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Type overheaddeur T-40 / T-80

Fabrikant
Deurtype

: Damm Deurentechniek BV
: overheaddeur.

Uitvoering

: opgebouwd isolatie paneel, welke tweezijdig voorzien zijn van een 0,50 mm
dikke hoogwaardige sendzimir verzinkte polyester gecoate staalplaat.

Paneeldikte
Paneelhoogte

: 40 mm / 80 mm.
: (Breedte) 610mm.

Staaldikte

: binnenzijde 0.50 mm verzinkte staalplaat (275gr/m2) buitenzijde 0,50 mm
verzinkte staalplaat (275gr/m2) Isolatiewaarde 40 mm polyurethaan (PUR)
HCFK vrij. 80 mm polyurethaan (PUR) HCFK vrij.

Rc-waarde
Geluidsreductie

: paneel 1,65 m2 KW/u / 3.43 m2 KW/u
: 26 Db / 28,7Db

Profilering binnenzijde
Profilering buitenzijde

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

Railsysteem

: hoog-, normaal of laag plafondsystemen afhankelijk van de beschikbare bovenruimte.
Tevens is een daklijnvolgende en een dock systeem uitvoering leverbaar.

Afdichting

: rondom tochtwerend rubberprofiel.

Kleur binnenzijde T-40
Kleur buitenzijde T-40

: Ral 9002 (grijs/wit).
: Ral 1021 (koolzaad geel), Ral 3000 (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)

Kleur binnenzijde T-80
Kleur buitenzijde T-80

: Ral 9002 (grijs/wit).
: Ral 9002 (grijs/wit), Ral 7016 (antracietgrijs), Ral 9006 (lichtzilvergrijs).

Bediening

: handbediend met trekkoord / kettingtakel.
elektrisch bediend met noodslinger, diverse bedieningen op de elektrische aandrijving
Aandrijving elektrische aandrijving met ingebouwde veerbreukbeveiliging en
zelf testende 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.

Beveiliging

: veerbreuk beveiliging, kabelbreuk beveiliging, onderloop beveiliging,
slappe kabelbeveiliging.

Optioneel voor de overheaddeur T-40 / T-80
RVS beslag

: Roestvrij 304 beslag.

Beglazing

: geanodiseerde aluminium glassectie bestaande uit ramen van geïsoleerd
acrylaatglas, enkelvoudig en geïsoleerd hardglas, polycarbonaat of CLEAR VSR
(optioneel kan in het sandwichpaneel een kijkvenster worden gemonteerd).

RAL kleur naar keuze

: gespoten in een n.t.b. Ral kleur (exclusief signaal- en metallic kleuren).

Loopdeur

: de deur kan worden voorzien van een naar buitendraaiende loopdeur met klinkstel en
cilinderslot, deurdranger en bij elektrische bediening een loopdeurcontact.
dorpel hoogte: 17 mm, 25 mm, 40 mm en 80 mm (afhankelijk van de uitvoering).

