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Snelloopdeuren

Ooit begonnen met het produceren van deuren voor

Damm snelloopdeuren zijn gemaakt van speciaal

in de akkerbouw, omvat het assortiment tegenwoor-

ontwikkelde hoogwaardige materialen, waardoor

dig vele soorten hoogwaardige deuren, waarbij

wij een gegarandeerde kwaliteit kunnen leveren.

wij ons richten op de industriële, agrarische én de

Een snelloopdeur opent en sluit razendsnel en

particuliere markt. Aangezien Damm Deurentech-

garandeert een optimale tochtwering, waardoor u

niek haar eigen service specialisten in dienst heeft,

jaarlijks op uw energiekosten bespaart.

betreft het tevens een zeer geschikte partner voor

Snelloopdeuren worden veel toegepast in win-

service gerelateerde klussen, zoals het uitvoeren

kels, distributiecentra, levensmiddelenindustrie,

van onderhoud, repareren van deuren of het

koelcellen en bijvoorbeeld een verwerkingsruimte

leveren van onderdelen. (merkonafhankelijk)

of productieruimte waar tochtwering en temperatuurbeheersing van cruciaal belang zijn.

Voor vrijwel ieder vraagstuk is er een passende
oplossing!

Door de vele opties kunnen onze deuren op maat
worden gemaakt, geheel naar wens van de klant
en volgens de eisen van nu.

Snelloopdeuren

In deze brochure
•

SLD 20-D

•

SLD 20-DFI
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Kenmerken
•

Energiebesparend, tochtwerend.

•

Reduceert uw operationele kosten.

•

Duurzaam.

•

In vele kleuren leverbaar.

•

Hoogwaardige afwerking.

•

Onderhoudsvriendelijk.

•

Toepasbaar in diverse sectoren.

•

Diverse accessoires mogelijk.

•

Voor binnen en buitentoepassing.

snelloopdeur SLD 20D
Een zelfherstellende snelloopdeur met een
flexibele onderbalk en frequentiegeregelde
motor. Onze meest veelzijdige deur heeft een
doek van 1.300 gram/m² en is leverbaar in
diverse standaard kleuren. De deur is bovendien leverbaar met een geïsoleerd doek voor
hogere temperatuurverschillen. De deur is
energiebesparend en sluit perfect af. Met dit
type deur kiest u voor een alleskunner die op
meerdere manieren kan worden bediend.

snelloopdeuren type SLD 20D
Technische specificaties (type SLD 20D)
Frame

Gegalvaniseerd staal.
Optioneel: gepoedercoat staal.

Snelheid

Maximale openingssnelheid: tot 2,5 m/s.
Sluitsnelheid: 0,8 m/s.

Motorkap

De motorkap wordt standaard uitgevoerd in zwart Ral 9005, 		
wit is mogelijk bij een frame in Ral 9010.
Optioneel: staal gepoedercoat.

Uitvoering doek

PVC doek, 1300 g per m2.
Optioneel:
7 mm dik geïsoleerd doek.
transparant 34/40%.
FDA (wit).
Antistatisch.

Raamstrook

Standaard doek wordt met rechthoekig venster geleverd, 500 mm 		
hoog vanaf 1.400 mm, andere venstervormen zijn mogelijk.

Beveiliging

De deur is voorzien van fotocelbeveiliging in de stijlen.
Extra beveiliging d.m.v. afrolsensor tot een breedte van 3
meter of extra beveiliging d.m.v. lichtlijst bij een breedte vanaf 		
3 meter. De deur is voorzien van anti crashsysteem,
zelfherstellend bij normaal gebruik.

Geleiders

Geleidersysteem van hoogwaardig zelfsmerend polyethyleen, 		
uitgevoerd met rits aan het doek.

Schakelkast

Een gepoedercoate stalen schakelkast.

Bediening

Elektrisch bediend, 0,75 of 1,5 kW Voeding :
230 Volt of 400 Volt.

Beschikbare kleuren doek (bij benadering):
RAL 5012 (blauw) 							
RAL 5002 (blauw) 					
RAL 3002 (rood) 					
RAL 2004 (oranje) 					
RAL 1003 (geel)
RAL 9010 (wit)
RAL 6026 (groen)
RAL 7035 (grijs)
RAL 7037 (grijs)
RAL 7042 (grijs)
RAL 1015 (beige)
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Type: SLD 20-DFI
Deze deur voldoet volledig aan alle strenge eisen van de levensmiddelenindustrie. De deur is een
zelfherstellende deur met een flexibele onderbalk en een frequentiegeregelde motor. Het doek is 1.300
gram/m² en leverbaar in diverse standaard kleuren. Ook een geïsoleerd doek voor grotere temperatuurverschillen behoort tot de mogelijkheden. De deur is energiebesparend en heeft een goede afsluiting en
een RVS omkasting. De deur heeft slanke RVS stijlen van 90 mm. De Afdekkappen over rol en motor zijn
uitgevoerd in RVS 304 of RVS 316.

Snelloopdeuren type SLD 20-DFI
Technische specificaties (SLD 20-DFI)
Frame

Roestvrij staal 304.
Optioneel: roestvrij staal 316.

Snelheid

Maximale openingssnelheid: tot 2,5 m/s.
Sluitsnelheid: 0,8 m/s.

Uitvoering doek

PVC doek, 1300 g per m2.
Optioneel:
7 mm dik geïsoleerd doek.
transparant 34/40%.
FDA (wit).
Antistatisch.

Beveiliging

De deur is voorzien van fotocelbeveiliging in de stijlen.
Extra beveiliging d.m.v. afrolensor tot een breedte van 3 meter, 		
of extra beveiliging d.m.v. lichtlijst bij een breedte vanaf 3 meter.

Geleiders

Geleidersysteem van hoogwaardig zelfsmerend polyethyleen,
uitgevoerd met rits aan het doek.

Schakelkast

Het betreft een PVC kast IP65.
Optioneel: Roestvrij staal.
Gepoedercoate stalen kast IP54.

Bediening

Elektrisch bediend, 0,75 of 1,5 kW Voeding :
230 Volt of 400 Volt.

Beschikbare kleuren (bij benadering):
RAL 5012 (blauw) 							
RAL 5002 (blauw) 					
RAL 3002 (rood) 					
RAL 2004 (oranje) 					
RAL 1003 (geel)
RAL 9010 (wit)
RAL 6026 (groen)
RAL 7035 (grijs)
RAL 7037 (grijs)
RAL 7042 (grijs)
RAL 1015 (beige)
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Damm Deurentechniek
Vindt u in deze brochure niet de deur die u
nodig heeft? Damm Deurentechniek
levert maatwerk.
Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak
of vraag meteen een offerte aan!

Gildenweg 18
8304 BC Emmeloord
t.

0527 201 777

e. info@dammdeuren.nl
w. www.dammdeuren.nl

Disclaimer: Hoewel uiterste zorgvuldigheid is betracht, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in deze brochure.

