
Rolflex FPS
B414220.320.f01  ALUMINIUM SEGMENTHEFDEUR (NEN-EN 13241-1+w11)
                 versie: 107   datum: 01-07-2013

              1  Fabrikaat: Rolflex Nederland B.V.
              2  Type: Compact sectiedeur.
                 OPMERKING: met gepatenteerd vouwsysteem.
              3  #
                 \Waterdichtheid (NEN 2778+w04) (Pa): max. 600.
              4  #
                 \Sterkte en stijfheid (NEN 6702+a08) (Pa): max. 600.
              5  #
                 \U-waarde (NEN 1068+a08) (W/(m2.K)): 0,76.
              6  #
                 \.....
              7  #
                 \Afmeting (mm): ..... \Afmeting.....
              8  #
                 \Deursegment: sandwich panelen.
              9  #
                 \Segmentafmeting (hoogte x dikte) (mm): 610x40.
             10  #
                 \Materiaal bekleding: alum. stucco platen dik 0,8 mm.
             11  #
                 \Isolatiemateriaal: polystyreen.
             12  #
                 \Oppervlaktebehandeling: lak coating.....
             13  #
                 \Kleur: wit. \Kleur: aluminium. \Kleur: RAL 9002.
                 \Kleur: RAL 9006. \Kleur: RAL 9007. \Kleur: RAL 9016.
                 \Kleur: RAL 3002. \Kleur: RAL 5010. \Kleur: RAL 5017.
                 \Kleur: RAL 6005. \Kleur: RAL 7016. \Kleur: RAL 7032.
             14  #
                 \Ventilatierooster: kunststof, 450x90 mm.
                 \Ventilatierooster: aluminium, 680x375 mm.
                 \Ventilatierooster: afsluitbaar, alum. 407x307 mm.
                 \Ventilatierooster: afsluitbaar, aluminium 407x97 mm.
             15  #
                 \Venster: rechth. dubbelwandig acrylaat, 680x370 mm.
                 \Venster: ovaal dubbelwandig acrylaat, 725x325 mm.
             16  #
                 \Full vision paneel: aluminium profiel geanodiseerd.
                 \Full vision paneel: aluminium profiel RAL 9002.
                 \Full vision paneel: aluminium profiel.....
             17  #
                 \Vulling: geïsoleerd acrylaat. \Vulling: geïsoleerd
                 polycarbonaat. \Vulling: polycarbonaat kanaalplaat.
                 \Vulling: sandwich. \Vulling: enkelwandig acrylaat.
                 \Vulling: enkelwandig polycarbonaat. \Vulling:
                 enkelwandig veiligheidsglas. \Vulling: gaas.
             18  #
                 \Full light paneel: aluminium profiel geanodiseerd.
                 \Full light paneel: aluminium profiel RAL 9002.
                 \Full light paneel: aluminium profiel.....
             19  #
                 \Vulling: polycarbonaat kanaalplaat transp. groen.
                 \Vulling: polycarbonaat kanaalplaat transp. helder.
                 \Vulling: polycarbonaat kanaalplaat transp. opaal.
             20  #
                 \Loopdeur: in deurblad, afm. 2.100x850 mm.
                 \Loopdeur: in vaste pui met stalen kozijn, afm.....
                 OPMERKING: incl. standaard beslag en deurdranger.
             21  #
                 \Rails systeem: staal, sendzimir verzinkt.
             22  #
                 \Vochtbescherming: gepoedercoate rails RAL .....
                 \Vochtbescherming: gepoedercoat beslag RAL.....
                 \Vochtbescherming: wasstraat pakket.....
                 \Vochtbescherming: beschermkap buitenmontage RAL.....
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             23  #
                 \Aandrijving: 400 V, IP54, 60%, noodslinger.
                 \Aandrijving: 400 V snelloopmotor, IP65, 80%.
                 \Aandrijving: 400 V, IP65, 80%. \Aandrijving: 230 V
                 blokmotor, IP 54, 25%.
             24  #
                 \Motorpositie: zij-motor. \Motorpositie: top-motor.
                 \Motorpositie: front-motor. \Motorpositie.....
                 OPMERKING: zij-moter standaard. Topmotor bij geringe
                 zijruimte. Frontmotor bij geringe zij-/bovenruimte.
             25  #
                 \Noodhandketting.
             26  #
                 \Bediening: drukknop. \Bediening: dodemansbediening.
                 \Bediening: onderloopbeveiliging. \Bediening:
                 afstandbediening. \Bediening: sleutelschakelaar.
                 \Bediening: pincode unit. \Bediening: trekschakelaar.
                 \Bediening: fotocel. \Bediening: radar. \Bediening:
                 zomer/winter schakelaar. \Bediening: noodstop knop.
                 \Bediening: autom.tijdsluiting. \Bediening:
                 waarschuwingslamp. \Bediening: laadbrugbeveiliging.
                 \Beveiliging: LCD monitor voor programmering.
                 \Bediening.....
             27  #
                 \Vergrendeling: automatisch met optilbeveiliging.
             28  #
                 \Standaard veiligheidsvoorzieningen: automatische
                 vergrendeling met optilbeveiliging, slapkabel-, val-,
                 kabelbreuk-, rail ingrijp-beveiliging.
             29  #
                 \Stormpakket.....
             30  #
                 \.....

Pagina 2


