
M.K Door

TÖÖSTUS UKSED 



Uksed on praktiline ja mugav lahendus avalikes alades, kus liigub palju inimesi või toimub muu 
intensiivne liikumine. Uste kasutamiseks ei ole vaja mingeid erioskusi, lisaks parandavad uksed 
soojustust ja ruumide tehnilist kasutust. 

Uksepaneelid on valmistatud kahest metall-lehest, mille vahe on täidetud tippkvaliteetse 
vahtsoojustusega. Tänu sellele on ukseleht märkimisväärselt stabiilne, hea soojustusega ja kestab 
kaua.



Metallsektsioonide kombinatsioon täisklaasitud sektsioonidega annab tulemuseks 
rohkem valgust ja elegantsema disaini. 

Täisklaasitud sektsioonid on väga hea valik seal, kus on vaja suurepärast 
disainilahendust. 



Jalgvärav – tööstuslikesse 
ustesse saab paigaldada ka 
jalgvärava. 

Nüüd saab tellida ka madala lävega jalgväravaid. See 
võimaldab siseneda kärudega, ilma et oleks vaja kogu ust 
avada.

Samuti saab tööstuslikesse ustesse 
paigaldada aknaid. See on loomuliku 
valgustuse tagamiseks hindamatu lahendus. 

Igal uksel on libisev riiv, millega saab ukse 
seestpoolt sulgeda. 

Ustele saab paigaldada luku, mis võimaldab 
lukustada ukse nii väljast- kui seestpoolt. 

Käsitsi – hea valik väikeste 
uste puhul 

Kett-tõstega – hea valik 
üle 3 m kõrgustel ustele 

Elektriline ajam – hea valik 
aktiivsetes kohtades 

Uksekäiturite tüübid 

Tarvikud 



Hea teada, et vältida kasutuse käigus kulukaid ja ootamatuid remonte: 

Kasutuse aktiivsus (avamiste ja sulgemiste arv päevas), et uks töötaks kaua ja 

probleemideta; 

Kasutuse tüüp – agressiivsed keskkonnad (autopesulad, farmid, kemikaalilaod jms); 

paigaldatud ustel on roostevabast terasest furnituur; 

Kasutamise viis / kasutajad; 

Ustele peab olema paigaldatud kaitseseadeldis, et uste kahjustusi ja/või 

õnnetusjuhtumeid vältida. 

M.K. Door toodab garaažiuksi ainult tippkvaliteetsetest materjalidest. Ukse

konstruktsioon tugevust ja kvaliteeti on kontrollinud Rootsi Riiklik Kontrolli- ja

Teadusinstituut. Uksed vastavad Euroopa standardi 13241-1 nõuetele.

Uksi toodetakse kooskõlas CE 
märgise nõuetega, et oleks 
välistatud kellegi sõrmede ukse 
vahele jäämine või ukse 
allalangemine, kui tross või vedru 
üles ütleb. 

Väändevedru kaitseseade ei 
lase uksel all langeda, kui 
vedru puruneb. 

Trossipurunemise kaitseseade ei 
lase uksel all langeda, kui tross 
puruneb.



STA1 FU mootor koos CS 310 juhtseadmega – kiirem sagedusmuundur

Meie mootor koos sagedusmuunduriga, mõeldud 230 V 
ühefaasilisele vooluvõrgule. Sagedusmuundur tekitab vajaliku 
kolmefaasilise voolu. STA1 FU mootoril on standardkomplektis
elektrikatkestuse puhuks vabastuse süsteem ja meie uue põlvkonna 
CS 310 väline juhtseade, mis kõik on valmis töötama ka kõige 
karmimates tingimustes. 

Ukse liikumiskiiruse ja pehmed liugjuhikud saab optimaalselt 
sektsioonuste kinnitustele kohandada ning need sobivad mitmetele 
erinevatele trossitrumlitele. 

STA1 mootor koos CS 310 juhtseadmega – sobib ideaalselt

vedrutasakaaluga sektsioonustele 

Meie STA1 ukseavaja sobib ideaalselt vedrutasakaaluga 
sektsioonustele. Selle põhjuseks on ukseavaja spetsiaalsed 
hammasrattad ja eriline mootor, millel on väikeste mõõtmete 
juures palju jõudu. 

Sellel mootoril on äärmiselt kompaktne ehitus ja sale korpus. 

Fotosilmad 

See on samuti hea viis tööstuslikke uksi turvalisemaks teha. Eriti 
kasulik on selle lahenduse LED lamp, mis süttib, kui keegi on ukseavas 
ja kontrollkiir ei jõua enam fotosilmani. 

Ohutustarvikud 

Mootorid 



  Optosensori ohutusseade Hädastopi nupp 
Toimib samuti nagu fotosilmaga 
ohutusseade, kuid juba enne ukse 
vastu puutumist, kasutades 
unikaalset teleskoophoidikuga 
fotosilm-barjääri, mis tuvastab 
takistuse umbes 20 cm allpool 
ukselehte. 

Optosensori ohutusseade tõstab ukse 
ohutust ja kaitseb sektsioonuksi 
kahjustuste ja nende kasutajaid vigastuste 
eest. Optosensori asuvad ukse alaservas 
kummiriba sees ja reageerivad kõigile 
takistustele. 

Hädastopi nupp on silmatorkav 
ja sellel on vaid üks funktsioon: 
lülitada mootor hädakorral välja. 

Vilkur 
Vilkur tõmbab inimeste tähelepanu 
ukse liikumisele. Kui uks või 
tõkkepuu liigub, siis vilkur vilgub või 
põleb. Tänu LED valgusti 
kasutamisele on see ka väga 
energiasäästlik lahendus. 

Jalgvärava kontakt 
Jalgväravaks nimetatakse 
sektsioonukse sisse tehtud väiksemat 
jalakäigu ust. Ukselehele on 
paigaldatud Marantec jalgvärava 
kontakt, mis jälgib, et jalgvärav oleks 
suletud, enne kui mootor sektsioonust 
liigutama hakkab. 

Raadio teel juhtpult 
Meie traditsioonilistel digitaalsetel raadio teel juhtpultidel on kuni neli nuppu, mis aktiveerivad erinevaid funktsioone, 
nagu näiteks mitme ukse ja värava juhtimine ühe ja sama puldiga, isegi kui ustel on mõne teise tootja avajad, või täiendava 
välisvalgustuse sisse/välja lülitamine.

Automaatikatarvikud 

Ohutustarvikud 

Ukseserva ohutusseade 



Saatja süsteem 
Saatja süsteemiga saavad mitu kasutajat ühte ust juhtida. Nii saab uksi ja 
parklatõkkepuid avada, hoides anduri ees kiipkaarti või magnetvõtit. Süsteemi saab 
koostada kuni 30 või koguni 2000 kasutajale. 

Magnetvõti 
Selle abil saab saatja süsteemiga uksi 
ja tõkkepuid puutevabalt avada.

Võtmega lüliti 
Sellega avatakse uks väljastpoolt, 
kasutades võtit. Tänu alumiiniumist 
kattele on võtmega lüliti 
ilmastikukindel. 

Induktsioonandur 
Induktsioonandur võimaldab avada uksi ilma nuppude, pultide ja teiste töötajate 
abita. Piisab vaid induktsioonringi maasse paigaldamisest. See on populaarne 
valik aktiivse kasutusega kaubanduskeskustes. 

Koodipult 
Sellega saab uksi avada, sisestades 
õige koodi. 

Nupud 
Nendega saab ust tõsta, langetada ja 
peatada. Lisaks võivad need ka 
lukustatavad olla. 

Tõmbenööriga lüliti 
Selle abil saab ukse avada, 
tõmmates laest rippuvat nööri.

Radariga liikumisandur     
Radariga liikumisandur avab ukse ilma 
koodi, võtme või muu vahendita.  
Sõitke vaid ukse juurde ja see avaneb. 

Foor 
Foori abil saab tiheda liiklusega väravate juures rohelist ja punast tuld näidata. 
Sobib hästi kitsa sissepääsuga allmaagaraažidele, kus vastutulijaid pole näha.

Automaatikatarvikud 



Laoseadmed 

Laadimissillad ühtlustavad haagise ja laopõranda vahelise kõrguse täpselt, et 
kahveltõstuki või kaubaaluste käruga saaks kergesti liikuda. 

Laadimismaja kaitseb laaditavat kaupa vihma ja tolmu eest. 

Laadimismaja abil saab kogu laadimisala täielikult ära kasutada, säästes ehituskulusid ja 
vähendades ka jooksvaid kulutusi optimaalse sisetemperatuur säilitamisele.



Kombinācijā ar alumīnija profilu pilnstikla paneļiem iegūsiet elegantu dizainu un 
daudz gaismas telpā. 

PVC ribadest uksed 

PVC ribadest uksed sobivad ideaalelt erinevate ruumide eraldamiseks. Need ei lase 
tolmul ega tõmbetuulel liikuda. Uksed koosnevad väga painduvatest, kemikaalikindlast 
materjalist ribadest, mis ei ima vett ja sobivad seetõttu väga paljude erinevate 
kasutusalade jaoks. 
PVC ribadest uksi saab kergesti erinevate ruumide jaoks kohandada, need peavad 
vastu külmale ja mehaanilisele liikumisele. Erinevate funktsionaalsete vajaduste 
jaoks on saadaval erinevad PVC ribadest uksed.



M.K. Door

Ülisuured tõstväravad maksimumsuurusega kuni 30 m laiuses ja 10 m kõrguses (tuuleklass 2). 

M.K. Door OÜ, Randvere tee 9, 74001 Haabneeme, Viimsi

vald, Estonia. www.mkdoor.ee




