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välja antud märts 2009 aiad
kehtib kuni märts 2011 piirded
 väravad
 väravaautomaatika  

ET-3 0105-0989

HANSADOOR 
AIAD JA VÄRAVAD

AIAD, AIAVÄRAVAD, AUTOMAATIKA

• 1999. a asutatud Hansadoor OÜ aiaväravad ja tarvikud on 
toodetud Eestis. Tsin kimine ja värvimine toimub samuti tarneaja 
huvides Eesti suurima te firmade juures.

•  Sortimendis on 2 tüüpi aiaväravaid: liugväravad ja tiibväravad.
 Nende automatiseerimiseks kasutatakse Euroopa suurimate 

tootjate automaatikat ja raadiojuhtimist. Kasutatakse Nordic-sar ja 
kuuluvat automaatikat, mis on just põhjamaade kliima jaoks välja 
töötatud. Mootorid on testitud Skandinaavia normidele ja kliimale 
vastavalt ning vastavad EL-i direktiividele.

•  Aedade tootmisel sõltub materjal kliendi valikust: võrk, puit, metall. 
Postide valikul on mõttekas arvestada hilisema sooviga vahetada 
võrkaed raskema materjali vastu. Siis ei oleks vaja paigaldada 
uusi poste.

LISASEADMED

•  jalgvärav, lukk, maariiv, automaatika, sõrmejäljelugeja
•  fonolukk, raadiojuhtimine, mobiiliga juhtimine M-link

FONOPANEELID AIAPOSTI OTSAS
(olemas ka lihtne ilma kaamerata)
V – mustvalge pildiga telekaamera; 
C – värvipildiga telekaamera;
B – board-tüüpi objektiiv;
P – pinhole-tüüpi objektiiv; 
L – infrapuna-lisavalgustus.

SÕRMEJÄLJELUGEJA
Võimaldab salvestada sõrmejälgi ja avada elekt rilukku. 
See on võtme vaba lahendus.

FONOSÜSTEEMI MONITORI SCM ISELOOMUSTUS

• UKP-9M ainult audio + luku avamise nupp
• M430C või MT460CM  funktsioonid
• helitugevuse, pildi heleduse ja kontrasti reguleerimine
•  dupleksside – rääkida saavad korraga helistaja ja vastaja
• olukorra visuaalne kontroll kaamera ees

Variandid: 
C –  värvilise pildiga monitor
M –  videomäluga monitor

Mäluga monitorid tagavad lisaks
• sõltumata elektrist 32 kaadrit must-valget pilti helistajatest, kui  
 kedagi ei ole kodus
• sõltumata elektrist sisseehitatud kella
• automaatne kaadrite salvestus
• kaadri salvestuse võimalus vestluse ajal külalisega

UKP-9M M430C
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e-post: info@hansadoor.ee
www.hansadoor.ee

LIUGVÄRAVA PEAMISED KOMPONENDID
• tugiraam terasrullikutega niiskuskindlatel laagritel, mis on arves-

tatud 100 000 – 300 000 avamistsüklile
•  tsingitud terasest raam hammaslati ja ülemise juhtsiiniga 
• mootor erinevate lisaseadmetega (fotokiir, vilkur, pult)

LIUGVÄRAVA EELISED JA OMADUSED
+  Värava kaalust tulenev koormus ja tuulekoormus võetakse vastu 

suletud laagritega rullikute poolt.
+  Turvalisem automatiseerimise ja vandalismi korral.
+  Väiksemad otsasõidud ei purusta automaatikat.
–  Suurem ruumivajadus kõrval. Jalgvärava saab paigutada värava 

liikumis tsooni, kui see panna avanema välja poole.

MAKSIMAALSED AVA  MÕÕTMED
L - 8000, H - 2000 mm (suuremad mõõtmed eritellimisel)

AUTOMAATIKA erinevad juhtimisseadmed on:
•  raadiopult või lüliti (lahti - seis - kinni)
•  koodlukk või sõrmejäljelugeja
•   fotokiir või magnetsilmus
•   fonosüsteem (lisana infrapunakaamera öiseks ajaks)
•  mootori jalgvärava funktsioon avab värava 1 m ulatuses jalakäijale

JALGVÄRAV (standard 1110x1250 mm)
Vajaduse korral saab lisada jalgvärava, mis on käelisust muutvate 
hingedega ja vastusega. Selle raam on valmistatud terasest. 
Uued värvitoonid ja tüübid täpsustuvad kodulehel.

STANDARDNE LIUGVÄRAV avale 4000 mm laos saadaval (teised mõõtmed tellitavad igas laiuses ja kõrguses)

STANDARDNE TIIBVÄRAV avale 4150 mm laos saadaval (ülejäänud mõõtmed tellitavad igas laiuses ja kõrguses)

VÄRVITOONID
(kõik teised toonid RAL-kataloogi järgi tellitavad)


