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Max.  B 6.000 x H 6.000 mm. 



Technische Kenmerken: 

 

Constructie 

 Zelfdragende constructie, geen belasting van het pand. 

 Flexibele geleiding van het deurblad. 

 Geschikt voor hoge windbelasting (max 146 Km/h)  

 Standaard framekleur RAL 7016 

 Optioneel:  Volledig verzinkt  (Minderprijs) 
  RVS 304 of 316  (Meerprijs) 

Specificaties 

 Opsteekmotor met vertragingskast en geïntegreerde eindschakelaars. 

 Zachte flexibele geleiding op de kolommen. 

 Geïntegreerde schakelkast of optioneel extern. 

Deurblad 

 100% topkwaliteit voorgespannen doek. 

 M2 canvas versterkt doek. 

 Geïsoleerd leverbaar (dubbel Doek) 

 Horizontale verstevigingen in het doek voor hogere belasting. 

 -16 dB demping. 

 Afwerking: Acrylvernis antistof, anti-corrosie. 

 Opties: Raampaneel 600 mm. hoog 
  Rij(en) met ovale of ronde ramen. 
   Logo of tekst op het doek, fullcolour print. 

Flexibele geleiding 

 Effectieve uitbreekbeveiliging in geval van aanrijding. 

 Het doek wordt nimmer geblokkeerd in de op- en neergaande beweging. 

 De flexibele geleiding zorgt voor een permanent functionerende deur. 

Bedieningssnelheid 

 Openen: 1 meter per seconde 

 Sluiten: 0,5 meter per seconde 

 Motor en elektronica met 
energiebesparende SidDrive 

 1 toer motor, met RVS rem. 

 Food Save. 

 Motor in de behuizing. 

 Verbruikt 0,75 KW - 1,5 kW. 

 LED signaallamp 1 Watt. 

SidBox 

 Externe relaiskast met LED controle en display. 

 Bewegingsteller. 

 Zelfcontrolerend systeem. 
 

Opening bij stroomuitval 

 Handslinger 

 Optioneel: Back-up Accu (uitsluitend bij 230V uitvoering) 

Voedingsspanning 

 400V , 3 fase, nul, aarde 

 Optioneel: 230V 1 fase, nul, aarde 16A 
 

Maximale afmeting 

 Model F40: (B) 4.500 mm. x (H) 4.500 mm. 

 Model F50: (B) 6.000 mm. x (H) 6.000 mm. 
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