PROTECTING PEOPLE, PROPERTY, AND PROCESSES.

GÉPVÉDELEM
MAXIMÁLIS BIZTONSÁG

TARTALOMJEGYZÉK
GÉPVÉDELEM

04

SZOLGÁLTATÁSAINK

06

MAGASABB FOKÚ BIZTONSÁG

08

OPTIMAL IZÁLJA GÉPVÉDELMÉT

10

RENDSZEREK ÉS MÉRETEK

12

SMART FIX

14

STRONG FIX

16

RAPID FIX

18

AJTÓK ÉS ZÁRAK

20

SAFE LOCK (BIZTONSÁGI ZÁR)

22

TARTOZÉKOK

24

SZÍNEK

26

2D / 3D RAJZOK

27

A TROAX VILÁGSZERTE

A Troax világszerte jelen van a Gépvédelem, Raktári válaszfalak és a Vagyonvédelem
célját szolgáló acélhálós panelek fejlesztésében és gyártásában. Ez a kiadvány a
gépvédelemben nyújtott megoldásainkat mutatja be. Az üzleti koncepciónk az
emberek, a tulajdon és a folyamatok védelmét szolgáló innovatív acélhálós panelek
fejlesztése. Az egyedi módon kombinálható, könnyű, ugyanakkor erős acélhálós
panelek ellenállnak a legnagyobb terhelésnek és környezeti hatásnak is.
Tudjon meg többet rendszereinkről a www.troax.com honlapon.

GÉPVÉDELEM
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IMMÁRON TÖBB, MINT 65 ÉVE
FOGLALKOZIK GÉPVÉDELEM,
RAKTÁRI VÁLASZFALAK ÉS
A VAGYONVÉDELEM CÉLJÁT
SZOLGÁLÓ ACÉLHÁLÓS PANELEK
FEJLESZTÉSÉVEL. PIACVEZETŐKÉNT
TERMÉKEINK A VILÁG MINDEN
RÉSZÉN MEGTALÁLHATÓK –
AZ EMBEREK, A TULAJDON ÉS A
FOLYAMATOK VÉDELMÉBEN.

SZOLGÁLTATÁSAINK.

A TROAX TEVÉKENYSÉGE A BIZTONSÁG
MEGTEREMTÉSÉT CÉLOZZA. ACÉLHÁLÓS
PANELRENDSZERÜNK AZ ELÉRHETŐ
LEGBIZTONSÁGOSABB ÉS LEGRUGALMASABB MEGOLDÁST JELENTIK A PIACON.

TOVÁBBI RÉSZLETEK
ITT TALÁLHATÓK:

TROAX
JEGYZÉK

Bármilyen biztonsági igényre tökéletes megoldással tudunk
szolgálni. A rendszereinkkel az alábbi három piaci szegmens
számára nyújtunk megoldást: Gépvédelem, raktári válaszfalak
és vagyonvédelem.
A BIZTONSÁG NEM A VÉLETLEN KÉRDÉSE

A Troax tesztlaboratóriuma vállalkozásunk hajtómotorja.
A kiváló színvonal fenntartása érdekében termékeinket szigorú
ellenőrzéseknek vetjük alá. Napi szinten végzünk ütközésvizsgá
latot a paneleken, konzolokon és rögzítőkön. Ez a tevékenység
idő- és energiaigényes, azonban megéri a befektetett energiát,
mert a biztonság mindennél fontosabb.
HELYSZÍNI FELMÉRÉSEK

TERVEZÉS ÉS KIALAKÍTÁS

Rendszereinket az Ön egyedi igényeihez igazítva alakítjuk
ki, amely magában foglalja a legapróbb részletek gondos
megtervezését is. Az eltérő biztonsági szintű megoldások,
különböző zár és ajtókialakítások segítségével rendszerünk
minden területen alkalmazható.
SZERELÉS

A Troax igény szerint biztosítja a rendszer összeszerelését
és beüzemelését. Minden rendelést egyértelmű szerelési és
használati útmutatóval szállítunk ki, így amennyiben nem kívánja
igénybe venni szerelési szolgáltatásunkat, a helyszínen Ön is
össze tudja szerelni a rendszert.

HELYI JELENLÉT.
NAGY TERMELÉSI
KAPACITÁS.
GYORS SZÁLLÍTÁSI
HATÁRIDŐK.

HA MÉG NEM SIKERÜLT MEGGYŐZNI…

» Minden válaszfalrendszert az adott ügyfél egyedi igényeinek
megfelelően állítunk össze.
» Acélhálós paneljeink rendkívül tartósak és ellenállnak a
legnagyobb terhelésnek is.
» Kiváló minőségű és magas funkcionalitású termékeket kínálunk,
amelyeket automatizált és környezetbarát eljárással állítunk elő.
» A Troax rendszerek sokoldalúak és könnyen kombinálhatók
egymással, így értékálló befektetésnek minősülnek.
» Az acélhálós paneleket előállító vállalatok közül a Troax
tesztelési módszere kapta meg elsőként a TÜV-tanúsítványt.
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GÉP V ÉDELEM TROA X

Technikai értékesítőink személyesen dolgozzák fel ajánlatkérését,
és amennyiben szükséges, részletes helyszíni felmérést is tartunk.
A CAD szoftver segítségével állítunk össze minden tervet, így
javaslatunkat a megrendelés leadása előtt 2D és 3D változatban
is megtekintheti. Szakképzett szerelőcsapatunk gondoskodik
a rendszer installációjáról, és a Troax kapcsolattartója pedig
nyomon követi a projektet.
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GÉP V ÉDELEM TROA X

PARTNERE A
MAGASABB
FOKÚ
BIZTONSÁG
TERÜLETÉN.

A modern ipari folyamatok akkor biztonságosak,
amikor kizárólag csak arra felhatalmazott személy
zetnek van hozzáférése a vállalat gépeihez és
gyártóeszközeihez. A Troax acélhálós paneljei
garantálják a maximális személyi- és gépvédelmet,
a gépekről szóló irányelvnek megfelelően.
A Troax ismert név a gépvédelem és a gépbiz
tonság területén a világ számos részén. Mindez
azoknak a jól kigondolt részleteknek köszönhető,
amelyek lehetővé teszik, hogy gondosan tesztelt
rendszereinkben az új és a régi modulok egyszerre
kombinálhatók.
DOKUMENTÁLT TEHERBÍRÁS

RÉSZLETEKRŐL ITT OLVASHAT:

HATÉKONYABB
VÉDELEM
ÚTIKALAUZA

Lépésről lépésre fejlesztjük a rendszereink
alapját képező acélhálós paneleket. Az elméleti
számításokat saját vizsgálati laboratóriumunkban
ellenőrizzük. A tesztelés során 3 000 joule
hatásnak vetjük alá a paneleket, amely komoly
behatásnak minősül. Fontos tudni, hogy baleset
esetén is kellőképpen erősek a panelek ahhoz,
hogy az emberek és a gépek biztonsága garantált
legyen. Minden egyes hegesztési pont képes
ellenállni akár egy nagyobb becsapódásnak is.
MEGFELEL A GÉPEKRE VONATKOZÓ
UNIÓS IRÁNYELVNEK.

A Troax gépvédelmi és gépbiztonsági termékek
megfelelnek minden, a 42/2006/EK európai
uniós gépekről szóló irányelvben meghatározott
követelménynek, amelyeknek egyaránt meg kell
felelnie a jelenben és a jövőben üzembe helyezett
gépeknek, legyen szó akár a gépvédelmi rendszer
új acélhálós panelekkel, ajtókkal vagy zárakkal
történő bővítéséről.

ISO 12100
ISO 14120
ISO 14119
ISO 10218‑2
ISO 13857
ISO 14121‑1

A TERMÉKEINK TESZTELÉSE A TÜV
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÁLTAL
JÓVÁHAGYOTT MÓDSZERREL TÖRTÉNIK.
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OPTIMA
LIZÁLJA
GÉPVÉ
DELMÉT.

POLIKARBONÁT PANELEK
A tér jól áttekinthető, továbbá védelmet
biztosít a folyadékokkal és a kisebb
részecskékkel szemben.

TOLÓAJTÓ
Fix alumínium sínnel rögzített dupla vagy
egyszerű tolóajtó.

MEZZANINE PLATFORMOK VÉDELME
Esésvédelem a mezzanine területekre.

SMART OSZLOP ÉS SAFE LOCK
BIZTONSÁGI ZÁR
Safe Lock zár és különböző kapcsolók
kombinációjával a nyomógombok az
oszlopba szerelhetők.

TELJES ACÉL MEGOLDÁSOK
UR SP teljes acél panelek teljes takarás
kialakítására.
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A biztonságos gépvédelemnek különböző
aspektusai vannak. Világszínvonalú termékeinket,
többek között az erős acélhálós paneleket,
a gyorskioldó Rapid Fix rendszert és a számos
biztonsági kapcsolóval kompatibilis Safe Lock
zármegoldást úgy fejlesztettük ki, hogy a
gépvédelmet egyszerűen és akadálymentesen
lehessen biztosítani.
A polikarbonát panelek kiváló láthatóságot
nyújtanak, az acéllemez panelek segítségével
pedig teljesen fedett kamrákat lehet létrehozni.
Az acélhálós panelek segítségével jó szellőzést
és a legerősebb szintű védelmet lehet biztosítani.
Válassza a könnyű hozzáférést biztosító Smart Fix
vagy Rapid Fix rendszerünket, amely 60×40 mm-es
rögzítőoszlopokkal van felszerelve. Nehézipar
környezetben, vagy ha fennáll a fizikai behatás
veszélye, az erősebb, 80 × 80 mm-es rögzítőosz
lopokkal felszerelt Strong Fix alkalmazását
javasoljuk. A Troax az Ön igényeinek megfelelő
megoldást kínál.

GÉP V ÉDELEM TROA X

GÉP V ÉDELEM TROA X

HORGANYZOTT VÉDELMI MEGOLDÁSOK
Kültéri vagy párás környezetben javasoljuk
a horganyzott panelek és rögzítőoszlopok
használatát.

A TROAX TELJESKÖRŰ MEGOLDÁSOKAT AJÁNL A SZEMÉLYZET ÉS A
GYÁRTÁSI FOLYAMAT VÉDELMÉRE.
GÉPVÉDELMI TERMÉKEINK BIZTONSÁGOSABBÁ ÉS HATÉKONYABBÁ
TESZIK A GYÁRTÁS FOLYAMATÁT.

SMART BILINCS
60 × 40 oszlopok gyors egymáshoz csatolá
sához azok magasításakor.

KIHAJTHATÓ AJTÓ
A kihajtható ajtóval helyet takaríthatunk meg
és biztosítja a szabadon nyíló teret.

FÜGGŐLEGES IRÁNYBAN
NYÍLÓ AJTÓK
Kézi vezérlésű felfelé vagy lefe lé nyíló ajtók
egy méretben

KEREKEN GURULÓ TOLÓAJTÓK
Nagyobb ajtónyílást biztosító megoldás –
legfeljebb kb. 6 m szélességben, Troax ST30
acélhálós panellel.

CURVE ACÉLHÁLÓS PANEL
A curve panel meghajlítva ívvé alakítja át a
90° sarkot.

FLEXI PANEL
Kiegészítő acélhálós panel, kompatibilis a
2 050 mm magas ST20 rendszerrel és 50-től
199 mm-ig hézagpótló szerepet tölt be.

A falrendszer szabványos felépítménymagassága
1 400 mm és 4 250 mm között van. A panelek nyolc
különböző szélességben állnak rendelkezésre,
200 mm-től egészen 1 500 mm-ig, és a 150 mm-es
padlózat feletti rés megkönnyíti a takarítást.
A panelek és a rögzítőoszlopok segítségével
az igény szerinti méretet lehetséges kialakítani.
A rendszerünk elemeit képező szerelvények,
panelek és rögzítőoszlopok raktáron elérhetők és
azonnali határidővel szállíthatók.

A Troax ST20 és ST30 acélhálós panelek kialakítása
megfelel az ISO-szabványnak, amely szerint 120 mm
biztonsági távolságot kell hagyni a veszélyforrás
tól. A panel külső oldalán futó függőleges drótok
csökkentik az esetleges fel- átmászás lehetőségét.

RAPID FIX
Rendszer, amely a karbantartók részére
biztosít gyors, könnyű hozzáférést.

11

JÓL LÁTHATÓSÁG

A RAL 7037 számú szürke szín biztosítja a legjobb
láthatóságot a veszélyes területen. Az acélhálós
panelek ugyanakkor bármilyen színben elérhetők.

2 200 mm
150 mm

SMART FIX
A Smart Fix egy 60 × 40 oszlopokon
alapuló bevált, erős rendszer.

HÁLÓVÉDELEM

1 400 mm

2 650 mm

4 250 mm

A RENDSZER MÉRETEI

AZ INTELLIGENS
RÖGZÍTÉSSEL VÁLIK A
RENDSZER TELJESSÉ.
A KÍNÁLATUNKBAN
SZEREPLŐ RÖGZÍTÉSEK,
A MEGFELELŐ PANELEKKEL
ÉS RÖGZÍTŐOSZLOPOKKAL
EGYÜTT ALKALMAZVA
MAXIMÁLIS BIZTONSÁGOT
NYÚJTANAK A.

TOVÁBBI MŰSZAKI
JELLEMZŐKRŐL A
TROAX INTERNETES
OLDALAIN OLVASHAT.

SAFE FIX
A Safe Fix bilincs biztonságosan rögzíti az
oszlopokhoz a paneleket egy teljesen zárt
rendszert alkotva.

STRONG FIX
Strong Fix rendszerrel egy robusztus, nagy
ellenállóképességű, 80×80 oszlopokon ala
puló gépvédelmi rendszert alakíthatunk ki.

ST20 PANEL
Erős acélhálós panel 100 × 20 mm
szembőséggel, 3 mm átmérőjű drótból,
19 ×19 mm méretű kereten.

ST30 PANEL
Erősebb acélhálós panel 100 × 20 mm
szembőséggel, 3 mm átmérőjű drótból,
30 × 20 mm méretű kereten.

ST PC PANEL
Polikarbonát panel 3 mm lap vastagsággal,
30 × 20 mm méretű keretre csavarozva.

TELJES ACÉL PANEL
0,7 mm vastagságú acéllemez 19 ×19 mm
méretű kerethez hegesztve.

GÉP V ÉDELEM TROA X

GÉP V ÉDELEM TROA X

3 450 mm
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KOMBINÁLJA
RENDSZEREINKET,
HOGY EGY
ÖNNEK
MEGFELELŐ,
EGYEDI
MEGOLDÁST
KAPJON.

A Troax gépvédelmi rendszereket az egyedi
igényeknek megfelelően lehet összeválogatni.
A panelek és a rögzítőoszlopok szabvány szerinti
magassága megfelel az ISO 13857 szabványban
rögzített biztonsági távolságok értékeknek.

SMART FIX
ELLENÁLLÓ ÉS
MÁR BIZONYÍTOTT.
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A SMART FIX AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB
VÉDELMI RENDSZERÜNK. SOKOLDALÚ
GÉPVÉDELMET NYÚJT, NAGYON TARTÓS
ÉS MEGFELEL A LEGTÖBB FELHASZNÁLÁSI
CÉLNAK.
Az ellenálló és rugalmas Smart Fix rendszer könnyen
szerelhető, és bármely más, akár hálós, acéllemezes
vagy polikarbonátból készült gépvédelmi panellel
kombinálható. A konzol könnyen felszerelhető a
60 × 40 mm-es rögzítőoszlopra, amelyhez belülről
rögzített csavarokkal kapcsolódik, és könnyen
mozgatható a padló esetleges egyenlőtlenségeihez
történő igazításhoz. A csavarok még akkor is a

panelben maradnak, amikor a rendszert szétsze
relik, így az megfelel a gépvédelemre vonatkozó
előírásoknak és szabványoknak.
A Smart Fix rendszer könnyen kombinálható
más rendszerekkel, mint például a Rapid Fix
vagy a Strong Fix rendszerekkel, hogy az egyéni
igényeknek megfelelő megoldások jöhessenek
létre. Válasszon az ajtók, zárak és kiegészítők
széles skálájából, hogy egyéni igényeire szabott
megoldást kapjon. A Smart Fix rendszer hőálló,
és a legnagyobb számban értékesített megoldás
(ST20-as acélhálós panelekkel) 2 000 joule
terhelésre van kifejlesztve és tesztelve.

ST20 ACÉLHÁLÓS PANEL
A klasszikus megjelenésű ST20 acélhálós
panel hálómérete 20 ×100 mm, amely
19 ×19 mm-es keretre van rögzítve.
1 250 mm-es és 2 050 mm-es szabvány
magasságban, valamint nyolc különböző
szélességben kapható.

60 × 40-AS RÖGZÍTŐOSZLOP
Erős rögzítőoszlop négy lyukkal ellátva,
amely flexibilis padlóra rögzítést tesz
lehetővé. Standard magasság: 1 400,
2 200, 2 650 és 3 000 mm, valamint
kiterjesztést lehetővé tevő csövek.

SMART FIX KONZOL
A konzol hátuljáról van csavarral rögzítve.
A csavart helyezze az oldalsó irányba,
hogy sarkot hozzon létre.

FÖLDELŐ KÉSZLETTEL KOMBINÁLVA MŰKÖDŐKÉPES
ELEKTROMOS BEKÖTÉS HOZHATÓ LÉTRE,
MEGOLDVA A ZÁRLATI ÁRAM PROBLÉMÁJÁT IS.

STRONG FIX
ERŐS ÉS TARTÓS
MEGOLDÁS.
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A STRONG FIX AZ EGYIK LEGERŐSEBB
GÉPVÉDELMI RENDSZERÜNK. A LEGNAGYOBB HATÁSNAK KITETT KÖRNYEZETRE
LETT KIFEJLESZTVE ÉS TESZTELVE.

A Strong Fix a tökéletes megoldás olyan nehé
zipari környezet esetében, ahol a fizikai behatás
kockázata magas. Az alapot 80 × 80 mm masszív
oszlopok szilárd bilincsek és ST 30 panelek
kombinációja alkotja. A rendszert 3 000 joule
erősségű ütésekkel tesztelték, de jóval többet
is kibír.

A konzolok könnyen felszerelhetők a rögzítőoszlo
pokra, és hátulról csavarral rögzíthetők. A bilincs
fel/lecsúsztatásával a padló egyenetlenségeit
lehet kiküszöbölni.
A Strong Fix rendszerben dupla ST20 panelekből
egy szuper erős gépvédelmi rendszert hozhatunk
létre-ellenáll 8 180 joule! ütésnek-természetesen
a padlózat minőségének függvényében.

ST30 ACÉLHÁLÓS PANEL
A klasszikus megjelenésű ST30 acélhálós
panel szemmérete 20 ×100 mm, amely
egy 30 × 20 mm-es keretre van rögzítve.
1 250 mm-es és 2 050 mm-es szabvány
magasságban, valamint nyolc különböző
szélességben kapható.

80 × 80 RÖGZÍTŐOSZLOP
Legerősebb oszlopunk. Talpa könnyen
tisztítható, és két lyuk található önmetsző
csavaroknak a hátoldalán és minden,
oszlop felőli oldalon. Standard magasság
1 400, 2 200 és 3 000 mm plusz kiterjesztést
lehetővé tevő csövek.

RENDKÍVÜL ERŐS GÉPVÉDELEM.

STRONG FIX KONZOL
Előre horganyzott acélkonzol, amelyet
könnyen lehet fel- és alá mozgatni a
rögzítőoszlopon.

RAPID FIX
GYORS ÉS EGYSZERŰ
HOZZÁFÉRÉS.
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A RAPID FIX KIVÁLÓAN MEGTERVEZETT
GÉPBIZTONSÁGI RENDSZER, AMELY
GYORS ÉS KÖNNYŰ HOZZÁFÉRÉST
BIZTOSÍT A VESZÉLYES TERÜLETEKHEZ.

A megújított Rapid Fix bilincs gyorsabban és
könnyeben szerelhető fel, miközben ellenállóbb az
ütődésekkel szemben. ST20 panelekkel közösen
tesztelték az újonnan módosult Rapid Fix rendszert,
hogy 1 600 joule erős ütésnek is ellenálljon.

ALSÓ PANEL CSAPSZEG
A Rapid Fix alsó panelcsapszeg könnyen
felszerelhető.

RAPID FIX ALSÓ KONZOL
A panelt könnyedén csúsztatja az alsó
rögzítési pozícióba.

A rendszer könnyen leszerelhető belülről egy
speciális hatszögletű kulccsal, szabaddá téve így
a panelt.
Újra összeszereléshez becsúsztatjuk a panelt
az alsó felfogatásba, felül pedig bepattintjuk.
A Rapid Fix gyors, rugalmas hozzáférést biztosít
a gépekhez.

EGYSZERŰ INTEGRÁCIÓ A
SMART FIX RENDSZERREL.

RAPID FIX FELSŐ KONZOL
Könnyedén igazítsa a panelt a beépített
bekattanási funkcióba.

BIZTONSÁGOS
ÉS MEGBÍZHATÓ
MEGOLDÁST
KÍNÁLÓ AJTÓK
ÉS ZÁRAK.
18

MINDEN KÖRÜLMÉNYEK
KÖZÖTT BIZTONSÁGOS.
SAFE LOCK, EURO
HENGERZÁR, MÁGNESES
ÉS SAFE LOCK ZÁRAINK AZ
ÖNÖK SAJÁT VÁLASZTÁSA
SZERINTI BIZTONSÁGI
KAPCSOLÓVAL KOMBINÁLHATÓK.
SAFE LOCK
Valamennyi ajtótípushoz alkalmas és az
önök saját választása szerinti biztonsági
kapcsolóval látható el.

MÁGNESES ZÁR
Szilárd műanyag fogantyú az ajtókeretre
rögzítve.

Valamennyi ajtót elláthatunk a biztonsági kapcsolók
gyors felszerelését elősegítő bilincsekkel. Átfogó
szerelési útmutatót mellékelünk minden egyes
ajtó- és zár Termékkombinációkhoz, valamint a
Troax YouTube-csatornáján is megtekinthetők
az összeszerelést ismertető videók. A különböző
ajtókból raktárkészletet tartunk a gyors kiszállítás
érdekében.
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EURO HENGERZÁR
Szilárd acéltok az Euro hengerzár
beszereléséhez.

SAFE ESCAPE ZÁR
Érintésmentes biztonsági kapcsoló
beszerelésének lehetőségével.

EURO HENGERZÁR
Érintésmentes biztonsági kapcsoló
számára kialakított hellyel

KAPCSOLÓ TARTÓ
Többfajta biztonsági kapcsoló számára
alkalmas könnyen felszerelhető tartó.

EUCHNER MGB, MGB-PN
Valamennyi variációhoz alkalmas tartók az
összes ajtótípusra.

SCHMERSAL AZM201
Számtalan típusú AZM-hez alkalmas
tartók több ajtótípusra.

TOVÁBBI RÉSZLETEK
ITT TALÁLHATÓK:
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A TROAX TÖBBFÉLE MEGOLDÁST KÍNÁL
AJTÓK TERÉN, AMELYEK ILLESZKEDNEK
A GÉPVÉDELMI IGÉNYEKHEZ MEGOLDÁSKÉNT MODULÁRIS RENDSZEREINK RÉSZÉT
KÉPEZŐ FORGÓ, TOLÓ, TELESZKÓPOS,
FÜGGŐLEGESEN NYÍLÓ ÉS LINEÁRIS
AJTÓKAT TUDUNK JAVASOLNI.

A kínálatunk szereplő ajtók standard 700 mm-től
akár 6 000 mm-ig terjedő szélességben, 4 100 mm
magasságig érhetők el. Az ajtók szerkezete követi
a panelek, rögzítőoszlopok és egyéb rögzítőesz
közök kialakítását, valamint acélhálós, acéllemezes
és polikarbonát panel kiszerelésben kapható.
A forgópántos ajtókat teljesen összeszerelt álla
potban, az ügyfél által választott zármegoldással
felszerelve szállítjuk, a gyors üzembe helyezés
megkönnyítése érdekében. A zárakat az ügyfél
által megkívánt biztonsági szinthez lehet igazítani.
Több zártípus közt válogathatunk, mint mágneses
zár, Euro hengerzár, a mi Safe Lock biztonsági
zárunk és a Safe Escape zár. Ez utóbbi többféle
biztonsági kapcsolóval is felszerelhető.

OKOS KÜLALAK,
EGYSZERŰ BESZERELHETŐSÉG.
A TROAX SAFE LOCK BIZTONSÁGI ZÁR
TÖKÉLETES KOMBINÁCIÓJA A SMART
OSZLOPBA ÉPÍTETT NYOMÓGOMBOK
KIHASZNÁLÁSÁVAL. A SMART OSZLOP
LEHETŐVÉ TESZI AZ ELEKTROMOS VEZETÉK
ÉS NYOMÓGOMB IRÁNYÍTÓ ESZKÖZÖK
OSZLOPBA TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSÉT.

Válasszon tetszőleges biztonsági kapcsolót a
Safe Lock zárhoz és csatolja a PLC-hez az oszlop
belsejében lévő egyszerű bekötéssel. A Smart
oszlop vagy előre telepített nyomógomb tartóval
rendelkezik, vagy olyan tartóval, amelyen saját
gombkészletét módosíthatja.

MAGAS MINŐSÉGŰ
NYOMÓGOMBOK
INTEGRÁLT
NYOMÓGOMBOK / PCB

» Vészhelyzeti leállítógomb.
» Három gomb helyi alkalmazásra.
» Saját választású öt szín.

A fogantyú gombjai
nyomtatott áramköri lapra
vannak kötve, ez gyors és
egyszerű bekötést segít elő.

EGYSZERŰ CSATOLÁS
ZÁR ÉS PLC KÖZÖTT
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A vezeték az oszlopban található,
és lehetővé teszi, hogy a drótok fent,
vagy lent legyenek kivezetve. Csatolja a
vezetőket a Safe Lock, Safe Espace vagy
más zárrendszerbe szerelt biztonsági
kapcsolóba az oszlop előlapján t alálható
kimeneti nyílások segítségével.

Használjon lakatot az ajtók karbantartás
közbeni véletlen becsukódása ellen.

Szegeccsel biztosítsa a Safe Lock-ot nem
kívánt meglazulás ellen.

A menekülési kioldó fogantyút úgy
tervezték, hogy beférjen a meglévő
panelszemek közé.

A megkövetelt kockázati szintnek való
megfelelés érdekében a Safe Lock-ot saját
választású biztonsági kapcsolóval láthatja
el. Néhány változatot raktáron tartunk,
bővebben internetes oldalainkon tájéko
zódhat, ahol azt is megtudhatja, hogyan
lehet PLd és PLe biztonsági fokot elérni.

AZ INTELLIGENS TARTOZÉKOK
TESZIK TELJESSÉ A KÍNÁLATOT.
KÁBELTEKNŐ
Oszlophoz vagy Smart Fix bilincshez
könnyen rögzíthető konzolok 100 mm
vagy 200 mm széles kábelteknő részére.

KICK LEMEZ
A kick lemez segítségével ki tudja tölteni
a panelek és a padló közötti rést.

SNAPPER CSATLAKOZTATÓ
A Snapper csatlakoztató két panelt köt
össze, és használható a rögzítőoszlop
kiváltására.

ROZSDAMENTES ACÉL
Az NTF Aalborg vállalat higiénikus
rozsdamentes acél gépvédelmi rendszerei
közül az AISI 304 és az AISI 316 is szerepel
kínálunkban.

VÉDŐFALAS VÉDEKEZÉS
Biztonsági védőfalas rendszer,
ütközés elleni védekezés bel- és kültéri
alkalmazásra.

AJTÓBEHÚZÓ
Gépek biztonsági ajtóihoz használhatók,
ha a kockázati elemzés megengedi.
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PC BETÉT
A PC betét polikarbonát lapot rögzít az
acélhálós panelhez, hogy így megakadá
lyozza a folyadékok vagy apró alkatrészek
áthatolását.

SMART BILINCS
Hosszabbító bilincs, bele fér a 60 × 40
profilba.

FÖLDELÉS
A Kit funkcionális kötés elektromos kötést
hoz létre a panelek és a rögzítőoszlopok
között, így elkerülhető az áramszivárgás
problémája.

ODAFIGYELÜNK
RÉSZLETEKRE.
EGYEDI ÉLHAJLÍTOTT CSÖVEK
Az acélhálós panelen elhelyezkedő vízszintes csövek egyedi
élhajlított csőből vannak kialakítva, amely erősíti a hegesztést,
valamint laposabb hálót eredményez.

VÁGÁST LEHETŐVÉ
TEVŐ ESZKÖZÖK

1
3

1 ZÁRÓ PROFIL
A záróprofil rugalmas megoldást biztosít
az acélhálós panel szélességének a
helyszíni kiigazítására, a hegesztett
panelkeret erősségének a megtartásával.
2 VÁGOTT PROFIL
A vágott profil rugalmas megoldást
biztosít az acélhálós panel magasságának
a helyszíni kiigazítására, a hegesztett
panelkeret erősségének a megtartásával.
3 FEDŐLAP
2

A fedőlap rugalmas megoldást kínál a
vágott acélháló éles sarkainak a beborítá
sára. Újonnan 25 méteres tekercsben is.

A TROAX AUTOMATIZÁLT GYÁRTÁSI
FOLYAMATA BIZTOSÍTJA, HOGY MINDEN
LEGYÁRTOTT PANEL EGYSÉGESEN MAGAS
SZÍNVONALAT KÉPEZZEN. A STABIL
ACÉLHÁLÓS SZEMKÖTÉS NAGYON ERŐSSÉ
ÉS MINDENFÉLE HATÁSSAL SZEMBEN
ELLENÁLLÓVÁ TESZI A PANELT.

ERŐS HEGESZTÉS
Minden vízszintes drót a panelkeretbe van belehegesztve,
így a háló és a keret erős acélhálós panelt képez.

VÁLASSZON
AJTÓSZÍNT
MAGÁNAK.

MI A KEDVENC SZÍNE? TALÁN A BABAKÉK,
A CITROMSÁRGA VAGY DZSUNGELZÖLD?
AZ ACÉLHÁLÓS PANELEK ÉS RENDSZEREK
BÁRMILYEN KÍVÁNT SZÍNBEN ELÉRHETŐK,
HABÁR A LEGNÉPSZERŰBB ÁRNYALAT A
SZÜRKE.
FORGÓPÁNTOS EGYSZÁRNYÚ AJTÓ
500–1 500 mm

FORGÓPÁNTOS KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ
1 000–3 000 mm

KIHAJTHATÓ AJTÓ
2 100–4 500 mm

EGYSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ
700–1 500 mm

DUPLA TOLÓAJTÓ
700–1 500 mm

DUPLA TOLÓAJTÓ
1 400–3 000 mm
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HARMONIKA TOLÓAJTÓ (3)
1 500–4 500 mm

EGYSÍKÚ TOLÓAJTÓ
1 800–4 000 mm

TELESZKÓPOS TOLÓAJTÓ

TELESZKÓPOS PÁNTOS AJTÓ
1 800–2 700 mm

FÜGGŐLEGESEN NYÍLÓ AJTÓ
1 500 mm

(EGYSZÁRNYÚ/KÉTSZÁRNYÚ)

800–1 500 mm / 1 600–3 000 mm

STANDARD
SZÍNEK

RAL 1018

RAL 7037

Fontos szem előtt tartani, hogy az ipari környezetre
vonatkozó és gépekkel, valamint automatizált
folyamatokkal kapcsolatos előírások és biztonsági
követelmények nagyon szigorúak. Egy robotot
vagy gépet körülvevő acélhálós panel megfelelő
felügyeleti lehetőséget kell, hogy biztosítson.
Pontosan ezért az ügyfeleink többsége továbbra
is a standard szürke színárnyalatot választja, mivel
ez biztosítja a legjobb átláthatóságot. A paneleket
és a rögzítőoszlopokat standard színekben tartjuk
raktáron, ezek azonnal szállíthatók.

KEREKEN GURULÓ TOLÓAJTÓK
1 100–6 000 mm

Tudjon meg többet a kínálatunkban szereplő
ajtókról és zárakról a www.troax.com honlapon.
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Ugyanakkor egyre több ügyfelünk választ nem
szabvány szerinti színt a Troax acélhálós panelje
iből épített rendszeréhez. Fontos lehet, hogy a
gyártás területén vagy a raktárban a védőfalakat
egy adott színnel jelöljék, akár a vállalat arcula
tának megfelelően. A Troax házon belül bármely
RAL-színben elő tudja állítani a termékeit,
az erős és jellegzetes árnyalatoktól kezdve akár
a harmonizáló színpalettákat is beleértve.

HARMONIKA TOLÓAJTÓ (2)
1 000–3 000 mm

KÉSZÍTSEN SAJÁT
TERVEZETET RAJZO
LÓPROGRAMUNK
SEGÍTSÉGÉVEL.
A Troax Drawit rajzolóprogram egy könnyen
kezelhető konfigurációs eszköz, amely saját
gépvédelmi megoldásának kialakításában segít.
Konkrét elképzelései három egyszerű lépésben
vállhatnak ötletből ajánlattá.

DESIGN

Panelek, oszlopok, ajtók, zárak stb. hozzáadásával
készítsen saját gépvédelmi megoldást. Javaslatát
elmentheti, később felhasználhatja alaprajzként,
vagy hozzon létre új dizájnt a Drawit programmal.
LÁTVÁNYTERV

Ellenőrizze tervezetét 3D-ben és vagy kérjen
árajánlatot, vagy lépjen vissza a Design lépésig
és aktualizálja javaslatát. Okostelefonján virtuális
valóságban is ellenőrizheti tervezetét.
MEGRENDELÉS

Ossza meg, nyomtassa ki vagy mentse el projektjét.
Követelményei megadása után jelentkezik önnél
a Troax üzletkötője egy nem kötelező érvényű
ajánlattal.

HELYI ÉS
GLOBÁLIS
JELENLÉT.

A TROAX CÉG TÖBB MINT 40 ORSZÁGBAN
VAN JELEN, ÉS 24 ÉRTÉKESÍTÉSI PONT
T ULAJDONOSA. CÉLUNK, HOGY VILÁGSZERTE
MEGERŐSÍTSÜK POZÍCIÓINKAT ÉS MINDEN
KONTINENSRE KITERJESSZÜK JELENLÉTÜNKET.

26

GÉP V ÉDELEM TROA X

A Troax helyi értékesítési irodákon keresztül elégíti ki
az ügyfelek igényeit. A napi gyakorisággal küldött szállít
mányok a világ legnagyobb acélhálós panelraktárából, a
Troax Hillerstorpi (Svédország) raktárából indulnak útnak.
GYORS TERVEZÉS

Felhasználóbarát grafikus felület, könnyen
kezelhető. Ossza meg ötleteit kollégáival.
TERMÉK VIZUALIZÁCIÓ

Nézze át az anyagjegyzéket, és 3D-ben vizuálisan
győződjön meg, hogy a konfiguráció megfelel az
összes követelménynek.
KONFIGURÁCIÓ

Változatos, összetett termékek egyszerű és
megbízható konfigurációja összhangban az önök
elvárásaival.

RUGALMASSÁG

A konfiguráció rugalmas és interaktív folyamata.
NEM KELL SZOFTVERT TELEPÍTENI

A Drawit egy webalkalmazás, szoftver telepítés
vagy aktualizálás szükségessége nélkül.
ÁLLANDÓ HOZZÁFÉRÉS

Árajánlat kérés bármikor és bárhonnan
lehetséges weboldalunkon keresztül.
VIRTUÁLIS VALÓSÁG

Okostelefonján virtuális valóságban gyönyörköd
het munkájában.

2. RAKTÁRI VÁLASZFALAK

A rendszereinkkel az alábbi három piaci szegmens
számára nyújtunk megoldást: Gépvédelem, raktári
válaszfalak és vagyonvédelem.

A Troax minden tárolási és biztonsági előírás
nak megfelel. A legkülönbözőbb iparágak
számára szállítunk, legyen szó nagy volumenű
forgalmat bonyolító, hagyományos üzemek
gyártási tevékenységéről vagy nagy magasság
ban, illetve kiskereskedelmi létesítményekben
történő raktározásról. Teljeskörű megoldása
inkkal minden igényt ki tudunk elégíteni.

1. GÉPVÉDELEM

3. VAGYONVÉDELEM

ERŐS PIACI SZEGMENSEK

A modern ipari környezet és annak speciális folyamatai
komoly biztonsági előírásoknak kell megfeleljenek.
Különösen fontos, hogy csak az arra felhatalmazott
személyzetnek legyen bizonyos területekhez hozzá
férése. Acélhálós paneljeink egy alaposan kidolgozott
elemes rendszerre épülnek, amely egyedi alkalmazást
is lehetővé tesz.

Meggyőződésünk, hogy akár új fejlesztésről
vagy egy már meglévő létesítmény felújításáról
van szó, nálunk könnyen felhasználható termé
kekre fog találni. Az Önök egyedi igényei és
a mi kreativitásunk eredménye a folyamatos
termékfejlesztés, amelyből mottónk is született:
„Legyen egyszerű a biztonságos tárolás.”
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