
Fişă technică nr.10

Uşă culisantă EurosanDOOR  



1. Informaţii despre producători:







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



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



Piesele metalice sunt de producţie italiană –
Combi Arialdo 



2. Denumirea produsului și caracteristici

Ușa culisantă industrială:                     Marca   EurosanDOOR ®
Variante de șine:                                Combi Arialdo: 920 M / G-șină superioară

920 P-șină inferioară

Greutatea maximă a ușii:                 350 kg

Dimensiunea minimă a ușii cu 1 canat: 
Lățime min.1000;  Înălțime min. 1500 mm

Dimensiunea maximă a ușii cu 1 canat:  
Lățime max.3000;  Înălțime max.5000 mm

Dimensiunea minimă a ușii cu 2 canate: 
Lățime min.1000;  Înălțime min.1500 mm

Dimensiunea maximă a ușii cu 2 canate:  
Lățime max.6000;  Înălțime max.5000 mm

Producător panouri:                        Tecsedo – Elveția

Feroneria Combi Arialdo:                      -role de ghidare 750P, 752P, 752M, 752G
-șine de culisare superioară 920M și G,
-șină inferioară 920 P, accesorii 
de feronerie 350, 354mm 40, 361mm 180,
-opritor superior 382P

Material cadru:                                Țeavă rectangulară

Material înveliș:                               Panou sandwich sau tablă cutată

Sistem de deschidere:                          Utilizare manuală sau cu sistem 
de automatizare la alegere

Sistem de siguranță:                       Ușa automatizată se poate dota 
cu fotocelule

Certificat                                     COMBI ARIALDO nr.420.050 V TECSEDO

Garanție                                      2 ani cu respectarea condițiilor de 
utilizare a produsului



3.   INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE UȘĂ CULISANTĂ  INDUSTRIALĂ
CU ACȚIONARE ELECTRICĂ
ATENŢIE! INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ LEGATE DE UȘA CULISANTĂ INDUSTRIALĂ: folosirea sau 

întreţinerea defectuoasă a acestei uşi poate să cauzeze accidente grave !!!

Respectaţi instrucţiunile de mai jos: 
Îndepărtaţi-vă de uşa în mişcare. Uşa în mişcare este un obiect greu, şi poate să cauzeze accidente grave! 
Copiii să nu fie lăsaţi la comanda uşii! 
Urmărirea mişcării uşii este importantă, când folosiţi actionarea la distanţă. La intrare pot fi prezenţi adulţi 
sau copii.Nu atingeti cu mâna  panourile, şinele şi piesele în timpul mişcarii uşii. 
PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE: 
Şinele de ghidaj se găsesc în părțile superioare și inferioare ale uşii. Panourile uşii sunt o suprafață fixă care 
fac parte din cadrul , structura metalică a întregului ansamblu. Rolele de culisare cu care sunt dotate ușiile 
permit manevrarea ușoara a acestora atât în varianta manuală cât și în varianta automatizată. Direcția de 
culisare poate să fie la alegere de la stânga spre dreapta sau de la dreapta spre stânga în cazul ușilor cu un 
canat, și în ambele sensuri în cazul ușilor culisante cu 2 canate . 
DESCHIDEREA ŞI ÎNCHIDEREA UŞII DEPINDE DE  SISTEMUL DE ACȚIONARE  CU CARE UŞA 

ESTE DOTATĂ!
Posibilitatea de deschidere-închidere prin: acționare la buton de la telecomandă, de la selector cu 
cheie, de la cartele magnetice, sau cu ajutorul selectorului digital cu cifre.
Acest principiu constă în acţionarea motoreductorului cu ajutorul cremalierelor care sunt prinse pe ușile 

culisante vor deschide-închide ușa . 
Utilizarea se va face strict de la: transmițător(telecomandă) sau oricare din accesoriile existente în dotarea 
ușii pentru realizarea operației de deschidere-închidere. 
Utilizarea ușii culisante industriale care prezinta în dotare motorul electric, cu posibilitatea de deschidere din 

telecomandă de la distanță, se va  realiza cu atenție mărită asupra  mișcării acesteia atât la deschidere cât 
și la închidere, ca nici o persoană,respectiv obiect/obstacol să nu fie în zona de culisare a ușii și 

RECOMANDĂM și achiziționarea fotocelulelor pentru protecție . 

Deschiderea ușii din interior, cu ajutorul transmițătorului (telecomenzii) se realizează astfel:
se apasă timp de cateva secunde și usa începe să se deschidă. 
Pentru realizarea operației inverse de închidere a ușii, se apasă pe același buton timp de câteva secunde.
Pentru a opri ușa aflată în mișcare la un anumit nivel se apasă pe același buton timp de câteva secunde.
NU ACŢIONAŢI UŞA CU TELECOMANDA SAU LA BUTON FĂRĂ VIZUALIZAREA ACESTEIA! CINEVA 

SAU CEVA POATE FI ÎN DIRECȚIA DE DESCHIDERE A UȘII!
În cazul în care ușa are în dotare fotocelule de proțectie, orice impediment care intervine 

sub nivelul de acțiunii a senzorilor de protecție, nu va fi sesizat de sistem el continuând cursa,  de aceea e 
necesară supravegherea vizuală la închidere a ușilor culisante.  ÎN CAZ DE PANĂ DE CURENT:
Automatizarea cu care este prevazută ușa culisantă, are în dotare posibilitatea de deblocare și de utilizare a 
ușii manual.  Această operațiune se va realiza cu ajutorul cheilor speciale care sunt în setul motorului, 
deblocarea făcându-se de la corpul motorului , mai exact de la clapeta care e parte integrată din motor. În 
momentul în care este curent , clapeta se va închide și ușa se va folosi normal. 
Deschiderea ușii automatizate din exterior, se realizează cu ajutorul acționarii butonului de pe 
transmițătorul (telecomenzii) din dotare, astfel: se apasă timp de câteva secunde și ușa începe să se 
deschidă. Pentru realizarea operației inverse de închidere a ușii, se apasă pe același buton timp de câteva 
secunde!
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE UȘĂ CULISANTĂ  INDUSTRIALĂ CU ACȚIONARE MANUALĂ : Ușa 
se va folosi numai de la mânerele cu care este dotată si cu o forță controlată atât la deschidere cât și la 
închidere.

Măsuri de siguranță, protecție și întreținere la utilizarea ușii culisante:
Urmăriți mișcarea ușii la închidere sau la deschidere, ca nimeni și nimic să nu fie în zona de culisare a ușii sau 
în apropierea ghidajelor.  Nu așezați nimic în direcția de deschidere a ușilor . Deschiderea și închiderea ușii 
depinde de sistemul de acționare cu care ușa este dotată.Modificările de greutate pot să deregleze echilibrul 
uşii culisante

ESTE INTERZISĂ:
sprijinirea  de panoul sau de șinele usii, 
creşterea sau reducerea greutăţii panoului,



folosirea uşii ca bloc de scripeţi,
urcarea pe componentele ușii . 

Lucrările de întreţinere şi verificarile simple, care pot fi efectuate chiar şi de Dvs. 
Verificarea tuturor rolelor de ghidare aflate în șinele de culisare a ușilor  .
Reglaţi rolele, dacă este cazul. 
Curăţiţi şinele, iar în caz de nevoie verificaţi echilibrul uşii. 
Luaţi legătura cu societatea de întreţinere pentru orice probleme care apar la sistemul de automatizare 
înainte să efectuați orice operațiune. Vezi instrucţiunile de exploatare ale motorului. 

Păstrați curat și fără obstacol locul de deschidere-închidere a uşii.

Curăţirea panourilor și 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. La urmă clătiţi foarte bine panourile cu un furtun de gradină. Nu folosiți niciodată un spălător 
electric cu presiune! Evitați curățătorii abrazivi și detergenții puternici!
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. Spațiile să nu fie în condiții de 
umiditate, deoarece ar putea cauza coroziune ușii. 
Curăţirea sticlei acrilice sau plexid. Sticla sau plexidul geamurilor pot fi curăţate cu apă şi săpun. 
Pentru îndepărtarea impurităţilor folosiţi o cârpă moale. Curăţarea uscată afectează acest tip de sticlă! 
Profilurile de aluminiu trebuie să fie curăţate cu substanţa specială acestuia.
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 CULISANTE SĂ FIE ÎNCREDINŢATĂ UNUI PERSONAL 
CALIFICAT! DEMONTAREA ANUMITOR ELEMENTE POATE FI EXTREM DE PERICULOASĂ ! ACESTE 
OPERAŢIUNI SĂ FIE EFECTUATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LOCALE DE PROTECŢIE A 
MEDIULUI.

DEFECȚIUNI CARE NU REPREZINTĂ LUCRĂRI GARANȚIALE :
1.  NEFOLOSIREA CORESPUNZATOARE A UȘILOR CULISANTE PRIN DESCHIDEREA ȘI ÎNCHIDEREA 

FĂRĂ SUPRAVECHERE ȘI TRÂNTIRE CU FORȚĂ ATÂT LA DESCHIDERE CÂT ȘI LA ÎNCHIDERE.  
2.  LOVIREA PANOURILOR ȘI A ANSAMBLULUI DE UȘĂ CU UN AUTOTURISM , MOTOSTIVUITOR SAU 

ALTELE CARE POT PROVOCA DETERIORARI CARE NECESITĂ SCHIMBARI ALE PRODUSULUI.  
3.  ACOPERIREA SAU INTERPUNEREA  A UNOR LUCRURI ÎN RAZA DE ACȚIUNE A FOTOCELULELOR 

(ZĂPADĂ, PRAF, PLASĂ)-doar în cazul ușii care are în dotare sistem de deschidere automatizat!
4. DESCĂRCAREA BATERIEI DE LA TELECOMANDĂ ( DACA NU MAI FUNCȚIONEAZA CLIENTUL VA 

SCHIMBA BATERIA ÎNDRUMAT DE NOI)-doar în cazul ușii care are în dotare sistem de 
deschidere automatizat!
5. FORȚAREA LA DESCHIDERE A UȘII FĂRĂ CA ȘI CLIENTUL SĂ SE ASIGURE CĂ NU ESTE BLOCATĂ PE 

INTERIOR SAU PE EXTERIOR , CEEA CE POATE DUCE LA SUPRAÎNCARCAREA BAZEI DE COMANDA A 
AUTOMATIZĂRII- doar în cazul ușii care are în dotare sistem de deschidere automatizat!
6.  DEFECȚIUNI LA SISTEMELE DE AUTOMATIZARE CARE APAR DIN FLUX DE CURENT ELECTRIC 

SUPRAÎNCARCAT, TRĂZNET SAU ALTE FENOMENE ATÂT NATURALE CÂT ȘI SUB FORMA PRODUSELOR

FURNIZATE- doar în cazul ușii care are în dotare sistem de deschidere automatizat!

PENTRU TOATE ACESTE SITUAȚII DEPLASAREA ȘI REMEDIEREA LOR SE VA FACE CONTRA 
COST DE CĂTRE SWING TRADE CONFORM DEVIZULUI ÎNTOCMIT DUPĂ EFECTUAREA 
CONSTATĂRII.



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

Uşa culisantă cu înveliș din panouri sandwich, are panouri de oţel zincat cu 
pereţi dubli, cu grosimea de  40mm, izolată cu spumă poliuretană;

Feţele de metal sunt tratate împotriva coroziunii

4. Caracteristici constructive, fizico-mecanice a produsului:



Uşa culisantă cu înveliș din tablă cutată, 
are grosime nominală între 0,4 – 1,0 mm, 
în funcție de cerințele construcției, 
iar lungimea standard a panourilor
este cuprinsă între 0,500 m și 13,5 m.

-Executarea panourilor cu lungimi
diferite de cele standard se va face 
după consultarea prealabilă a 
specialistului tehnic. 

Învelișul tablă cutată este în 31 
variante coloristice mate și lucioase.
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-Balamale pentru ușa pietonală care vine încorporată în canatul ușii.

- Închiderea ermetică este asigurată de chederul de etanșare, montată inferior

-Tocul este fabricat din țeavă rectangulară și cadrul este învelit 
cu profil de aluminiu:

-Profil cu aripă H și Profil U:



Șină de culisare superioară Ghidaj superior cu 4 role

Perie specială de 12 mm
(opțională)

Perie cu adeziv, perii de calitate
excelentă țin la distanță praful, 
aceștia au înălțimea de 12mm, și
banda are lățimea de 6mm. Ideală
pentru cazul ușilor de trecere
glisante sau pliante.
Rezistent la temperatură ridicată, 
lumină puternică, în special la 
razele UV, apă și alți factori
atmosferici.

Rola de ghidaj inferioară

Șină de ghidaj cu forma “V”



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

-Închizătoare 

Mânere

Zar și Cilindru



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

Accesorii opționale:

-Ușă pietonală încorporată în ușa batantă:

-Geamuri diferite:

-Panouri vitrate:

-Grile de ventilație:



care vin n 90%.

Opțional se poate pune niște chedere laterale, care vin montate pe aripa porții și se închide
direct pe tocul vertical al ușii.
Acest cheder etanșează ermetic 90%, pentru ca colțurile datorită mecanismului de culisare
sunt imposibil de închise perfect.
Partea superioară și inferioară a produsului poate să aibă perii speciale, care asigură
etanșare ermetică de 90%.
Datorită foiilor, care se culisează pe aceeași plan, etanșul ermetic este realizat în 90%.

5. Desen tehnic produs:

Usa culisanta cu 2 canate, 
• montat din exterior
• cu usa pietonala încorporată în canatul

din dreapta, văzut din exterior
• închiderea cu zăvoare special
• mânere montate din exterior pentru acționare

-Ușă culisantă cu 
2 canate

-Ușă culisantă cu 1 canat


