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Bramy wielkogabarytowe z tkaniny przemysłowej, 

bardzo stabilne, 
 łatwe w użyciu,  

z wysoką izolacyjnością.  
Nie ulegają korozji. 

Wytrzymują nawet bardzo duży napór wiatru, dzięki różnym grubościom płaszcza 
 – w zależności od wymiarów bramy nasi zespół techników dobiera odpowiednią grubość płaszcza. 

Nawet przy silnych podmuchach wiatru – np. w strefie wybrzeża – brama jest stabilna. 
 Mimo pozornie jednolitego płaszcza – jest zbudowana z segmentów. Dzięki temu w przypadku jej uszkodzenia nie ma 

potrzeby ściągania całej bramy – wymieniamy tylko uszkodzony segment, a Państwo zyskują szybsze ponowne 
uruchomienie bramy i znaczne oszczędności związane z taką naprawą. Zostani e wykonana przez nasz 

 profesjonalny, doświadczony serwis. Sprawna, wyszkolona ekipa szybko zareaguje na każde wezwanie i naprawi bra 
mę tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Co więcej – brama jest objęta programem „5 lat gwarancji”, 
 z możliwością przedłużenia jej nawet do 10 lat! Przez cały ten okres będziemy o nią dbali, regularnie poddając 

 ją okresowym konserwacjom, co wydłuży jej żywotność i sprawne działanie. Z nami możesz zapomnieć o przestojach, 
niepewnych terminach, kosmicznych cenach… 

Zapewnimy Ci bardzo dobry produkt w przystępnej cenie, z  akcesoriami dobranymi specjalnie pod kątem 
Twoich potrzeb i wymagań, a nasz serwis zadba o to, by Twoje brama służyła Ci przez następne 10 lat.
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Opis

Jakość jest naszym najwyższym priorytetem. Chcemy, aby na rynku bram przemysłowych nasi klienci postrzegali 
Torsystem Butzbach, jako firmę dostarczającą wysokiej jakości bramy hangarowe składane w rozsądnych cenach.

 Bramy składane TENT LI - TSB praktycznie nie mają ograniczeń co do rozmiaru. Konstrukcja 
każdej bramy jest dopasowana do konkretnych wymagań danego projektu. Nasi doświadczeni inżynierowie 
zaprojektują bramy spełniające określone wymagania klienta, obliczą obciążenie wiatrem i przedstawią zalecenia dotyczące 
konstrukcji budowlanej. Bramy TENT LI - TSB mogą być montowane wewnątrz lub na zewnątrz budynku. 

Bramy hangarowe o aluminiowej konstrukcji z wypełnieniem z PCV są lżejsze od wyrobów innych producentów 
i doskonale nadają się do zastosowania w środowisku agresywnym, powodującym korozję, w ekstremalnych 
warunkach atmosferycznych oraz przy dużych wahaniach temperatury. Brama może być wyposażona w przeźroczy-
ste okna wykonane z PCV, przepuszczające do pomieszczenia więcej światła dziennego. Istnieje również możliwość 
zamontowania w dolnej części bramy hangarowej drzwi wejściowych.

Bramy te znajdują zastosowanie w przemyśle lotniczym, zakładach produkcyjnych, a także w wojsku i górnictwie. Dzięki 
niewielkiemu ciężarowi i stabilnej konstrukcji świetnie sprawdzają się w dużych obiektach w pasie wybrzeża, z racji 
wytrzymałości na silny napór wiatru. 

Informacje techniczne 
 - model 295
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Charakterystyka

Maksymalny rozmiar (Wx)  : 28000 x 25000 mm - i więcej 
Grubość skrzydła w standardzie: 295 mm 
Uszczelnienie: uszczelka w postaci gumowej pętli, specjalne szczotki, pokrywy uszczelniające 
Kolor tkaniny: dostępne w różnych kolorach (RAL) 
Napęd: Elektryczny 
Elementy podnoszące: pas poliestrowy, szerokość 50-75 mm, uzależniona od wielkości bramy

Rama

Belka pośrednia: profil aluminiowy (płytka), szerokość 295 mm. 
Obudowa nadproża: stal ocynkowana, szerokość 295 mm 
Prowadnice: profile aluminiowe, szerokość 215 mm, grubość 122 mm ze szczotkami uszczelniającymi 
Belka dolna: stal ocynkowana, szerokość 295 mm 
Pozostałe elementy: aluminium, nylon, tworzywo sztuczne i stal ocynkowana (w razie potrzeby stal nierdzewna)
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Tkanina

Reakcja na ogień: < 100 mm/min. (ISO 3795). 
Ciężar: 680 g/m2 (dostępne inne opcje, w zależności od potrzeb) 
Odporność na rozdarcie: 300/300 N (DIN 53363). 
Wytrzymałość na rozciąganie: 3000 N/50 mm (ok. 12 kN/m’). 
Odporność na temperaturę: -40°C/+70°C. 
Przyleganie: 100N/5 mm (ok. 2 kN/m’)

Charakterystyka pracy

Prędkość robocza: 0,2 m/s. 
Obciążenie wiatrem (obliczane jako różnica ciśnienia): 0,7-1,6 kPa* (klasa 3-5, EN 12424). 
Wyciszenie: 15 dB Rw (ISO 717). 
Wodoodporność: 0,11 kPa przy bramie zamkniętej (Klasa 3, EN 12425). 
Zakres temperatur w środowisku pracy: -30°C do +70°C.
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Instalacja elektryczna

Zasilanie: 400 V/50 Hz/trójfazowe 
Układ sterowania: 24-230 V. 
Dane znamionowe silnika: 0,75 to 5 kW/silnik.** 
Moment obrotowy : od 400 Nm do 10000 Nm/silnik.**
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*wyższe obciążenie wiatrem dostępne na zamówienie. 
**inne opcje dostępne na zamówienie.



 Konstrukcja bramy TENT LI - TSB 

Konstrukcja bramy wykonana jest z profili aluminiowych i ze stali ocynkowanej. Łącząc te dwa materiały możemy 
zaoferować optymalny ciężar bramy oraz stabilność konstrukcyji. Ruchoma część bramy zbudowana jest 
z podwójnych płyt PCV, przymocowanych po obu stronach segmentów pośrednich. Tkanina przymocowana jest do 
górnej i dolnej części bramy za pomocą wkrętów samogwintujących. Obudowa nadproża oraz prowadnice mocowane 
są do konstrukcji budowlanej przy użyciu śrub z gwintem metrycznym. Brama TENT LI - TSB jest podnoszona i opuszczana  
za pomocą pasa zamontowanego na dolnej belce. Bramy wyposażone są w mechaniczne hamulce bezpieczeństwa, 
spełniające dwie funkcje:

• Blokada zabezpieczająca przed działaniem wiatru – w pozycji całkowicie zamkniętej brama 
 jest zablokowana  

• Hamulec bezpieczeństwa – zatrzymuje bramę w razie wypadku (zerwanie pasa, przeszkoda)
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Główne elementy bramy TENT LI - TSB
obudowa nadproża

tkanina

silnik

prowadnice 
aluminiowe

wzmocnienia  
aluminiowe

panel sterowania

segment dolny
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 W obudowie nadproża znajduje 
się mechanizm podnoszący bramę. 
Mechanizm składa się z silnika, 
regulowanych kół pasowych łożyskowanych, 
bębna, pasa oraz wyłączników krańcowych. 
Silnik przekładniowy można zamontować 
wewnątrz lub na zewnątrz budynku (patrz 
strona 14). Obudowa nadproża posiada 
zdejmowane pokrywy uszczelniające, 
umożliwiające łatwy dostęp w przypadku 
pracy w trybie awaryjnym.

wyłącznik krańcowy

pokrywa serwisowa

regulowane koło pasowe pokrywy serwisowe

pokrywa silnika
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Obudowa nadproża
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Aluminiowe prowadnice

 Aluminiowa prowadnica składa się z dwóch części: prowadnicy głównej oraz bocznych profili uszczelniają-
cych, chroniących pomieszczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Boki bramy uszczelnione 
są podwójnymi szczotkami, zmieniającymi kierunek silnych wiatrów bocznych i chroniącymi przed pyłem i piaskiem.

prowadnica główna

prowadnica uszczelniająca 

szczotki uszczelniająca
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Aluminowe profile wzmacniajace
 Skrzydło bramy TENT LI - TSB jest wykonane z pasów wytrzymałej tkaniny. Pasy tkaniny są ściśle przymocowane 
do krawędzi płytek, tworząc barierę pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną ścianą z tkaniny. W razie uszkodzenia 
tkaniny nie ma konieczności wymiany całego materiału pokrywającego bramę, jak w przypadku wyrobów innych 
producentów. Uszkodzony pas wystarczy wymienić na nowy. W takiej sytuacji brama może być nadal eksploatowana, 
nawet bez tkaniny. Na obu końcach profili znajdują się poruszające się w górę i w dół podpory ślizgowe, zapewniające 
ciche podnoszenie i opuszczanie bramy.

aluminiowe 
 profile wzmacniającego

podpora ślizgowa
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Segment dolny

 Belka dolna wykonana jest 
z profili  stalowych ocynkowanych, 
a jej przekrój zależy od wymiarów 
bramy i roboczego obciążenia wiatrem. 
Brama TENTLI-TSB jest opuszczana 
i  podnoszona za pomocą  
pasa. Hamulce bezpieczeństwa 
zamocowane są po bokach belki. Profil  
dolny, uszczelniony jest odporną 
na duże obciążenia gumą, 
z umieszczoną w środku tkaniną. 

profil dolny

pas podnoszący

hamulec bezpieczeństwa

gumowa uszczelka

tkanina
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Dostępne przekroje belki dolnej, uzależnione od wymiarów bramy:



Schemat blokady przed działaniem wiatru

 Pasy podnoszące przymocowane są do hamulca bezpieczeństwa w dolnej części bramy. Hamulce bezpieczeństwa 
blokują bramę, gdy jest ona w pozycji zamkniętej, i uniemożliwiają jej podniesienie się pod wpływem działania siły 
zewnętrznej (wiatr) (patrz: rysunek zamkniętej bramy).

Schemat hamulca bezpieczeństwa

 W razie wypadku, zerwania pasa lub pojawienia się przeszkody hamulce bezpieczeństwa mechanicznie 
zatrzymują bramę (patrz: rysunek zerwania pasa).

Pas podnoszący Zerwanie pasa Brama zamknięta

producent zastrzega sobie 
prawo dokonywania zmian 
konstrukcyjnych
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Schemat podnoszenia pasowego

 Mechanizm podnoszenia pasowego jest odporny na korozję i pył oraz wytrzymuje zwiększone obciążenie. 
Oferujemy w pełni regulowane boczne koła pasowe, zapobiegające zużyciu pasa i zapewniające bezpieczną obsługę  
bramy. Bęben, na który nawija się pas, zamocowany jest na wale zdawczym połączonym z przekładnią silnika. 
Przekładnia redukcyjna posiada zabezpieczenie elektromechaniczne przed nadmierną prędkością 
otwierania/zamykania bramy.

CMYK  84 13 100 2 CMYK  75 68 67 90

CMYK  0 0 0 10

CMYK  9 85 100 1 CMYK  43 35 35 1

producent zastrzega sobie prawo 
dokonywania zmian 
konstrukcyjnych
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Opcje montażu bramyTENT LI - TSB

Bramę można zamocować wewnątrz (1.), w otworze (2.) lub na zewnątrz budynku (3.):
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1. 2. 3.

14



Montaż bramy wewnątrz budynku (1.)

- szerokość bramy w świetle odpowiada szerokości w świetle otworu budynku  
- czynności serwisowe prowadzone są wewnątrz budynku  
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1. Prowadnica – widok z góry

1. Obudowa nadproża 
 –widok z boku *

* wymiary dostępne 
 na zamówienie
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TW = Szerokość całkowita
CW = Szerokość w świetle
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Montaż bramy w otworze budynku (2.)

- brama nie zajmuje zbyt dużo powierzchni użytkowej  
- czynności serwisowe można prowadzić wewnątrz lub na zewnątrz budynku  
- silnik może być zamontowany wewnątrz lub na zewnątrz budynku 
- bardzo prosta konstrukcja ramy 
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3. Prowadnica – widok z góry

4. Obudowa nadproża 
 – widok z boku *
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TW = Szerokość całkowita
CW = Szerokość w świetle

* wymiary dostępne 
 na zamówienie
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Montaż bramy na zewwnątrz budynku (3.)

- nie zajmuje powierzchni użytkowej  
- szerokość bramy w świetle odpowiada szerokości w świetle otworu budynku  
- czynności serwisowe prowadzone są na zewnątrz budynku  
- budowa dodatkowej ramy 
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TW = Szerokość całkowita
CW = Szerokość w świetle

5. Prowadnica – widok z góry

6. Obudowa nadproża 
 – widok z boku

* wymiary dostępne 
 na zamówienie

17



Schematy obciążenia
Schemat obciążenia wiatrem

 Obciążenie wiatrem poszycia bramy przenoszone jest na aluminiowe profile wzmacniające, które zapewniają 
sztywność i wytrzymałość skrzydła bramy. Wartości ugięcia są zgodne z wymaganiami technicznymi zawartymi 
w normach.
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Schemat obciążenia dla konstrukcji obiektu
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Po zamknięciu bramy obciążenie jest równomiernie rozłożone wzdłuż otworu budynku.

Przy otwartej bramie obciążane są przede wszystkim miejsca zamocowania kół pasowych po obu stronach bramy, 
a równomiernie rozłożone obciążenie dla otworu budynku ulega zmniejszeniu.
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Kontakt

CENTRALA

 
Torsystem Butzbach Sp. z o.o. 
Ul. Kolejowa 44  
57-240 Kamieniec Ząbkowicki 
Tel. +48 074 816 37 00 
Faks +48 074 816 37 03 
 
 
e-mail: biuro@torsystem.com.pl

SERWIS 

Torsystem Butzbach Service Sp.J. 
Ul. Kolejowa 44  
57-240 Kamieniec Ząbkowicki 
Tel. +48 74 816 37 24                                      
fax: +48 74 816 37 29 
 
 
e-mail: serwis@torsystem.com.pl

BIURO HANDLOWE 

 
Ul. Białowieska 40/21 
54-234 Wrocław 
Tel.: +48 71 34 97 508 
Fax.: +48 71 35 68 513 
 
 
e-mail: handel@torsystem.com.pl


