Serija R

Hitrotekoča rolo vrata
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Serija R
Hitrotekoča rolo vrata so izjemno varčni vratni sistemi za notranjo uporabo.
Hitrotekoča vrata EFAFLEX se od običajnih rolo vrat razlikujejo po izredno
visoki hitrosti odpiranja in zapiranja.
Hitrotekoča rolo vrata ublažijo hrup, ohranjajo stalno temperaturo v prostoru in preprečujejo prepih.
Vsa hitrotekoča vrata iz serije R potrebujejo malo vgradnega prostora nad
odprtino vrat in zahtevajo malo vzdrževanja. Na voljo so vam v najrazličnejših izvedbah, tudi individualnih.
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EFA-SRT® PREMIUM
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Visokozmogljiva notranja vrata.
Prednosti EFA-SRT® PREMIUM
na kratko:
• Notranja ali dodatna vrata pri zapiranju
proizvodnih hal
• Največja hitrost 2,6 m / s
• Razred odpornosti proti vetru 0 – 3
• Vratna plošča iz fleksibilnega prozornega PVC
brez vsebnosti silikona
• Možnost izvedbe iz nerjavnega jekla
• Dodatno: svetlobna zavesa EFA-TLG®
• Za 150.000 in več odpiranj na leto

EFAFLEXOV sistem za napenjanje vratne plošče skrbi, da
je vratna plošča vedno napeta.
Idealno tam, kjer je prepih!

Vrhunska zmogljivost
Vrata EFA-SRT® PREMIUM so vsestransko uporabna. Primerna so
predvsem kot notranja vrata, lahko pa jih uporabljamo tudi v kombinaciji z drugimi zunanjimi vrati in za odprtine z visoko frekvenco
prehodov viličarjev.

Vrata EFAFLEX so opremljena z visokozmogljivim pogonom, mikroprocesorskim krmiljem in frekvenčnim pretvornikom. To zagotavlja
zanesljivo delovanje tudi pri visokih frekvencah odpiranj. Izravnava
teže vratne plošče je izvedena s sistemom vzmeti in škripčevja (glej
sliko). To omogoča samodejni dvig vratne plošče s potegom ročice
za izhod v sili kot pri izpadu električne energije. Za zagotavljanje dolge življenjske dobe in optimalnega delovanja vrat je napetje vzmeti
izračunano za vsaka vrata posebej.

Vedno napeta vratna plošča
Trpežne vrvi iz umetne mase in natezne vzmeti v stranskih podbojih
omogočajo, da je vratna plošča med odpiranjem in zapiranjem
napeta, tako da ji veter, vpliv toplega in hladnega zraka ter prepih ne
morejo do živega: vedno je dobro napeta in se lahko kadarkoli brez
težav navije ali odvije. Vratne plošče, ki prenesejo visoke obremenitve, so dobavljive v prozorni izvedbi ali v različnih barvah.

Prihranek pri delu
Neposredno ob motorju je vgrajen senzor, ki javlja krmilju točen položaj vratne plošče. Višina odpiranja se samodejno določi na podlagi
števila obratov motorja. Dodatne nastavitve niso potrebne.
V stranskih podbojih so nameščene natezne vzmeti, ki so z vrvmi
neposredno povezane s pogonsko gredjo. Vzmeti so pri zaprtih
vratih napete (levo), pri odprtih pa sproščene (desno).
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EFA-SRT® Za posebne zahteve.
Za logistiko v živilski industriji
Vrata EFA-SRT® so dobavljiva tudi
s tremi posebnimi vratnimi ploščami, vsaka ima drugačne lastnosti in
je optimalno prilagojena različnim
namenom uporabe. Vse so narejene iz
prečno stabilne tkanine, zaradi česar
so še odpornejše proti vetru. Vratne
plošče ne vsebujejo silikona.

Vratna plošča ustreza predpisom FDA. Dobavljiva je tudi v antistatični izvedbi, z okni ali brez njih. Izdelana je iz poliestra in prevlečena s
PVC-jem.

Težko gorljiva
Optimalna rešitev, če potrebujete težko vnetljivo vratno ploščo.

Za lakirnice in lakirne kabine
Vratna plošča ne vsebuje snovi, ki bi negativno vplivale na kakovost
lakiranja.
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EFA-SRT® z zaščito pred trkom EFA-EAS®.
Visoka varnost
Trk vozila povzroči, da spodnji del vratne plošče na obeh straneh
takoj izpade iz svojih vodil. Senzorji takoj zaustavijo gibanje vrat.
Vratna plošča se enostavno vrne v prvotni položaj, in vaša vrata so
spet pripravljena za delovanje.

Ko bi bilo vse tako učinkovito

Na željo lahko vaša hitrotekoča rolo
vrata opremimo z zaščito pred trkom
EFA-EAS®. Ta zaščitni sistem ob trku
v veliki meri prihrani draga popravila
poškodovane vratne plošče.

Sistem EAS preprečuje negospodarne izpade delovanja, kar pomeni,
da bo vaša logistika še učinkovitejša. Poleg tega ta zaščita zmanjšuje tudi stroške popravil. Z odločitvijo za EFA-EAS® boste prihranili
čas, denar in veliko slabe volje.

Pametna odločitev:
Svoja vrata EFA-SRT® kombinirajte
z zaščito pred trkom EFA-EAS®!
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EFA-SRT® ECO
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Gospodarna rešitev
za notranje prostore.
Prednosti EFA-SRT® ECO na kratko:
• Največja hitrost 2,0 m / s
• Vratna plošča iz fleksibilnega prozornega PVC
• Možnost izvedbe iz nerjavnega jekla
• Za 150.000 in več odpiranj na leto

Za hiter in varen pretok materiala:
Vrata EFA-SRT® ECO so zelo primerna za
uporabo na avtomatskih transportnih sistemih.

Vrata EFA-SRT® ECO prepričajo s svojim odličnim razmerjem med
ceno in zmogljivostjo. Zaradi enostavne konstrukcije in majhnih vgradnih mer so enostavna za vgradnjo. S tem so vrata EFA-SRT® ECO
vsestransko uporabna – kot nobena druga.

Osnovna konstrukcija vrat je izdelana iz pocinkane jeklene pločevine,
po želji pa je dobavljiva tudi v izvedbi iz nerjavnega jekla. Vratna plošča je v osnovni izvedbi prozorna z vertikalnimi opozorilnimi trakovi,
po želji tudi neprosojna v različnih barvah.

Samodejno odpiranje pri izpadu
električne energije
Izravnava teže vratne plošče pri odpiranju in zapiranju vrat poteka s
protiutežmi, ki ne potrebujejo vzdrževanja. Pri izpadu električne energije je omogočeno hitro in preprosto odpiranje vrat. Za to zadostuje
zgolj poteg vrvi, ki sprosti zavoro, in vrata se samodejno odprejo.
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EFA-SRT® Soft Touch

Hitrotekoča rolo vrata EFA-SRT® Soft Touch so
posebna notranja vrata, zasnovana za intenzivno
industrijsko uporabo, odporna proti trkom, varna in
imajo majhne vgradne mere, obenem pa zahtevajo
le malo vzdrževanja.
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Fleksibilen multitalent.
Inovativno in varno
Prednosti EFA-SRT® Soft Touch
na kratko:
• Največja hitrost 2,6 m / s
• Edinstvena zaščita proti naletu
• Krmilna omarica je pritrjena na podboj
• Frekvenčni pretvornik

Sistem EFA-Soft Touch, ki je v postopku pridobitve patenta, odlično
izpolnjuje zahteve po stabilnosti vratne plošče tudi na prepihu in pri
tlačnih razlikah. Ta sistem omogoča velike hitrosti delovanja vrat in
enostavno ročno odpiranje v primeru sile in hkrati varuje osebe in
predmete pri trku. Inovativna tehnika EFA-Soft Touch združuje: stalno napenjanje vratne plošče, izravnavo teže in zaščito proti naletu.
Za razliko od drugih konstrukcij se pri EFA-SRT® Soft Touch zaskočni
mehanizem ponovno sklene, ko se vrata zaprejo. Vrata imajo visoko
uporabnost, obratovalno varnost in dolgo življenjsko dobo. Priporočljiva so zlasti v okolju, v katerem se zadržuje veliko oseb in so
prehodi skozi vrata zelo pogosti.

• Za 150.000 in več odpiranj na leto

Pri trku ob vratno ploščo se
spodnji rob, ki je fleksibilen,
prilagodi oviri. Vratna plošča je
povezana s prednapetimi vrvmi,
ki pri trku vrnejo vratno ploščo
v vodila.

Vrata samodejno vzpostavijo
normalen režim delovanja.

Kos vsakemu trku
V vratni sistem je vgrajena povsem na novo zasnovana zaščita proti
trku, ki po zaslugi prožnega zapiralnega roba zagotavlja visoko obratovalno varnost. Če vratna plošča naleti na oviro ali osebo, se lahko
zapiralni rob brez težav upogne v vse smeri, tako da dodatna varnostna kontaktna letev ni več potrebna. Če je ob tem prekoračena
predvidena deformacija plošče, se na spodnjem robu vratne plošče
sprostita obe zaskočni sponi, tako da vratna plošča izskoči iz vodil.
Senzorji sporočijo krmilju, da je prišlo do trka, zato se gibanje vrat
nemudoma zaustavi, vratna plošča pa se takoj zatem začne dvigati.
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EFA-SRT® EC

Naši inženirji so ta vrata razvili v tesnem sodelovanju z
industrijo. EFA-SRT® EC so hitrotekoča vrata EFAFLEX za
živilsko industrijo in čiste prostore.
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Higienska hitrotekoča rolo vrata.
Prvak v higieni
Vrata EFA-SRT® EC so optimalna rešitev za notranje prehode med prostori
z najvišjimi higienskimi zahtevami, npr.
v živilstvu. Izpolnjujejo vse predpise
HACCP in FDA.

Celotna vratna konstrukcija je serijsko izdelana iz nerjavnega jekla.
Fleksibilna vratna plošča izpolnjuje predpise HACCP.
Zaradi majhnih vgradnih mer se lahko vrata EFA-SRT® EC vgradijo
tudi v najožje prehode.

Oznaka EC pomeni »Easy Clean« –
enostavno čiščenje
Okrov podboja enostavno dvignemo, tako da je notranjost podboja
dostopna za čiščenje.
Konstrukcijski detajl: Čistila in vodni kondenz se ne nabirajo v notranjosti podbojev, saj lahko tekočina neovirano odteka.
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EFA-SRT® EC
Prednosti EFA-SRT® EC na kratko:
• Preprosto čiščenje
• Izpolnjuje vse običajne standarde v živilstvu
• Največja hitrost 2,0 m / s
• Vrata v osnovni izvedbi iz nerjavnega jekla
• Fleksibilna vratna plošča v poljubnih barvah

Poševni nagib za več higiene

Pogon in krmilje

Okrov navijalne gredi je izveden s poševno ravnino, tako da lahko
tekočina kontrolirano odteka v stranski podboj in s tem ne kaplja
na vozišče in živila. Okrov lahko enostavno odpremo in očistimo
njegovo notranjost.

Mikroprocesorsko krmilje s frekvenčnim pretvornikom je nameščeno v omarici z zaščitnim razredom IP 65. Omarica je izdelana iz
nerjavnega jekla.

Čista izravnava teže
Pri vratih EFA-SRT® EC imajo protiuteži dvojno protikorozijsko
zaščito, so pocinkane in pobarvane s praškastim nanosom.
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Tehnični podatki:

Serija R
EFA-SRT®
PREMIUM

Uporaba

ECO

ST

L

S

L

S

L

S

EC

–

–

–

–

–

0–3

–

–

2

–

–

–

Notranja vrata
Zunanja vrata

Odpornost proti vetru*

po DIN EN 12424 v razredih

Sila med delovanjem / varno odpiranje

po DIN EN 13241

oz. v km / h

–

38

18

18

18

18

18

ustreza

ustreza

ustreza

ustreza

ustreza

ustreza

ustreza

Odpornost proti vdoru vode*

po DIN EN 13241 v razredih

0

0

0

0

0

0

0

Prepustnost zraka*

po DIN EN 13241 v razredih

0

0

0

1

0

0

0

Neposredna zvočna izolacija RW*

v dB po DIN EN 717-1

12

12

12

11

12

12

12

Velikost vrat (v mm)

Največja širina B

4.500

6.000

4.000

6.000

4.000

4.500

3.500

Največja višina H

5.000

6.000

4.000

7.000

4.000

5.000

3.750

Največja hitrost vratne plošče*

v m/s

2,6

2,0

2,0

2,0

2,0

2,6

2,0

Povprečna hitrost pribl.*

Odpiranje v m / s

2,0

1,5

1,5

1,5

1,5

2,0

1,5

Zapiranje v m / s

0,75

0,75

0,75

0,6

0,75

1,0

0,75

Zapiranje z linearno svetlobno zaveso EFA-TLG® v m / s

1,0

–

1,0

1,0

–

–

–

Jeklena konstrukcija

–

Pocinkan okvir iz jeklene pločevine
–

Nerjavno jeklo
zaščiteno s praškastim nanosom v barvah
RAL
Vratna plošča iz fleksibilnega PVC, prozorna z
opozorilnimi trakovi različnih barv
Fleksibilno platno različnih barv, z oknom ali
brez okna
V skladu s standardom DIN 4102 za gradbene materiale

Vratna plošča

Požarni razred

–
–
/

/

/

/

/

/

/

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

Izravnava teže s pomočjo

Vzmeti

Vzmeti

Uteži

Uteži

Vzmeti

Vzmeti

Uteži

Predvideno število odpiranj na leto

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

–/o

–/o

–/–

–/

–/

–/–

–

–

–

–

–

–

16 A (K)

16 A (K)

16 A (K)

16 A (K)

16 A (K)

16 A (K)

16 A (K)

–

–

–

–

–

–/

–/

Zaščita pred trkom

Active Crash System EFA-ACS® / EFA-EAS®

Pogon

Električni motor s frekvenčnim pretvornikom

Krmilje

–/

EFA-TRONIC®
FUZ2-G
Frekvenčni pretvornik

EFA-TRONIC® PROFESSIONAL
Glavno stikalo in folijska tipkovnica
Priklop

230 V / 50 Hz
Varnostno stikalo

Odpiranje v sili

Samodejno po ročni sprožitvi

Varnostne naprave

Svetlobna zavesa EFA-TLG® v ravnini gibanja
vratne plošče

–

Kontaktna letev
Fotocelica
Nadzor sprednjega območja
Zunanja svetlobna zavesa
Varnostni sistem z dajalnikom impulzov

EFA-SCAN® podboj / stebriček

Dajalnik impulzov

Možna priključitev vseh običajnih dajalnikov
impulzov

Standardno,

–/

–/

–/

–/

–/

Po naročilu, – Ni dobavljivo, *Odvisno od vratne plošče, njenega navijanja in velikosti vrat. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

15

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 01 | 22

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 1.200 zaposlenih zagotavlja strokovno podkovano svetovanje in odlično oskrbo. Globalno, a vedno v vaši bližini.

