Fişă technică nr.3
Uşă industrială EurosanDOOR

1. Informaţii despre producători:

Feţele de metal sunt tratate împotriva coroziunii, panourile sunt
producţie elveţiană – Tecsedo

Rama şi piesele sunt fabricate din oţel zincat foarte rezistent în
timp,
Flexi Force-Olanda

Automatizările GFA Elektromaten sunt din Germania.

2. Denumirea produsului și caracteristici

Ușa secțională industrială
Variante de șină

Marca EurosanDOOR ®
Normal Lift -șină normală, High Lift -șină înălțată, Vertical Lift -șină verticală,
Follow The Roof - șină ce urmărește înclinația plafonului, șină joasă

Greutatea maximă a ușii

700 kg

Dimensiunea golului finit

lățime 6500; înălțime 6000 mm

Producător panouri
(marca de panouri)

Tecsedo – Elveția

Feroneria Flexi –Force

2” șine de rulare

role 2”
șine verticale
cheder lateral cod 1085, 1094-40, 1084
cheder superior cod 1036-36, 1036, 1036-52
Sistem automatizare

GFA cu alimentare la 380 V sau 230 V

Sistem de ridicare

Arcuri torsionale pentru 50.000 cicluri

Sistem antirupere cablu

2” model

Sistem de siguranta

la cerere ușa se poate dota cu următoarele accesorii: fotocelulă,
telecomandă, buton de comandă , selector cu cheie, control GSM,
protecție cheder inferior industrial, avertizare sonoră, buclă,
contact ușă pietonală și lumină de avrtizare

Certificat

CE numărul 0402 -- CPD -- 49 16 46

Garanție

2 ani cu respectarea condițiilor de utilizare a produsului

3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE UȘA SECȚIONALĂ INDUSTRIALĂ CU ACȚIONARE ELECTRICĂ
ATENŢIE! INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ LEGATE DE UȘA SECȚIONALĂ INDUSTRIALĂ: folosirea
sau întreţinerea defectuoasă a acestei uşi poate să cauzeze accidente !!!
Respectaţi instrucţiunile de mai jos:
Îndepărtaţi-vă de uşă când aceasta este în mişcare întrucât fiind un obiect greu, poate să cauzeze accidente!
Din motive de precauție este interzisă acționarea ușii de către copii.
Nu atingeti panourile, şinele şi piesele ușii în timp ce aceasta este în mișcare.

PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE:
Şinele de ghidaj se găsesc in cele două laturi ale panoului uşii. Deasupra panoului, respectiv după şinele
orizontale, sunt arborele de acţionare cu arcurile de torsiune, tamburii şi sistemul de protecţie a arcurilor.
Panourile uşii sunt acţionate de cablurile de oţel, care se înfăşoară în jurul tamburilor in momentul
deschiderii . Arcurile de torsiune permit oprirea uşii în orice poziţie, acestea fiind în starea cea mai
tensionată atunci când ușa este deschisă.

DESCHIDEREA ŞI ÎNCHIDEREA UŞII DEPINDE DE SISTEMUL DE ACŢIONARE CU CARE UŞA ESTE
DOTATĂ!
Posibilitatea de deschidere-inchidere prin: acţionare la buton SUS-JOS de la panoul de comandă,
telecomandă; selector cu cheie, cartele magnetice.
Acest principiu constă în acţionarea arborelui uşii cu ajutorul motorului electric.
Cablurile de otel se vor înfăşura sau desfăşura, iar panourile uşii se vor ridica sau vor coborî in
functie de comandă. Utilizarea se va face strict de la: butonul de comandă,
transmiţător(telecomandă) sau oricare din accesoriile existente în dotarea uşii pentru realizarea
operaţiunii de deschidere-închidere.
Utilizarea uşii secţionale industriale care prezintă în dotare motorul electric, panou de acţionare
SUS- JOS, respectiv buton de AVARIE şi posibilitatea de deschidere din telecomandă de la distanţă,
se va realiza cu atenţie mărită asupra miscării acesteia atât la deschidere cât şi la închidere, încât
nicio persoană, respectiv obiect/obstacol să nu se afle în zona de culisare a uşii sau în apropierea
ghidajelor.

Deschiderea uşii din interior, de la buton SUS-JOS de la panoul de comandă se realizeaza astfel:
se apasă butonul „SUS” de pe panoul de comandă din dotare, fixat in partea laterala a uşii, iar
pentru operaţiunea inversă se apasă pe butonul „JOS”.
Panoul de comandă are în dotare un buton roşu de AVARIE, în caz de urgenţe!
Deschiderea uşii din interior, cu ajutorul transmiţătorului (telecomenzii) se realizează apăsând
timp de 2 secunde pe butonul telecomenzii. Aceeași operațiune se realizează și pentru închiderea ușii
sau pentru oprirea acesteia la un anumit nivel.

În cazul în care uşa are în dotare fotocelule de protecţie, trebuie îndepărtat orice obstacol din raza de
acțiune a acestora pentru a evita CĂDEREA CABLULUI DE PE TAMBUR. Dacă la o constatare ulterioară
rezultă că uşa a fost folosită necorespunzător, operaţia de punere a cablului pe tambur nu este
acoperită de situațiile prevăzute de garanție.

Reductorul cu lanţ care este în dotarea echipamentului de automatizare, NU este pentru
utilizarea manuală în mod frcvent. Acesta se va folosi STRICT pentru acţionare de deblocare
în caz de panăm de curent. În caz contrar, de folosire frecventă, produsul își pierde
garanția.Deschiderea uşii automatizate din exterior, se realizează cu ajutorul acţionării
butonului de pe transmiţătorul (telecomenzii) din dotare, prion apăsarea acestuia timp de 2
secunde. Dacă se doreşte deschiderea uşii din interior, se apasă butonul de pe panoul de
comandă din dotare de acţionare SUS-JOS, fixat in partea laterală a uşii, apăsând pe butonul
„SUS”. Pentru realizarea operaţiei inverse de închidere a uşii, se apasă pe butonul „JOS”.
Panoul de comandă are în dotare un buton roşu de AVARIE, in caz de urgenţe!
Măsuri de siguranță, protecție și întreținere la utilizarea ușii secționale:
Nu încercați montarea cablului, a tamburilor, a arcurilor torsionale sau a altor piese ale ușii. Aceste
operațiuni trebuie efectuate doar de către persoane specializate.

PROTECŢII: Siguranţa împotriva ruperii arcului ( achiziționarea este opțională, dar recomandată) va acționa
blocând arborele şi tamburul pentru ca uşa să nu coboare și astfel se evită posibile daune materiale sau
vătămări corporale.

ELIMINAREA BLOCĂRII SISTEMULUI DE SIGURANŢĂ SĂ FIE EFECTUATĂ DE PERSONAL DE
SPECIALIATE CALIFICAT. NU ÎNCERCAŢI DESCHIDEREA SAU ÎNCHIDEREA UŞII, DACĂ ARCUL SAU
CABLUL ACESTEIA ESTE RUPT.
Lucrările de întreţinere şi verificările simple, care pot fi efectuate chiar şi de Dvs. : Verificarea tuturor
şuruburilor şi piuliţelor în panoul uşii şi, la nevoie, strângerea lor. Ungerea balamalelor, a rulmenţilor şi
rolelor (cu WD40).
Verificarea rolelor: Axul unei role trebuie să se rotească uşor, când uşa este în poziţie închisă. Reglaţi
rolele, dacă este cazul.
Verificarea cablului. În cazul deteriorării sau slăbirii cablului luaţi legătura cu societatea de întreţinere.
Curăţiţi şinele, iar în caz de nevoie verificaţi echilibrul uşii.
În cazul unei comenzi electrice deconectaţi motorul. La deschiderea de cca. 1 m a uşii, uşa trebuie să fie
încă suspendată. Dacă nu, luaţi legătura cu societatea de întreţinere. Verificaţi sistematic reglarea
întrerupătorului. Vezi instrucţiunile de exploatare ale motorului.
Verificaţi şi curăţaţi cauciucul inferior şi superior, precum şi garnitura de etanşare laterală.

Păstraţi curat şi fără obstacol locul de deschidere/închidere a uşii.
Curăţarea panourilor şi a sticlei acrilice sau a plexidului uşii (în cazul în care există în dotare)
Suprafaţa exterioară. Spălați uşor suprafața ușii cu apă şi săpun neutru, de exemplu săpun de maşină, apoi
clătiţi foarte bine panourile. Nu folosiți niciodată un spălător electric cu presiune! Evitați curățătorii abrazivi
și detergenții puternici!
Porțiunile din cauciuc: Pentru porţiunile din cauciuc folosiţi un curăţător pentru vinyl. Clătiţi foarte bine cu
apă. Nu folositi pentru cauciuc un lubrifiant pe bază de petrol pentru a nu afecta elasticitatea cauciucului.
Puteţi unge cauciucul cu un ulei de motor pentru a-i oferi o strălucire suplimentară. Cauciucul trebuie să
rămână flexibil pentru a forma o barieră eficientă împotriva pericolelor.

Şinele de ghidaj, balamalele, rolele şi arcurile de torsiune: Ungeţi rolele şi balamalele cu un ulei de motor
(exemplu : 10W30) sau cu spray lubrifiant cu silicon. Folosiţi ulei de motor pentru şinele de ghidaj, în special
pentru curbura lor. Arcurile necesită acelaşi tratament. Aplicaţi pe ele ulei de motor şi apoi îndepărtați
excesul
Suprafaţa interioară. Uleiul şi lubrifiantul nu trebuie să fie îndepărtate de la elementele în mişcare.
Elementele electrice nu trebuie să intre în contact cu umiditatea. Spaţiile să nu fie in condiţi de umiditate,
deoarece ar putea cauza coroziune ușii.
Curăţarea sticlei acrilice sau plexid. Sticla sau plexidul geamurilor pot fi curăţate cu apă şi săpun. Curăţarea
uscată afectează acest tip de sticlă! Profilul de aluminiu trebuie să fie curăţat cu substanţe speciale pentru
acesta.
Automatizarea nu necesită lubrifiere.
TOATE PROBLEMELE ŞI INFORMAŢIILE NETRATATE SUFICIENT ÎN INSTRUCŢIUNILE PREZENTE, POT FI
CLARIFICATE CU FURNIZORUL. CU OCAZIA FOLOSIRII ACESTEI UŞI FIŢI CÂT SE POATE DE PRUDENT.
MONTAREA ŞI DEMONTAREA UŞII SECŢIONALE SĂ FIE ÎNCREDINŢATĂ UNUI PERSONAL CALIFICAT!
DEMONTAREA ANUMITOR ELEMENTE POATE FI EXTREM DE PERICULOASĂ DIN CAUZA TAMBURULUI ŞI A
ARCULUI CU TORSIUNE, CARE SUNT SUPUSE UNOR TENSIUNI FOARTE MARI! ACESTE OPERAŢIUNI SĂ FIE
EFECTUATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LOCALE DE PROTECŢIE A MEDIULUI.
DEFECȚIUNI CARE NU REPREZINTĂ LUCRĂRI GARANȚIALE :
1. FOLOSIREA NECORESPUNZĂTOARE A REDUCTORULUI CU LANŢ ( TRAGEREA ÎN SENS INVERS) POATE
PROVOCA CĂDEREA CABLULUI DE PE TAMBUR.
2. LOVIREA PANOURILOR ŞI A ANSAMBLULUI DE UŞĂ CU UN AUTOTURISM , MOTOSTIVUITOR SAU ORICE ALT
OBIECT CONTONDENT CARE PROVOACĂ DETERIORĂRI CE NECESITĂ SCHIMBAREA ÎN ÎNTREGIME A
PANOULUI.
3. ÎNTRERUPEREA ÎN ORICE FEL A RAZEI DE ACŢIUNE A FOTOCELULELOR (ZĂPADĂ, PRAF , PLASĂ)
-doar in cazul uşii care are in dotare sistem de deschidere automatizată!
4. DESCĂRCAREA BATERIEI DE LA TELECOMANDĂ (ACEASTA POATE FI ÎNLOCUITĂ SUB ÎNDRUMAREA
SPECIALIZATĂ A FURNIZORULUI)
-doar în cazul uşii care are in dotare sistem de deschidere automatizată!
5. FORŢAREA LA DESCHIDERE A UŞII FĂRĂ CA ŞI CLIENTUL SĂ SE ASIGURE CĂ NU ESTE BLOCATĂ PE INTERIOR
SAU PE EXTERIOR , CEEA CE POATE DUCE LA SUPRAINCĂRCAREA BAZEI DE COMANDĂ A AUTOMATIZĂRIIdoar in cazul uşii care are in dotare sistem de deschidere automatizată!
6.FUNCȚIONAREA NECORESPUNZĂTOARE A SISTEMELOR DE AUTOMATIZARE CARE POATE SĂ APARĂ DIN
CAUZA OSCILAȚIILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ (SUPRAÎNCĂRCAREA SAU SUBÎNCĂRCAREA REȚELEI DE ENERGIE
ELECTRICĂ)
- doar in cazul uşii care are in dotare sistem de deschidere automatizată!
PENTRU TOATE ACESTE SITUAŢII DEPLASAREA ŞI REMEDIEREA LOR SE VA FACE CONTRA COST DE CĂTRE
SWING TRADE CONFORM DEVIZULUI ÎNTOCMIT DUPĂ EFECTUAREA CONSTATĂRII.

4. Caracteristici constructive, fizico-mecanice a produsului:

Uşa de garaj secţională, are panouri de oţel zincat cu pereţi dubli,
cu grosimea de 40mm, izolată cu spumă poliuretană;

-

- Închiderea ermetică este asigurată de cele patru chedere:
douăFeţele
montate
lateral , unul superior şi unul inferior
de metal sunt tratate împotriva coroziunii

Rama şi piesele sunt fabricate din oţel zincat foarte rezistent în timp
Şină orizontală

Tambur din aluminiu, arcuri torsionale galvanizate, ax galvanizat
Tambur

Ax industrial

-

Închizător panou

- Închiderea ermetică este asigurată de cele patru chedere:
două montate lateral , unul superior şi unul inferior
Profil aluminiu

Balama inferioară

Balama intermediară

Balama laterală

Rolă

Inel fixare

-

Inel distanţier

Opritor

- Închiderea
este asigurată de cele
Set dop ermetică
arc
Suportpatru
rulare chedere:
rolă
două montate lateral , unul superior şi unul inferior

Suport ax

Suport arc

Închiderea ermetică este asigurată de cele patru chedere: două montate lateral , unul
superior şi unul inferior
Cheder inferior

Cheder superior

Balamale, şuruburi, role cu rulmenţi galvanizate

-

- Închiderea ermetică este asigurată de cele patru chedere:
două montate lateral , unul superior şi unul inferior

Cuplă ax

Profile C

-

Element şină verticală

- Închiderea ermetică este asigurată de cele patru chedere:
douăProfil
montate
lateral
conexiune
şine , unul superior şi unul inferior
Pană lungă

Romb mic cu bolt M8

Romb mare cu bolt M8

Reductor cu lanţ

Protecţie cablu
-

- Închiderea ermetică este asigurată de cele patru chedere:
două montate lateral , unul superior şi unul inferior

Închizător interior

5. Desen technic:

uă montate lateral , unul superior şi unul inferior

uă montate lateral , unul superior şi unul inferior

uă montate lateral , unul superior şi unul inferior

uă montate lateral , unul superior şi unul inferior

uă montate lateral , unul superior şi unul inferior

