Snelloopdeur

ASSA ABLOY RR300 Retail

Compacte snelloopdeur voor
gebruik in de supermarkt.
De ASSA ABLOY RR300 Retail is speciaal ontwikkeld
voor gebruik in supermarkten en magazijnen. In deze
sectoren worden snelloopdeuren voornamelijk gebruikt
als afscheiding tussen de winkel zelf en opslagruimten.
Ook zorgen ze voor de bescherming tegen onbevoegden.
Daarnaast worden werkprocessen geoptimaliseerd
dankzij de hoge openingssnelheid en is de deur
eenvoudig te bedienen. Het geïntegreerde lichtgordijn
biedt een hoge veiligheidsstandaard die klanten of
medewerkers behoedt voor letsel.
De ASSA ABLOY RR300 Retail heeft één automatische
noodopening. Een balansgewicht in de zijgeleiding maakt
een volledig opening mogelijk wanneer de stroom uitvalt.
De snelloopdeur is gecertificeerd
voor nooduitgangtoepassingen
(Goedkeuring van lokaal bouwtoezicht nodig)

Zelfherstellend systeem
Na een botsing keert het ASSA ABLOY RR300 Retail
deurblad weer op eigen kracht terug in
de zijgeleiding.
Veiligheid
De ASSA ABLOY RR300 Retail is standaard voorzien
van een lichtgordijn die is geïntegreerd in de
zijgeleidingen. Dit betekent een verhoogde veiligheid
en betere werkomstandigheden voor personeel dat
hiermee werkt.
De 300 mm hoge stalen vloerpaaltjes beschermen
de zijgeleiding effectief tegen beschadiging
door vorkheftrucks.

Technische gegevens
Min. afmeting (DB x DH)

750 x 1600 mm

Max. afmeting (DB x DH)

2500 x 3000 mm

Snelheid 1)

openen: max. 1,5 m/s
sluiten: max. 0,5 m/s

Temperatuurbereik max.
(verlengd op aaanvraag) 2)

+10°C tot +40°C

Zijprofiel

Geanodiseerd
aluminium

Deurrolkap

Staal, met
poedercoating

Motorkap

Staal, met
poedercoating

Onderlijstprofiel 2)

Flexibel PVC

Deurblad
Het deurblad bestaat standaard uit pvc.
Zichtstroken of een raam zijn als optie verkrijgbaar.
Om het volledige deurblad te bedrukken.

1) afwijkingen mogelijk afhankelijk van de overige eigenschappen
2) a
 fhankelijk van belastingswissel/minuut, deurmaat en plaats

van installatie

assaabloyentrance.nl
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Gewicht zijde zonder aandrijving
Gewicht zijde met aandrijving
met motor- en deurrolkap
Gewicht zijde met aandrijving

Kleurcode volgens
RAL-kleurenkaart

Deurblad +
ijzerbeslag

Paneel met beglazing

•

Windnokken



Windbeugel / windribben

•

Blauw

• 5010

Rood

• 3020

Muisgrijs

• 7005

Grafietgrijs

• 7024

Steengrijs

• 7030

Lichtgrijs

• 7035

Blank aluminium

• 9006

Zuiver wit

• 9010

Houtoptiek

• Folie

Antracietgrijs (tot 1,4 mm)

• 7016

345 [40]

 Standaard • Optie

Openings
technologie en
veilige werking
- Drukknoppen
- Sleutelschakelaars
- Magic Switch

Trekschakelaars

- Radiografische afstandsbediening/
zender
- Foto-elektrische barrière

Magneetlus

- Radar-bewegingssensoren
- Laserscanner
- Radar-bewegingssensor met ingebouwde actieve infraroodsensor voor
bewegingsdetectie
- Actieve infraroodsensoren met
ingebouwde radar-bewegingssensor

ASSA ABLOY als woord en logo zijn handelsmerken die eigendom zijn van ASSA ABLOY Group.

- Verkeerslichten
- LED-stroken
- Knipperlichten
- Speciale verlichting

Meervoudige lichtbarrière

assaabloyentrance.nl
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