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TROAX VE SVĚTĚ

Společnost Troax je globální vývojář a výrobce ocelových drátěných panelů pro
oplocení strojů, rozdělení skladů a sklepní kóje. Tento katalog prezentuje náš systém
pro oplocení strojů. Naším cílem je vyvinout inovativní řešení ocelových drátěných
panelů pro ochranu osob, majetku a procesů. Naše lehké, ale odolné drátěné
panely lze použít pro unikátní řešení a jsou vyrobeny tak, aby odolávaly nejtěžším
testům a prostředím. Přečtěte si více o našich systémech na www.troax.com

OPLOCENÍ
STROJŮ
JIŽ VÍCE NEŽ 60 LET VYVÍJÍME
INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÝCH
DRÁTĚNÝCH PANELŮ PRO OPLOCENÍ
STROJŮ, ROZDĚLENÍ SKLADŮ A
SKLEPNÍ KÓJE. NYNÍ JSME LÍDREM NA
TRHU A NAŠE VÝROBKY LZE NALÉZT
PO CELÉM SVĚTĚ – CHRÁNÍME LIDI,
MAJETEK A VÝROBNÍ PROCESY.

NAŠE SLUŽBY.

CÍLEM SPOLEČNOSTI TROAX JE BEZPEČNOST.
NAŠE OCELOVÉ DRÁTĚNÉ PANELOVÉ
SYSTÉMY NABÍZÍ NEJBEZPEČNĚJŠÍ A
NEJFLEXIBILNĚJŠÍ ŘEŠENÍ NA TRHU.

S ohledem na vaše potřeby v oblasti bezpečnosti vytvoříme taková
řešení, která budou pro vás ideální. Naše systémy dodáváme na trh do
třech segmentů: oplocení strojů, rozdělení skladu a sklepní kóje.
ZABEZPEČENÍ NEVZNIKNE SAMO OD SEBE

Testovací centrum společnosti Troax je srdcem našeho podnikání.
Zde naše výrobky procházejí přísnými testy, čímž udržujeme vysoký
standard. Testy nárazů na našich panelech, úchytech a držácích jsou
prováděny denně. Je to práce, která vyžaduje hodně času a úsilí. Vše
ale stojí za to, jelikož vaše bezpečnost je naší prioritou.
ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ

PLÁNOVÁNÍ A DESIGN

Naše systémy jsou přizpůsobeny a navrženy tak, aby vyhovovaly vašim
specifickým potřebám, od složitého plánování až po nejmenší detail.
S několika bezpečnostními úrovněmi a různými typy zámků a dveří
mohou být naše systémy postaveny tak, aby vyhovovaly pro použití do
všech druhů oblastí.
MONTÁŽ JE SOUČÁSTÍ NAŠÍ NABÍDKY

Společnost Troax nabízí pomoc při montáži a instalaci všech našich
systémů. Pokud se rozhodnete instalovat si výrobky sami, každá
dodávka společnosti Troax obsahuje jasné uživatelské pokyny a
návody k montáži, které usnadňují montáž našeho systému na místě.
POKUD STÁLE NEJSTE PŘESVĚDČENI ...

»» Každá instalace je jedinečná a vytvořená tak, aby vyhovovala
specifickým požadavkům zákazníka.
»» Naše drátěné panely jsou extrémně odolné a odolávají nejnáročnějším aplikacím.
»» Společnost Troax nabízí produkty nejvyšší kvality a funkčnosti s
využitím automatizovaných a ekologických výrobních procesů.
»» Naše systémy jsou všestranné a lze jej snadno kombinovat, což z nich
dělá dobrou investici.
»» Jsme první společností drátěných panelů na světě, která má
certifikaci TÜV.

MÍSTNÍ PŘÍTOMNOST
VYSOKÁ VÝROBNÍ KAPACITA
RYCHLÉ DOBY DODÁNÍ
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Jeden z našich prodejců osobně zpracuje váš dotaz a v případě
potřeby provede i podrobné zaměření na místě. K vytvoření každého
řešení používáme kreslící program Configura, který nám umožňuje
zobrazit návrh ve 2D a 3D, než objednáte jakýkoliv materiál. Náš
kvalifikovaný montážní tým se postará o instalaci vašeho systému a
Troax bude součástí vašeho projektu.
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VÁŠ
PARTNER V
KVALITNÍM
OPLOCENÍ
STROJŮ.

Vaše moderní průmyslové provozy jsou bezpečné jen
tehdy, když se ke strojům nedostane nikdo jiný, než
pověřený personál. Drátěné panely Troax pro oplocení
strojů poskytují maximální ochranu osob a strojních
zařízení v souladu se Směrnicí o strojních zařízeních.
Společnost Troax je známá v oblasti oplocení strojů a
jejich zabezpečení v průmyslových provozech v mnoha
částech světa. Klíčové jsou chytré detaily, které lze
kombinovat s novými i starými moduly v léty prověřených systémech.
PROKÁZANÁ PEVNOST

Krok za krokem vyvíjíme základy našich systémů – naše
drátěné panely. Teoretické výpočty testujeme v naší
laboratoři. Panely se podrobují testům o energii
dosahující 2.500 joulů, což představuje značnou sílu.
Pokud dojde k nehodě, měli byste vědět, že naše
panely jsou dostatečně pevné, aby ochránili jak strojní
zařízení, tak lidi kolem nich. Každý svár vydrží silný
náraz, a to je ten rozdíl.
ISO 12100
ISO 14120
ISO 14119
ISO 10218-2
ISO 13857
ISO 14121-1

SHODA SE SMĚRNICÍ O STROJNÍCH ZAŘÍZENÍCH

Výrobky společnosti Troax pro oplocení strojů a
strojních zařízení splňuje všechny podmínky evropské
Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EC – podmínky,
které by měl váš instalovaný systém splňovat dnes i o
pár let později, když jej doplníte nebo rozšíříte o nové
drátěné panely, dveře a zámky.

PŘI TESTOVÁNÍ NAŠICH VÝROBKŮ
POUŽÍVÁME METODU, KTERÁ JE SAMA O
SOBĚ CERTIFIKOVÁNA SPOLEČNOSTÍ TÜV.
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1 S YSTÉM STRONG FIX
Náš nejsilnější systém pro oplocení strojů,
který dokáže odolat nárazu až 2.500 joulů.

2 P
 OSUVNÉ DVEŘE SE
SPODNÍM KOLEČKEM

3 VYSOKÉ PLOTY

Řešení pro velké dveře – až do výšky 6 metrů
s použitím drátěných panelů Troax ST30.

4 ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLOT

Použitím prodlužovacích objímek je snadné
vytvářet vysoké stěny se standardními
panely a sloupky.

5 B
 EZPEČNOSTNÍ ZÁMEK
SAFE LOCK

Pro venkovní a vlhké prostředí doporučujeme zinkované panely a sloupky.

Vhodný pro všechny typy dveří s možností
výběru z několika typů bezpečnostních
spínačů.

4
6

3

11

09

12

6 PLNOPLECHOVÁ ŘEŠENÍ

8

Naše plnoplechové panely UR SP se
systémem Safe Fix vytvoří zakrytý prostor
vhodný pro svařovací aplikace.
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OPTIMALIZUJTE
OPLOCENÍ
VAŠICH
STROJŮ.

10

2

9

1

5
7 SKLÁDACÍ DVEŘE

Je zde několik rozměrů pro bezpečné oplocení vašeho
stroje. Naše výrobky světové úrovně, jako jsou silné
drátěné panely, rychlo uvolňovací systém Rapid Fix a
bezpečnostní zámky Safe Lock s výběrem z několika
druhů bezpečnostních spínačů, byly vyvinuty tak, aby
zajistily bezpečné oplocení vašeho stroje.
Polykarbonátové panely nabízejí vynikající viditelnost
a pomocí ocelových plnoplechových panelů můžete
vytvořit plně zakryté buňky. Pomocí drátěných panelů
získáte vzdušné prostory a nejsilnější řešení pro vaši
bezpečnost. Pro snadný přístup si vyberte náš systém
Smart Fix nebo Rapid Fix se sloupky 60 × 40 mm.
Do náročného prostředí nebo tam, kde je riziko nárazu
vysoké doporučujeme použít systém Strong Fix se
sloupky 80 × 80 mm se silnou fixací. Společnost Troax
vytvoří taková řešení, která vyhovují vašim potřebám.

Skládací dveře jsou při otevírání sklápěny
dohromady, čímž zaberou málo prostoru v
otevřené poloze a vytvoří velký otvor.

8 S YSTÉM RAPID FIX
Pro rychlý a snadný přístup ke stroji. Panely
se uvolňují pomocí imbusového klíče zevnitř
oplocení.

9 POSUVNÉ DVEŘE
Dvojité nebo jednoduché pos uvné dveře
jsou uchyceny pomocí pevné hliníkové
kolejnice.

SPOLEČNOST TROAX NABÍZÍ KOMPLETNÍ
ŘEŠENÍ PRO OCHRANU VAŠICH Z AMĚSTNANCŮ
A VÝROBNÍCH PROCESŮ. NAŠE VÝROBKY
PRO OPLOCENÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ ZAJISTÍ
BEZPEČNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ VÝROBU.

10 POLYKARBONÁTOVÉ PANELY

11 AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE

12 OPLOCENÍ PODESTY

Poskytují dobrý přehled a chrání před
tekutinami a malými částicemi.

Automatické posuvné dveře se skládají
z Troax sloupků a panelů, doplněných o
motor od společnosti Besam/ASSA ABLOY
Entrance Systems.

Ochrana proti pádu z podesty.

KOMBINUJTE NAŠE
SYSTÉMY A
VYTVOŘTE
JEDINEČNÁ
ŘEŠENÍ.

CHYTRÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ DOTVÁŘÍ CELKOVÝ OBRAZ. NAŠE ŘADA UPEVŇOVACÍCH
A KOTVÍCÍCH PRVKŮ, V KOMBINACI S NAŠIMI PANELY A SLOUPKY, VÁM POSKYTNE
MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST PERSONÁLU A STROJE.

Naše systémy pro oplocení strojů se mohou
kombinovat a přizpůsobovat tak, aby vyhovovaly
vašim specifickým potřebám. Standardní výšky
našich panelů a sloupků jsou navrženy tak, aby
odpovídaly požadovaným hodnotám bezpečných
vzdáleností uvedených v normě ISO 13857.
ROZMĚRY SYSTÉMU

SYSTÉM RAPID FIX
Rychlý a snadný přístup do nebezpečné
zóny. Použitím šestihraného klíče se
panel demontuje zevnitř buňky a snadno
vytáhne. Pomocí objímky s jedinečným
pojistným mechanismem se panel zachytí
zpět ve správné poloze.

SYSTÉM COMBI FIX
Kombinací horních objímek systému
Smart fix a dolních objímek systému
Rapid Fix vytvoříme systém jednoduchý
pro instalaci a rychlý pro demontáž.

SAFE FIX
Pro plně zakryté oplocení, objímky
bezpečně uchytí panely ke sloupkům a
zároveň odstraní mezery mezi panely a
sloupky.

BASE FIX
Patka Base Fix se používá při nízké výšce
oplocení jako náhrada sloupku.

DRÁTĚNÉ PANELY
S drátem o průměru 3 mm a velikostí oka
20 × 100 mm. Vyberte si panel ST20 s
rámem o rozměru 19 × 19 mm nebo panel
ST30 s rámem o rozměru 30 × 20 mm.
Standardní šířky panelů jsou: 200, 300,
500, 700, 800, 1.000, 1.200 a 1.500 mm a
výškou 2.050 mm.

POLYKARBONÁTOVÉ PANELY
3 mm silný polykarbonát v transparentním
nebo barevném provedení (vhodný pro
sváření), našroubovaný na rámu o rozměru
30 × 20 mm. Testováno na náraz o síle
1.600 joulů! Standardní šířky: 200, 300,
500, 700, 800, 1.000, 1.200 a 1.500 mm a
výška 2.050 mm.

PLNOPLECHOVÉ PANELY
Profilovaný ocelový plech je silný 0,7 mm
a je přivařen na panelech s rámem
19 × 19 mm a vytváří plně zakryté buňky.
Standardní šířky panelu: 200, 300, 700,
800, 1.000 a 1.200 mm a výška 2.200 mm.

SYSTÉM STRONG FIX
Se sloupkem 80 × 80 mm a silné objímce
je tento systém nejlepší alternativou pro
drsná prostředí nebo když je riziko nárazu
vysoké. Spolu s panely ST30 je systém
testován na náraz o síle 2.500 joulů.
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Konstrukce drátěných panelů Troax systému
ST20 a ST30 je v souladu s evropskými normami
pro udržení bezpečné vzdálenosti 120 mm od
nebezpečných zón. Vertikální dráty na vnější straně
panelu jsou obtížné pro lezení.
VYSOKÁ VIDITELNOST

2.200 mm
150 mm

1.400 mm

2.650 mm

Šedá barva Troax, RAL 7037, poskytuje nejlepší
viditelnost v celé zóně nebezpečí. Naše drátěné
panely samozřejmě lze dodat v jakékoliv barvě dle
vašeho výběru.

4.250 mm

OPLOCENÍ S TROJŮ TROA X

SYSTÉM SMART FIX
Náš osvědčený ochranný systém s mnoha
unikátními vlastnostmi. Upevňovací
prvky jsou připevněny ke sloupku a lze
je snadno posunovat nahoru a dolů,
chceme-li kompenzovat nerovné podlahy.
Základem systému je sloupek o rozměru
60 × 40 mm a panel ST20, které jsou
testovány na náraz o síle 1.600 joulů.

PLETIVOVÁ OCHRANA

3.450 mm

10

Standardní výška systému je od 1.400 mm do
4.250 mm. Panely jsou k dispozici v osmi šířkách od
200 mm do 1.500 mm a mezera od podlahy 150 mm
umožňuje snadnější údržbu. Panely i sloupky
lze přizpůsobit tak, aby vytvořily požadovanou
velikost. Panely, sloupky a příslušenství pro všechny
naše systémy máme v centrálním skladu ve Švédsku
a mohou být dodány během několika dní.

SMART FIX
SILNÝ A
OSVĚDČENÝ.
12

SMART FIX JE NÁŠ NEJPRODÁVANĚJŠÍ OCHRANNÝ SYSTÉM.
TOTO UNIVERZÁLNÍ STROJNÍ OPLOCENÍ JE EXTRÉMNĚ
ODOLNÉ A JE VHODNÉ PRO VĚTŠINU APLIKACÍ.
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Náš pevný a flexibilní systém Smart Fix je snadno
sestavitelný a lze ho kombinovat s drátěnými, plnoplechovými nebo polykarbonátovými panely. Objímky se
snadno namontují na sloupky o rozměru 60 × 40 mm
a jsou uchyceny ke sloupku pomocí šroubu ze zadní
strany, čímž lze snadno pohybovat nahoru a dolů, aby
se nastavila správně výška oplocení pokud je nerovná
podlaha. Komponenty zůstávají pohromadě i při
rozebrání oplocení a tím splňují požadavky Směrnice o
strojních zařízeních.
Systém Smart Fix lze snadno kombinovat s jinými
systémy třeba se systémem Rapid Fix nebo Strong
Fix a vytvářet tak jedinečná řešení. Můžete si vybrat
z několika variant dveří, zámků a příslušenství dle
požadavků pro instalaci. Systém Smart Fix je odolný
proti teplu a je testován tak, aby odolal nárazu o síle
1.600 joulů v nejběžnější prodávané kombinaci s
drátěnými panely ST20.

DRÁTĚNÝ PANEL ST20
Drátěný panel ST20 má klasický vzhled
s velikostí oka 20 × 100 mm upevněný na
rámu 19 × 19 mm. K dispozici je ve dvou
standardních výškách 1.250 a 2.050 mm a
v 8 šířkách.

SLOUPEK 60 × 40
Silný sloupek se čtyřmi otvory pro
flexibilní upevnění k podlaze. Standardní
výšky jsou 1.400, 2.200, 2.650 a 3.000 mm
plus prodlužovací jackel.

OBJÍMKA SMART FIX
Pevně se připevní šroubem ze zadní strany
objímky. Posunutím šroubu do boční
pozice vytvoříte roh.

V KOMBINACI S UZEMŇOVACÍ SADOU
VYTVOŘÍTE FUNČNÍ SPOJENÍ ELEKTRICKÉ
VAZBY A VYŘEŠÍTE TAK PROBLÉM SE SVODOVÝM PROUDEM.

STRONG FIX
ROBUSTNÍ A
ODOLNÉ.
14
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SYSTÉM STRONG FIX JE NÁŠ NEJSILNĚJŠÍ OCHRANNÝ
SYSTÉM. BYL VYVINUT A TESTOVÁN, ABY ODOLAL
NEJDRSNĚJŠÍM PROSTŘEDÍM.

ALL-HYTEC

Systém Strong Fix je ideálním řešením do těžkých
průmyslových prostředí a tam, kde je riziko nárazu
vysoké. Základem jsou masivní sloupky 80 × 80 mm v
kombinaci se silnými objímkami a panely ST30 a systém
je testován tak, aby odolal nárazu o síle 2.500 joulů.

DRÁTĚNÝ PANEL ST30
Drátěný panel ST30 má klasický vzhled
s velikostí oka 20 × 100 mm upevněný na
rámu 30 × 20 mm. K dispozici je ve dvou
standardních výškách 1.250 a 2.050 mm a
v 8 šířkách.

Objímky jsou snadno namontovány na sloupky a utaženy
šroubem ze zadní strany. Posunutím objímky nahoru a
dolů na sloupku se přizpůsobí nerovným podlahám.
Systém Strong Fix může být namontován s dvojitými
panely ST30, čímž vznikne super silné oplocení stroje
– odolává nárazu o síle 4.350 joulů! – v závislosti na
kvalitě pevnosti podlahy.

EXTRÉMNĚ SILNÉ
OPLOCENÍ STROJE.

SLOUPEK 80 × 80
Náš nejsilnější sloupek. Čtyři otvory
pro upevnění do podlahy a další otvory
pro případné vyrovnání. Standardní
výšky 1.400, 2.200 a 3.000 mm plus
prodlužovací jackel.

OBJÍMKA STRONG FIX
Zinkovaná objímka, kterou lze snadno
posunovat nahoru a dolů po sloupku.

16
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RAPID FIX
RYCHLÝ A
SNADNÝ
PŘÍSTUP.
RAPID FIX JE CHYTŘE NAVRŽENÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM
STROJE, KTERÝ NABÍZÍ RYCHLÝ A SNADNÝ PŘÍSTUP DO
NEBEZPEČNÉ OBLASTI.

Systém Rapid Fix byl vyvinut v reakci na potřeby zákazníka pro rychlé a flexibilní přístupové řešení, například
při údržbě. Spodní objímka má otvor, do kterého se
zahákne panel a horní objímka má inovativní pojistný
mechanismus, který zajistí panel ve správné poloze.
Systém lze snadno demontovat z vnitřku buňky pomocí
šestihranného klíče uvolněním panelu.
Systém Rapid Fix splňuje požadavky Směrnice o
strojních zařízeních tím, že komponenty zůstávají
pohromadě i při rozebrání oplocení. Systém Rapid Fix
lze kombinovat s dalšími systémy Troax, jako jsou Smart
Fix a Strong Fix.

SLOUPEK 60 × 40
Standardní sloupek, který je k dispozici
ve výškách 1.400, 2.200, 2.650 a 3.000 mm
plus prodlužovací jackel.

LZE KOMBINOVAT SE
SYSTÉMEM SMART FIX.

SPODNÍ OBJÍMKA RAPID FIX
Snadno zasuňte panel do polohy
spodního uchycení.

HORNÍ OBJÍMKA RAPID FIX
Zabezpečte panel pomocí zabudované
funkce zacvaknutí.

BEZPEČNĚ A
SPOLEHLIVĚ S
DVEŘMI A ZÁMKY.
TROAX NABÍZÍ NĚKOLIK TYPŮ DVEŘÍ, KTERÉ ODPOVÍDAJÍ
VAŠIM POŽADAVKŮM PRO BEZPEČNÉ OPLOCENÍ.
NAŠE ŘEŠENÍ DVEŘÍ ZAHRNUJE OTOČNÉ, POSUVNÉ,
T ELESKOPICKÉ A LINEÁRNÍ DVEŘE, KTERÉ JSOU
SOUČÁSTÍ NAŠICH MODULÁRNÍCH SYSTÉMŮ.

Dveře jsou k dispozici ve standardních šířkách
od 700 mm do 6.000 mm a do výšky až 4.100 mm.
Konstrukce dveří je založena na panelech, sloupcích a
upevněních a je vyrobena z drátěných, plnoplechových
a polykarbonátových panelů. Otočné dveře lze dodat
plně předmontované s preferovaným řešením zámku
pro rychlou instalaci na místě. Předmontované mohou
být i větší dveře. Zámky jsou přizpůsobeny pro vaši
úroveň zabezpečení. Existuje několik typů zamykání,
jako jsou magnetické zámky, cylindrické zámky a náš
bezpečnostní zámek Safe Lock, který může být vybaven
mnoha variantami bezpečnostních spínačů.

DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE
1.000–3.000 mm

SKLÁDACÍ DVEŘE
2.100–4.500 mm

Možné typy zamykání
Magnetický zámek, cylindrický zámek,
Safe Lock, MGB nebo AZM 200.

Možné typy zamykání
Magnetický zámek, cylindrický zámek,
Safe Lock, MGB nebo AZM 200.

Možné typy zamykání
Safe Lock, MGB nebo AZM 200.

JEDNODUCHÉ POSUVNÉ DVEŘE
(JEDNODUCHÁ KOLEJNICE)
700–1.500 mm

DVOJITÉ POSUVNÉ DVEŘE
(DVOJITÁ KOLEJNICE)
700–1.500 mm

DVOJITÉ POSUVNÉ DVEŘE
(JEDNODUCHÁ KOLEJNICE)
1.400–3.000 mm

Možné typy zamykání
Magnetický zámek, cylindrický zámek,
Safe Lock, MGB nebo AZM 200.

Možné typy zamykání
Magnetický zámek, cylindrický zámek,
Safe Lock, MGB nebo AZM 200.

Možné typy zamykání
Magnetický zámek, cylindrický zámek,
Safe Lock, MGB nebo AZM 200.

SKLÁDACÍ POSUVNÉ DVEŘE (2)
1.000–3.000 mm

SKLÁDACÍ POSUVNÉ DVEŘE (3)
1.500–4.500 mm

LINEÁRNÍ POSUVNÉ DVEŘE
1.800–4.000 mm

Možné typy zamykání
Magnetický zámek, cylindrický zámek,
Safe Lock, MGB nebo AZM 200.

Možné typy zamykání
Cylindrický zámek, Safe Lock, MGB
nebo AZM 200.

Možné typy zamykání
Cylindrický zámek, Safe Lock, MGB
nebo AZM 200.

TELESKOPICKÉ POSUVNÉ DVEŘE
(JEDNODUCHÉ / DVOJITÉ)
800–1.500 mm / 1.600–3.000 mm

TELESKOPICKÉ PANTOVÉ DVEŘE
1.800–2.700 mm

POSUVNÉ DVEŘE SE
SPODNÍMI KOLEČKY
1.100–6.000 mm

Všechny dveře mohou být doplněny objímkami pro
snadnou montáž elektrických bezpečnostních spínačů.
Kompletní montážní návod je součástí každého řešení
dveří a kombinace zámků – na kanálu YouTube společnosti Troax můžete shlédnout několik montážních filmů.
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RUKOJEŤ S MAGNETICKÝM ZÁMKEM.

Možné typy zamykání
Cylindrický zámek, Safe Lock, MGB
nebo AZM 200.
CYLINDRICKÝ ZÁMEK S RUKOJETÍ.

SAFE LOCK LZE PŘIZPŮSOBIT RŮZNÝM TYPŮM SPÍNAČŮ.

Možné typy zamykání
Cylindrický zámek, Safe Lock, MGB
nebo AZM 200.

Možné typy zamykání
Cylindrický zámek, Safe Lock, MGB
nebo AZM 200.

Přečtěte si více o našich dveřích a zámcích na www.troax.com

19

OPLOCENÍ S TROJŮ TROA X

OPLOCENÍ S TROJŮ TROA X

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK ESCAPE S CYLINDRICKÝM
ZÁMKEM A INTEGROVANÝM BEZPEČNOSTNÍM
SPÍNAČEM.

OTOČNÉ DVEŘE
500–1.500 mm

MYSLÍME NA BEZPEČNOST POKUD JDE O OCHRANU
OSOB, MAJETKU A BEZPEČNOST VÝROBNÍCH PROCESŮ,
A TAK JE I NÁŠ SAFE LOCK NAVRŽEN. OCHRÁNÍ VAŠE
ZAMĚSTNANCE A UDRŽÍ VÁŠ VÝROBNÍ PROCES V
CHODU, A JAKKOLI SE TO MŮŽE ZDÁT, BUDE TAK
JEDNODUŠŠÍ UDRŽET VÁŠ PERSONÁL V BEZPEČÍ.

PODÍVEJTE
SE BLÍŽE
NA NÁŠ
SAFE LOCK.

Váš výběr bezpečnostního zámku Safe Lock závisí
na požadované úrovni zabezpečení a konkrétních
vlastnostech vašeho stroje, stejně jako výběr
dodavatele spínače. Troax nabízí širokou škálu řešení,
aby vyhovovala většině spínačů. Zámky Safe Lock je
možné zakoupit se spínačem, ale i bez něj.

TYP LEVEL d GL
Pro nízké, střední až vysoké riziko. Bezpečnostní
spínač zablokuje vidličku dokud stroj není v
bezpečném stavu pro otevření dveří.
MOŽNÉ DRUHY SPÍNAČŮ

Pro nízké, střední až vysoké
riziko, kdy se stroj okamžitě
zastaví při otevření dveří.

Guardmaster TLS1‑GD2*, TLS2‑GD2*,
TLS3‑GD2*, SICK i200*, Telemecanique
XCS‑E7412 +7312* +7512*, Euchner TZ1,
Schmersal AZM 161*, Siemens 3SE5312.

MOŽNÉ DRUHY SPÍNAČŮ

*U těchto spínačů je potřeba přidat únikové tlačítko.

Guardmaster Trojan 5,
Telemecanique XCS‑A702,
Schmersal AZ16‑12 ZVRK,
Euchner NZ1VZ‑2131D.

TYP LEVEL e GL
TYP LEVEL e
Pro střední až vysoké riziko,
kdy se stroj zastaví okamžitě
při otevření dveří.
MOŽNÉ DRUHY SPÍNAČŮ

Guardmaster Sensaguard
440N‑Z21SS2HN,
ABB/Jokab Eden, PilzPSEN cs 3.1,
Euchner CES‑AP‑CL/CR2,
Schmersal RSS260,
Telemecanique XCSRC30.

Pro střední až vysoké riziko.
Bezpečnostní spínač zablokuje
vidličku dokud stroj není v bezpečném stavu pro otevření dveří.
MOŽNÉ DRUHY SPÍNAČŮ

Guardmaster TLS‑Z GD2,
Euchner CTP.

OPLOCENÍ S TROJŮ TROA X

TYP LEVEL d
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CHYTRÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOTVÁŘÍ CELKOVÝ OBRAZ.
AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE
Nabízíme řešení s automatických posuvných
dveří v kombinaci se sloupky 80 × 80 mm
a PC panely. Motor Besam je dodáván od
společnosti ASSA ABLOY Entrance Systems.
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OKOPOVÝ PLECH
Pomocí okopového plechu zakryjete
mezeru mezi panely a podlahou.

SNAPPER
Snapper spojuje dva panely a může být
použit jako náhrada za sloupek.

OBJÍMKA
Objímka se používá k vybudování vyšších
stěn a k prodloužení standardních sloupků
o výšce 2.200 mm a 3.000 mm.

UZEMNĚNÍ
Sada vytváří funčkní spojení elektrické
vazby mezi panely a sloupky, čímž řeší
problémy se svodovým proudem.

NAŠE SÍLA
JE V DETAILECH.
AUTOMATIZOVANÝ V ÝROBNÍ PROCES SPOLEČNOSTI
TROAX ZARUČUJE V YSOKOU KVALITU KAŽDÉHO
V YROBENÉHO PANELU. STABILNÍ DRÁTĚNÝ PANEL MÁ
DOBROU PROPLETENOU STRUKTURU, DÍKY NÍŽ JE PANEL
VELMI SILN Ý A ODOLN Ý PROTI N ÁRAZU.

ROJICE PROFILŮ

1
3

NEREZOVÁ OCEL
Nabízíme systémy oplocení strojů z
hygienické nerezové oceli firmy NTF
Aalborg, které jsou k dispozici jak v AISI
304, tak v AISI 316.

DRŽÁK KABELOVÝCH ŽLABŮ
Přizpůsobeno pro Troax sloupky
60 × 40 mm k upevnění kabelových žlabů.

OPLOCENÍ S TROJŮ TROA X

DRŽÁK PC
Držák PC připevňuje polykarbonátovou
výplň pletivového panelu jako ochranu
proti tekutinám a malým předmětům.

ROLOVACÍ DVEŘE
Nabízíme vysoce kvalitní rolovací dveře
Albany od společnosti ASSA ABLOY
Entrance Systems.

1 KONCOVÝ PROFIL
Koncový profil je flexibilním řešením pro
úpravu šířky drátěného panelu na místě,
přičemž zachovává svoji pevnost, jako u
svařované konstrukce panelu.
2 UKONČOVACÍ PROFIL
Ukončovací profil je flexibilním řešením
pro úpravu výšky drátěného panelu na
místě, přičemž zachovává svoji pevnost,
jako u svařované konstrukce panelu.
3 LEMOVACÍ PROFIL
2

Lemovací profil je flexibilním řešením pro
zakrytí ostrých hran po odříznutí pletiva
za účelem získání přístupu.

UNIKÁTNÍ PROFILOVÉ TRUBKY
Horizontální trubky na našich drátěných panelech mají unikátní
profilový trubkový systém navržený tak, aby sváry byly pevnější
a pletivo plošší.

METODA PEVNÉHO SVAŘOVÁNÍ
Všechny horizontální dráty jsou přivařeny k rámu panelu a
spojením drátů a rámů se vytvoří silný a pevný drátěný panel.

UKAŽTE
SVÉ PRAVÉ
BARVY.

JAKÁ JE VAŠE OBLÍBENÁ BARVA? MOŽNÁ MODRÁ, ŽLUTÁ
NEBO ZELENÁ? NAŠE DRÁTĚNÉ PANELY A SYSTÉMY JSOU
K DISPOZICI V JAKÉKOLIV BARVĚ, KTEROU POŽADUJETE,
AČKOLI PREFEROVANÁ BARVA JE ŠEDÁ.
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Stále více zákazníků společnosti Troax volí nestandardní
barvy pro své drátěné panely a systémy. Zvláštní barva
na bezpečnostních stěnách ve výrobních a skladovacích
prostorech může být důležitou součástí profilu společnosti. Společnost Troax dodá všechny interiérové
produkty v libovolné barvě RAL – od silných signálních
barev po harmonizované palety barev.

RAL 9005

STANDARDNÍ
BARVY

RAL 1018

RAL 7037

Mějte však na paměti, že pravidla a bezpečnostní
požadavky pro průmyslové a automatizované procesy
jsou přísné. Barva drátěných panelů obklopujících
robot nebo stroj musí umožňovat dobrou viditelnost.
To je i důvod, proč většina zákazníků stále vybírá naši
standardní šedou barvu, jelikož je to neutrální barva.
Panely a sloupky ve standardních barvách máme
skladem.

PROHLÉDNĚTE
SI ŘEŠENÍ
TROAX PŘED
OBJEDNÁNÍM.

Někdy je obtížné si představit, jak bude
řešení vypadat předtím než bude dodáno a
namontováno. Ve společnosti Troax používáme
kreslící program Configura, který nám umožňuje
předložit návrh řešení jako výkres ve 2D a 3D.
Pro podporu naší CAD činnosti spolupracujeme
se společností Solid Components a Trace Parts,
což jsou společnosti v oblasti 3D digitalizace a
poskytují knihovnu CAD dílů.

SPOLEČNOST TROAX JE ZASTOUPENA VE VÍCE NEŽ 40
ZEMÍCH A VLASTNÍ 24 PRODEJNÍCH MÍST. NAŠÍM CÍLEM
JE POSÍLIT NAŠI POZICI NA CELÉM SVĚTĚ A ROZŠÍŘIT
NAŠE PODNIKÁNÍ NA VŠECHNY KONTINENTY.

Přečtěte si více o programu Troax CAD na
www.troax.com a stáhněte si naše produkty
například v souboru STEP nebo DWG. Můžete
si také stáhnout vlastní verzi našeho kreslícího
programu Configura Light.
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Společnost Troax uspokojuje vaše potřeby prostřednictvím lokálních prodejních míst zásobovaných
každodenními dodávkami z největšího světového
skladu drátěných panelů v Hillerstorpu ve Švédsku.
SILNÉ SEGMENTY TRHU

Naše systémy se prodávají ve třech segmentech:
Oplocení strojů a zařízení, Dělící stěny pro sklady a
Sklepní kóje.
1. OPLOCENÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

GLOBÁLNÍ
A MÍSTNÍ
PŘÍTOMNOST.

Dnešní moderní průmysl s vyspělými procesy klade
vysoké nároky na bezpečnost. Zejména je potřeba
zajistit přístup pro oprávněné osoby. Naše drátěné
panely jsou založeny na pečlivě vyvinutém modulárním
systému, který zahrnuje možnost speciálních úprav.
2. DĚLÍCÍ STĚNY PRO SKLADY

Společnost Troax splňuje všechny požadavky na
skladování a zabezpečení. Jsme dodavatelem pro
všechny typy průmyslu – od tradičních výrobců, kteří
ve svých provozech vyžadují zajištění rozsáhlých toků a
objemů až po závody s velkými skladovacími prostory a
maloobchodní sklady. Jsme schopni splnit veškeré vaše
požadavky a nabídneme vám kompletní řešení.
3. SKLEPNÍ KÓJE

Ať jde o novou výstavbu či renovaci jsme přesvědčeni,
že zjistíte jak je snadné s našimi výrobky pracovat. Vaše
jedinečné potřeby a naše kreativita přispěly k našemu
trvalému vývoji výrobků a daly vznik našemu mottu:
„Bezpečné skladování musí být jednoduché“.
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