטוצליות לניתוק המערכת בזמן מעבר רכב או אדם בנישור פנים ומישור חוץ
פנס מהבהב .סף הגנה במהלך סגירה
באחריות הלקוח תחום אזור גרירית השער עי גדר או אלמנט אחר
 .5עבודות ביסוס בשטח
יציקת קורת בטון לאורך כל המפתח ואזור הגרירה במידות מינימים רוחב  50סמ ,עומק 50
סמ  ,בתוך הקורת בטון יונח דבל  80 Tועליו תרותך המסילה צינור עגול מלא
 .6גימור
אזורי הריתוך יושחזו וינוקו ויהיו מלאים ואחידים.
השערים יעברו ניקוי יסודי ,הקורה יצבעו בצבע יסוד מקשר ובצבע עליון איכותי מסוג טמבור
הגוון לפי בחירת הלקוח.
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