
FASTRAX® UŞI RAPIDE DE ÎNALTĂ PERFORMANłĂ PENTRU SPAłII CURATE
UŞOR DE MONTAT, OPERAT ŞI ÎNTREłINUT!

DACĂ ESTE UŞOR, ATUNCI ESTE MAI BINE!



FasTrax® UŞI DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ 
PENTRU SPAŢII CURATE

PRIVIRE DE ANSAMBLU

Pentru aplicaţii unde este 

necesară spălarea uşii

Design Simplu

• Contact minimalizat între suprafeţe

Operare simplă

Piese în mişcare în număr redus:

• Adică întreţinere mai puţină, timpi de 

neoperare reduşi.



Structura uşii1) Faţa uşii din folie PVC

2) Tehnologie xu senzor de 

muchie

3) Posibilitate de configurare a 

şinelor

4) Cadru lateral

5) Sfere de ghidare



Folia uşii din PVC special

DuraMax 100 mil:

• IPentru aplicaţii la interorul clădirii unde 

este necesară spălarea uşii

• Culori: albastru, orange, verde, gri, roşu

şi alb



Tehnologie cu senzor de muchie
Asigură protecţia personalului şi 
bunurilor.

Permite o închidere etanşă la 
partea inferioară a uşii !



Posibilitate de configurare a formei şinelor de 
ghidare
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Cadrul lateral

Cadru lateral cu următoarele 
caracteristici:

• Cadru lateral uşă din oţel inox

• Contact minim între suprafeţe

• Materiale non-corozive Lexan şi UHMW

• Uşor de demontat

• Permite o ieşire facilă din ghidaj caz în caz de 
coliziune pentru evitarea deteriorării



Sfere de ghidare
Angrenaj de ghidare cu sfere:

• Uşor de spălat

• Sunt singurele piese în mişcare!

• Durabile

• Capacitate de ieşie din ghidaj în caz de 

coliziune



Operarea
Operare:

• Productivitate crescută

• Diverse opţiuni de comandă

• Sistem de acţionare simplu, inovativ

• Funţie reală de auto-reparare automată 

a uşii



Productivitate crescută
Posibilitate de curăţire completă la 

360o :

• Materialul foliei DuraMax 100 mil

- Albastru, orange, verde, gri, roşu & alb

• Cadru lateral din oţel inox

-Benzi tip Lexan detaşabile

• Opţional sistem de acţionare din oţel inox



Posibilităţi opţionale de comandă

Buclă inductivă Detector de mişcare Celulă foto

Telecomandă radio Şnur de acţionare Buton de comandă



Posibilităţi opţionale de comandă

Senzori BEA de comandă:

• Protejează deschiderea oricărei uşi

• Regularizează condiţiile de trafic

• Monitorizează unghiurile „moarte”

• Creşte siguranţa în uzină

• Pachet complet de comunicare de 
siguranţă

• Montaj flexibil



Sistem de acţionare simplu şi inovativSistem de acţionare cu următoarele 

caracteristici:

• Viteza de deschidere de până la 2.5 m/s

• Motor 1.5 kW (standard)

• Cablaje premontate şi testate în fabrică

• Acţionare cu convertizor de frecvenţă

(VFD)

• Sistem de acţionare a foii uşii format din:

- Motoreductor

- Sfere de angrenare şi angrenaj compozit



Funcţie automată reală de auto-reparare a uşii

Uşa re-intră automat în ghidaj 

după impact:

• Nu este necasară intervenţia umană

• Mai puţină întreţinere, timpi de 

neutilizare mai mici



Întreţinerea

Necesar de întreţinere scăzut:

• Posibilitate de spălare fără limite, 

rezistenţă la spălarea cu jet de presiune 

cu cei mai puternici agenţi de spălare 

chimici!



Dotări de siguranţă

Dotări pentru vizibilitate:

• Varietate mare de geamuri de vizitare, în 

funcţie de dimensiunile uşii

Tehnologie cu senzor de muchie

• Foaia uşii cen permite deformarea 

protejează personalul şi bunurile de loviri şi 

deteriorări

• Senzor de muchie cu funcţie de  întoacere 

automată (wireless, cu senzor de presiune)

Fotocelule:

• Două seturi standard

- Montate la 460 mm 

şi 1370 mm de la 

nivelul pardoselii- siguranţă 

în plus pentru personalul 

şi bunurile Dvs. 


