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Modul 
plochy 

Vnější rozměr/Rozměr obrazu v cm 
(š x v) 

Katalogové 
číslo 

Hmotnost 
hrubá/čistá v kg 

Rozměry balení 
v cm 

Modul tubusu 
v cm 

Projekční plocha 
 

500 500x400 / 500x400 45073 250/175 710x37x52 27 Folie 
600 600x400 / 600x400 45074 270/195 810x37x52 27 Folie 
700 700x500 / 700x500 45075 290/215 910x37x52 27 Folie 
800 800x500 / 800x500 45085 320/235 1010x37x52 27 Folie 
900 900x600 / 900x600 46096 450/345 1110x46x61 36 Folie 
1000 1000x600 / 1000x600 46106 490/385 1210x46x61 36 Folie 
1100 1100x600 / 1100x600 46116 550/435 1310x46x61 36 Folie 
1200 1200x600 / 1200x600 46126 610/485 1410x46x61 36 Folie 

 

Celokovová konstrukce plátna lakovaná
bílou práškovou barvou RAL-9003

Speciální systém pohonu a uložení nosné
truby pro maximální bezpečnost provozu

Speciální vypínací systém TabTension 
zajišťuje dokonalou rovinnost plochy

JUMBO  TENSION  DGUV



VELKOFORMÁTOVÉ MOTOROVÉ PROJEKČNÍ PLÁTNO PRO KONGRESOVÉ
SÁLY, KULTURNÍ AKCE, DIVADLA A KINA V SOULADU S POŽADAVKY § 17
DGUV (DŘÍVE BGV C1) A DIN 56950-4

Konstrukce podle normy DIN 19045 Část 1-4 / Bezpečnostní technologie dle DIN 56950-4,
regulaci DGUV 17 Směrnice: Směrnice EMC (2004/108 / ES), Směrnice o nízkém napětí (2006/95 / ES),
DIN EN ISO 12100-1, DIN EN ISO 12100-2, DIN EN ISO 13857, DIN EN 60335-1, DIN EN 60730-1  - 
zařízení pro regulaci DGUV 17 (dříve BGV C1).

Nosná konstrukce je tvořena vnitřní mohutnou kovovou navíjecí trubkou, zavěšenou ve dvou ložiskových
závěsech, které jsou spojeny s ocelovými držáky sloužícími k upevnění plátna ke konstrukci budovy.
Promítací plátno je rovněž opatřeno ochranným ocelovým pláštěm, který vytváří spolu s nosnou trubkou
pevnou krabicovou konstrukci. Vnější povrch pláště je lakován práškovou technologií v odstínu RAL-9003
s vysokou kvalitou povrchu. Dle přání zákazníka lze nabídnout jiný odstín z barevného vzorníku RAL.

Plášť čtvercového průřezu má standartně dvě velikosti definované podle rozměrů projekční plochy -
průřez 27x27cm do šíře plochy 800cm, průřez 36x36cm až do šíře 1200cm.

Konstrukce promítacího plátna je opatřena dvěma upevňovacími držáky pro přímou montáž na strop a
jedním pomocným sloužícím k bezpečnému dozajištění zavěšení motoru s převodovkou. Držáky jsou
součástí standardní dodávky.

Celková konstrukce vzhledem k uložení čepů nosné trubky do valivých ložisek a rozjezdové a dojezdové
regulaci rychlosti zajišťuje velmi tichý provoz bez hluku, rázů a vibrací.

Minimální návin plátna na navíjecí trubce při plně rozvinutém rozměru plochy je definován dle DIN 56950.

Zavěšení projekční plochy je staticky nezávislé na zavěšení pohonu s motorem, elektronicky řízená
dvojitá brzda, dvojitá protipádová mechanika.

Komfortní a bezpečné ovládání plátna externí elektronickou jednotkou, propojenou s pohonem plochy
speciálním kabelem. 

Pohon je  bezúdržbový. Je tvořen třífázovým motorem 400V/50Hz s krytím IP54, šroubovou mechanickou
převodovkou, zdvojenými koncovými spinači a zdvojeným protipádovým brzdným systémem. Pohon je
propojen s navíjecí trubkou přes elastickou spojku. Motor je jištěn proti přetížení elektronicky a zároveň
tepelnou pojistkou. Ovládací elektronika umožňuje plynulý rozjezd a dojezd motoru do koncových poloh
snížením rychlosti otáček a tím odstraňuje rozjezdové a dojezdové rázy. Motor a vývod kabelu jsou
umístěny  standardně vpravo při pohledu ze směru projekce.

Automatické elektronické definování koncových poloh při výsuvu a zpětném navinutí projekční plochy.

Promítací plátno lze použít i pro kombinované účely jako divadelní představení s kombinací projekce a
podobně.

Zabezpečuje následné funkce :

Automatický spinač s vačkovými jističi je nastaven jako nouzový jistič, převodovka a kotoučové brzdy
motoru jsou vybaveny samostatnými snímači, které při poruše signalizují v řídící jednotce poruchu brzdy.
Elektronická řídicí jednotka je umístěna v externí skříni propojené kabelem s motorovým pohonem.
Zabezpečovací systémy jsou externě ověřitelné a mohou být automaticky přenášeny do integrovaného
řídicího systému. Automatická dokumentace chyb / integrované nouzové zastavení / centrální vypínač
Integrované rozhraní mezi projekčním plátnem a  motorem / ovládání integrovaným řídícím systémem
Řídící modul pro promítací plátno / zajištění proti nehospodárnosti.

Materiál projekční plochy je certifikován na vysoký stupeň nehořlavosti B1 (Fr. M1) dle DIN 4102.

Naprostá  stabilita  pro profesionální provoz, záruka :  2 roky.

JUMBO  TENSION  DGUV


