F-PROJECTS SNELLOOPPOORT XL
Uitermate geschikt voor grote doorgangen en
windgevoelige omstandigheden.
•
•
•
•
•

Geschikt voor doorgangen tot 20 meter breed
en 10 meter hoog
Doek standaard voorzien van buisversteviging
Geschikt voor zowel binnen- als buiten
toepassingen

PRODUCTINFORMATIE
De Snellooppoort XL is een vouwdeur geschikt voor grote openingen waar veel toegang is vereist. Het deurblad is
gemaakt van flexibel PVC en is voorzien van buisverstevigingen voor een optimale windbelasting. Uitstekend voor
binnen- en buiten toepassingen geschikt. De combinatie van zware hijsbanden met een buizenframe versterkt
doek maakt dat deze deur inzetbaar is tot afmetingen tot 20 meter breed en 10 meter hoog. Speciaal ontworpen
voor frequent gebruik in een industriële omgeving.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:
Maximum afmetingen

breedte x hoogte

20 000 mm ×10 000 mm

Maximum Snelheid

openen - sluiten

≤ 1,0 m/s – ≤ 0,8 m/s
afhankelijk van grootte, tot klasse 4

Windbelastingsweerstand
Doek in polyester

dikte - gewicht

0,9 mm – 900 g/m²

Vensters

standaard
optioneel
optioneel

2 vensterbanen
extra vensters
windbreekgaas vensters

Staanders / frame

standaard
optioneel

Gegalvaniseerd staal
Gemoffeld in kleur

Motor positie

standaard
optioneel

zij motor (links of rechts)
front motor (links of rechts)

Motortype

1 / 2 motoren

0,75/1,5 kW – 50/60 Hz

Schakelkast

standaard

elektromechanisch 400 V 50/60Hz

Beschermingsgraad

motoren – Schakelkast

IP54

Positiesensor

standaard

eindcontacten

Veiligheidsvoorzieningen

dagmaatbeveiliging
contactlijst

infrarood fotocel of lichtlijst
draadloze onderloopbeveiliging

Noodopening

standaard
optioneel

handslinger
contragewicht

Duurzaamheid

conform EN 12604
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Windbelastingweerstand

Slijtvast

170Km /h

Zelfdragend

170Km /h

veiligheid

Snelheid
Deur met lichtgordijn

INBOUWGEGEVENS
* 200 if H>7000 B>4500
** 350 if H>7000 B>4500
*** 1100 if H>7000 B>4500

200

350

150*
510
1000***

ACCESSOIRES
• Extra drukknop
• Codepaneel

300

• Trekschakelaar
• Sleutelschakelaar
400

• Handradar
H

• Afstandsbediening
• Radar

B

1400

• Inductielus
• Zwaailamp
• Verkeerslicht

250**

150*
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