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Uși automate

uși rapide Siatec
uși cu împachetare și rulare
Ușile rapide Siatec cu impachetare sau rulare sunt soluția
optimă pentru o serie de aplicații industriale sau comerciale.
Ușile Siatec sunt ușor de adaptat pentru a corespunde
cerințelor incluse în proiectul de construcție. Aceste uși prin
viteza mare de operare optimizează fluxul de oameni și contribuie la izolarea termică.
Utilizând soluții inovatoare: materiale de ultimă generație,
sisteme inteligente de autoreparare sau de reglaj, sisteme de
automatizare robuste, silențioase și compacte, sisteme avansate
de siguranță și protecție, ușile Siatec au fost utilizate în peste
500 de proiecte naționale.

uși flexibile batante
Uși batante, automate, flexibile, ușoare, cu structură robustă din
metal perfecte pentru sectorul industrial.

perdele industriale
Ușă simplă, transparentă, din perdele de PVC, foarte flexibilă,
ideală pentru o gama largă de utilizări în sectorul industrial.

Siatec Smart
usa rapidă cu rulare
Siatec Smart este soluția perfectă pentru acesul rapid.
Simplă, compactă, modulară, această ușă rapidă respectă
cele mai stricte specificații ale constructorului.
Ușa Siatec Smart nu este doar fiabilă și modulară, aceasta
beneficiază de un design modern și de un set generos de
opționale. Se poate opta pentru cortină cu zone transparente și pentru o serie de culori. De asemenea, motorul
este ultra compact și se integrează perfect cu ansamblul.
Motorul este dispus în exterior pentru a nu afecta structura
ușii și pentru a fi permis accesul facil pentru mentenanță.
Ușa este prevăzută și cu un sistem de deschidere manuală.
Ușa este proiectată să reziste la trafic intens și nu necesită
măsuri speciale de mentenanță.
Este dotată cu sisteme performante de siguranță pentru a
oferi protecție maximă persoanelor și utilajelor.
Sunt disponibile o serie de sisteme suplimentare precum și
o gamă variată de culori și accesorii.
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Siatec Smart
Usi rapide cu rulare

3

Siatec Traffic
ușă rapidă cu împachetare
Ușa Trafiic este o ușă rapidă cu împachetare, robustă, fiabilă
potrivită pentru intrări medii și mari.
Funcționează perfect în condiții de vânt (rezistă la vânt
de până la 120 km/h) sau între medii cu diferențe mari de
presiune.
Există posibilitatea de a opta pentru o serie de culori și
construcții ale cortinei. În funcție de necesarul de lumină
se poate alege o cortină total transparentă sau una în care
zonele transparente alternează cu cele opace.
Opțional ușa rapidă Siatec Traffic poate fi dotată cu un
sistem de control al motorului ce permite reglarea vitezei
de funcționare. Acest sistem permite o ajustare perfectă a
ușii în funcție de necesitățile de utilizare.
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SiatecTraffic
Usi rapide impachetare
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Siatec Strip
Perdele industriale

Sistemul utilizează un motor puternic de 400V care împreună cu sistemul de contragreutăți poate deschide complet
o ușă înltă de 3 m în 2 secunde. Motorul este optimizat
pentru un consum foarte redus de energie și are o funcționare silențioasă și conformă standaredelor de siguranță.
Produsele Siatec Traffic, Smart, Strip, Flap sunt fabricate în
Italia și corespund standardelor europene din domeniu.
Acestea beneficiază de garanție de 24 de luni.
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Siatec Flap
Uși flexibile batante
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