
Współczynnik U dla bramy Helix/S600 ISO 40 mm 5000 x 5,000 mm: 1.77 W/m2K
Współczynnik U dla bramy Helix/S600 ALU 40 mm 5000 x 5,000 mm: 4.25 W/m2K

Najlepsza na Świecie, 
Helix i S600

Prędkość
Brama spiralna Helix otwiera się z prędkością 6 

razy większą niż podobna brama segmentowa i 

dzięki temu jest wyjątkowo odpowiednia dla 

otworów o dużej intensywności przejazdu. 

Brama ta otwiera się z prędkością do  

1,1 m/s w zależności od wymiarów bramy.  

Daje to wymierne oszczędności w zużyciu energii.

Energooszczędność
Przy grubości panela wynoszącej 40 mm 

współczynnik U osiąga 1,77 w/m2K (dla panela ISO 

i wymiaru bramy 5000 x 5000 mm) Dodatkowo 

tam gdzie jest to wymagane bramę możemy 

wyposażyć w całkowicie przezroczyste panele ALU 

bez podziałów.

Oszczędność miejsca
Dzięki rewolucyjnym innowacjom zastosowanym 

w bramie spiralnej Helix takim jak napęd 

łańcuchowy czy system spiralny, nie wymaga ona 

dużej przestrzeni w głębi budynku. Sprialnie 

nawijane segmenty minimalizują ryzyko tarcia 

paneli o siebie, gdyż nie stykają się ze sobą. Bramę 

Helix można stosować w miejscach, w których 

konstrukcja budynku uniemożliwia zamontowanie 

do sufitu poziomych prowadnic standardowej 

bramy segmentowej. 

Trwałość
Z uwagi na inteligenty system napędu nie 

wymagający sprężyn balansujących, brama 

spiralna Helix do 200 000 cykli nie wymaga 

konserwacji.

Zastosowania
- Logistyka

- Przemysł motoryzacyjny

- Przemysł maszynowy

- Przemysł metalowy i elektrotechniczny

- Przemysł chemiczny i farmaceutyczny

Helix / S600

Alpha stawia przed sobą ambitne cele w obszarach izolacyjności, hałasu oraz ceny. 

Nasz dział badań i rozwoju zaprojektował bezprecedensową szybkobieżną bramę 

segmentową, która oferuje wyjątkowe parametry izolacyjne – Alpha Helix. 

Tradycyjnie w często użytkowanych otworach zewnętrznych montuje się dwie 

bramy: izolowaną bramę segmentową zamykaną na noc i bramę szybkobieżną 

pracującą w ciągu dnia. Nowa brama Alpha Helix/S600 jest kombinacją tych dwóch 

aplikacji w jednym produkcie. Ta inwestycja zwraca się błyskawicznie. 

S600 posiada identyczny system napędu jak spiralna brama Helix, ale jest 

wyposażona w standardowy system prowadnic. Ten typ bramy otwiera się 6 razy 

szybciej od normalnej bramy segmentowej i wymaga jedynie 600 mm wolnego 

nadproża. Brama Helix i S600 posiadają segmenty o standardowej wysokości 366 

mm. Jeśli dla bramy S600 nie ma wystarczającej ilości miejsca w głębi 

pomieszczenia, wówczas rozwiązaniem jest brama szybkobieżna Helix.

Superszybka i oszczędzająca miejsce brama spiralna
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       RAL 9002 RAL 9006

Veiligheid
Zowel de Helix als de S600 worden  

standaard uitgerust met een lichtscherm.  

Het lichtscherm wordt gevormd met 

zender- en ontvanger-sensoren in de rails, 

waardoor de bekabeling zich in de rails 

bevindt en niet op het deurblad. 

Dat verhoogt de bedrijfszekerheid van 

deze supersnelle spiraaldeur.

2 kleuren
Heeft u speciale wensen op het gebied 

van kleur? Ook dan biedt Alpha een 

kleurwaaier aan mogelijkheden. 

Aansluiting panelen 
De aansluiting tussen de 

ISO-panelen en ALU-secties 

is wind- en waterdicht 

(Klasse 3 Windbelasting).

Opbouw deurblad
De deurbladen van de Helix en S600 worden opgebouwd zoals hieronder 

in de tabel weergegeven. Het bodempaneel van een ALU-deurblad is altijd 

een ISO-paneel.

Specificaties Helix S600

Max. deurbladoppervlakte 25 m2 (350 kg) 25 m2 (350 kg)

Max. breedte 5000 mm 5000 mm

Max. hoogte 5000 mm 5000 mm

Paneel hoogte 366 - 610 mm 366 - 610 mm

Openingssnelheid 1,1 m/s 1,1 m/s

Sluitsnelheid 0,5 m/s 0,5 m/s

Paneeldikte 40 mm 40 mm

Paneelaansluiting Vingerklem-beveiligd Vingerklem-beveiligd

ALU-secties mogelijk ja ja

μ -waarde bij
5.000 x 5.000 mm

1,77 W/m2K 
(compleet gesloten)

1,77 W/m2K 
(compleet gesloten)

Aandrijfconcept
Het doorlopend ketting-/

staalkabel systeem zorgt ervoor 

dat de deurbewegingen altijd 

gecontroleerd verlopen. Ook bij 

het op hoge snelheid openen en 

sluiten van de deur.

Compacte zijscharnieren 
Vlak aansluitende,  verstelbare 

zijscharnieren die nauwelijks 

uitsteken zijn daardoor extra veilig. 

De scharnieren zorgen voor een 

perfecte verticale afdichting.

Inbouwruimte
De Helix spiraaldeur rolt zich compact 

op tot een pakket tegen de 

binnengevel van de hal. 

De benodigde inbouwruimte boven 

aan de rails bedraagt 1100 x 1200 mm, 

als zijruimte heeft u aan de niet 

aandrijfzijde 120 mm nodig en aan de 

aandrijfzijde 350 mm.

Torsiebuis
De Helix spiraaldeur en de S600 

zijn uitgerust met een rechtstreeks 

aangedreven aluminium torsiebuis 

zonder hulpveer-constructies.

Technische details

ALU ISO

Min Max Min Max

Bodempaneel - - 366 mm 610 mm

Tussenpaneel 250 mm 366 mm 366 mm 366 mm

Toppaneel 275 mm 366 mm 250 mm 366 mm

PRODUCTVOORDELEN
• Onderhoudsarm 

(200.000 cycli), veerloos systeem
• Voorlopende fotocel of lichtscherm 

(zonder bedrading op deur)
• Klasse 3 Windbelasting

• Hoge isolatiewaarde
• Korte montagetijd i.v.m.  

voorgemonteerd rail- / aandrijfsysteem
• Hoge openingssnelheid
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