F-PROJECTS SNELLOOPPOORT
DYNAMIC
Onze meest toegepaste snellooppoort:
zowel binnen als buiten inzetbaar.
•
•
•
•
•

Geschikt voor binnen en buiten
Openingssnelheid tot 2 meter per seconde
Flexibele onderbalk zorgt voor minimale
aanrijdschades
Toepasbaar in bijna iedere situatie

PRODUCTINFORMATIE
De Snelloopdeur Dynamic is onze meest verkochte snelloopdeur omdat deze in bijna iedere situatie inzetbaar is.
Deze deur wordt standaard geleverd met 1300 grams weefsel versterkt doek en is leverbaar in diverse kleuren. De
deur kan standaard worden voorzien van zichtvensters en optioneel van diverse accessoires. De Dynamic is zowel
in 230 als in 400 Volt en is altijd voorzien van een frequentieregelaar.

Veiligheid en bediening
De Dynamic kan door diverse impulsgevers worden bediend zoals radars, trekschakelaars, drukknoppen,
heftruckzenders etc. Omdat wij gebruik maken van fotocellen, lichtlijsten, onderloopbeveiliging en/of
afrolbeveiliging is een optimale veiligheid gegarandeerd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:
Maximum afmetingen

breedte × hoogte

8000×8000

Maximum snelheid

openen – sluiten

≤ 2,0m/s – ≤ 0,8m/s

Windlast

3000×3000
5000×5000
7000×5000
8000×8000

klasse 4
klasse 3
klasse 2
klasse 1

Doek in polyester

dikte – gewicht

1,3 mm – 1300 g/m²

Geïsoleerd doek

optioneel

warmtedoorgangscoëffi ciënt 3,9W/m²K

Vensters

standaard
optioneel
optioneel

1 baan 500mm hoog
Venstervormen en fullvision uitvoering
windbreekgaas vensters

Staanders / frame

standaard
standaard
optioneel

gegalvaniseerd staal
gemoffeld in standaard RAL kleuren
RVS AISI 441 - AISI 316

Motor positie

standaard
optioneel

zij motor (links of rechts)
frontmotor (links of rechts)

Motortype

drie fase

0,75/1,5 kW – 50/60 Hz

Schakelkast

keuze

frequentieomvormer 400 V – 50/60 Hz
frequentieomvormer 230 V – 50/60 Hz

Beschermingsgraad

motor – schakelkast

IP54/IP55

Positiesensor

standaard

digitale encoder
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TECHNISCHE SPECIFICATIES VERVOLG:
Veiligheidsvoorzieningen

dagmaatbeveiliging
afrolbeveiliging
contactlijst

infrarood fotocel of lichtlijst
optische sensor
draadloze onderloopbeveiliging

Noodopening

standaard
optioneel
optioneel
optioneel

handslinger
contragewicht
UPS
Nooduitgang opgenomen in het doek

Duurzaamheid

conform EN 12604

1 000 000 bewegingen

Afdichting

Vensters

Zelfherstellend

Encoder

Windbelasting

Deur met lichtgordijn
170Km /h

Draadloze
onderloopbeveiliging

Afdichting

Snelheid

INBOUWGEGEVENS
350

*H>3800 B>4000
200

250/350*

200

250/350*
510
200

ACCESSOIRES
• Extra drukknop
• Codepaneel
• Trekschakelaar
• Sleutelschakelaar

300

• Handradar
H

400

• Afstandsbediening
• Radar

B

• Inductielus

1400

• Zwaailamp
• Verkeerslicht
100

125
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