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UȘI RAPIDE PVC 
 

Acest model de uși reprezintă un nou concept de poartă cu deschidere 

verticală, care elimină toate inconvenientele unei uși industriale 

tradiționale. 

 

Special proiectate pentru a se adapta unui uz intens, ușile rapide 

rulou din material PVC oferite de Rolorand, au o viteză de 

deschidere de 1mp/sec. și permit folosirea continuă și rapidă a golului 

de trecere.  

 

Cu o structură extrem de flexibilă și dimensiuni compacte, mai ales pe 

înălțime, acest model se poate monta chiar și în spații restrânse. 

 

Ușile rapide oferite de Rolorand au o structură modulară și sunt 

alcătuite din fâșii color sau transparente care, în cazul accidentelor, 

pot fi foarte ușor înlocuite.   

 

        CARACTERISTICI TEHNICE 

 

Structura Metalică  
 Alcătuită din oțel galvanizat, formată din 2 stâlpi verticali realizați din profile U, deasupra cărora se află axul 

împreună cu lagărele cu rulmenți. 

 Ghidaje speciale  din aluminiu extrudat și  eloxat.  

 Întreaga structură metalică laterală este protejată de perii de nylon. 

 

Mod de Acționare 
 Se face cu motoreductor performant, cu frână incorporată. 

 Panou de control digital conform standardelor CE, clasa de protectie IP54, cu butoane sus-stop-jos. 

 Acționare manuală cu manivelă pentru utilizare în caz de urgență. 

 Viteză de deschidere 1mp/sec. 

 Lampă de avertizare: galben intermitent. 

 Siguranță în exploatare cu : Fotocelule de protecție în livrarea standard (UNI8612). 

 

Perdea PVC 

 Alcătuită din PVC  dublu stratificat cu greutatea de 900g/mp și clasă de autostingere 2. 

 Pentru o mai bună rezistență la vânt, materialul PVC prezintă compartimente orizontale în care sunt amplasate bare 

metalice de rigidizare.  

 La nivelul ochilor prezintă un rând de luminatoare transparente.  

 Temperaturi de utilizare: de la -30°C până la +70°C. 

 Rezistența la foc: ISO 3795<100mm/min. 
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SISTEME de DESCHIDERE și de SIGURANȚĂ 

 

Toate ușile rapide PVC Rolorand pot fi acționate utilizând : 

 

 Mecanisme automate: spirală magnetică (poate face diferența dintre autovehicul și om) sau radar (viteza 

maximă de deplasare recunoscută: 25 km/h; distanța de detectare între 2 și 7 ml).  

 

                                     
 

 

 Mecanisme semi-automate: șnur, buton sau radio-comandă 
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Toate ușile rapide PVC Rolorand pot fi dotate cu următoarele sisteme de siguranță :  

 

 Fotocelule de protecție(detectoare de prezență ce permit detectarea obstacolelor prezente pe axul optic 

dintre transmițător și emițător) sau perdea de lumină cu infraroșu(depistează obstacolul indiferent de 

dimensiunile acestuia, datorită spectrului larg de acoperire). 

 

                           
 

 

UȘILE RAPIDE PVC Rolorand pot fi realizate în diverse culori și nuanțe, similare paletei de culori RAL: 
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SCHEMĂ STRUCTURĂ UȘĂ RAPIDĂ PVC tip RULOU –ROLORAND 

 
 

                          
 

Căile de acces cu trafic intens impun instalarea unor uși cu structura rezistentă și mod simplu de 

funcționare, iar ușile rapide oferite de Rolorand reprezintă soluții adaptate unor utilizări intense și 

de lungă durată ! 


