Technische specificaties Overheaddeuren T40 & T80-serie.
standaard optioneel
Uitvoering opbebouwd isolatie paneel, welke tweezijdig voorzien zijn van een 0,56 mm dikke
hoogwaardige sendzimir verzinkte polyester gecoate staalplaat,
Paneeldikte
Paneelhoogte (Breedte)

40 mm / 80 mm.
610mm

Staaldikte

binnenzijde
buitenzijde

Isolatiewaarde

40 mm polyurethaan (PUR) HCFK vrij.
80 mm polyurethaan (PUR) HCFK vrij.

Rc-waarde paneel
Geluidsreductie

2
2
1,65 m KW/u / 3.43 m KW/u
26 Db / 28,7Db

Profilering

gelinieerd
Stucco gelinieerd,
Umbra/ Antra/ Nature/Plank/Stucco.

binnenzijde
buitenzijde

0.50 mm verzinkte staalplaat (275gr/m2)
0,50 mm verzinkte staalplaat (275gr/m2)

Railssysteem:

hoog-, normaal of laag plafondsystemen afhankelijk van de
beschikbare bovenruimte.
Tevens is een daklijnvolgende en een dock systeem uitvoering
leverbaar.
Optioneel kan Roestvrij 304 beslag worden toegepast

Beglazing

geanodiseerde aluminium glassectie bestaande uit ramen van geïsoleerd
acrylaatglas, enkelvoudig en geïsoleerd hardglas of polycarbonaat.
Tevens kan in het sandwichpaneel een kijkvenster worden gemonteerd.

Afdichting

rondom tochtwerend rubberprofiel

Kleur

binnenzijde
buitenzijde

Ral 9002 (grijs/wit)
Ral1021 (koolzaad geel), Ral3000 (vuurrood),
Ral 5010 (gentiaanblauw), Ral 6009 (dennengroen), Ral 7016 (antraciet
grijs), Ral 8014 (sepiabruin), Ral 9006 (licht zilvergrijs), Ral 9007 (donker
zilvergrijs), Ral 9010 (zuiverwit). Ral 9002 (grijs / wit)
Ral 1015 (licht ivoorkleurig), Ral 3003(robijnrood), Ral 3004(purperrood),
Ral 5003 (saffierblauw), Ral 6005 (mosgroen), Ral 7021 (zwartgrijs), Ral
7022 (omberggrijs), Ral 7035 (lichtgrijs), Ral 9001(cremewit),,Ral
9005(gitzwart)
RAL kleur naar keuze (gespoten)

Bediening

handbediend met trekkoord, elektrisch bediend met noodslinger,
kettingtakel, diverse bedieningen op de elektrische aandrijving

Aandrijving

elektrische aandrijving met ingebouwde veerbreukbeveiliging en
zelftestende onderloop beveiliging middels fotocel in bodemrubber.
De bedieningskast en motor zijn standaard uitgevoerd in een IP 65
uitvoering. Hierdoor wordt alles stof- & spuitwaterdicht afgewerkt.
optioneel kan een ontkoppelbare motor worden geleverd.

Loopdeur

de deur kan worden voorzien van een naar buitendraaiende loopdeur met
klinkstel en cilinderslot, deurdranger en bij elektrische bediening een
loopdeurcontact.

Beveiliging

Veerbreuk beveiliging, kabelbreuk beveiliging, onderloop beveiliging,
slappe kabelbeveiliging, optil beveiliging,

Overige opties

loopdeur, kijkvensters, glassecties, kick-out venster, ventilatierooster.
afstandbediening tot 999 deuren mogelijk op 1 afstandsbediening,
radar, sleutelschakelaar

Bouwkundige voorzieningen Voor alle producten zijn detailbladen verkrijgbaar met gegevens over
maatvoering en bouwkundige voorzieningen.
TYPE T40 & T80
Damm overheaddeuren voldoen aan de strengste Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid en
duurzaamheid. Deze worden al meer dan 10 jaar door heel Europa geplaatst en gewaardeerd. De
overheaddeuren zorgen in uiteenlopende toepassingen en onder wisselende weersomstandigheden
(temperatuur, wind en water) voor een betrouwbare en toegankelijke gevelafsluiting.
Wij bieden u een uitgebreid assortiment kwalitatieve overheaddeuren en innovatieve specials.
Van staal en aluminium, met of zonder vensters, in bijna iedere gewenste maat en kleur. Dankzij de
vele combinatiemogelijkheden kunnen de deuren eenvoudig worden geïntegreerd in zowel industriële
als commerciële gebouwen.
Damm deuren zijn gemakkelijk te bedienen, functioneel en vergroten de uitstraling van uw pand.
Kenmerken
 Duurzaam
 Gecertificeerd conform TÜV eisen, CE, EN 13241-1:2003 en NEN normen.
 Alle Ral kleuren mogelijk. Mat of glanzend
 Toepasbaar in renovatie en nieuwbouw.
 In breedtes tot >12.000mm leverbaar.
 Ook in RVS en Aluminium uitvoering verkrijgbaar.
 Te leveren in handbediend, elektrisch bediend met verenpakket, kettingtakel of walsmotor,
 Zeer lange levensduur en onderhoudsarm.
 Inbouwruimtes vanaf 200mm.

