Serija MS

Vrata za zaščito na strojih

EFA-SRT® MS
Prednosti EFA-SRT® MS na kratko:
• Vgrajen varnostni element, ki ima opravljen
ES-tipski pregled v skladu z Direktivo o strojih
2006 / 42 / ES
• Uporablja se jih kot kot pomično ločevalno
zaščitno napravo
• Funkcionalna varnost Performance level »d«
• Največja hitrost do 1,8 m / s
• Vratna plošča iz prožnega in prozornega PVC
• Po želji dobavljiva s posebnimi zapiralnimi platni
• Do 250.000 ciklov letno
• Največ 7 ciklov na minuto
• Življenjska doba 12 let

Hitrotekoča rolo vrata EFA-SRT® MS po zaslugi prostorsko varčne
konstrukcije in kompaktnih vgradnih mer izpolnjujejo vse zahteve
za optimalno integracijo v zahtevano zaščitno napravo. Standardna
vratna plošča je povsem prozorna in serijsko opremljena z opozorilnimi trakovi, po želji pa lahko dobavimo tudi visoko trpežna in prečno
stabilna platna različnih barv. Vratna naprava je lahko opremljena tudi
z negorljivim zaščitnim platnom za varjenje. Vse različice platen so
brez snovi, ki bi negativno vplivale na nanos barv in lakov.

Za posebne namene: Vrata EFA-SRT® MS za varilne kabine lahko
opremimo z negorljivim zapiralnim platnom, opcijsko tudi z UV-zaščitnim okencem.

Zato se vse vrti
Visoko zmogljivo krmilje, frekvenčni pretvornik in funkcionalno prilagojen pogon omogočajo veliko število opravljenih ciklov v proizvodnih procesih. Zaradi inovativnih konstrukcijskih rešitev so stranski
okvirji zelo ozki, delež elementov, ki so podvrženi vzdrževanju in
obrabi pa je posledično bistveno zmanjšan.
Prozorno okence na okvirju zagotavlja prost pogled na končno varnostno stikalo kategorije 4 / Pl »e« po standardu DIN EN ISO 13849-1.
S pomočjo talnih opor se lahko vrata postavijo samostojno brez
dodatne podkonstrukcije, talne neravnine pa se izravnajo z nivelirnimi vijaki.
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Zaščita strojev
Pogon

EFA-SST® MS

EFA-SRT® MS

Industrijski motor z absolutnim
dajalnikom pozicije vključuje pri vratih
EFA-SRT® MS tudi zaščito proti padcu
vratne plošče.

Krmilje
Krmilje deluje na ravni Performance
level »d« in se lahko razširi prek priključnega modula MS-AM.

Izravnava teže
Pri vratih EFA-SST® MS poteka izravnava teže prek nateznih vzmeti z elektromehanskim nadzorom delovanja.

Zaklepanje
Končno varnostno s tikalo
kat. 4 / Pl »e« po standardu
DIN EN ISO 13849-1. Prozorno okence
je po potrebi snemljivo za namestitve
in zamenjave.

Talna opora
Podpore za samostoječo postavitev
vratne naprave. Talne neravnine se
lahko izravnajo s pomočjo vijakov.

Varnost

ES-tipski pregled za varnostni element, pomično ločevalno zaščitno napravo je bil opravljen
pri Inštitutu IFA za varnost pri delu in je v skladu z Direktivo o strojih 2006 / 42 / ES.

Varnostna kontaktna letev v spodnjem
robu vratne plošče v kombinaciji z
dodatno varnostno fotocelico.
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EFA-SST® MS
Prednosti EFA-SST® MS na kratko:
• Vgrajen varnostni element, ki ima opravljen ES-tipski
pregled v skladu z Direktivo o strojih 2006 / 42 / ES
• Uporablja se jih kot kot pomično ločevalno zaščitno
napravo
• Funkcionalna varnost Performance level »d«
• Največja hitrost do 2,7 m / s
• Vratna plošča iz izredno obstojnih in kompaktnih
aluminijastih lamel
• Trajno prosojne okenske lamele
• Izravnava teže z zaznavo zloma vzmeti
• Do 250.000 ciklov letno
• Največ 7 ciklov na minuto
• Življenjska doba 12 let

Genialni konstrukcijski princip spirale EFAFLEX, kombiniran z ozkimi
dvostenskimi aluminijastimi lamelami, zagotavlja kompaktne vgradne mere zaščitne vratne naprave. Homogena konstrukcija omogoča tiho odpiranje vratne plošče v povezavi z veliko hitrostjo.
Brezdotično navijanje vratne plošče preprečuje, da bi se površina
spraskala, zato opcijske okenske lamele tudi pri intenzivni uporabi
ostanejo prozorne.

Več posebnih prednosti
Hitrotekoča spiralna vrata EFA-SST® MS kot samostojna ločevalna
zaščitna naprava izpolnjujejo vse zahteve za varna in sodobna vrata
za zaščito na strojih. Samonosilna osnovna konstrukcija skupaj z dodatnimi talnimi oporami omogočajo samostoječo postavitev vratne
naprave. Dodatni zaščitni pokrovi spirale zagotavljajo zaščito pred
ukleščenjem tudi pri nizkih vgradnih višinah.
Tudi vrata EFA-SST® MS so opremljena s prozornim okencem na
okvirju, ki omogoča prost pogled na integrirano varnostno končno
stikalo kategorije 4 / Pl »e« po standardu DIN EN ISO 13849-1.

Hitrotekoča spiralna vrata EFA-SST® MS so namenjena posebej za
industrijsko uporabo kot funkcijsko varna vrata za zaščito na strojih.
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Tehnični podatki:

Serija MS

SRT-L MS
Uporaba kot varnostni element

SRT-S MS

SST MS

ločevalna zaščitna naprava
0

0
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ustreza

ustreza

ustreza

Odpornost proti vetru maks.*

po DIN EN 12424 v razredih

Sila med delovanjem / varno odpiranje

po DIN EN 13241

Prepustnost zraka*

po DIN EN 13241 v razredih

0

0

0

Zvočna izolativnost RW*

v dB po DIN EN 717-1

12

12

23

Velikost vrat (v mm)

Maks. širina Š

3.000

6.000

3.000

Maks. višina V

3.000

3.500

3.000
2,7

Maksimalna hitrost vratne plošče*

v m/s

1,8

1,8

Povprečna hitrost, pribl.*

Odpiranje v m / s

1,3

1,3

2,2

Zapiranje v m / s

0,8

0,8

0,6

Vodenje vratne plošče

Okrogla spirala

–

–

Jeklena konstrukcija

Pocinkan okvir iz jeklene pločevine
Lamele EFA-CLEAR® – enostenske / eloksirane

–

–

Prezračevalne lamele

–

–

Barva po RAL (brez okna)

–

–

vratne lamele iz eloksiranega aluminija E6 / EV1

–

–

prašno barvano v odtenkih RAL
Vratna plošča

zapiralno platno iz prožnega PVC, prozorno,
z opozorilnimi trakovi različnih barv
prečno stabilna tkanina v različnih barvah z / brez vidnih okenc
Razred gorljivosti

Razred gradbenega materiala po DIN 4102

Izravnava mase vratne plošče s pomočjo
Zasnovano za pribl. … odpiranj letno
Pogon

Električni motor s frekvenčnim pretvornikom

Krmilje

EFA-MS

–
/

/

–

B2

B2

B2

–

–

Vzmeti

250.000

250.000

250.000

16 A (K)

16 A (K)

16 A (K)

–

–

–

PLd

PLd

PLd

–

–

Frekvenčni pretvornik
Priključni modul MS-AM
Glavno stikalo in folijska tipkovnica
Napajanje

Priklop na tok: 400 V / 50 Hz
Varnostno stikalo

Ročno zaklepanje
Elektronsko zaklepanje
Funkcionalna varnost
Absolutna zaznava položaja (PD)
Opora za prostostoječo montažo
Odpiranje vrat v sili

Ročno aktiviranje
Ročica (s ključavnico)

Varnostni sistemi

–

Kontaktna letev
Fotocelica
Nadzor območja vrat
zunanja svetlobna zavesa

Dajalnik impulzov
Standardno,

Možna priključitev vseh običajnih dajalnikov impulzov

Po naročilu, – Ni dobavljivo, *Odvisno od vrste zapiralne plošče, njenega vodenja in velikosti vrat. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!
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EFAFLEX INŽENIRING d.o.o.
Ljubljana
Prodaja, servis in razvoj
industrijskih vrat
Devova ulica 5
SI – 1000 Ljubljana
Telefon +386 1 5140 430
Faks
+386 1 5140 456
www.efaflex.si
prodaja@efaflex.si
EFAFLEX
Tor- und Sicherheitssysteme
GmbH & Co. KG
Fliederstraße 14
DE-84079 Bruckberg / Nemčija
Telefon +49 8765 82-0
www.efaflex.com
info@efaflex.com

Tehnološki naskok: vodilna konstrukcija na trgu
EFAFLEX® je registrirana in zaščitena
blagovna znamka.
Pridržujemo si pravico do tehničnih
sprememb! Nekatere slike vsebujejo
tudi dodatno opremo. Zasnova:
www.creativconcept.de 02 | 20

Podjetje EFAFLEX že več kot 40 let razvija in konstruira zanesljiva in visokoučinkovita hitrotekoča vrata.
Z inovativnimi tehnologijami in naprednimi rešitvami za posebne zahteve podjetje EFAFLEX na trg neprestano pošilja nove impulze. Vloga vodilnega proizvajalca po zaslugi superiorne tehnologije, najboljše
kakovosti in maksimalne varnosti brez dvoma pripada blagovni znamki EFAFLEX. Več kot 1.000 zaposlenih zagotavlja strokovno podkovano svetovanje in odlično oskrbo. Globalno, a vedno v vaši bližini.

