Snelloopdeur

ASSA ABLOY RR300 Retail

ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY RR300 Retail
■■ Voor scheiding van verkoop- en opslagruimten
■■ Voorkomt toegang van onbevoegden
■■ Gecertificeerd voor nooduitgangen
■■ Crash-bestendig en veilig

DEURONTWERP
De zijgeleiding en deurrolkap zijn gemaakt van aluminium.
Daarnaast is deze constructie zelfdragend.

ZIJGELEIDING
De zijgeleiding is in twee delen ontworpen - hoofdrail en afdekkende rail - voor
eenvoudige montage en goede toegankelijkheid bij onderhoud.

DEURBLAD
Het deurblad bestaat standaard uit pvc.
Zichtstroken of een raam zijn als optie
verkrijgbaar.

Ook is het mogelijk om het volledige
deurblad te bedrukken.

AUTOMATISCHE NOODOPENING
Een balansgewicht in de zijgeleiding
maakt een volledige opening mogelijk,
wanneer het stroom uitvalt. Op
deze manier kan de deur worden
goedgekeurd voor nooduitgangen en
vluchtwegen.

VLOERPAALTJES
De 300 mm hoge stalen vloerpaaltjes
beschermen de zijgeleiding tegen beschadiging door vorkheftrucks.

ASSA ABLOY als woorden en logo zijn handelsmerken die eigendom zijn van de ASSA ABLOY Groep.

MOTOR- EN DEURROLKAP
De deur is standaard voorzien van een
deurrolkap en een motorkap. Deze
worden uitgerust in een RAL-kleur.

POSITIE MOTOR
De motor van de deur kan zowel links als rechts geplaatst worden.

BESTURINGSSYSTEEM
Het besturingssysteem met frequentieomvormer DCC 20 en geïntegreerde
besturing combineert hoge flexibiliteit
met een snelle montage en groot
gebruiksgemak.

ZELFHERSTELLEND SYSTEEM
Na een botsing keert het ASSA ABLOY
RR300 Retail deurblad weer op eigen
kracht terug in de zijgeleiding.

VEILIGHEIDSLICHTGORDIJN
De ASSA ABLOY RR300 Retail is
standaard voorzien van een lichtgordijn
geïntegreerd in de zijgeleidingen. Dit
betekent een verhoogde veiligheid
en betere werkomstandigheden voor
personee dat hiermee werktl.

Snelloopdeur ASSA ABLOY RR300 Retail
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 bescherming tegen onbevoegden. Daarnaast worden
werkprocessen geoptimaliseerd dankzij de hoge openingssnelheid en de deur is
eenvoudig te bedienen.

TECHNISCHE GEGEVENS
Toepassing

Binnendeur

Deurafmetingen (mm)
(DB min./max.)
(DH min./max.)

750 / 2.500
1.600 / 3.000

Max. bereik

7,5 m²

Openings- en sluisnelheid
max. (m/s) 1)

1,5 / 0,5

Temperatuurbereik max.
(verlengd op aanvraag ) 2)

+10°C – +40°C

Materiaal

Het geïntegreerde lichtgordijn biedt een hoge veiligheidsstandaard die klanten
of medewerkers behoeden voor letsel. Bij een stroomstoring is de deur voorzien
van crashfunctie om deze handmatig te openen. En het deurblad kan full colour
bedrukt worden met bijvoorbeeld uw bedrijfslogo.

Zijgeleiding

Geanodiseerd aluminium

Onderlijstprofiel

Flexibel PVC

Deurrolkap

Staal, met poedercoating

Motorkap

Staal, met poedercoating

Botsbescherming

Staal, met poedercoating

De voordelen van de ASSA ABLOY RR300 Retail
■■ Betere logistiek door een hoge openingssnelheid
■■ De vloerpaaltjes en het zelfherstellende systeem verlagen de
onderhoudskosten
■■ Een hoge veiligheid door het flexibele onderlijstprofiel in combinatie met het
het lichtgordijn
■■ Handmatig openen bij een stroomstoring

Veiligheidsfuncties

Technische gegevens
■■ Zelfdragende deurconstructie
■■ Zijgeleidingen uit tweedelige gekleurde aluminium profielen
■■ Deurblad gemaakt van gekleurd PVC-materiaal
■■ Motor- en deurrolkap in RAL-kleuren
■■ Automatische opening met contragewicht
■■ Besturingssysteem met een frequentieomvormer
■■ Geïntegreerd lichtgordijn
■■ Stalen paaltjes beschermen de zijsecties tegen schade en zijn gelakt in
dezelfde kleur als de zijgeleidingen
Opties en accessoires
■■ Kleuren voor het deurblad op aanvraag beschikbaar
■■ Deurblad met horizontaal raam
■■ Optioneel kan het deurblad full colour bedrukt worden
■■ Voorbereid voor de aansluiting van alle gangbare impulsgevers
■■ Extra windbestendigheid
■■ 4-polige hoofdschakelaar (stroomuitschakeling)
■■ Nood-uitschakelaar (voeding uit naar motor en rem)

Vaste fotocel in de
zijgeleidingen

-

Lichtgordijn



Zelfherstellend deurblad /
onderlijstprofiel 1)



Bewaking deurblad

•

Geschikt voor gebruik in
vluchtroutes

Mogelijk met bouwtoezicht

Handmatig openen bij een
stroomstoring



Zelf openend



Balanssysteem



Aandrijving
Stroomtoevoer motor

GfA 0,37 kW

Handketting

-

Besturingssysteem
DCC 20

 frequentie-omvormer

Zekering

16 A (K-karakteristiek)

Potentiaalvrije contacten



Stuurspanning

24 V DC

Beschermingsgraad

IP 54

1L/(N)
PE/220/230/380/400;50Hz



PVC-deurblad tot 0,9 mm dik
Paneel met beglazing

•

Windnokken



Windbeugel / windribben

•

Kleurcode volgens
RAL-kleurenkaart

Deurblad + ijzerbeslag

Blauw

 5010

Rood

• 3020

Grafietgrijs

• 7024

Steengrijs

• 7030

Lichtgrijs

• 7035

Blank aluminium

• 9006

Zuiver wit

• 9010

Antracietgrijs

• 7016

• Optie  Standaard – niet mogelijk
1) Afwijkingen mogelijk afhankelijk van de overige eigenschappen
2) afhankelijk van belastingswissel/minuut, deurmaat en plaats van installatie
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ASSA ABLOY Entrance Systems is innovatief partner op het gebied van
duurzame automatische toegangssystemen die de stroom van mensen
en goederen ondersteunen. Het jarenlange succes van de merken Besam,
Crawford, Albany en Megadoor bouwen we verder uit onder de merknaam
ASSA ABLOY. We bieden producten en diensten aan met als doel te voorzien in
veilige, beveiligde, comfortabele en duurzame oplossingen.
ASSA ABLOY Entrance Systems is een divisie van ASSA ABLOY.

ASSA ABLOY Entrance Systems
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assaabloyentrance.nl
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