SNELLOOPDEUR A 2020
Hoge opening- en ■
sluitsnelheid
Uitvoering in RVS of/en ■
RAL kleur

PRODUCTINFORMATIE
Deze snelloopdeur is voorzien van
een flexibele onderlijst voor frequent
gebruikte buitenafsluitingen met
verhoogde kans op aanrijden (bijv.
heftruck). Door de flexibele onderlijst
met anticrash is de deur beveiligd
tegen aanrijdschade, wordt stagnatie in
het productieproces voorkomen en
behoren hoge reparatie kosten tot het
verleden. Energiekosten worden verminderd, dankzij de standaard frequentiegestuurde aandrijving met een openingssnelheid tot 2m/sec. en een sluitsnelheid
van 0,8 m/sec.
BESTURING:
Deze snelloopdeur is standaard
voorzien van een frequentiegestuurde
aandrijving, voor een snellere, bedrijfszekere en mooiere deurloop.
De besturing zorgt voor een hogere
openings- en sluitsnelheid tot 20 maal
sneller dan conventionele industriedeuren. Door de soft start en stop wordt
de gehele deurconstructie ontlast en de
totale levensduur van de snelloopdeur
met een veelvoud verlengd.

Specificaties.
Maximale afmeting 5000 x 6000 mm (B x H).
Openingsnelheid 2 m/s*.
Sluitsnelheid 0,8 m/s*.
Kleuren van het deurblad, RAL 1018, 2004, 3002,
5010, 7038.
Besturing met digitale informatiedisplay.
Stuurkast afmeting 200 x 400 x 200 mm.
Kunststof behuizing, met op-stop-neer bediening.
230 V, 1-fase, 16 Ampère.

FOR

230 V, 1-fase, 16 Ampère traag op een aparte
groep. Toevoerkabel 3x2,5 mm2
Optioneel
● Omkasting

om de bovenrol en/of motor.

● Uitvoering

is RVS en/of RAL kleur.

● Schuine

omkasting .

● Trekschakelaar

(uithouder staal of RVS).

● Drukknopschakelaar

of paddestoelknop.

ALTIJD DICHT BIJ U

● Inductielus

detector en inductielus.

● Radar

of aanwezigheidsmelder.
● Handzender.
● Verkeerslichten,
● Stalen

zwaailichten of knipperlichten.

besturingskast.

● Besturing

AS500
Openingsnelheid 3 m/s*.
Sluitsnelheid 0,8 m/s*.
*Afhankelijk van de afmeting

SNELLOOPDEUR AS 915
Hoge opening- en ■
sluitsnelheid
Uitvoering in RVS of/en ■
RAL kleur

PRODUCTINFORMATIE
De oplossing voor frequent
gebruikte binnenafsluitingen die
na een eventuele aanrijding binnen
enkele seconden weer operationeel
is. Onze snelloopdeur die is voorzien van een flexibele onderlijst
met anticrash. In de zijgeleidingen
geïntegreerde veiligheidslijst (IP67)
en frequentie gestuurde aandrijving.
Deze zorgt voor vermindering
van operationele kosten door de
hoge openingssnelheid en het eenvoudige herstel na een eventuele
aanrijding. De aluminium windprofielen zorgen voor de benodigde
stabiliteit van het deurblad en
bieden de mogelijkheid om bij
beschadiging van het deurblad snel
en eenvoudig alleen het beschadigde deel te vervangen en niet het
gehele deurblad.

Besturing.
Deze snelloopdeur is standaard voorzien van een
frequentiegestuurde aandrijving, voor een snellere,
bedrijfszekere en mooiere deurloop. De besturing
zorgt voor een hogere openings- en sluitsnelheid tot
20 maal sneller dan conventionele industriedeuren.
Door de soft start en soft stop wordt de gehele deurconstructie ontlast en de totale levensduur van de
snelloopdeur met een veelvoud verlengd.
Specificaties.
Maximale afmeting 5000 x 5000 mm (B x H).
Openingsnelheid 1,5 m/s*.

Sluitsnelheid 0,8 m/s*.
Kleuren van het deurblad, RAL 1018, 2004, 3002,
5010, 7038.
Besturing met digitale informatiedisplay.
Stuurkast afmeting 200 x 400 x 200 mm.
Kunststof behuizing, met op-stop-neer bediening.
230 V, 1-fase, 16 Ampère.
230 V, 1-fase, 16 Ampère traag op een aparte groep.
Toevoerkabel 3x2,5 mm2 .
*Afhankelijk van de afmeting.
Opties
● Omkasting om de bovenrol en/of motor.
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FOR

● Uitvoering is RVS en/of RAL kleur.
● Schuine omkasting .
● Trekschakelaar (uithouder staal of RVS).
● Drukknopschakelaar of paddestoelknop.
● Inductielus detector en inductielus.
● Radar of aanwezigheidsmelder.
● Handzender.
● Verkeerslichten, zwaailichten of knipperlichten.
● Stalen besturingskast.

