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- Prețurile din catalog sunt pe unitate de măsură.

- Prețurile din catalog nu conțin montajul.

- Toate prețurile sunt fără TVA

- Pentru stabilirea prețului se ia în considerare cea mai apropiată dimensiune de sus (din tabel).

- Dimensiunile din tabele sunt în milimetri, suprafețele în m².

- În comezi prima dimensiune este lățimea iar a doua este înălțimea.

- Termenul de garanție este de 2 ani, Garanție se pierde în cazul unui montaj necorespunzător,
  folosirea inadecvată a produsului.

- Toate comenzile  vor � scrise pe formulare de comandă.

- Termenul de livrare 3 - 4 săptămăni.

INFORMAȚII GENERALE

TIPURI PORȚILOR DE GARAJ TIP RULOU

Poarta de garaj tip rulou este potrivită pentru folosirea în sectorul 
privat. Este destinată pentru montarea pe perete după gol, orientată 
cu caseta înspre interior.
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POARTĂ DE GARAJ TIP RULOU

COMPONENȚA DE BAZĂ A PREȚULUI cu lamela LA52

CASETA - capacele laterale și caseta sunt din aluminiu, ax cu diametrul de 60 mm
   NUANȚELE CASETEI -  albă, maro închis
ȘINELE DE GHIDARE - Aluminiu, dimensiuni 66x27 mm (max. până la dimensiuni casetă 205)
             dimensiuni 75x27 mm (până la dimensiuni casetă 250)
   NUANȚELE ȘINELOR DE GHIDARE - albă, maro închis
LAMELA LA52 - aluminiu, umpluta cu spumă poliuretanică, înalțime 52 mm
   NUANȚELE LAMELEI - A01 albă, A07 maro închis, A04 argintie, A15 antracit RAL 7016
LAMELA FINALĂ - albă, maro închis, argintie, antracit

COMPONENȚA DE BAZĂ A PREȚULUI cu lamela LA55

CASETA - capacele laterale și caseta sunt din aluminiu, ax cu diametrul de 60 mm
   NUANȚELE CASETEI -  albă, maro închis
ȘINELE DE GHIDARE - Aluminiu, dimensiuni 66x27 mm (max. până la dimensiuni casetă 205)
             dimensiuni 75x27 mm (până la dimensiuni casetă 250)
   NUANȚELE ȘINELOR DE GHIDARE - albă, maro închis
LAMELA LA55 - aluminiu, umpluta cu spumă poliuretanică, înalțime 55 mm
   NUANȚELE LAMELEI - A01 albă, A07 maro închis
LAMELA FINALĂ - albă, maro închis

 COSTURI SUPLIMENTARE

CASETA - posibilitatea lăcuirii RAL
NUANȚELE ȘINELOR DE GHIDARE - lăcuire în RAL, înfoliere în renolit
NUANȚELE LAMELELOR LA52 - A02 gri, A03 bej deschis, A06 imitație lemn, A10 verde RAL 6005, A12 stejar auriu
LAMELA FINALĂ - lăcuire în RAL,  înfoliere în renolit
ACȚIONARE - motor cu întrerupător sau telecomandă, 
            reductor cu manivelă (albă, elox), arc torsiune (măner - alb, maro)
            (arcul de torsiune se folosește doar cu lamele neperforate, obligatoriu se folosește zăvor sau încuietoare)
BLOCARE - zăvor mechanic, încuietoare în lamela �nală
ALTE ACCESORII: - frănă anticadere - obligatorie conform prevederilor de siguranță la peste 25 de kg covorului de lamele,
      zăvor optic, infrarosu re�exiv, lamela �nală cu senzori de presiune.
      zăvor în casetă în deschizătura de la NHK 

 COSTURI SUPLIMENTARE

CASETA - posibilitatea lăcuirii RAL
NUANȚELE ȘINELOR DE GHIDARE - lăcuire în RAL, înfoliere în renolit
NUANȚELE LAMELELOR LA52 - A02 gri, A03 bej deschis, A04 argintie, A06 imitație lemn, A11 �ldeș RAL 1015,
                A12 stejar auriu, A15 antracit RAL 7016
LAMELA FINALĂ - lăcuire în RAL,  înfoliere în renolit
ACȚIONARE - motor cu întrerupător sau telecomandă, 
            reductor cu manivelă (albă, elox), arc torsiune (măner - alb, maro)
            (arcul de torsiune se folosește doar cu lamele neperforate, obligatoriu se folosește zăvor sau încuietoare)
BLOCARE - zăvor mechanic, încuietoare în lamela �nală
ALTE ACCESORII: - frănă anticadere - obligatorie conform prevederilor de siguranță la peste 25 de kg covorului de lamele,
      zăvor optic, infrarosu re�exiv, lamela �nală cu senzori de presiune.
      zăvor în casetă în deschizătura de la NHK 

Tipul casetei

Porțile de garaj tip rulou nu sunt indicate pentru utilizare industrială !!!
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POARTĂ DE GARAJ TIP RULOU

COMPONENȚA DE BAZĂ A PREȚULUI cu lamela LA77

CASETA - capacele laterale și caseta sunt din aluminiu, ax cu diametrul de 70 mm
   Casetele cu dimensiuni de 300 și 360 sau o suprafață mai mare de 9m² au capacele laterale din metalice
   și axul este așezat pe șine.
   NUANȚELE CASETEI -  albă, maro închis
ȘINELE DE GHIDARE - Aluminiu, dimensiuni 90x34 mm
   NUANȚELE ȘINELOR DE GHIDARE - albă, maro închis
LAMELA LA77 - aluminiu, umpluta cu spumă poliuretanică, înalțime 77 mm
   NUANȚELE LAMELEI - A01 albă, A07 maro închis
LAMELA FINALĂ - 6x15 mm, neagră

 COSTURI SUPLIMENTARE

CASETA - posibilitatea lăcuirii RAL
NUANȚELE ȘINELOR DE GHIDARE - lăcuire în RAL, înfoliere în renolit
NUANȚELE LAMELELOR LA52 - A02 gri, A03 bej deschis, A04 argintie A06 imitație lemn, A10 verde RAL 6005, 
                A12 stejar auriu
ACȚIONARE - motor cu întrerupător sau telecomandă, 
ALTE ACCESORII: - frănă anticadere - obligatorie conform prevederilor de siguranță la peste 25 de kg covorului de lamele,
      zăvor optic, infrarosu re�exiv, lamela �nală cu senzori de presiune.
      zăvor în casetă în deschizătura de la NHK 

Porțile de garaj tip rulou nu sunt indicate pentru utilizare industrială !!!
Capacele laterale din �er sunt folosite pentru o rezistență mai mare, ghidajele pentru ghidarea 
mai buna a lamelelor în șinele de ghidare. datorita acestor elemente uzura lamelelor este mai mică.

LEGENDĂ

1 - partea de sus a casetei
2 - clapeta de revizie
3 - capace laterale cu șină
4 - ax
5 - motor
6 - șina de ghidare
7 - lamela
8 - lamela �nală
9 - agățători
10 - rolă de ghidare
11 - blocator lamelă
12 - inel agațători
13 - ieșire NHK
14 - garnitură
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POARTĂ DE GARAJ TIP RULOU

Dimensiuni
Casetă

ÎNĂLȚIMEA MAXIMA A PORȚII
LA 52 LA 55 LA 77

AX Ø 60 mm AX Ø 70 mm
165
180
205
250
300
360

1400
1800
2800
4000

-
-

-
-

1800
3400
4000

-

-
-
-
-

2900
4600

Tipuri șine de ghidare

LA 52 șina de ghidare 66 x 27 
(max. dimensiune casetă 205)

LA 55 șina de ghidare 75 x 27 

LA 77 șina de gidare 90 x 34

TIPURI DE MOTOARE RECOMANDATE

LAMELA MOTOR

LA 52

LA 55

LA 77

LAMELA

LA 52

LA 55

LA 77

T 5, DMI 5, ET 45

T 5, DMI 5, ET 45

T6, DMI 6, ET 59

CARACTERISTICI LAMELE
suprafața max. greutate m² lățime max.

7,8 m²

9 m²

15 m²

3,5 kg/m²

4 kg/m²

6 kg/m²

3000

3000

5000

MĂSURĂTORI EXEMPLU MONTAJ

PRINDERE

POZIȚIONAREA UȘII
LEGENDĂ MĂSURĂTORI

Lățime poartă = A + 2 x lățime șină de ghidare
Înălțime poartă = B + înălțime casetă

La măsurători lațime și înălțime folosiți mereu
dimensiunile mai mari !!!

Ext. Int.

INFORMAȚII TEHNICE
Casetele cu dimensiuni 300 mm sau 9m² 
sau mai mare au capace laterale din metal 
si axul este pus pe șine de susținere.
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ACȚIONARE CU MOTOR

Denumirea 
motorului

Tipul 
motorului

Diametru
Ax

Tipul de 
prindere

Opritor în 
lamela 
�nală

Setare
Detecție 
îngheț

Lungime 
cablu

Nm/rot.
Lățimea 

minimă a 
ruloului

8/17 810
10/17 810
15/17 810
20/17 910
25/17 910
30/17 910
35/17 910
40/12 910
50/12 910
10/15 760
20/15 760
30/15 760
15/17 910
20/17 910
25/17 910
30/17 910
35/17 910
40/12 910
50/12 910
20/15 830
30/15 830
40/17 1110
60/12 1110
80/12 1110
100/12 1110
120/12 1110

ERTE ET 59 S mecanic 70 fix nu
imbus pentru 

setare
nu 0.5 60/15 1020

40/17 1090
60/12 1090
80/12 1090
100/12 1090
120/12 1090
60/15 1010
80/15 1010

70mecanicERTE 59 ET M (NHK) 0.5nuimbus pentru 
setare

nufix

70mecanicSIMU T6

2.5nu
imbus pentru 

setare
nufix70mecanicSIMU DMI 6 (NHK)

2.5nu
imbus pentru 

setare
nufix

ERTE 45 M (NHK) 0.5nuimbus pentru 
setare

nucu arc60mecanic

MOTOARE CU LIMITATOR MECANIC ACȚIONATE CU ÎNTRERUPĂTOR SAU TELECOMANDA CU AJUTORUL 
UNITAȚII DE CONTROL

sSIMU DMI 5 (NHK) mecanic 60 cu arc
imbus pentru 

setare
nu nu 2.5

imbus pentru 
setare

nu 0.5

SIMU T5 mecanic 2.560 cu arc nu
imbus pentru 

setare
nu

ERTE ET 45 S mecanic 60 cu arc nu
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ACȚIONARE CU MOTOR

SIMU T5
ERTE ET 45 S

SIMU T6
ERTE ET 59 S

SIMU DMI 5 (NHK)
ERTE ET 45 M (NHK)
SIMU DMI 6 (NHK)

ERTE ET 59 M (NHK)

Setarea cursei se face cu imbus pentru setare la capul motorului. Nu este permisă legarea 
paralelă a mai multe motoare la acelas întrerupător.

Setarea cursei se face cu imbus pentru setare la capul motorului. Nu este permisă legarea 
paralelă a mai multe motoare la acelas întrerupător. Posibilitate acționare manuală în cazul 
unei pene de curent, sau în cazul defectării motorului.

MOTOARE CU LIMITATOR MECANIC ACȚIONATE CU ÎN-
TRERUPĂTOR

ALIMENTARE: 230 V / 50 Hz
NUMARI FOLOSIRI: până la 10 / zi

Siguranță

Rețea 230 V 50Hz (CYKY 3C x 1.5 mm²)

Cablu frănă anticădere
Unitate de control 

Simu RSAhz

Întrerupător

Capeții de cursă nu sunt setați din fabrică !!!

Mtoarele au încorporate siguranță termică

Instalațiile electrice, legarea și punerea în funcțiune a 
motorului se poate face doar de catre o persoana autorizată
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INFORMAȚII TEHNICE

MODURI DE MONTARE

SS

SSL SSC

SJL SJC

DS
DSC DSL

DJC DJL

MOTOR ÎN STĂNGA
SSC - stânga sus în casetă (standard)
SSJ - stânga jos în casetă
SS - stânga sus
SSL - stânga sus în lateral
SJL - stânga jos în lateral
SX - stânga, nu se gaurește

MOTOR ÎN STĂNGA
DSC - dreapta sus în casetă (standard)
DSJ - dreapta jos în casetă
DS - dreapta sus
DSL - dreapta sus în lateral
DJL - dreapta jos în lateral
DX - dreapta, nu se gaurește

NU

clapeta de revizie clapeta de revizie

șin
ă d

e g
hid

ar
e 5

3x
22

șin
ă d

e g
hid

ar
e 5

3x
22

Astfel montată caseta, îndeplinește 
toate normele standard de siguranță.

Astfel montată caseta, poate deveni 
un recipient pentru eventual condens.
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