OPROLBARE ALUMINIUM SPEEDROLLER

Geschikt voor scheiding van industriële en commerciële werkzones

De ideale oplossing voor de scheiding van industriële en commerciële werkruimtes waar
er een intensief verkeer is van personen en heftrucks. Zeer eenvoudig te monteren en
met een soepele en geluidsarme werking van hoge kwaliteit in een mooie afwerking.
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Structuur

Canvas

• Hoge kwalitatieve dubbele PVC nylon, 1 mm dik en met een
gewicht van 950 g/m2 maakt het canvas zeer duurzaam.
Behandeld met een brandvertragend middel en U.V.
behandeld als bescherming tegen zonlicht.
• Standaard voorzien van doorzichtige gedeeltes
(verschillende configuraties in optie mogelijk).
• Voorzien van flexibele dwarsverstevigingen om
vervormingen te vermijden die een snelle werking van de
deur blijven garanderen.
• Sokkel in optie.

Systeem
Bedieningspaneel
• Eenvoudig te programmeren via bedieningspaneel
gemaakt van materiaal van hoge kwaliteit uitgerust met een
frequentieregelaar.
• Voedingsspanning van 12/24 VDC.
• Potentiometer voor het regelen van de snelheid en het
automatisch sluiten.
• Doos in IP65.
• Snelheid openen/sluiten: ca. 0,90 m/s.

Motor
• Motor met elektrische rem die werkt op 230/400 V-50 Hz. In geval van een stroompanne kan de werking manueel
geblokkeerd worden.
• Onderhoudsvrije en geluidsarme motor.
Beveiliging
• Geïntegreerde fotocellen die bij het sluiten de deur stoppen om te vermijden dat personen of voertuigen contact maken
met het canvas.
• Veiligheidsstop aan beide zijden.
• Met CE markering volgens de Europese norm EN 13241-1:2004+A1
Spanning
• Standaard : 3x380 VCA - 50/60 Hz
• In optie : 1x230 VCA - 50/60 Hz et 3x230 V - 50/60 Hz
Opties en afwerkingsmogelijkheden
• Gelakte aluminium structuur in andere kleur.
• Motor IP65 of ATEX.
• Afdekking van de motor.
• Batterij die ervoor zorgt dat het systeem blijft werken in
geval van elektriciteitspanne.

• Verschillende configuraties van de doorzichtige panelen.
•O
 ndersokkel van het canvas in geel en zwart om de
bewegingen beter te visualiseren.
• Structuur in rvs 304 of 316.

Beschikbare kleuren voor het canvas
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• Geleidingen in geanodiseerde aluminium [gelakte
afwerking in optie] en met zelfdragende structuur voor
een snelle en eenvoudige montage op zowel muren als op
panelen.
• Schuifgeleidingen voorzien van stukken in polyethyleen
die voorkomen dat vuil binnendringt en zorgen voor een
betere isolatie.
• De aluminium-as waarop het doek opgerold wordt, schuift
over kogellagers waardoor slijtage beperkt wordt en de
duurzaamheid verhoogt.
• Beslag en vijzen in roestvrijstaal
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Technische installatie en montageplannen van de deur
Zijaanzicht

Totale hoogte = Nuttige doorgang + 450 mm
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Vooraanzicht

Nuttige doorgang

Isometrisch zicht

Opties voor poortbediening
1. G
 roen/rood licht voor het verkeer van voertuigen.
2. K
 nipperlicht en geluid.
3. Veiligheidsknop.
4. Magnetisch veld.
5. Trekkoorden.
6. Afstandsbediening.
7. Knipperlicht.
8. Radars.
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Ontdek ons volledige gamma deuren

COMMERCIËLE DRAAIDEUREN

INDUSTRIËLE DRAAIDEUREN

COMMERCIËLE SCHUIFDEUREN

INDUSTRIËLE SCHUIFDEUREN

Geschikt voor koelcellen (0°C) en vriescellen (-20°C)

Geschikt voor koelcellen (0°C), vriescellen (-20°C) en tunnels (-40°C)

Geschikt voor koelcellen (0°C) en vriescellen (-20°C)

Een lichte, dampdichte draaideur voor uw koel- en vriescellen.
Geschikt als doorgang van personen en palletten en specifiek ontworpen voor gebruik
in winkels, supermarkten, industriële keukens, horeca, ...

Een draaideur met grotere afmetingen voor doorgang van personen of heftrucks. Deze
deur kan eventueel ook gebruikt worden op plaatsen waar een schuifdeur vanwege
plaatsgebrek niet gemonteerd kan worden.

Een geïsoleerde schuifdeur met middelgrote afmetingen.
Geoptimaliseerd voor doorgang van personen en palletten en specifiek ontworpen voor
gebruik in winkels, supermarkten, industriële keukens, horeca, ...

Commerciële
draaideuren

BEDRIJFSDEUREN

Toepassing in niet gekoelde ruimtes
Een deur geschikt voor gebruik in ateliers, toiletruimtes, vestiaires of opslagruimtes.
Deze deur wordt tevens veel toegepast in de gezondheidssector, labo’s en plaatsen waar
een minimale isolatie vereist wordt.

Bedrijfsdeuren

Industriële
draaideuren

Commerciële
schuifdeuren

GEÏSOLEERDE PENDELDEUREN

GEÏSOLEERDE POLYPROPYLEEN PENDELDEUR

Toepassing in niet gekoelde ruimtes en gekoelde ruimtes met positieve
temperatuur

Toepassing in niet gekoelde ruimtes en gekoelde ruimtes met positieve
temperatuur

Een deur met 40 mm isolatie, geschikt voor het scheiden van werkruimtes, gangen en
aanpalende ruimtes. Deze deur wordt veel gebruikt in supermarkten, restaurants en
hotels.

Een deur met 40 mm isolatie, geschikt voor het scheiden van werkruimtes, gangen en
aanpalende ruimtes. Deze deur wordt veel gebruikt in supermarkten, restaurants en
hotels.

Geïsoleerde
pendeldeuren

Geïsoleerde
polypropyleen
pendeldeuren

Geschikt voor koelcellen (0°C), vriescellen (-20°C) en tunnels (-40°C)
Stevige deur met een hoge thermische isolatie, speciaal ontworpen voor grotere zones
waar veel goederenverkeer is en passage van heftrucks en transpalletten.

Industriële
schuifdeuren

POLYETHYLEEN PENDELDEUR 15 MM

Toepassing in niet gekoelde ruimtes en gekoelde ruimtes met positieve
temperatuur
Een geschikt voor de scheiding van werkruimtes, gangen en aanpalende ruimtes
met eenzelfde temperatuur. Deze deur is duurzaam en ideaal voor ruimtes waar een
hoog hygiëne-niveau vereist is, zoals in industriële keukens, de gezondheidssector, de
farmaceutische sector, supermarkten, ...

Polyethyleen
pendeldeuren

Raadpleeg uw nettoprijzen en onze voorraad op:
www.isocomponents.be
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