F-PROJECTS SNELLOOPPOORT
CLEANROOM
Voldoet aan de strenge hygiëne eisen waar
overdrukruimtes zoals cleanrooms aan dienen te
voldoen.
•
•
•
•

Toepasbaar in overdrukruimtes zoals cleanrooms
Standaard uitgevoegd in RVS
Getest op luchtdoorlaatbaarheid
Doek in FDA certificering leverbaar

PRODUCTINFORMATIE
De cleamroomdeur is speciaal ontwikkeld voor cruciale ruimtes waarbij maximale luchtafsluiting gewenst is. De
hoge openingssnelheid draagt bij aan een maximale handelingssnelheid en een minimale openingsduur.
In verband met de hygiëne is de deur geheel opgebouwd uit RVS. Zowel de motor als de besturing zijn volledig in
deze geleiding geïntegreerd. Het deurblad bestaat uit een polyester verstevigd doek, 1300/m². Doek is optioneel
ook FDA gecertifi ceerd leverbaar. De motor en alle mechanische componenten zijn geïsoleerd en ingebouwd in
de kolommen en bovenbak van de deur.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:
Maximale afmeting

breedte, hoogte

4000 mm x 4000 mm

Maximale snelheid

openen, sluiten

≤ 2,0 m/s, ≤ 0,8 m/s

Luchtdichtheid

EN 12426 – EN 12427

<12 m³/m²h (Δ
50 PA), bij afmeting 4000 mm x 4000 mm

Windlast

standaard

klasse 1

Doek in polyester

dikte - gewicht

1,3 mm – 1300 g/m²

Doek voedingsindustrie

optioneel

FDA goedgekeurd

Vensters

standaard
optioneel

1 baan 500mm hoog vanaf 1400 mm
venstervormen en fullvision uitvoering

Staanders / frame

standaard
optioneel

RVS AISI 441
RVS AISI 316

Motor en schakelkast positie

standaard

Ingebouwd in de staanders

Motortype

drie fase 230 V

1,5 kW – 50/60 Hz

Schakelkast

standaard

frequentieomvormer 230 V – 50/60 Hz

Beschermingsgraad

motor – schakelkast

IP65

Positiesensor

standaard

digitale encoder

Veiligheidsvoorzieningen

dagmaatbeveiliging
afrolbeveiliging
contactlijst

infrarood fotocel of lichtlijst
optische sensor
draadloze onderloopbeveiliging

Noodopening

standaard
optioneel

contragewicht
Nooduitgang opgenomen in het doek

Duurzaamheid

conform EN 12604
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Encoder

Zelfherstellend

Corrosiebestendig

Luchtdichtheid

Draadloze
onderloopbeveiliging

Windbelasting

80Km/h
80Km/h

Snelheid

Deur met
lichtgordijn

INBOUWGEGEVENS
300

250
450

ACCESSOIRES
• Extra drukknop
• Codepaneel
• Trekschakelaar
• Sleutelschakelaar
• Handradar

H

• Afstandsbediening
• Radar

B

• Inductielus
• Zwaailamp
• Verkeerslicht
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