ISOTRA

TECHNOLOGY

VLASTNÍ TECHNOLOGIE
Společnost ISOTRA se dlouhodobě zabývá problematikou
technologií clon slunečního záření a její dopad na energetickou úspornost. Vlastní technologie, vypracované postupy,
vývoj a výzkum v oblasti stínicí techniky ji řadí mezi přední
výrobce stínicí techniky a je vnímána jako jeden z technologických lídrů oboru nejen v ČR.

Výrobní program společnosti není orientován pouze na
stínicí techniku. Důležitou součástí je také výroba komponentů, profilovacích tratí, střižných nástrojů a kompletních
technologických celků pro výrobu žaluzií. To vše je možné
díky vlastnímu vývojovému oddělení, konstrukci, nástrojárně a výrobě komponentů.

Stroje pro výrobu STÍNICÍ techniky
• Válcovací a profilovací tratě,
• stříhací stroje,
• kompletní technologické celky.

Nástrojárna
Nabízíme kusovou a sériovou výrobu:
• Vstřikovacích forem na plasty,
• střižných a lisovacích nástrojů,
• jednoúčelových střihadel,
• kovárenského nářadí (zápustky, kovací vložky, ostřihy),
• speciálních přípravků a měřidel,
• válcovacích tratí tenkostěnných profilů,
• dělového vrtání na horizontálních vyvrtávačkách.

VÝROBA KOMPONENTŮ
Výroba komponentů společnosti ISOTRA zahrnuje tři základní oblasti: technologii vstřikování termoplastů, lisování
plechových dílů a práškového lakování. Vyrábíme plastové
komponenty, plastové výlisky, plechové a hliníkové komponenty jak pro vlastní výrobu, tak pro ostatní výrobce
stínicí techniky. Volné kapacity doplňujeme výrobou pro
zakázky z pletařského průmyslu, elektroprůmyslu a strojírenství.

TPL v4

VÁLCOVACÍ TRAŤ
pro tvarování a stříhání lamel Setta 65 a 90 „double“

Hlavní celky válcovací tratě
modul odvíjení pásky
modul profilování
modul střihání
modul odkládání

Doplňkové zařízení
manipulátor štítků
vibrační zásobník

Válcovací trať TPL je určena pro tvarování a stříhání
lamel Setta. Základní zpracovávaný materiál je hliníkový
pás. Materiál je při průchodu strojem natvarován, jsou
do něho střiženy otvory. Nakonec je ustřižen na požadovanou délku a odložen do zásobníku. Pohon obou drah
zajišťuje jeden servomotor. Odvíjení pásku, odvíjení gumy
(S65, S90) a posun stojánků zajišťují další asynchronní
motory. K tratím je dodáván vibrační zásobník segmentů.
Ten automaticky dodává segmenty (háčky), které

se nasekávají do lamel. K trati je možno nainstalovat
např. manipulátor štítků nebo injet, který se používá
ke značení komponentů. Toto zařízení je však nutno individuálně vyvinout pro daný komponent. Stříhání se provádí
pomocí pneumatických válců.

Charakteristika

Technické parametry

Rychlá výroba a přesnost,
tvaruje polotovar (hliníkovou lamelu) na požadovaný
tvar, stříhá polotovar (hliníkovou lamelu)
na požadovanou délku,
stříhá všechny prostřihy,
pro nestandardní tvary žaluzií (atypy),
rychlá a snadná změna rozměrů lamel
i během chodu stroje,
rozhraní Ethernet (RJ-45),
první rok je v ceně technická podpora služby
GoToMyPC.com (za předpokladu že je stroj
připojen k internetu),
automatické nebo manuální nastavení stojánků
zásobníku,
snadná změna rychlosti válcování,
možnost značení komponentů pomocí
štítků nebo inkjet,
možnost připojení k externí SQL tabulce
(provázání stroje a infor. systému).

Max. šířka

1000 mm

Max. výška

1850 mm

Max. celková délka

9,5 m s odkládáním

Max. celková hmotnost

2900 kg

Rychlost válcování

1 m/s

Vstupní tlak

6-10 bar

Pracovní tlak

6 bar

Spotřeba vzduchu

5 m3/h

Napájecí napětí

3+N+PE 400/230V 50Hz TN-S

Příkon

5,8 kW

Akustický tlak

85 dB

Pozn. Technické parametry záleží na výběru hlavních celků
a doplňkových zařízení dle konkrétních požadavků zákazníka.

TPL v4

VÁLCOVACÍ TRATĚ
pro tvarování a stříhání lamel Cetta, Setta a Zetta

Hlavní celky válcovací tratě
modul odvíjení pásky
modul profilování
modul střihání
modul odkládání

Doplňkové zařízení
manipulátor štítků
vibrační zásobník

Válcovací tratě TPL jsou určeny pro stříhání lamel Cetta,
Setta a Zetta. Základní zpracovávaný materiál je hliníkový
pás. Materiál je při průchodu strojem natvarován, jsou
do něho střiženy otvory. Nakonec je ustřižen na požadovanou délku a odložen do zásobníku. Pohon zajišťuje
jeden servomotor. Odvíjení pásku, odvíjení gumy (S65,
S90, Z70, Z90) a posun stojánků zajišťují další asynchronní
motory. K tratím je dodáván vibrační zásobník segmentů.
Ten automaticky dodává segmenty (háčky), které se na-

sekávají do lamel. K tratím je možno nainstalovat např.
manipulátor štítků nebo injet, který se používá ke značení komponentů. Toto zařízení je však nutno individuálně
vyvinout pro daný komponent. Stříhání se provádí pomocí
pneumatických válců.

Charakteristika

Technické parametry

Rychlá výroba a přesnost,
tvaruje polotovar (hliníkovou lamelu) na požadovaný
tvar, stříhá polotovar (hliníkovou lamelu)
na požadovanou délku,
stříhá všechny prostřihy,
pro nestandardní tvary žaluzií (atypy),
rychlá a snadná změna rozměrů lamel
i během chodu stroje,
rozhraní Ethernet (RJ-45),
první rok je v ceně technická podpora služby
GoToMyPC.com (za předpokladu že je stroj
připojen k internetu),
automatické nebo manuální nastavení stojánků
zásobníku,
snadná změna rychlosti válcování,
možnost značení komponentů pomocí
štítků nebo inkjet,
možnost připojení k externí SQL tabulce
(provázání stroje a infor. systému).

válcovací trať Zetta 90

Max. šířka

1000 mm

Max. výška

1850 mm

Max. celková délka

9,5 m s odkládáním

Max. celková hmotnost

2500 kg

Rychlost válcování

1 m/s

Vstupní tlak

6-10 bar

Pracovní tlak

6 bar

Spotřeba vzduchu

5 m3/h

Napájecí napětí

3+N+PE 400/230V 50Hz TN-S

Příkon

3,5 kW

Akustický tlak

85 dB

Pozn. Technické parametry záleží na výběru hlavních celků
a doplňkových zařízení dle konkrétních požadavků zákazníka.

TPL v4

PROFILOVACÍ TRATě
k válcování profilů

Válcovací tratě jsou určeny pro válcování profilů. Základní zpracovávaný materiál je hliníkový nebo ocelový pás.
Materiál je při průchodu strojem tvarován. Nakonec
je dělen na požadovanou délku a odložen. Dle požadavků
může být trať osazena děrovacím zařízením. Pohon zajišťuje servomotor. K tratím je možno nainstalovat např.
manipulátor štítků nebo inkjet, který se používá ke značení
komponentů. Toto zařízení je však nutno individuálně vyvinout pro daný komponent..

Charakteristika
Hlavní celky válcovací tratě
modul odvíjení pásky
modul profilování
modul střihání
modul odkládání (dělení)

Doplňkové zařízení
manipulátor štítků
modul děrování
vibrační zásobník

Rychlá výroba a přesnost,
tvaruje polotovar (hliníkový nebo ocelový pás)
na požadovaný tvar,
dělí polotovar na požadovanou délku,
rychlá a snadná změna rozměrů i během
chodu stroje,
rozhraní Ethernet (RJ-45),
první rok je v ceně technická podpora služby
GoToMyPC.com (za předpokladu že je stroj
připojen k internetu),
snadná změna rychlosti válcování,
možnost značení komponentů pomocí štítků
nebo inkjet,
možnost připojení k externí SQL tabulce
(provázání stroje a infor. systému).

Technické parametry
Max. šířka

1000 mm

Max. výška

1850 mm

Celková délka

12 m s odkládáním

Celková hmotnost

2700 kg

Rychlost odvíjení

1 m/s

Vstupní tlak

6-10 bar

Pracovní tlak

6 bar

Spotřeba vzduchu

0,1 m3/h

Napájecí napětí

3+N+PE 400/230V 50Hz TN-S

Příkon

4,5 kW

Akustický tlak

85 dB

Pozn. Technické parametry záleží na výběru hlavních celků
a doplňkových zařízení dle konkrétních požadavků zákazníka.

SPL v1

stříhací stroje
pro stříhání lamel interiérových žaluzií 16/25/35/50

Stříhací stroje jsou určeny pro stříhání hliníkových lamel
interiérových žaluzií a navlékání do žebříčku s automatickým rozjížděním navlékacích stojánků. Základní zpracovávaný materiál je hliníková lamela o šířce 16 mm, 25 mm,
35 mm a 50 mm.

Charakteristika
Hlavní celky válcovací tratě
modul odvíjení pásky
modul profilování
modul střihání
modul odkládání

Rychlá výroba a přesnost,
tvaruje polotovar (hliníkovou lamelu) na požadovaný
tvar, stříhá polotovar (hliníkovou lamelu, závěsný 		
žebřík) na požadovanou délku,
stříhá všechny prostřihy,
navléká lamelu do závěsného žebříčku,
pro všechny standardní a nestandardní tvary
žaluzií (atypy),
rychlá a snadná změna rozměrů lamel,
rozhraní Ethernet (RJ-45),
první rok je v ceně technická podpora služby
GoToMyPC.com (za předpokladu že je stroj
připojen k internetu),
automatické nebo manuální nastavení stojánků
zásobníku,
snadná změna rychlosti profilování,
modulové řešení stroje zajišťuje snadnou a rychlou
přestavbu, servis a oprav,
možnost připojení k externí SQL tabulce
(provázání stroje a infor. systému).

Technické parametry
Max. šířka

750 mm

Max. výška

2160 mm

Max. celková délka

4,3 m

Max. celková hmotnost

1000 kg

Rychlost profilování

4 m/sec.

Vstupní tlak

6-10 bar

Pracovní tlak

6 bar

Spotřeba vzduchu

10 m3/h

Napájecí napětí

3+N+PE 400/230V 50Hz TN-S

Příkon

3,1 kW

Akustický tlak

85 dB

Pozn. Technické parametry záleží na výběru typu jednotlivých modulů.

RUČNÍ

stříhací stroj
Cetta 80

Univerzální pneumatické střihadlo je určeno k prostřihu
nebo dělení Al profilů. Základní zpracovávaný materiál
je hliníková lamela. Stříhání se provádí pomocí mechanismu ovládaného pneumatickým válcem.

Charakteristika
Hlavní celky stříhacího stroje
modul stříhání
manipulační stoly

Rychlá výroba a přesnost,
stříhá polotovar (hliníkovou lamelu)
na požadovanou délku,
stříhá všechny prostřihy,
pro všechny standardní a nestandardní tvary
žaluzií (atypy),
r ychlé manuální zadání rozměrů,
r ychlá a snadná změna rozměrů lamel.

Technické parametry
Max. šířka

600 mm

Max. výška

1300 mm

Celková délka

6,5 m

Celková hmotnost

150 kg

Vstupní tlak

10 bar

Pracovní tlak

8 bar

Spotřeba vzduchu

1 m3/h

Akustický tlak

85 dB

Pozn. Maximální parametry záleží na výběru typu jednotlivých modulů.

SPL v1

Stříhací stroj
pro stříhání a naplétání hliníkových lamel
interiérových žaluzií 16/25
Stříhací stroj je určen pro stříhání hliníkových lamel interiérových žaluzií a navlékání do žebříčku s ručním rozjížděním navlékacích stojánků. Základní zpracovávaný materiál
je hliníkový pás o šířce 16 mm a 25 mm.

Charakteristika
Hlavní celky stříhacího stroje
modul odvíjení pásky
modul profilování
modul střihání
modul odkládání

Rychlá výroba a přesnost,
tvaruje polotovar (hliníkový pás) na požadovaný tvar,
stříhá polotovar (hliníkovou lamelu) na požadovanou
délku,
stříhá všechny prostřihy,
navléká lamelu do závěsného žebříčku,
první rok je v ceně technická podpora služby
GoToMyPC.com (za předpokladu že je stroj
připojen k internetu),
rychlá a snadná změna rozměrů lamel,
rozhraní Ethernet (RJ-45),
manuální nastavení stojánků zásobníku,
snadná změna rychlosti profilování,
modulové řešení stroje zajišťuje snadnou
a rychlou přestavbu, servis a opravy,
možnost připojení k externí SQL tabulce
(provázání stroje a infor. systému).

Technické parametry
Šířka

600 mm

Výška

1400 mm

Celková délka

3000 mm s odkládáním

Max. celková hmotnost

200 kg

Rychlost válcování

1 m/sec.

Vstupní tlak

6-10 bar

Pracovní tlak

5 bar

Spotřeba vzduchu

0,5 m3/h

Napájecí napětí

3+N+PE 400/230V 50Hz TN-S

Příkon

0,8 kW

Akustický tlak

60 dB

Pozn. Technické parametry záleží na výběru hlavních celků
a jednotlivých modulů.

Technické parametry
Max. šířka

500 mm

Max. výška

1200 mm

Celková délka

600 mm

Celková hmotnost

50 kg

Rychlost odvíjení

1 m/s

Vstupní tlak

10 bar

Pracovní tlak

8 bar

Spotřeba vzduchu

0,1 m3/h

Napájecí napětí

3+N+PE 230V 50Hz TN-S

Příkon

450 W

Hladina hlučnosti

70 dB

Stroj na odměřování a dělení textilního
pásku
Slouží k automatickému dělení textilního pásku
pro venkovní žaluzie na požadovanou délku a počet kusů.

Technické parametry

Stojan k montáži exteriérových žaluzií
Slouží jako podpora k montáži exteriérových žaluzií.
Umožňuje jejich manipulaci - zvedání a spouštění
pomocí ovládacích pedálů.

Max. šířka:

1m

Max. výška:

6m

Celková délka ramena:

3m

Celková hmotnost:

600 kg

Max. nosnost:

100 kg

Max. momentové zatížení:

120 Nm

Napájecí napětí:

240 V

Příkon:

400 W

Hladina hlučnosti:

do 60 dB

Technické parametry
Stroj na navádění těsnicí gumy
do profilu
Zařízení slouží k nasouvání plastové vložky do vodících lišt
pro venkovní žaluzie.

Max. šířka

300 mm

Max. výška

200 mm

Celková délka

2400 mm

Celková hmotnost

8 kg

Technické parametry
Max. šířka

600 mm

Max. výška

1000 mm

Celková délka

600 mm

Celková hmotnost

15 kg

Ruční nástřel háčků

Vstupní tlak

10 bar

Pracovní tlak

6 bar

Slouží k dodatečnému nastřelení háčků do lamely.

Spotřeba vzduchu

0,1 m3/h

Střižné nástroje
Perforace lamely, ruční dělení profilů,
výměnné střižné kostky
do všech typů strojů.
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