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UŞI FRIGORIFICE BARRIER GLIDER

cu sistemul special de panouri ISO-TEK!
UN NOU STANDARD PENTRU UŞILE FRIGORIFICE!



Soluţia problemei Dvs. : Sistemul de uşi Iso-Tek!

Depozitele frigorifice prezintă câteva 
vulnerabilităţiauf:

• Pierderi de energie

• Pierderi de timp

• Volum de muncă 

suplimentar

• Surse de pericole



De ce aţi avea nevoie de o uşă tip Iso-Tek?

Pentru că sistemul unic de uşi Iso-Tek 
înglobează două funcţii într-un singur

produs:

• Izolaţie efectivă şi o etanşare excelentă

• Închidere foarte rapidăşi rezistenţă la impact



Uşi frigorifice Barrier Glider
Panouri flexibile:

• Asigură o izolaţie mai bună şi o rezistenţă 
îmbunătăţită la lovituri

Viteză mare de mişcare:

• Maximalizează viteza de închidere şi 
reduce costurile cu energia.

Design orientat pe eficienţa 

energetică:

• Împiedică intrarea căldurii în zona 
frigorifică şi scade costurile cu energia. 

Daţi o utilitate mai mare 

depozitului Dvs. frigorific!



Construcţia

1) Panouri de uşi în 2 canate

2) Sistem de reţinere a panourilor

3) Sistem de etanşare tip “Thermal Air “ 

4) Sistem special de şine de rulare



Foi de uşă în 2 canate tip Iso-Tek
Contstrucţia panourilor uşii

• Poliuretan gri 1020 g/m2

• Grad de izolare U = 0,10 W/m2K

• Panouri cu miez de spumă de înaltă 
densitate (76 mm)

• Temperatura de funcţionare de la -30oC la
50oC 

Dimensiuni utile uşă

• Uşă Barrier Glider : 

- Dimensiuni minime 2135 mm x 2440 mm

- Dimensiuni maxime 3050 mm x 4880 mm

Configuraţie panouri

• Uşă Barrier Glider :

- 2 Panouri, în 2 canate sau 1 canat



Sistem de reţinere a panourilor

Panourile Iso-Tek aşezate strâns la 
etanşările tip Thermal Air.

În caz de impact panourile se 
desprind de perete  şi revin 
automat în poziţia iniţială.



Sistemul de etanşare tip Thermal Air

Format din suflantă şi sistem de 
etanşare în formă rotundă montată 
pe perete (diametru 115 mm), pe 
întreaga circumferinţă a uşii:

• Etanşarea la perete permite circulaţia 
aerului cald în jurul uşii, suprafaţa de 
etanşare încălzită fiind de până la 230 
mm.

Etanşare de prag flexibilă, încâlzită.

• Necesar de întreţinere scăzut datorită 
interschimbabilităţii

Reduce formarea gheţii şi a zăpezii!



Sistem de şine de rulare a uşii tip Barrier Glider

Sistem de şine de rulare :

• Confecţionat din teavă de oţel cu pereţi 
groşi

• Rolele de rulare în formă de clepsidră din 
Uretan permit rotirea atunci când uşa este 
lovită..

• Montaj cu autosusţinere pe 2 suporţi din 
ţeavă de oţel 25 x 75 x 3 mm 

• Şine înclinate spre mijlocul uşii pe 
ambele părţi cu 3% :

- Pentru o presare eficientă a canatelor

- Pentru o uzură redusă a materialelor



Argumente

• Sistem de acţionare performant!

• Rezistenţă la impact! 

• Diverse sistem de acţionare !

• Multiple dotări cu componente de securitate!



Sistemul de acţionare al uşilor Barrier Glider

Motor CA de 0,75 kW cu frână de 
poziţionare acţionată electric :

• Uşa rămâne funcţională în cazul unei 
pene de curent.

• Frâna se deschide, astfel canatele 
uşii pot fi deschise şi închise 
manual.

• Transmisia cu lanţ ce garantează o 

durabilitate mare, o funcţionare intensă 
şi nu necesită întreţinere

• Alimentare cu curent: 400V/ 50 Hz, 16A

Viteze de mişcare:

• Vit. de deschidere până la 1,50 m/s

• Vit. de închidere până la 0,75 m/s

Comandă digitală i-COMM :

• Afişaj în timp real al 

stării uşii cu convertizor 

de frecvenţă per



Rezistenţa la coliziune

Panouri Iso-Tek flexibile şi rezistente la impact!

Sistem de reţinere a panourilor :
Panourile Iso-Tek basculează în cazul unui impact de la perete şi revin 
automat la poziţia iniţială.



Sisteme de acţionare a uşii

Buclă de inducţie în pardoseală Radar de mişcare Barieră luminoasă

Telecomandă radio Şnur de acţionare Buton de comandă



Sisteme de acţionare a uşii

Senzori şi activatori BEA :

• Protejează golul uşii

• Ordonează fluxul de circulaţie

• Acoperă unghiurile moarte

• Cresc siguranţa în exploatare

• Pachet complet de comunicare de 
siguranţă

• Montaj flexibil



Dotări de securitate

Canatele uşii se întorc automat 
dacă în timpul închiderii întâlnesc 
un obstacol:

• Funcţionare fără senzor de muchie 
activă

VirtualVision (opţional):

• Utilizat în cazul uşilor frigorifice fără 
ferestre de vizitare

• Alamează personalul dacă se găsesc 
persoane , obiecte sau maşini de 
cealaltă parte a uşii

• În pachetul VirtualVisionsunt cuprinse 
LED-uri roşii şi plăcuţe pe ambele părţi 
ale uşii.

Ferestre de vizitare (opţional):

• Ferestre cu 4 straturi 

de sticlă, 355 x 815 mm 

(LăţimexÎnălţime)

• Recomandabil numai în 

cazul utilizării în depozite 

frigorifice



Un nou standard pentru uşile frigorifice

Construcţia Criterii Uşa Barrier

Glider

Argumente de succes • Tradiţie îndelungată în domeniu
• Listă impresionantă de clienţi

V

V

Sistem de uşă Iso-Tek • Panouri Iso-Tek flexibile
• Panouri rezistente la impact
• Panouri cu miez de spumă, grosime 76 mm 
• Umplutură din poliuretan gri 1020 g/m2

• Grad de izolaţie al panoului U = 0,10 W/m2K
• Etanşări ce se întrepătrund
• Temperatura de lucru între -30oC şi 50oC

V

V

V

V

V

X

V

Configuraţie panouri de uşă • 2 Panouri, un canat stânga/dreapta
• 2 Panouri, 2 canate
• 4 Panouri, 2 canate
• Spaţiu lateral redus opt. W <= 2615 mm
• Gol de uşă minim (LxÎ)
• Gol de uşă maxim (LxÎ)

Lăţ <= 3050 mm
Lăţ <= 3050 mm

X

X

2135 x 2440 mm
3050 x 4880 mm 

Sistem de reţinere a 
panourilor

• Panouri montate strâns pe garnituri
• Cedare uşoară în caz de impact
• Revenie automată înb poziţia iniţială după 

impact

V

V

V

Sistem de etanşare 
Thermal Air

• Suflantă şi garnituri tubulare montate pe perete 
ce pot fi înlocuite în jurul golului uşii

• Etanşare de prag flexibilă, încălzită

V

V

V



Un nou standard pentru uşile frigorifice

Construcţia Criterii Uşa Barrier  

Glider

Sistem şine de rulare • Din teavă de oţel cu pereţi groşi
• Din 2 părţi din profil aluminiu extrudat Rotire 

panouri în caz de impact:
- Role de rulare din uretan, de formă clepsidrică
- Construcţie pivotantă

• Înclinaţie a şinelor srep mijlocul uşii de 3 % pe 
ambele părţi

• Construcţie autoportantă pe 2 stâlpi

V

N.A.

V

N.A.

V

25 x 75 x 3 mm, 
oţel

Acţionare • Motor CA (motor sincron la uşile Iso-Tek)
• Posibilitate de închidere/deschidere manuală în 

cazul unei pene de curent
• Antrenarea panourilor
• Alimentare: 400V/3 Ph/50 Hz, 16A
• Comandă digitală i-COMM
• Viteza de deschidere până la 
• Viteza de închidere până la

0,75 kW
V

Cu lanţ
V

V

1,50 m/s
0,75 m/s

Componente de securitate • Re-deschidere automată (la un obstacol)
• Fără senzor de muchie
• VirtualVision

V

V

Opţional

Elemente de comandă • Buclă de inducţie
• Radar de mişcare
• Celulă fotoelectrică
• Telecomandă radio
• Şnur de acţionare
• Buton de coomandă

V

V

V

V

V

V


