
■ Universul uşilor

usi rapide si sigure

usi rapide si sigureusi rapide si sigure





usi rapide si sigure

usi rapide si sigureusi rapide si sigure

■ EFAFLEX – Universul uşilor

Uşa rapidã-spiralã tip SST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 4-5

Uşa rapidã-turbo tip STT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 6-7

Uşa rapidã-turbo-rulou tip STR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 8-9

Uşa rapidã-rulou tip SRT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 10-11

Uşa rapidã-pliantã tip AS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 12-13

Uşa rapidã-elasticã tip ES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 14-15

Uşa rapidã-specialã tip SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 16-17

Sistemul de protecţie al uşilor rapide tip TS  . . . . . . . . . pag 18-19

Blocul de comandã și generatorul de impulsuri tip ST/IG . . pag 20

Asistenţã tehnicã & Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 21

Informaţii tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 22-23

Adrese de contact  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 24



■  Ușa rapidã-spiralã tip SST  
Noua linie esteticã

Ușa rapidã-spiralã tip SST reprezintã soluţia economicã optimã pentru cãile de acces des circulate 

din clãdiri. De-a lungul timpului s-a dezvoltat o soluţie tehnicã ce conţine douã concepte: uoa rapidã-

spiralã prezintã în același timp rezistenţã mecanicã împotriva șocurilor mecanice precum și rezistenţã 

puternicã la acţiunea factorilor meteorologici. Suplimentar se poate opta pentru variante constructive 

ce asigurã vizibilitatea prin ușa spiralã la înãlţimea și suprafaţa transparentã doritã. Foaia ușii poate 

fi aleasã dintr-o gamã vastã de tipuri în așa fel încât sã corespundã cu celelate elemente din ambient.

Caracteristicile tehnice de vitezã, siguranţã și esteticã de cel mai înalt nivel se regãsesc în ușa rapidã 

spiralã SST datoritã celei mai recente tehnologii de fabricaţie.



■ Construitã pentru a fi utilizatã în regim 

industrial la cel putin 150.000 de acţionãri 

pe an, ușa rapidã spiralã EFAFLEX reprezintã 

o opţiune de încredere pentru cei ce doresc o 

ușã cu duratã de întrebuinţare maximã, fãrã 

defecţiuni, cu întreţinere minimã și zgomot de 

funcţionare redus. Lamelele din foaia ușii sunt 

cu pereţi dubli care pot conţine, opţional, strat 

termoizolant sau lamele din sticlã – dispuse 

dupã preferinţe – pentru a asigura vizibilitate 

prin foaia ușii. Lamelele sunt profilate în 

spiralã și foarte precis executate astfel încât 

sã asigure o îmbinare de duratã foarte mare 

și caracteristici mecanice excepţionale. Forţa și 

sincronizarea mișcãrii foii de ușã se datoreazã 

în mare mãsurã modului de dispunere și fixare 

a balamalelor ușii. Lamelele sunt prinse unele 

de altele printr-o serie de balamale ansamblate 

cu șuruburi iar etanșarea termicã și la vânt 

este realizatã prin garnituri din cauciuc lipite 

pe lamele. Dacã este necesar, lamelele pot fi 

foarte rapid și ușor demontate și înlocuite.
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Foaia ușii este netedã aproape pe toatã 

suprafaţa ei, în special pe exterior. 

Subansamblele mobile sint concepute 

și realizate dupã cele mai noi standarde 

europene de protecţie DIN EN 12604. Motorul 

de acţionare de mare vitezã este comandat și 

reglat de blocul de comandã cu microprocesor 

și regulator de frecvenţã. În situaţia întreruperii 

energiei electrice ușa poate fi deschisã simplu 

de la mânerul de avarie, un sistem mecanic 

de arcuri va trage ușa în sus. Pentru situaţii 

de montaj în spaţii strâmte, cum ar fi garajele 

multiple, existã variante tehnice speciale ce 

pot fi adaptate acelor cazuri particulare.

■  Usã de exterior, rezistentã la vânt si 
intemperii precum si la intrarea prin efractie

■  Directia de deschidere: verticalã
■  Uzurã zero la foaia usii
■  Motor de actionare de mare vitezã 

(pânã la 2 m/s) comandat electronic
■  Automatizare integratã (MCPS si FU 

– regulator de frecventã)
■  Toate tipurile de generator de impuls 

adaptabile
■  Grilaj luminos de protectie TLG sau 

senzor de muchie conf. DIN EN 12453
■  Dimensiuni uzuale pânã la  

B = 8000 mm x H = 7000 mm 5 ■



■  Ușa rapidã-turbo tip STT  
cea mai rapidã ușã

Ușa rapidã-turbo este recunoscutã în lumea întreagã prin performanţele tehnice proprii, menţinute pe 

o perioadã lungã de timp, având în vedere faptul cã segmentele ușii sunt dintr-un singur strat. Foaia 

ușii nu conţine deloc PVC si de aceea se recomandã în special în industria automobilelor (vopsitorii), în 

domeniul chimic sau farmaceutic precum și în toate unitãţile de industrie alimentarã. Ușa rapidã STT 

rãmâne foarte etanoã la variaţii ale presiunii aerului (atât sub- cât și suprapresiuni) pe foaia ușii iar 

testele au demonstrat rezistenţa ei la viteze ale vântului de peste 120 km/h. În funcţie de dimensiunile 

ușii aceasta se poate acţiona la viteze de minim 3 m/sec. Cea mai bunã soluţie tehnicã pentru cel mai 

bun viitor…

Ușile rapide EFAFLEX sunt cunoscute în 

întreaga lume ca fiind în topul constructorilor 

de uși rapide din punct de vedere tehnologic 

și creativ. Caracteristicile sale de rezistenţã, 

vitezã de actionare, ușurinţa de exploatare 

conferã ușii trãsãturi revoluţionare. Perdeaua 

constã dintr-un rând de lamele metalice care 

se pot înlocui – dupã dorinţã – cu lamele 

transparente, de înãlţime 225 mm, din geam 

acrilglas (fãrã PVC) sau în combinaţie cu 

lamele de nuanţã gri. 

■ Lamelele proprii sunt prevãzute cu balamale 

prinse în șuruburi pe ambele pãrţi, ceea 

ce conduce la lipsa tensionãrii balamalelor. 

Perdeaua se înfãșoarã fãrã zgomot, ani de 

zile, în partea superioarã a deschiderii într-un 

înfãșurãtor spiralat. 

În caz de necesitate, lamelele se pot schimba 

foarte ușor și rapid. Ușa rapidã EFAFLEX rezistã 

o perioadã lungã de timp la acţiunea factorilor 

de mediu.

■ 6
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Comanda prin microprocesor și regulator de 

frecvenţã a motorului de mare vitezã conferã 

ușii durabilitate maximã în condiţiile celei mai 

rapide și "line" mișcãri și cu zgomot redus. 

Sistemul este garantat la minim 150.000 de 

acţionãri anuale. În lipsa energiei electrice 

ușa se poate deschide acţionând manivela de 

avarie.

■  Usã de interior, pentru goluri supuse 
la o presiune mare a aerului sau ca si 
închidere suplimentarã la exterior 

■  Directia de deschidere: verticalã

■  Uzurã zero la foaia usii 

■  Motor de actionare de mare vitezã 
(pânã la 3 m/s) comandat electronic

■  Toate tipurile de generator de impuls 
adaptabile 

■  Grilaj luminos de protectie TLG sau 
senzor de muchie conf. DIN EN 12453

■  Dimensiuni uzuale pânã la  
B = 8000 mm x H = 7000 mm 7 ■



■  Ușile rapide-turbo-rulou STR  
o nouã viziune asupra notiunii de uși rapide

La o vitezã de deschidere de peste 3,6 m/sec, ușile turbo-rulou STR sunt recunoscute ca fiind cele 

mai rapide uși din categoria lor. Mai întâi, sunt disponibile variante constructive flexibile și de culori 

diferite pentru foile de ușã și ansamblul spiralei. Modul de construcţie ala subansamblelor ușii este 

astfel gândit și patentat încât sã asigure uzura minimã în funcţionare. Lamelele cu geamuri rãmân ani 

de zile transparente. Foaia ușii este astfel conceputã încât sã permitã înlocuirea elemenţilor în cel mai 

ușor mod. Inovativ: la cerere se poate livra sistem crash activ ACS ceea ce asigurã revenirea automatã 

în sinã a foii de ușã dupã ce a fost lovitã. Aceste uși au asigurate protecţii la acţiunea vîntului, o 

excelentã etanșeitate și costuri minime de utilizare.



■ Protecţia activã la lovire ACS

Sistemul ACS asigurã protecţia ușii la loviri 

ușoare, accidentale. Aceasta înseamnã cã la 

loviri ușoare, care genereazã desprinderea foii 

ușii, și ridicarea profilului inferior pînã la o cotã 

de maxim 900 mm, sistemul ACS prin senzorii 

sãi integraţi asigurã revenirea automatã a foii 

ușii în poziţia de lucru. În mod normal aceastã 

"autoreparare" nu dureazã decât câteva 

secunde. 

■ Modul de lucru și protecţie

Panoul de comandã este prevãzut cu comandã 

prin microprocesor (mcp2), tehnologie-Bus și 

regulator de frevenţã. Viteza de deschidere se 

poate regla începând de la 1,6 m/sec. Dupã 

dorinţã aceasta poate fi reglatã pînã la maxim 

4 m/sec. Normele de protecţie avute în vedere 

sunt conforme prescripţiilor europene. În 

dotarea standard se aflã permanent senzor 

de muchie pe lamela inferioarã, iar opţional, 

existã variante superioare de protecţie, cu 

reţea luminoasã TLG certificatã TÜV sau sistem 

anticrash ACS.
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■  Tipuri constructive și stabilitatea la 

acţiunea vîntului

Foaia ușii este flexibilã, și se mișcã cursiv și 

rapid în interiorul ghidajelor. Ea se compune 

din 4 tipuri modulare de lamele. Lamelele din 

aluminiu sunt armate și au înãlţimea de 225 

mm. Ușile sunt din categoria 1 de protecţie la 

etanșeitate și comportament ridicat la acţiunea 

factorilor meteorologici. Este asiguratã și o clasã 

de rezistenţã superioarã la viteze ale vântului de 

peste 120 km/h (clasa 3 dupã EN 12424). Sunt 

disponibile diferite tipuri de nuante de culoare 

(albastru, roșu, galben, gri) ce pot fi combinate 

cu lamele cu geam pe o înãlţime de 900 mm.

■  Usã de interior, adaptabilã si pentru 
goluri exterioare supuse la actiunea 
curentilor de aer

■  Directia de deschidere: verticalã

■  Uzurã zero si flexibilitate ridicatã a foii 
usii, construitã modular

■  Diverse culori livrabile, precum si 
sectiuni transparente pentru o mai mare 
vizibilitate

■  Optional sistem anti-crash activ

■  Motor de actionare de mare vitezã 
(pânã la 3.6 m/s) comandat electronic

■  Dimensiuni uzuale pânã la  
B = 7000 mm x H = 6000 mm 9 ■



■  Ușa rapidã rulou tip SRT 
Un real salt tehnologic 

Ușile rapide rulou de la EFAFLEX pot fi configurate dupã cerinţele beneficiarului iar toate variantele 

solicitate au fost testate în practicã de-a lungul anilor. Concepţia care a stat la baza ușilor rapide rulou 

EFAFLEX este de a creea un tip de ușã ce ocupã spaţiul minim iar întreţinerea acestora sã fie redusã la 

minim. Sistemul anticrash EFAFLEX EAS reprezintã o componenta inteligentã de protecţie împotriva 

coliziunilor fãrã urmãri grave. La cerere se pot livra uși cu suprafeţe din oţel inoxidabil tip V2A sau 

V4A. Varianta EL este recunoscutã pretutindeni ca fiind opţiunea cea mai ieftinã din gama ușilor rapide, 

ea având o comportare foarte bunã la un preţ scãzut. Aceasta este soluţia optimã și precisã pentru 

funcţionare de duratã la un preţ scãzut.



■ Prin utilizarea usilor EFAFLEX se obţine o 

reducere semnificativã a costurilor de energie, 

producţie și personal. Ele asigurã pãstrearea 

curãţeniei mediului de lucru, zi de zi, an de an. 

Pentru uși acţionate foarte frecvent care impun 

o închidere rapidã ușile EFAFLEX reprezintã 

alegerea optimã.

La capetele de cursã mișcarea este încetinitã 

pentru a proteja subansamblele porţii. Usile 

rapide sunt dimensionate pentru o acţionare 

de minim 150000 deschideri închideri pe 

an. Existã însã și variante care nu pot fi 

acţionate așa de frecvent care, însã, prezintã 

avantajul unor costuri mai mici. Toate usile 

rapide EFAFLEX prezintã sisteme de arcuri de 

tensionare a perdelei, precum și sisteme de 

arcuri pentru a ajuta acţionarea manualã în caz 

de lipsã a energiei electrice. 
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■ Foaia ușii rãmîne mereu întinsã iar etanșarea 

la curenţi de aer se pãstreazã. Folia usii 

poate fi transparentã sau se poate opta 

pentru diferite nuanţe. Împotriva coliziunilor 

ușoare existã soluţia EAS, prin care se eliminã 

perioadele de nefuncţionare ale ușii. Astfel se 

crește eficacitatea logisticã. 

■  Usã de interior, dar si închidere 
suplimentarã  pentru goluri de exterior 

■  Ideal pentru deservirea traseelor de 
transport marfã

■  Directia de deschidere: verticalã

■  Diverse variante de motor de actionare 
(pânã la 2 m/s) 

■  Automatizare integratã, toate tipurile 
de generator de impuls sunt adaptabile 

■  Senzor de muchie conf. DIN EN 12453

■  Dimensiuni uzuale pânã la  
B = 6000 mm x H = 6000 mm 11 ■



■  Ușa pliantã rapidã AS 
Siguranţã în toate cazurile

Ușa rapidã pliantã din aluminiu se recomandã în toate situaţiile în care se impune o cale de acces 

din interiorul unei hale înspre exterior. Ele protejeazã de zgomot, curenţi de aer, realizeazã economie 

de energie electricã și de timp prin modul de acţiune sigurã și rapidã. Dupã preferinţe se pot alege 

arhitectura ușii, nuanţa de vopsire, tipul de etanșare, etc. Corespunzãtor, sigur, economic, adaptat 

mediului modern…

unei acţionãri electrice cu un motor de înaltã 

frecvenţã, cu frecvenţa reglabilã printr-un 

generator de frecvenţã. Astfel se poate suplini 

acţionarea pneumaticã. Aceste caracteristici 

constructive fac aceastã ușã pretabilã 

unitãţilor de ugenţã, pompieri, salvare etc. 

Tot mai des solicitate sunt uși cu sisteme de 

alarmã înglobate. Sistemul cardanic patentat 

si adoptat de EFAFLEX în special la uși de 

dimensiuni mari asigurã distribuţia echivalentã 

■ Viteza de închidere de pânã la 2 m/s datoratã 

acţionãrii pneumatice este suficientã și robustã. 

Perdeaua este acţionatã prin mecanisme 

diferite pe cele 2 pãrţi laterale, și de aceea 

se poate acţiona independent fiecare parte 

a ușii. Acţionarea anualã a ușii poate ajunge 

și depãși un milion de ori. Existã posibilitatea 

de a acţiona ușile pliante prin intermediul 

■ 12
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a sarcinii pe toatã cursa de mișcare. Aceasta 

asigurã o funcţionare linã, fãrã tensiuni sau 

strângeri ale ușii, precum și creșterea vitezei 

de acţionare.

■  Usã de exterior, rezistentã la intrarea prin 
efractie (folositã si ca usã de interior)

■  Directia de deschidere: orizontalã
■  Motor de actionare de mare vitezã 

electric sau pneumatic la alegere  
(pânã la 2 m/s) 

■  Automatizare integratã, toate tipurile 
de generator de impuls sunt adaptabile 

■  Constructie modularã patentatã, cu 
articulatii cardanice performante, cu 
posibilitate de înzãvorâre automatã de 
la distantã

■  Dimensiuni maxime pânã la  
B = 8000 mm x H = 6000 mm 13 ■



■  Uși rapide-elastice EFAFLEX tip ES 
rapide, robuste, economice 

Ușile rapide ES sunt astfel concepute încât sã reziste la cicluri dese de acţionare. Sunt uși insensibile, 

robuste, create pe baza unor tehnologii de vârf. Costurile de utilizare și întreţinere sunt reduse, 

rezultatele utilizãrii sunt evidente: Protecţie la zgomot și circulaţia aerului, economicitate a energiei 

electrice, îmbunãtãţirea fluxurilor de materiale transferate prin ușã.



■ Ușile pliante EFAFLEX au fost modificate 

esenţial pentru a corespunde condiţiilor de 

etanșeitate la vînt, praf și zgomot din incinta 

halelor. Variantele existente pot fi utilizate 

foarte des ca uși exterioare de acces ce 

pot fi programate sã ramînã deschise dupã 

necesitãţi. Acţionãrile electrice și pneumatice 

sunt duse la perfecţiune la aceste tipuri de 

uși. Cu o vitezã de închidere – deschidere de 

pînã la 2 m/sec sunt cele mai rapide uși din 

aceastã gamã. Datoritã faptului cã foile de ușã 

pot fi acţionate independent, deschiderea ușii 

pentru pietoni se poate face doar pe jumãtate 

ceea ce duce la o substanţialã economie de 

energie, uzurã minimã etc.
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Sub deviza "A vedea și a fi vãzut" perdeaua 

transparentã din PVC a usii asigurã maximum 

de vizibilitate necesarã, și poate fi comandatã 

pânã la o grosime de 12 mm. Garnitura de 

cauciuc superioarã existentã în calea de rulare 

asigurã o etanșare suficientã. Chiar și camerele 

frigorifice pot fi menţinute la o temperaturã 

de -28°C ani de-a rândul. Toate subansamblele 

din oţel sunt livrate zincate, sau dupã dorinţã 

pot fi livrate vopsite sau din oţel inoxidabil.

■  Usã de interior, sau închidere 
suplimentarã  în spatele altei usi de 
exterior 

■  Directia de deschidere: orizontalã

■  Diverse variante de motor de actionare 
de mare vitezã electric sau pneumatic 
(pânã la 2 m/s) 

■  Constructie modularã, cu articulatii 
cardanice performante patentate 

■  Automatizare integratã, toate tipurile 
de generator de impuls adaptabile 

■  Dimensiuni uzuale pânã la  
B = 8000 mm x H = 6000 mm 15 ■



■  Ușa rapidã specialã tip SP 
pentru condiţii deosebite de utilizare

Ușa rapidã-specialã de la EFAFLEX reprezintã experienţa acumulatã de firma producãtoare de-a 

lungul anilor. Ea se preteazã la medii speciale ce necesitã soluţii deosebite. Din cadrul acestora pot 

fi menţionate spaţiile din industria alimentarã precum și orice încãpere care impune condiţii speciale 

de curãţenie. Ușile pentru camere frigorifice pot fi utilizate la cele mai joase temperaturi, ele fiind 

protejate foarte bine împotriva îngheţului și condensului. De asemenea se pot livra uși rapide pentru 

medii explozive. Uși pentru condiţii speciale se pot regãsi și în industria automobilelor unde se 

lucreazã în condiţii deosebite, cu fascicole laser, etc. Pentru fiecare situaţie, firma EFAFLEX vã poate 

gãsi o soluţie tehnicã.
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Usi cu deschidere rapidã speciale 
destinate pentru: 

■  Montaj în camere frigorifice cu pânã la 
-30°C

■  Montaj în zone umede cu conditii 
severe de igienã

■  Protectie la foc si garaje subterane

■  "Ecluze din usi" pentru zone cu conditii 
severe de igienã

■  Cabine protejate împotriva razelor laser

■  Închiderea unor sãli de masini

■  Zone anti-ex
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 SST-ISO-K

Sunt uși rapide foarte utilizate pentru camere 

de congelare de pânã la -30°C. Sunt special 

concepute pentru evitarea formãrii condensului 

ca urmare a diferenţelor de temperaturã dintre 

cele 2 medii separate de ușã. Astfel se eliminã 

posibilitatea formãrii gheţii ce poate cauza 

neplãceri în funcţionare. Soluţia EFAFLEX este 

perfectã: temperatura este menţinutã nu doar 

prin gradul de protecţie oferit de ușã cât și 

prin viteza ridicatã de acţionare a ușii. 

 SRT-EC

Ușile care funcţioneazã în medii care impun 

norme igienice deosebite sunt expuse deseori 

acţiunii agresive a detergenţilor și soluţiilor de 

curãţare. Pentru aceasta, soluţia oferitã de 

EFAFLEX este o ușã specialã, care se poate 

curãţa și verifica foarte ușor. Prin construcţia ei 

specialã, ușa oferitã de EFAFLEX înlãturã orice 

urmã de îndoialã cu privire la calitãţile ușii.

 SSN

Ușa rapidã EFAFLEX poate fi întâlnitã din 

ce în ce mai mult în garajele auto. Deseori 

într-un spaţiu extrem de limitat al unui garaj 

auto trebuie montatã o ușã care sã confere 

siguranţã utilizatorului. Astfel multe uși rapide 

EFAFLEX echipeazã garajele autovehiculelor 

iar alãturi de avantajele tehnice se remarcã 

confortul oferit de acţionarea ușii chiar din 

interiorul vehiculului.

1
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■  Sistemul de protecţie al ușilor TS  
în conformitate cu normele europene

Ușile unice oferã protecţie unicã. Ușile rapide EFAFLEX au fost dezvoltate în paralel cu sistemul de 

protecţie TLG certificat TÜV optimizat în cel mai înalt grad pentru a oferi protecţia maximã în orice 

direcţie de mișcare. Sistemul este implementat în cadrul ușii și este compus dintr-o reţea de senzori 

în infraroșu dispuși pe o înãlţime de 2,5 m. Fasciculele de unde se întrepãtrund astfel încât este 

imposibilã pãtrunderea în planul ușii fãrã sesizarea ușii. Sistemul TLG poate fi montat la ușile rapide 

spirale tip SST, turbo STT, și turbo-rulou STR.

muchie înglobat în lamela inferioarã, dacã 

acestea nu au fost comandate cu reţea TLG. 

4 . De asemenea în planul ușii se regãsesc 

perechi de fotocelule cu rol în protecţie 5 .

Sistemele de protecţie oferite de EFAFLEX 

corespund tuturor normelor de siguranţã și 

conformitate ale Uniunii Europene. În ambele 

ghidaje existã introduse generatori și receptori 

de semnal 1  pentru a acoperi complet toatã 

aria deschiderii ușii.

■ Sistemul TLG prezent în ghidajul ușii 

genereazã o "perdea opticã" de raze în 

spectrul infraroșu care, la sesizarea unui 

obstacol comandã deschiderea ușii înainte ca 

senzorul de muchie al lamelei inferioare sã 

ajungã în contact cu obstacolul propriu-zis. 

Astfel este mult îmbunãtãţitã protecţia activã 

și pasivã oferitã de ușã. În producţia de serie 

a ușilor tip SST, STT și STR existã senzor de 
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usi rapide si sigure

usi rapide si sigureusi rapide si sigure

■ Cu sistemul "AIS" oferit de EFAFLEX se 

introduce un sistem inovativ de protecţie 

împoriva coliziunilor: senzori activi în infraroșu 

poziţionaţi de o parte și alta a ușii. Acești 

senzori devin activi doar în fazele de închidere 

respectiv deschidere a ușii. La sesizarea unui 

obstacol aceștia declanșeazã mișcarea în sens 

contrar. Senzorii reacţioneazã chiar și la obiecte 

staţionare nu doar la cele aflate în mișcare. În 

funcţie de poziţia de montaj se asigurã o razã 

de acţiune mai mare sau mai micã. Cu aceasta 

se asigurã, de exemplu, prevenirea coliziunii 

unui stivuitor care se apropie cu vitezã de ușa 

rapidã. Aceasta este adevãrata prevenire!

■ EFAFLEX livreazã sisteme complete de 

comandã și reglaj ale ușii. "Pachetul" conţine 

consolele de montaj necesare, împreunã 

cu aceesoriile ajustabile pentru reglajele 

fine, respectiv cu carcasele de protecţie la 

factorii meteorologici în cazurile de montaje 

exterioare. Prin sistemele de siguranţã cu 

senzori în infraroșu, sistemul AIS, etc. EFAFLEX 

rãmâne consecventã principiului conform 

cãruia cel mai important aspect este cel al 

siguranţei în exploatare, dupã motto "Safety 

first".

■  Snur de actionare sau butoane

■  Telecomandã radio FM

■  Barierã luminoasã

■  Comandã prin bobinã inductoare

■  Senzor radar de miscare

■  Interfatã

■  Comandã pentru sisteme "ecluzã" si 

pentru semafoare

■  Sisteme de comandã speciale

3

4

5
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■  Blocul de comandã și generatorul de impulsuri ST/IG: 
NOU cu tehnologia – Bus

Ușile rapide EFAFLEX sint livrate cu panou de comandã în varianta standard. În situaţia de bazã, fãrã 

acţiunea senzorilor externi ușa poate fi deschisã normal iar închiderea ei se va face automat. La cerere 

ușa poate fi dotatã cu elemente de avertizare și control auxiliare cum ar fi grilaje de aer, semafoare 

etc. pentru adaptare la situaţiile concrete de lucru. Inginerii din domeniul electric/electronic vã stau la 

dispoziţie cu o gamã largã de soluţii tehnice specifice dobândite în ani si ani de activitate.

într-o adevãratã reţea. Componentele din 

panoul de comandã corespund normelor CE, 

standardelor DIN/EMV și directivelor VDE/

EMV. De asemenea din dotarea standard 

fac parte comutatorul principal, tastatura 

– folie și displayul cu informatii privind funcţiile 

executate și starea sistemului. 

Alãturi de panoul de comandã dezvoltat 

mcp2, EFAFLEX a perfecţionat motorul, frâna 

și regulatorul de frecvenţã pentru a face faţã 

cerinţelor de funcţionare la viteze de pânã la 

4 m/sec. Frâna acţioneazã doar în situaţiile 

staţionare ceea ce eliminã practic uzura ei. 

■ Noua placã de comandã mcp2 este dotatã 

cu un procesor extrem de rapid. Sistemul de 

gestionare al memoriei bazat pe tehnologia 

CAN-BUS asigurã transferul cel mai rapid 

al instrucţiunilor memorate. Rezultatul 

este: vitezã mare de acţionare, siguranţã 

în exploatare și adaptabilitate. Peste 20 de 

dispozitive de protecţie pot fi înseriate pe 

placa de comandã. Componentele electrice 

"comunicã" astfel între ele și se constituie 
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■ Asistenţã tehnicã & Service

Multe subansamble ale ușilor – în general patentate – sunt inovaţii și dezvoltãri succesive ale 

departamentului de cercetare al firmei EFAFLEX. Producţia se bazeazã pe cele mai noi și precise utilaje. 

Anumite componente din oţel, de exemplu, sunt tãiate pe instalaţii cu laser comandate numeric de 

computer. Pentru deformarea tablelor sunt utilizate prese cu comandã numericã CNC (comandã în 5 

axe, lungime de deformare maximã 6 m). Cea mai înaltã calitate genereazã cel mai bun rezultat. De la 

profesioniști pentru profesioniști.

■  Service, întreţinere și reparaţii

Asistenta tehnicã oferitã de specialiștii firmei 

EFAFLEX prin reprezentatii ei din întrega 

lume se extinde de la punerea în funcţiune, 

asistenţã tehnicã pe perioada garanţiei și post-

garanţiei la asigurarea pieselor de schimb în 

cel mai scurt timp posibil. Se asigurã contracte 

de service și întreţinere periodicã pentru 

prevenirea oricãror anomalii în funcţionarea 

ușilor.

■ Programul de livrare

Paleta de produse cuprinde o gamã largã 

de uși industriale. În funcţie de opţiunea dvs 

– EFAFLEX vã poate oferi varianta perfectã.

■ Garanţie

Comportarea ușilor este bunã, gradul de 

finisare este maxim, controlul final este 

exigent, toate acestea conduc la concluzia cã: 

nu existã limite de utilizare la aceste uși! usi rapide si sigure

usi rapide si sigureusi rapide si sigure



 

 

 ■ Utilizare  Ușã de interior

  Ușã de exterior

 ■ Clasa de presiune a curenţilor de aer max.*  dupã DIN EN 12424 

  respectiv in km/h

 ■ Factorul de transfer termic K max. in W/m2K

 

 ■ Dimensiuni (în mm) Lãţimea ușii B max.

  Înãlţimea H max.

 ■  Spatiu necesar max. Spaţiul necesar pe partea acţionãrii max. în mm 

(incl. spatiu liber pentru montaj,  Spaţiul liber interior (inclusiv ce necesar montajului) mm 

vezi desenul de montaj corespunzãtor) Golul pinã la tavan mm

  Adâncimea ocupatã de ghidaje

 ■ Viteza maximã de acţionare* in m/s

 ■  Viteza maximã uzualã Viteza maximã de deschidere in m/s 

 Închidere in m/s

  Închidere cu reţea opticã (TLG) in m/s

 ■ Foaie usã Foaia ușii dintr-un strat / din 2 straturi / izolat

  Aluminiu eloxat E6 / EV1

  Aluminiu cu geam Acrylglas

  vopsit prin pulverizare dupã nuanţã RAL / vopsit special

  Sectiuni cu grilaj

  folie PVC, complet transparentã

  Ţesãturã flexibilã, diferite culori

  Ţesãturi ca mai înainte, dar cu bandã de vizibilitate

 ■ Sistem de protectie la lovire Sistem de protecţie EFAFLEX Sistem de protecţie (EAS) 

  Sistem de protecţie activ Crash ACS cu TLG

 ■ Suprafata cadrului usii Suprafeţele cadrului metalic din tablã zincatã

  Otel inoxidabil

  Oţel inoxidabil vopsite prin pulverizare dupã RAL

 ■ Motor de actionare Acţionare cu electromotor și regulator de frecvenţã

  Acţionare pneumaticã cu comandã electricã

 ■ Comandã Acţionare prin microprocesor de comandã cu  

  tehnologie-BUS, Comutator principal și tastaturã-folie

 ■ Alimentare electricã Conectare la reţea

  Protecţia (acţionãrii electrice, pneumatice)

  Presiune aer (1/2’’)

 ■ Deschidere de avarie Acţionare manualã de la manetã

  Acţionare manualã

 ■ Sisteme de securitate Dispozitiv de siguranţã cu muchie sensibilã (lipsește în configuraţiile cu TLG resp. ACS)

  Fotocelule

  Reţea opticã (TLG) în planul ghidajelor ușii / Serie cu ACS

  Grilaj de vizibilitate exterior

  Senzori de mișcare (AIS)

  

 ■ Generatoare de impuls Conectarea generatorului de impulsuri cu toate variantele de generare posibile

● Standard  la cerere – nelivrabil * dependent de foaia ușii și mãrimea ușii

Atenţie la modificãri!

    ■ SST

 L S ÜS ISO/K-L ISO/K-S SSN-L SSN-S

    ● ●  

 ● ● ● ● ● ● ●

 4 4 4 4 4 4 4

 – – – – – – –

 1,8 1,8 3,7 0,5 0,5 1,8 1,8

 4000 6000 8000 4000 5850 4000 6000

 5000 7000 7000 3700 6400 4000 5000

 380 520 815 420 570 380 515

 320 430 430 360 480 320 430

 870 1040 1100 980 1175 255 255

 2085 2818 2813 1140 1380 H+855 H+855

 2,5 2,0 1,5 2,0 1,5 2,5 2,0

 1,5 1,2 1,0 1,5 1,2 1,5 1,2 

 0,75 0,6 0,6 0,75 0,6 0,75 0,6

 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

 /●/  –/●/  –/●/  –/●/● –/●/● /●/  –/●/

 ● ● ● ● ● ● ●

       

 /  /  /  –/  –/  /  /

    – –  

 – – – – – – – 

 – – – – – – –

 – – – – – – –

 – – – – – – – 

 – – – – – – –

 ● ● ● ● ● ● ●

   –    

       

 ● ● ● ● ● ● ●

 – – – – – – –

 

 ● ● ● ● ● ● ●

 230V/50Hz 230V/50Hz 230/400V* 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

 20A(C) 20A(C) 20A(C) 20A(C) 20A(C) 20A(C) 20A(C)

 – – – – – – –

 ● ● ● ● ● ● ●

 – – – – – – –

 ● ● – ● ● ● ●

       

   ●    

       

       

 ● ● ● ● ● ● ●



● Standard  la cerere – nelivrabil * dependent de foaia ușii și mãrimea ușii

Atenţie la modificãri!

 L

 ●

 

 3

 –

 5,0

 4000

 5000

 285

 315

 985

 1195

 4,0

 3,6

 0,75

 1,0

 ●/–/–

 –

 –

 –

 –

 –

 ●

 

 – 

 

 

 ●

 

 

 

 ●

 –

 ●

 230V/50Hz

 20A(C)

 –

 ●

 –

 ●

 

 /●

 

 

 ●

■ STR 

 S

 ●

 

 3

 –

 5,0

 7000

 6000

 460

 340

 1140

 1400

 3,2

 2,8

 0,75

 1,0

 ●/–/–

 –

 –

 –

 –

 –

 ●

 

 – 

 –

 

 ●

 

 

 

 ●

 –

 ●

 230V/50Hz

 20A(C)

 –

 ●

 –

 ●

 

 

 

 

 ●

  ■ SRT

 EC EL L S

 ● ● ● ●

 – –  

 – – – –

 18 18 43 38

 4,8 4,8 4,8 4,8

 3500 3500 4000 6000

 3750 3750 4000 6000

 425 420 370 480

 210 180 310 420

 800 445 550 660

 620 450 670 840

 2,0 2,0 2,0 2,0

 

 1,5 1,5 1,5 1,5

 0,75 0,75 0,75 0,75 

 – – – –

 

 ●/–/– ●/–/– ●/–/– ●/–/–

 – – – –

 – – – –

 – – – –

 – – – –

  ● ● ●

 ●   

    

 –    

 – – – –

 – ● ● ●

 ●   –

 –   

 ● ● ● ●

 – – – –

 ● ● ● ●

 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

 16A 16A 20A(C) 20A(C)

 – – – –

 ● ● ● ●

 – – – –

 ● ● ● ●

    

 – – – –

    

    

 ● ● ● ●

  ■ AS

 L S ÜS

   

 ● ● ●

 3 3 3

 – – –

 3,0 3,0 3,0

 3750 5250 8000

 3750 7000 6000

 280 360 430

 280 360 430

 380 435 410

 B/4+250 B/4+325 B/4+325

 2,5 2,5 1,5

 2,0 2,0 0,8

 1,0 1,0 0,8

 – – –

 ●/ /  ●/ /  ●/ /

   

 ● ● ●

 /  /  /

   

 – – –

 – – –

 – – –

 – – – 

 – – –

 ● ● –

 – – –

   ●

   –

 ● ● ●

 ● ● ●

 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

 20A/6A 20A/6A –/6A

 6 bar 6 bar 8 bar

 – – –

 ● ● ●

 ● ● ●

    

 – – –

   

   

 ● ● ●

  ■ ES

 L S ÜS

 ● ● ●

 – – –

 – – –

 18 18 18

 4,8 4,8 4,8

 4000 6000 8000

 3750 5500 6000

 260 340 410

 260 340 410

 380 455 410

 B/4+345 B/4+485 B/4+470

 2,5 2,5 1,5

 2,0 2,0 0,8

 1,0 1,0 0,8 

 – – –

 ●/–/– ●/–/– ●/–/–

 – – – 

 – – –

 – – –

 – – –

 ● ● ●

 – – –

 – – –

 ● ● ● 

 – – –

 ● ● –

  – –

   ●

   –

 ● ● ●

   

 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

 20A/6A 20A/6A –/6A 

 6 bar 6 bar 8 bar

 – – –

 ● ● ●

 – – –

   

 – – –

   

   

 ● ● ●

  ■ STT

 L S ÜS

 ● ● ●

 ● ● ●

 3 3 3

 – – –

 4,3 4,3 4,3

 4000 6000 8000

 5000 6000 7800

 380 520 815

 320 430 430

 980 975 1190

 1060 1235 1490

 3,0 2,8 2,2

 2,5 2,2 1,8

 0,75 0,6 0,6

 1,0 1,0 1,0

 ●/–/– ●/–/– ●/–/–

 – – –

 ● ● ●

 /  /  /

 – – –

 – – –

 – – –

 – – –

 – – – 

 – – –

 ● ● ●

   –

   

 ● ● ●

 – – –

 ● ● ●

 230V/50Hz 230V/50Hz 230/400V*

 20A(C) 20A(C) 20A(C) 

 – – –

 ● ● ●

 – – –

 ● ● –

   

   ●

   

   

 ● ● ●



■  Informaţii suplimentare pe adresa de Internet:  
www.efaflex.com 

usi rapide si sigure

usi rapide si sigureusi rapide si sigure

Nume, Prenume

Firma/funcţia 

Strada, Numãrul

Cod poștal, Ţara

Telefon Telefax

EFAFLEX GmbH & Co. KG 
Fliederstraße 14 · D-84079 Bruckberg 
Telefon 08765/82-0 · Telefax 08765/82-100 
www.efaflex.com · info@efaflex.com

Doresc colaborarea cu EFAFLEX
Vã rugãm sã ne expediaţi informaţii detaliate despre:

 SST  SST-ISO-K  STT  
 STR  SRT  SRT-EL
 SRT-EC  AS  ES

  

■  Ușa rapidã-turbo tip STT ■  Ușa rapidã-turbo-rulou 
tip STR

■  SRT-EC – Ușã rapidã-
rulou specialã pentru 
industria alimentarã si 
zone cu igienã ridicatã

■  Ușa rapidã-pliantã tip AS ■  Ușa rapidã-elasticã tip ES

■  Ușa rapidã-rulou tip SRT

■  Ușa rapidã-rulou tip 
SRT-EL

■  Ușa rapidã-spiralã tip SST ■  Ușa rapidã-turbo tip 
STT-ISO-K
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