
Uși rulou antifoc

Porți tip rulou, antiincendiu, de tipul AK clasa EI 30, EI 60, EI 90 sau EI 120.

Permit instalarea in variate și diferite situații de montaj, la obiective cu diferite destinații și funcții (depozite, 
centre comerciale, muzee, și altele).
Necesită relativ puțin loc pentru montare, constituind însă o protecție antiincendiu perfectă.
Sunt concepute pentru un număr mare de cicluri de deschidere și de închidere a porții de 10.000 de ori.
Viteză de deschidere: 8 – 12 cm/s
Viteză de închidere de urgena: 12-20 cm/s

Poarta de clasă EI are:

– greutatea totală a foii ușii sub 2, 3 kg/m² pentru EI160 și de 3kg/m² pentru EI1 120
-cu doua foi (cortine) elastice tip rulou pe două axe care se rotesc în direcții opuse, executate ca o membrană;
-stratul de suprafață este dintr-o eșatură specială din fibre de sticlă-compozit cu întărire, plasă din sârmă din oțel 
inoxidabil, acoperită cu un strat din silicon de culoarea gri deschis, întărită – cu sistemul patentat de izolare 
termica în straturi.
-foaia este de culoarea gri, asemanătoare cu RAL 7038.
-protecții ale sistemlui împotriva smulgerii accidentale a cortinelor din ghidaje.
-elementele vizibile sunt din oțel zincat, celelalte grunduite cu vopsea anticorozivă.
-acționarea este electrică, cu motor cu unitate de comandă complet echipată, dotată cu microprocesor de 
comandă care constituie un sistem integral de protecție împotriva incendiului

Ca dotari standard: intrerupătorul de alarmă, acoperit de un gemuleț (butonul de eliberare), precum și ansamblul 
de acumulatoare care menține poarta (în stare de veghe) în poziție deschisp în caz de cădere (lipsă) tensiune.
Cutia de comandă face posibilă legarea la sistemul „master” de protecție a clădirii împotriva
incendiului.

In mod suplimentar poarta este furnizată împreună cu:
-senzori de fum
-butonul de eliberare acoperit de un gemuleț, sirenă de alarmă,
-lampă de avertizare.

Cutia de comandă face posibila legarea la sistemul „master” de protecie a clădirii împotriva incendiului.

Tipuri
Uşă rulantă antifoc

Testată conf. EN 1634-1 (E120)
120 min.

Avantaje

Profil de oblon rulant, construit din 
profile galvanizate la cald
Închidere rulanta adecvată
Design care economisşte spaţiu
Nestrăpunsă de foc 120min conf. DIN 
EN 1634-1
Siguranţă la cădere gravitaţională



Cortină rezistentă la foc
Testata conf. EN 1634-1 (E120)
120 min.

Avantaje

-120 min. nepătruns de flacăra conf. DIN EN 1634-1
-Greutate și necesar de spațiu minim
-Siguranță la cădere gravitațională

Cortina rezistentă la foc
Testată conf.EN 1634-1(E120)
120 min.

Avantaje

-Ușa cu frecvență mare de utilizare, cu viteză 
mare de deschidere și caracteristici optime
-Economic (,,2 in 1'') cortina de mare viteză și 
rezistentă la foc

SC 201
Cortină anti fum
Testată conf.DIN 18095
Testată conf.EN 1634-3

Avantaje

-Greutate redusă
-Necesar de spațiu minim
-Ideal pentru modernizări de clădiri
-Siguranță la cădere gravitațională

Obloane rulante şi uşi secţionale fonoizolante cu 31 
până la 67 dB

Testat conf.DIN 52210

Ușile fonoizolante sunt disponibile ca obloane rulante 
sau uși secționale. În acest mod putem să ne 
adaptăm flexibil la nevoile și disponibilul dvs. individ-
ual de spațiu. Ușile noastre fonoizolante au fost 
testate la o reducere a indexului de zgomot de 31 dB 
la 50 dB.
Ușile fonoizolante de la Effertz sunt disponibile la 



Usi pentru cerinte speciale şi deschideri special dimensionate

Exemple de aplicații sunt:

-Compartimentarea bazinelor de înot între 
bazinele în aer liber și cele închise.

-Uși pentru diafragme pod rulant
-Uși orizontale
-Uși care se deschid de jos până sus
-Uși hidraulice
-Uși pentru vagoane de tren
-Uși în tuneluri 
-Clădiri de ambasade și consulate
-Tezaure bancare 
-Unități militare
-Penitenciare
-Clădiri guvernamentale


