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1974 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Când a fost înfiinţată în 1974, EFAFLEX a fost pri-

ma companie din lume care se ocupa exclusiv 

de Uşile rapide. Acest lucru şi această viziune ne - 

au dat avantajul chiar de la start.

 

În prezent, EFAFLEX este producătorul deschizător 

de drumuri al Uşilor rapide şi liderul necontestat în 

această tehnologie. Compania are 800 de angajaţi 

în întreaga lume. EFAFLEX are baza în Bruckberg, 

Bavaria, la doar douăzeci de minute distanţă de 

aeroportul din München. De aici deservim reţeaua 

de distribuţie, care s-a întins pe toate cele cinci 

continente din 1994.

EFAFLEX oferă tehnologie inginerească inovatoa-

re şi creativă din Germania de peste 30 de ani.

La început a fost redefinirea tehno-

logică a uşii acţionate de motor de la 

EFAFLEX – care a revoluţionat toate 

modelele convenţionale. De atunci se 

poate vorbi de Uşi rapide. 

Tendinţele în cifra de afaceri de la 

înfiinţarea companiei.

Avantaj inclus: 

Peste 30 de ani de succes
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Viziunile devin realitate

Niciun progres fără inovaţie

Cu inventarea uşii-spirală, EFAFLEX a stabilit un 

adevărat punct de reper în tehnologia uşilor. Prin-

cipiul de construcţie este patentat la nivel interna-

ţional şi nu poate fi  copiat de niciun alt producător. 

Spirala permite o operare extrem de rapidă a uşii. 

Un alt avantaj al acestei construcţii inovatoare: 

foaia uşii se rulează fără contact, care rezultă efec-

tiv în niciun fel de uzură.

În cercetare şi dezvoltare, noi sta-
bilim standardele tehnologice pe 
care le urmează toţi ceilalţi.

A opta pentru o Uşă rapidă EFAFLEX înseamnă a 

opta pentru o tehnologie de vârf la nivel mondial 

şi a benefi cia exclusiv de avantajul nostru tehnolo-

gic. Cercetarea şi dezvoltarea proprie este o parte 

importantă a fi losofi ei companiei EFAFLEX, modul 

în care putem fi  siguri de un progres constant. Nu 

este uşor să fi i liderul tehnologic mondial, totuşi 

noi continuăm să dezvoltăm sisteme revoluţiona-

re de uşi pentru viitorul dumneavoastră încununat 

de succes.

Tendinţele în suprafaţa de producţie 

de la înfi inţarea companiei.

1974 Înfi inţarea EFAFLEX

1980 Uşa rapidă-pliantă “ES”

1984 Uşa pliantă “AS” cu articulaţia cardanică 

patentată

1989  Uşa rapidă-rulou “SRT”; EFAFLEX are 

100 de angajaţi

1992 Inovaţie mondială: Uşa rapidă-spirală 

“SST”, cu spirala patentată

1994 Reţeaua de distribuţie se întinde acum 

pe toate cele cinci continente

1995 EFAFLEX înfi inţează un al doilea loc de 

producţie

1998 Sistem de siguranţă inovator la nivel 

mondial: grilajul luminos al uşii “TLG”; 

EFAFLEX ocupă 250 de persoane şi 

continuă să se extindă

1999 Inovaţie mondială: Uşa rapidă EFAFLEX 

complet transparentă “STT”

2002 EFAFLEX prezintă cea mai rapidă uşă 

din lume, “STR”; Managementul 

Vânzărilor companiei a trecut la a doua 

generaţie

2004 EFAFLEX are 500 angajaţi; sistemul de 

siguranţă complet nou “ACS” şi Uşa 

rapidă-rulou “SRT-CR” pentru camere 

curate sunt alte inovaţii mondiale

2007 Premieră pentru economisirea de 

energie: noua generaţie inovatoare de 

Uşi rapide-spirale EFA-SST® cu lamele 

izolate termic EFA-THERM® revoluţio-

nează piaţa

2008 O nouă clădire de operaţiuni cu centru 

de training, show-room şi cameră de 

expoziţie şi o nouă hală de producţie; 

EFAFLEX are 800 de angajaţi; Manage-

mentul Ingineresc al companiei a trecut 

la a doua generaţie

2009 Introducerea EFA-SCAN®: primul scan-

ner cu laser din lume pentru sistemele 

de uşi

2011 Premieră EFA-SST®-PS, cea mai rapidă 

uşă din lume pentru garaje colective



7



f

g

H

R

e

FZ
masca superioară a spiralei (SBO) – opţional

Spaţiu liber superior pentru instalare cu SBO

Masca frontală a spiralei – opţional

Dimensiuni doar cu masca spiralei

Masca inferioară a spiralei – opţional

Deschidere de urgenţă

Blocare – opţional Detaliu Y
Punct de fixare
Placă de pardoseală

Barieră(e) de lumină – 
ooopţional

2 
pu

nc
te

 d
e 

fix
ar

e 
pe

nt
ru

 p
ro

fil
ul

ddde
 e

ta
nş

ar
e

H
-5

00
 (p

un
ct

 d
e 

fix
ar

e 
a 

ca
dr

ul
ui

 d
oa

r 
pe

nt
ru

 H
>

40
00

)

H
/2

 (p
un

ct
 d

e 
fix

ar
e 

a 
ca

dr
ul

ui
)



8

Viteza fascinează

Gheparzii sunt cele mai rapide animale terestre din 
lume. Deci, este fi resc faptul că ghepardul reprezintă 
simbolul perfect pentru sigla noastră. La urma urmelor, 
uşile rapide EFAFLEX sunt cele mai rapide din clasa lor.

Când vine vorba de viteză, performanţa noastră este 
neegalată. Profi taţi de acest avantaj! Întrucât viteza 
este deseori avantajul decisiv.
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În natură şi tehnologie –
omul este captivat de viteză.

Cu câţiva ani în urmă, EFAFLEX a introdus în cu-

rsă campionul mondial la viteză: În 2002, plini de 

mândrie, am prezentat lumii cea mai rapidă uşă 

construită vreodată: EFA-STR®.

Spirala rotundă patentată, foaia uşoară şi totuşi ex-

trem de stabilă a uşii şi un mecanism de antrenare 

puternic o fac să fi e campionul neînfrânt la viteză 

până în prezent.

Viteza vă creşte efi cienţa. A munci rapid înseam-

nă a munci economic: o performanţă mai mare 

într-un timp mai scurt. Optimizaţi-vă procesele 

şi benefi ciaţi de cele mai rapide uşi, fabricate de 

EFAFLEX.



10

O senzaţie de confort:
sistemele noastre de siguranţă

O senzaţie de confort este una foarte reconfor-

tantă. Siguranţa înseamnă: riscul este gestionat. 

Cu o uşă rapidă EFAFLEX, optaţi pentru cel mai 

ridicat standard de siguranţă de pe piaţă – pentru 

siguranţa personală, a vehiculelor şi a mărfi i – şi, 

desigur, pentru siguranţa uşii însăşi.

Uşile rapide EFAFLEX nu oferă doar nenumărate 

combinaţii posibile cu sisteme “active” de siguran-

ţă, cum ar fi  perdeaua optică brevetată EFA-TLG®. 

De asemenea, ele sunt proiectate structural pentru 

mulţi ani de funcţionare, până în cel mai mic detaliu. 

Diferenţa de calitate, care vă oferă această siguranţă, 

poate fi  dezvăluită la o privire mai atentă la părţile 

interioare ascunse ale absolut fi ecărei uşi ...

Unul din principalele exemple de siguranţă şi calita-

te “FABRICAT ÎN GERMANIA” îl reprezintă blocarea 

mecanică. Un lanţ lamelar robust leagă foaia uşii de 

un set de arcuri, împiedicând foaia uşii să cadă pe 

neaşteptate în caz de defecţiune. Arcurile ancora-

te în pământ, combinate cu lanţul lamelar acoperit, 

sprijină mecanismul de antrenare în timp ce deschi-

de uşa. Acest lucru mai înseamnă că uşa va putea fi  

deschisă în siguranţă în cazul unei pene de curent.
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Calitate, perfecţiune şi mulţi ani de 
experienţă: Sunteţi în continuare liberi 
să alegeţi cele mai adecvate nivele de 
siguranţă. La urma urmelor, trebuie să 
aveţi încredere pe deplin în uşa dum-
neavoastră rapidă EFAFLEX.
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Eficienţa costurilor:

 prin ingineria calităţii

Unul din cei mai importanţi factori pentru econo-

mia zilelor noastre este energia! EFAFLEX a făcut 

ceva pentru a contracara pierderile de energie: vi-

tezele rapide de deschidere şi de închidere a uşilor 

noastre asigură faptul că se pierde doar minimum 

de energie în exterior, sau între două camere. Cu 

ajutorul uşilor rapide EFAFLEX, dumneavoastră vă 

reduceţi în mod eficient costurile cu energia!

Uneori este corect să nu faceţi niciun compromis: 

la calitate, de exemplu.

Calitatea neîntrecută a uşilor rapide EFAFLEX adu-

ce beneficii. Un grad ridicat de precizie în fabri-

caţie, materiale moderne robuste, tehnologii care 

elimină aproape complet uzura – fiecare uşă rapi-

dă de la EFAFLEX este o investiţie care se amorti-

zează în fiecare zi.

Cu EFA-SST®, noi suntem primul producător, care 

vă furnizează lamele EFA-THERM® izolate termic. 

Acestea îmbunătăţesc în mod considerabil izolaţia 

termică, reducându-vă astfel costurile cu energia.

Această imagine termică a unei uşi-rulou conven-

ţionale arată în mod clar pierderea de căldură la 

exterior.
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În comparaţie cu uşile-rulou convenţionale, uşile rapide EFAFLEX sunt o investiţie care 

se amortizează singură. Costurile mai scăzute ale energiei reprezintă un beneficiu şi 

pentru mediu: pentru fiecare perioadă de încălzire, economisiţi până la 4600 litri de 

produs petrolier de încălzire – şi descărcaţi ecosistemul cu până la 13 tone de CO2.

Economii pe termen lung: 
Uşa rapidă EFAFLEX

Costuri mai mari pe 
termen lung: uşă-rulou 
convenţională

În timpul ciclului lung de deschidere al unei uşi con-

venţionale se pierde o mare cantitate de energie.

Uşă convenţională:
deschisă o perioadă lungă de timp

Uşă convenţională:
se închide încet

Uşa rapidă EFAFLEX:
deschisă numai pentru scurt timp

Uşa rapidă EFAFLEX:
se închide repede

Prin contrast, deschiderea şi închiderea rapidă a 

unei uşi rapide EFAFLEX, previne curentul şi pier-

derea de căldură sau frig între interior şi exterior.

Costurile de
exploatare
Costurile de
funcţionare
Întreţinere
Reparare
Timpii morţi

Costurile de achiziţie

Costurile cu energia
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Uşile Noastre. Universul Nostru. Viitorul Nostru.

Uşile rapide EFAFLEX continuă să satisfacă cerinţele exigente în întreaga lume. Compa-

nia s-a transformat într-un jucător global, cu o reţea mondială. În prezent există parteneri 

EFAFLEX gata să vă ajute în mai mult de 50 de ţări şi pe toate cele 5 continente. 
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În calitate de jucător global, suntem conştienţi 

de controversa extremă pe tema energiei. Resur-

sele se împuţinează, poluarea mediului este în 

creştere, iar costurile energiei cresc – acest fapt 

ne împinge să construim cele mai eficiente uşi din 

lume pentru dumneavoastră.

Dedicarea noastră începe deja cu o producţie şi 

o ambalare sănătoasă din punct de vedere al me-

diului. Noi avem în vedere chiar şi efectele ecologi-

ce ale uşilor rapide EFAFLEX în sine. De exemplu, 

toate lamelele sunt ecologice şi reciclabile. Rutele 

optimizate de transport sunt un alt exemplu al mo-

dului în care EFAFLEX îşi îndeplineşte obligaţia.

EFAFLEX în lume –

 Uşi pentru o lume mai bună

Izolarea termică eficientă şi vitezele ridicate de 

deschidere/închidere ale uşilor rapide EFAFLEX 

nu vă reduc doar costurile energetice, dar ajută 

şi la protecţia mediului şi conduc spre o utilizare 

responsabilă a resurselor valoroase.

În acest fel, noi creăm un viitor mai bun pentru 

generaţiile viitoare!

EFAFLEX face parte din iniţiativa "eficienţa ener-
getică – fabricat în Germania" sub îndrumarea 
Ministerului Federal de Economie şi Tehnologie.
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Seria S
Uşi rapide-spirale
Uşile rapide-spirale reprezintă produsul unic la nivel mondial al tehno-

logiei creative şi inovatoare. Toate uşile din această serie sunt bazate 

pe tehnologia spiralei EFAFLEX patentate. Uşile rapide EFAFLEX Se-

ria S ating viteze de vârf de până la 4 m/s. Nicio altă uşă având carac-

teristici comparabile nu vă permite să vă apropiaţi de această viteză.

Uşi rapide în cea mai înaltă clasă a lumii

Seria F
Uşi rapide-pliante
Mişcarea de pliere orizontală a uşilor rapide-pliante asigură faptul 

că întreaga deschidere verticală este imediat liberă. Uşile rapide 

EFAFLEX Seria F sunt capabile să reziste la sarcini extreme, deschi-

zându-se şi închizându-se la viteze ridicate. Ele protejează împotriva 

zgomotului şi a curenţilor de aer, economisesc energie şi oferă ca-

racteristici de izolare termică şi fonică impresionante.

Seria R
Uşi rapide-rulou
Uşile rapide-rulou sunt sisteme economice de uşi, pe care le furni-

zăm pentru aplicaţii la interior. Uşile rapide EFAFLEX Seria R diferă 

de uşile-rulou convenţionale prin vitezele lor extrem de ridicate la 

deschidere şi închidere. Uşile rapide-rulou sunt utilizate pentru a 

minimiza curenţii de aer, pentru a menţine constante zonele de 

temperatură şi pentru a izola sunetul.
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Seria CR
Uşi pentru camere curate
Tehnologia se vârf fabricată în Germania: EFA-CR este sistemul de 

uşi adaptat optim pentru aplicaţiile camerelor curate. Gama EFAFLEX 

include seria de uşi speciale, foarte bine adaptate aplicaţiilor speciale 

ale companiei dumneavoastră. La urma urmelor, cerinţele extraordi-

nare de la o uşă necesită soluţii tehnice speciale!

Accesorii
Tehnologie & Service
Lăsaţi-ne să vă ajutăm să alegeţi confi guraţia optimă, înalt persona-

lizată. Noi combinăm sistemele de siguranţă, aparatele de comandă 

şi detaliile tehnice în mod specifi c pentru aplicaţia dvs. Rezultatul 

este o unitate tehnologică perfect armonizată, care se adaptează 

perfect preferinţelor dumneavoastră şi aplicaţiei.
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Seria S

Uşile rapide-spirale EFAFLEX sunt de o calitate 

ridicată impresionantă, au cea mai ridicată sigu-

ranţă, o capacitate de încărcare extremă şi pe 

deasupra: viteză fără rival!

Obţineţi tehnologia de ultimă oră în clădirea 

dumneavoastră cu uşile rapide Seria S şi accele-

raţi-vă enorm procesele de muncă.

Dumneavoastră alegeţi cel mai bun – şi 

unicul – sistem de uşi pentru aplicaţia dumnea-

voastră. Cea mai rapidă uşă din lume, combinată 

cu cea mai bună izolaţie termică – Seria S v-a 

rezervat acest lucru.
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Durată de viaţă maximă prin ten-
siune mecanică minimă

Uşile rapide EFAFLEX Seria S funcţionează silen-

ţios şi fără uzură, graţie sistemului spiralat. Uşa 

dumneavoastră va arăta ca nouă ani şi ani. Niciun 

alt principiu mecanic nu se apropie măcar de tra-

tarea provocărilor dure ale funcţionării zilnice atât 

de lin.

Designul spiralei ovale şi soluţia 
pentru spaţiu limitat 

EFAFLEX oferă uşi rapide-spirală cu diferite de-

signuri. Spirala circulară este soluţia standard, 

mândrindu-se totodată cu cei mai rapizi timpi de 

deschidere/închidere. Dacă aveţi doar un spaţiu 

minim deasupra uşii, atunci aveţi de ales între 

două variante de economisire a spaţiului pentru 

multe tipuri de uşi din Seria S: Spirala ovală şi so-

luţia pentru spaţiu limitat.

Principiul fundamental încercat şi testat al uşilor 

rapide-spirală EFAFLEX rămâne imbatabil! Perfec-

ţiunea ghidajelor foii uşii din spirala EFAFLEX pa-

tentată este încă fără rival. Doar această construc-

ţie unică combină vitezele ridicate de deschidere, 

longevitatea şi efi cienţa în orice loc într-un mod 

comparabil.

Totul se învârte în jurul unui singur lucru: foaia uşii 

nu este înfăşurată pe un ax – în schimb, este ghi-

dată în spirală pentru a economisi spaţiu şi pen-

tru a o ţine la distanţă. EFAFLEX a patentat acest 

princiu de funcţionare la nivel internaţional. Acest 

lucru vă garantează o serie de avantaje unice.

Spirala: totul se învârte în jurul ei
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Spirala rotundă este soluţia standard 
şi cea mai bună atunci când aveţi un 
spaţiu amplu deasupra uşii.

Ovalele sunt forme care economisesc 
spaţiu, care se folosesc în cazurile 
limitărilor structurale. 

Soluţia pentru spaţiu limitat reprezintă cea 
mai bună soluţie pentru garajele colective 
în parcări subterane sau supraterane.

Toate tipurile de uşi asigură maximum de siguranţă pentru oameni şi vehicule

Spirala Rotundă Spirala Ovală Soluţia pentru spaţiu limitat

Seria S
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Izolare termică optimă 
datorită lamelelor 
EFA-THERM ®: pentru 
utilizarea responsabilă a
resurselor valoroase, de 
dragul mediului şi pentru 
reducerea costurilor dvs. 
cu energia!

EFA-SST®

Uşă rapidă-spirală

EFA-SST® este clasicul în rândul uşilor rapide 

EFAFLEX şi cea mai de succes serie a noastră.

Noua generaţie de EFA-SST®

Preţurile energiei, în creştere în întreaga lume, au 

determinat EFAFLEX să reproiecteze complet uşi-

le rapide-spirală pentru închiderea halelor mari. 

Noul design proiectat marchează o îmbunătăţire a 

proprietăţilor fi zice ale foii uşii şi o optimizare a 

funcţionalităţii sale.

Revoluţionare şi avansate: 
noile lamele EFA-THERM®

Noi suntem primul producător al lumii, care oferă 

o serie de lamele EFA-THERM® izolate termic 

pentru EFA-SST®. Acestea ating o izolare termică 

între 0.66 şi 1.52 W/m²K, în funcţie de dimensiu-

nea uşii. Cea mai recentă foaie de uşă este extra-

ordinar de robustă, durabilă, etanşă şi fonoizolan-

tă. În funcţie de cât de multă lumină doriţi să lăsaţi 

să intre, noi putem încorpora atâtea lamele din 

sticlă acrilică transparentă EFA-CLEAR câte doriţi 

în foaia uşii dvs. EFA-SST®. Acestea sunt disponi-

bile şi în designul cu perete dublu.

Inovaţie mondială: EFA-SST® 
cu foaie a uşii auto-reparantă

Dacă va exista vreodată o coliziune, uşa dvs. va fi  

imediat utilizabilă în continuare. Puteţi solicita 

EFA-SST® cu Sistemul Crash Activ EFA-ACS, care 

repară uşa complet automat în doar câteva secun-

de. Mecanismul de siguranţă asigură retragerea 

complet automată, monitorizată electronic a foii 

uşii după o coliziune. EFA-ACS elimină reparaţiile 

costisitoare, timpii morţi inutili şi o mulţime de in-

conveniente.

O vizualizare clară de 
durată cu lamelele 
transparente 
EFA-CLEAR!

Avantajul siguranţei
după un accident: 
EFA-ACS evită daunele 
costisitoare!
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EFA-SST® PREMIUM

Proiectată pentru o aplicaţie industrială 

permanentă, această variantă va executa 

cu uşurinţă până la 250.000 de cicluri pe 

an. Viteza de deschidere este de până la 

2,5 m/s. Fiecare uşă vine cu propriul său 

mecanism de blocare şi cu sistemul de 

siguranţă EFA-TLG® patentat şi certificat 

de TÜV.

NOU: EFA-SST® PREMIUM este disponibi-

lă acum la o lăţime suplimentară, cunoscu-

tă drept modelul XL.

EFA-SST® ECO 

Capabilă de până la 200.000 de cicluri 

pe an, capacitatea EFA-SST® ECO este 

mult peste medie. Cele mai semnifica-

tive caracteristici ale acestei variante de 

EFA SST® sunt calitatea robustă şi fiabili-

tatea EFAFLEX obişnuită, combinate cu 

viteze de deschidere de aprox. 1,0 m/s.

EFA-SST® BASIC 

Această variantă nu se concentrează pe 

viteză, ci pe o calitate ridicată şi pe o capa-

citate extremă. Varianta EFA-SST® BASIC 

satisface toate pretenţiile de la o Uşă 

rapidă modernă. Calitate superioară, de 

până la 100.000 de cicluri pe an şi viteze 

de deschidere de 0,5 m/s.

Originalul

Seria S

Noi am dezvoltat trei variante diferite pentru   
a satisface toate cerinţele diferite pe care le-
aţi putea pretinde de la o Uşă rapidă:
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EFA-STT® 
Uşa rapidă-turbo
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Seria S

Avantaje clare precum cristalul, 
transparente pentru fiecare

La fiecare intersecţie din compania dvs. – deseori 

accesată din ambele direcţii odată – o vedere libe-

ră prin uşă vă oferă un avantaj decisiv: accidente-

le sunt evitate şi se asigură procese de transport 

liniştite. 

Calitate în care poţi avea încredere

Capabilă de 150.000 de cicluri – acest lucru înseam-

nă deschiderea şi închiderea de 150.000 de ori între 

intervalele de întreţinere – EFA-STT® este proiectată 

pentru uz extrem. Datorită construcţiei sale robuste, 

această Uşă rapidăturbo EFAFLEX este garantată 

să funcţioneze perfect chiar la vânt de până la 120 

km/h. Aceasta este clasa de vârf absolută din indus-

trie. Ca atare, EFA-STT® reprezintă o uşă perfectă de 

exterior.

Cu lamele din sticlă acrilică limpezi precum cris-

talul, foaia uşii EFA-STT® este transparentă în 

proporţie de 70% – făcând-o să fie o Uşă rapidă 

unică la nivel mondial: robustă, dar totuşi complet 

transparentă.

Vedere clară!

Foaia uşii EFA-STT® este ţinută la distanţă în spi-

rală. Dată fiind funcţionarea fără frecare, lamele-

le transparente oferă o vedere clară către partea 

cealaltă timp de mulţi ani cu aproape nicio uzură. 

Drept rezultat, întreaga uşă asigură un aspect stră-

lucitor chiar şi în condiţii de muncă grea.

NOU: EFA-STT® este acum com-

binabil cu Sistemul Crash Activ 

EFA-ACS! 

Lumină & Viteză
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EFA-STR®

Uşa rapidă-turbo-rulou 

Noi am construit cea mai rapidă uşă din lume pen-

tru dumneavoastră. Cu tehnologia spiralei patenta-

te, EFA-STR® se deschide cu o viteză fenomenală 

de până la 4 m/s.

Cu EFA-STR®, logistica dumneavoastră câştigă 

viteză şi eficienţă. Fără oprire. Fără aşteptare. 

Când fiecare secundă contează, aveţi un avantaj 

distinct cu EFA-STR®! Cea mai rapidă uşă a noastră 

vă garantează operaţiuni economice liniştite şi un 

flux optim de trafic.
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Campionul mondial la viteză şi la
economisirea energiei 

Viteza EFA-STR® are drept rezultat un alt avantaj 

pentru dumneavoastră, care rentează cu adevă-

rat: cu EFA-STR® beneficiaţi de economii enorme 

la energie. Deschiderea şi închiderea rapidă previn 

curenţii de aer şi pierderea de căldură sau frig între 

interior şi exterior.

Seria S

Rapid şi sigur: EFA-STR®  
cu foaie auto-reparantă a uşii

În special la viteze extrem de ridicate, siguranţa 

este o preocupare majoră. Sistemul Crash Ac-

tiv EFA-ACS vă oferă cea mai bună protecţie. În 

caz de coliziune, modulul inferior al panoului uşii 

EFA-STR® poate fi dislocat până la o înălţime nomi-

nală de aproximativ 100 cm de ambele părţi. 

Senzorii integraţi detectează situaţia de accident 

şi iniţiază mişcarea controlată înainte către poziţia 

capătului superior. Panoul uşii este mişcat apoi în 

sus şi este împins înapoi în ghidajele de pe ambe-

le părţi. Uşa este verificată electronic pentru o co-

nectare corectă. Funcţionarea automată obişnuită 

continuă apoi când se închide uşa din nou.

Cea mai rapidă uşă din lume
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Seria R

Toate Uşile rapide din Seria R au în comun o 

construcţie care ocupă puţin spaţiu deasupra 

deschiderii uşii. În cazul uşilor-rulou, perdeaua 

se auto-rulează: o soluţie efi cientă din punct de 

vedere al costurilor pentru foile de uşă elastice. 

Uşile rapide-rulou EFAFLEX sunt realizate ca o 

construcţie modulară, în mare măsură fără în-

treţinere, şi sunt disponibile în multe variante 

de modele diferite. Pentru multe combinaţii 

imaginabile de cerinţe, noi avem o soluţie indi-

viduală, încercată şi testată!
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Uşa de mare solicitare
pentru depozite

EFA-SRT® este o adevărată uşă multilaterală! Este 

adecvată ca uşă de interior sau ca măsură supli-

mentară pentru închiderea halelor mari. Uşa rapi-

dă-rulou EFAFLEX este o soluţie de calitate supe-

rioară pentru orice deschidere prin care mărfurile 

trebuie să treacă în mod regulat.

EFA-SRT® poate contribui la menţinerea con-

stantă a zonelor de temperatură, reducând astfel 

factura dvs. de energie. În plus faţă de varianta 

standard, EFAFLEX oferă EFA-SRT® şi în diferite 

designuri specializate. Un profesionist EFAFLEX 

vă va informa cu plăcere cu privire la toate opţiu-

nile posibile. 

EFA-SRT®

Uşa rapidă-rulou
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O opţiune sigură: uşa rulou 
cu protecţie împotriva acci-
dentelor EFA-EAS

Inginerii de la EFAFLEX au dezvoltat o soluţie in-

teligentă pentru coliziuni fără consecinţe grave. 

La cerere, EFA-SRT® poate fi  echipată cu protecţia 

împotriva accidentelor EFA-EAS – un sistem de 

protecţie care previne, în mare măsură, daunele 

costisitoare la nivelul cortinei.

În caz de coliziune, modulul inferior al cortinei 

se dislocă din şinele sale de pe ambele părţi. Un 

senzor semnalizează acest lucru către aparatul de 

comandă şi opreşte imediat mişcarea uşii. Cortina 

uşii şi scutul fi nal pot fi  reintroduse cu uşurinţă 

utilizând o pârghie manuală. Uşa dumneavoastră 

va fi  din nou operaţională în cel mai scurt timp. 

Seria R
Clasicul

Cu opţiunea EAS, puteţi evita timpii morţi neprofi tabili, iar logistica dum-

neavoastră va deveni chiar mai efi cientă. EFA-EAS reduce costurile: deoa-

rece, dacă nimic nu este deteriorat, nu este nimic de reparat. Economisiţi 

timp şi bani.
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EFA-SRT® ECO 
Soluţia economică
pentru uşi interioare

EFA-SRT® ECO este deosebit de impresionant 

pentru excelenta sa efi cienţă a costurilor şi este 

potrivită pentru toate deschiderile interioare frec-

ventate de stivuitoare sau persoane. Uşa rapidă 

poate fi  instalată şi în combinaţie cu sisteme au-

tomate de transport sau cu sisteme de conveiere.

Cadrele adiţionale de montaj sunt doar rareori 

necesare datorită designului ce economiseşte 

spaţiu (de ex. tocuri de uşă foarte subţiri). Acest 

lucru face ca EFA-SRT® ECO să fi e mai adaptabilă 

decât orice altă uşă.

Uşa rapidă-rulou EFA-SRT® ECO este disponibilă   

şi cu opţiunea ingenioasă de protecţie împotriva

accidentelor EFA-EAS. 

EFA-SRT ® ECO face faţă 
cu uşurinţă la 150.000 de 
cicluri pe an. Pentru ope-
raţiunile de manipulare 
de materiale, garantează 
un fl ux sigur şi rapid al 
materialelor.
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EFA-SRT®-EC 
Uşa rapidă-rulou
igienică

Inginerii noştri au dezvoltat această uşă colabo-

rând cu industriile interesate. EFA-SRT®-EC este 

soluţia optimă pentru toate culoarele interioare 

având cele mai stricte cerinţe de igienă, cum ar 

fi în industria alimentară. Aceasta satisface toate 

reglementările HACCP şi FDA.

EC vine de la "Easy Clean"  
(Curăţare Uşoară)

Tocul uşii se deblochează uşor şi iese prin rotire 

în vederea curăţării. Întregul interior este accesibil 

cu un jet de aburi. Agenţii de curăţare şi umidita-

tea aerului condensată în interiorul tocului se pot 

scurge nestingherit.

Seria R
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Seria F

Rapide, robuste, fara şi economice – uşile rapi-

de-pliante EFAFLEX oferă o valoare de utilizare 

extrem de ridicată, la un cost de achiziţie şi de 

funcţionare scăzut.

Uşile pliante EFAFLEX sunt, de asemenea, un 

adevărat avantaj în termeni de estetică. Permi-

teţi-ne să vă prezentăm versatilitatea excepţio-

nală în proiectarea individuală a Uşii dumnea-

voastră rapide, adaptată perfect la orice faţadă.

Uşile rapide EFAFLEX – o componentă a arhi-

tecturii industriale moderne.
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EFA-SFT®

Uşa rapidă-pliantă

Chiar şi o uşă EFA-SFT ® lată de 8 m şi înaltă de 
6 m realizează viteze de deschidere de până 

la  2,5 m/s, contribuind astfel în mod eficace la  
economisirea energiei.
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Dar valorile interioare 
contează de asemenea

EFA-SFT® este construită din aluminiu şi oţel, o 

combinaţie pentru cele mai ridicate standarde de 

calitate. Părţile portante standard ale EFA-SFT® 

sunt făcute din tablă de oţel galvanizată. Foaia uşii 

este construită din aluminiu anodizat, necorosiv, şi 

este echipată cu un singur panou acrilic, care per-

mite pătrunderea din belşug în clădire a luminii na-

turale. Glasarea izolatoare cu două panouri garan-

tează proprietăţi termo- şi fonoizolante excelente.

Seria F

Din exterior, totul este  
doar o faţadă

În termeni de caracteristici opţionale, EFA-SFT® 

este cea mai adaptabilă dintre toate Uşile rapi-

de EFAFLEX. Există numeroase opţiuni pentru 

adaptarea optimă a EFA-SFT® la orice faţadă, cu 

o diviziune a aripilor, o dispunere a zăbrelelor şi 

o consolidare variabile. Suprafaţa foii uşii poate fi 

anodizată în orice culoare din tabela de culori ano-

dizate, sau vopsită în câmp electrostatic în orice 

culoare RAL la alegerea dumneavoastră.

Robustă & economică
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Seria CR

În ziua de azi, producţia în medii controlate este 

o necesitate pentru multe companii. Un număr 

în creştere de reglementări şi standarde, care 

sunt în curs de defi nire, impun uşi speciale fi abi-

le pentru aplicaţii în camere curate, de exemplu 

în industria farmaceutică, medicală, biotehnolo-

gică, aerospaţială, electronică, auto şi în ingineria 

de precizie. Uşa potrivită este una din cele mai 

importante componente într-o cameră curată!

În condiţii extreme, calitatea excelentă se amor-

tizează chiar mai rapid: Cu Seria CR, inginerii 

noştri au dezvoltat şi au adaptat perfect uşi spe-

ciale pentru zone de producţie controlate.
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Uşi pentru camere  
curate, conformă GMP,  
fabricată de EFAFLEX.

Uşile pentru camere curate din Seria CR de la 

EFAFLEX sunt adaptate perfect cerinţelor în mul-

te medii controlate şi oferă o etanşeitate aproape 

absolută a acceselor. Aceste uşi rapide de înaltă 

performanţă au o structură cu suprafeţe netede 

şi nu au muchii care ies în afară. Ele pot fi  cură-

ţate cu uşurinţă, depunerile de particule fi ind în 

mare măsură excluse. Tipurile de uşi compatibile 

cu GMP din Seria CR sunt fabricate mai ales din 

oţel inoxidabil V2A şi se conformează următoa-

relor standarde şi directive internaţionale pentru 

aplicaţiile camerelor curate:

Caracteristici 
suplimentare incluse

În plus faţă de adecvarea lor la camerele curate, 

uşile din Seria CR oferă un număr considerabil de 

avantaje. Ca în cazul tuturor uşilor rapide EFAFLEX, 

ele reduc nivelele de zgomot, previn curentul şi 

contribuie la economisirea energiei prin vitezele 

lor de deschidere şi de închidere fără precedent. 

Ca rezultat al atenţiei la detalii, uşile EFAFLEX pen-

tru camere curate necesită o întreţinere scăzută.

• EN 14644

• FED STD 209

• VDI 2083

EFA-CR
Uşi speciale pentru camere curate
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Soluţia potrivită pentru fiecare caz

Permiteţi-ne să vă ajutăm să alegeţi cea mai bună 

uşă pentru camere curate, adaptată configuraţiei 

dumneavoastră. Uşile EFAFLEX CR sunt disponi-

bile în variantele: uşă-rulou, uşă-spirală, uşă gli-

santă sau trapă cu deschidere pe verticală. Uşile 

pentru camere curate din Seria CR sunt adecva-

te, de asemenea, pentru aplicaţii precum ecluze-

le pneumatice pentru materiale şi sistemele de 

transport. Persoana dumneavoastră de contact de 

la EFAFLEX vă va informa cu privire la toate opţiu-

nile posibile şi vă va oferi recomandări temeinice.

Pentru o vedere în camera curată: EFA-STT ®-CR.

Seria CR

EFA-SRT®-CR.

Cererea de perfecţiune
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Cu siguranţă absolută: 
Perdeaua optică a uşii EFA-TLG®

Noi ne-am propus, de asemenea, să fi m pionieri şi în termeni de siguranţă 

şi securitate: la urma  rmei, sistemele de uşi unice merită un sistem de 

siguranţă unic! Perdeaua de raze infraroşii EFA-TLG® certifi cată de TÜV este 

unică în lume şi cu auto-monitorizare completă. Este instalată direct în şinele 

laterale ale uşii.

Siguranţa Zonei Scanate de 
către Scanerul cu Laser EFA-SCAN®

Primul scaner cu laser pentru aplicaţii de uşi din lume este patentatul 

EFA-SCAN®. Acesta permite combinarea într-o singură soluţie atât a unui sis-

tem de activare, cât şi a unui sistem de siguranţă. El monitorizează întreaga 

zonă din faţa uşii într-o manieră integrală şi este mai efi cient decât alte teh-

nologii datorită capacităţii sale de a detecta şi direcţia mişcării.

Noua Tehnologie Combinată: 
Radar şi Infraroşii

Acest activator combină sistemul radar şi cel cu infraroşii cu un design inge-

nios – pentru cel mai fi abil sistem de detecţie disponibil. Tehnologia radar 

detectează mişcarea, iar tehnologia cu infraroşii recunoaşte obiectele staţio-

nare. O combinaţie cu adevărat unică!

Inovaţie în fi ecare detaliu

În calitate de principal producător al Uşilor rapide, EFAFLEX este conştientă 

de responsabilitatea sa: din acest motiv Uşile noastre rapide garantează cele 

mai ridicate standarde de siguranţă şi securitate.



Blocul de comandă  
EFA-CON®

Format compact, design nou şi cea mai bună 

funcţionalitate: Începând de acum, noul standard 

al blocurilor de comandă EFAFLEX îl reprezintă 

noua generaţie EFA-CON®. Carcasa netedă din 

policarbonat negru într-un format compact al ca-

drului (160 x 430 x 155 mm) ocupă considerabil mai 

puţin spaţiu decât oricând. Totodată, EFAFLEX şi-a 

crescut în mod considerabil performanţa. Comu-

tatorul principal, tastatura cu membrană şi unita-

tea de afişare a informaţiilor (VFD – afişaj vacu-

um-fluorescent) cu afişaj de diagnoză a funcţiilor 

sunt standard. Blocul de comandă este proiectat 

să fie conform CE, conform directivelor DIN / EN 

şi VDE / EMC.

Aparat de comandă cu
cea mai recentă
microelectronică

Controlul prin microprocesor dezvoltat de 

EFAFLEX este o unitate tehnologică perfect armo-

nizată, cu motor, frână şi convertizor de frecvenţă. 

Cel mai recent mecanism de control este echipat 

cu un procesor extrem de rapid. Rezultatul: vite-

ză mare, siguranţă şi flexibilitate. Sunt disponibile 

peste 20 de intrări digitale la unitatea standard. 

Aparatul de comandă poate fi montat pe partea 

cu motorul a tocului uşii. Cablurile sunt dispuse 

complet protejate în tocul uşii.

Noul bloc de comandă EFA-CON®, incluzând cel 
mai rapid aparat de comandă cu microprocesor. 
Dumneavoastră sunteţi liber să specificaţi cel mai 
adecvat activator pentru Uşile dumneavoastră 
rapide EFAFLEX.

Accesorii



    EFA-SST®

PREMIUM ECO

L   S ÜS XL ISO-60 ACS-DS L S

Aplicaţie Uşă interioară 

Uşi de exterior

Sarcina max. dată de presiunea vântului* Conform clasei DIN EN 12424 2 – 4 2 – 4 2 – 4 0 – 2 2 – 4 0 2 – 4 2 – 4
sau în km / h – – – – – – – –

Forţele de operare / deschidere sigură Conform DIN EN 13241-1 satisfăcut satisfăcut satisfăcut satisfăcut satisfăcut satisfăcut satisfăcut satisfăcut

Rezistenţă împotriva pătrunderii apei* Conform DIN EN 13241-1 3 3 3 3 3 0 3 3
Permeabilitatea la aer* Conform DIN EN 13241-1 3 3 3 3 3 0 3 3
Izolarea la sunetul aeroportat RW* în dB conform DIN EN 717-1 24 25 26 26 25 22 24 25
Valoarea U maximă* în W / m2K conform DIN EN 13241-1 1,52 0,91 0,66 0,66 0,80 – 1,52 0,91
Dimensiunea uşii (în mm) Lăţime W max. 4500 6000 8000 10.000 6000 4000 4500 6000

Înălţime H max. 5000 6000 8000 6600 6000 5000 5000 6000
Viteza maximă a foii uşii* în m / s 2,5 1,5 1,2 1,0 2,5 2,5 1,0 0,9
Viteza medie, aprox.* Deschidere în m / s 2,0 1,2 1,0 0,8 2,0 2,0 1,0 0,9

Închidere în m / s – – – – 0,75 – 0,6 0,6
Închidere în m / s, cu grilaj luminos EFA-TLG® 1,0 1,0 0,8 0,4 1,0 1,0 – –

Ghidajul foii uşii Spirală Rotundă

Spirală Ovală – – – –
Soluţia pentru spaţiu limitat – – – – – –

Cadrul din oţel Toc din tablă de oţel galvanizată

Oţel inoxidabil – –
Vopsire în camp electrostatic în culori RAL

Foaia uşii Lamele EFA-THERM®, cu pereţi
dubli, izolate / vopsite
Lamele EFA-THERM® cu lamele
transparente cu pereţi dubli

– – – – – –

EFA-ISO-CLEAR cu pereţi dubli,
separaţi termic / anodizaţi

– –

EFA-CLEAR un singur perete / anodizat – – –
Lamele de ventilare – – –
Culoare conform RAL (fără panou-fereastră)

Modulele foii uşii fabricate din  
aluminiu anodizat E6 / EV1

– – – – – – – –

Panou de vizualizare cu un perete /  
cu pereţi dubli

– – – – – – – –

Umplutură netransparentă
cu un perete / cu pereţi dubli

– – – – – – – –

Perdeaua uşii făcută din PVC flexibil, transparent, 
cu dungi de avertizare în diferite culori

– – – – – – – –

Ţesătură flexibilă în diferite culori cu / fără geam – – – – – – – –
Clasa de incendiu Material de Construcţii clasa DIN 4102 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2
Echilibrarea greutăţii prin Arc Arc Arc Arc Arc Arc Arc Arc
Proiectată pentru aprox. ... cicluri pe an 250.000 250.000 250.000 150.000 250.000 250.000 200.000 200.000
Protecţia împotriva coliziunii Sistem Crash Activ EFA-ACS / EFA-EAS – / – – / – – / – – /– – / –  / – – / – – / –
Antrenare Motor electric cu convertizor de frecvenţă

Pneumatic cu controler electric – – – – – – – –
Control EFA-CON® – –

Convertizor de frecvenţă

MCP2 cu tehnologie BUS

Comutator principal şi tastatură cu folie

Controlul conectorului de inversare / confort – – – – – – – –
Conductor Racord electric 230V / 50Hz – –

Racord electric 400V / 50Hz – – – – – –
Întrerupător 16A(K) 16A(K) 16A(K) 16A(K) 16A(K) 16A(K) 16A(K) 16A(K)
Alimentarea cu aer comprimat (1 / 2“) – – – – – – – –

Blocare manuală –
Deschidere de urgenţă Activare automată după cea manuală

Activare manuală – – – – – – – –
Dispozitive de siguranţă Grilaj luminos EFA-TLG® în linia de închidere a uşii

Muchie de contact –
Barieră luminoasă –
Monitorizarea zonei de acces

Grilaj luminos, extern – – – – – – – –
Sistem de siguranţă, inclusiv activator Cadru / bornă EFA-SCAN®  /  /  /  /  /  /  /  / 
Activatoare Conectarea tuturor activatorilor obişnuiţi posibilă

• Standard,  la cerere, – Nedisponibil, * În funcţie de foaia uşii, de ghidajul foii uşii şi de dimensiunea uşii, ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice!

Seria S

Date Tehnice:



EFA-STT® EFA-STR® EFA-SRT® EFA-SFT®

BASIC PREMIUM              

L L S ÜS N ACS-DS L S N ACS-DS ECO L S EC L S ÜS

– –
2 – 4 3 – 4 2 – 4 2 – 4 3 – 4 0 2 – 3 2 – 3 2 – 3 0 – 0 – 3 – – 4 3 2

– – – – – – – – – – 18 – 38 18 – – –
satisfăcut satisfăcut satisfăcut satisfăcut satisfăcut satisfăcut satisfăcut satisfăcut satisfăcut satisfăcut satisfăcut satisfăcut satisfăcut satisfăcut satisfăcut satisfăcut satisfăcut

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 20 20 20 20 18 12 12 12 11 12 12 12 12 21 21 21
1,52 6,50 6,37 6,28 6,50 – 6,10 5,95 6,01 – – – – – 4,88 4,66 4,11
4500 4000 6000 8000 4000 4000 4000 7000 7000 4000 4000 4500 6000 3500 3750 5250 8000
5000 5000 6000 7800 5000 5000 5000 6000 5000 5000 4000 4500 6000 3750 3750 7000 6000
0,5 3,0 2,8 2,2 1,8 2,5 4,0 3,2 2,2 4,0 2,0 2,6 2,0 2,0 2,5 2,0 1,5

0,3 / 0,5 2,5 2,2 1,8 1,5 2,0 3,6 2,8 2,2 3,6 1,5 2,0 1,5 1,5 2,0 1,8 1,0
0,3 / 0,5 0,75 0,6 0,6 0,75 – 0,75 0,75 0,75 – 0,75 0,75 0,75 0,75 1,0 1,0 0,6

– 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 – – – – – – –
– – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – –

– –
– – – – – –

–
– – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

–  / –  / –  / –  / –  / – – – – – – – – –  /  /  / 

–  / –  / –  / –  / –  / – – – – – – – – –  /  /  / 

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – –  /  /  /  /  /  /  /  / – – –
B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2
Arc Arc Arc Arc Arc Arc Arc Arc Arc Arc Greutate Arc Arc Greutate – – –

100.000 150.000 150.000 150.000 120.000 200.000 150.000 150.000 120.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 200.000 200.000 200.000
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High Speed Doors S.R.L.

Bucureşti, Sector 1

B-dul Mărăşti nr. 65-67

Telefon +40 21 317 8398

Fax +40 21 317 8398

www.efafl exromania.ro

info@efafl exromania.ro

EFAFLEX  Tor- und Sicherheitssysteme 

GmbH & Co. KG

Fliederstraße 14

D-84079 Bruckberg

Telefon +49 8765 82-0

Telefax  +49 8765 82-100

www.efafl ex.com

info@efafl ex.com


