FLEXIBELE AFSCHEIDINGEN

VLP is ruim 25 jaar specialist in
(automatische) deuren voor een
gemakkelijke doorgang zonder
stoppen, in wanden en gordijnen
voor uiteenlopende sectoren, in
verschillende harmonicatunnels
en vaste tenten, maar eveneens
in dockshelters.

VLP SNELROLDEUREN
Dynaco ® snelroldeuren zijn snel oprollende deuren met een deurblad van
ondoorzichtig kunststof doek in zijgeleidingen. Deze deuren zijn ’uitrijdbaar’ en na
een aanrijding zelfherstellend. Doordat een onderbalk ontbreekt en het zeildoek
geen harde elementen bevat, is schade van een aanrijding nagenoeg uitgesloten.
Voor elk bedrijf is er het juiste type snelroldeur. Ze zijn toepasbaar in zware of
lichte bedrijfsomstandigheden, als binnen- of buitendeur en zowel bij lage als zeer
hoge gebruiksfrequenties.

VLP SNELROLDEUREN

ToePassingen
VLP levert en installeert snelroldeuren voor de meest uiteenlopende
omstandigheden. Zo zijn er snelroldeuren geheel of gedeeltelijk
uitgevoerd in RVS voor bijvoorbeeld de foodindustrie, deuren met
verwarmde geleidingen voor vriesruimtes, deuren voor cleanrooms,
deuren voor ATEX-ruimtes en emergency snelroldeuren voor situaties
waarin de snelroldeur met een nooduitgangfunctie is gecombineerd.
UiTVoeringen
Het deurblad is een polyesterweefsel doek dat tweezijdig gecoat is
met PVC in vlamdovende kwaliteit. De beschikbare kleuren zijn: grijs
(RAL 7035), rood (RAL 3000), groen (RAL 6005), wit (RAL 9010), geel
(RAL 1003), blauw (RAL 5002), oranje (RAL 2004) of zwart (RAL 9005).
Het deurblad is naar wens in te vullen met glasheldere vensters of
zichtstroken.
De roldeuren zijn met verschillende impulsgevers te leveren, zoals een
trekschakelaar, drukschakelaar, inductielus, radarbewegingsmelder,
afstandbediening of een externe aansturing. De beveiliging van de
sluitbeweging geschiedt standaard door een fotocel en een draadloze
contactlijst. In een situatie met meerdere deuren zijn de deuren te
voorzien van een sluisfunctie.
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oPTies
Het sluiten van een roldeur gebeurt normaal gesproken na afloop van
de vooraf ingestelde tijd. Een optie is om de deur te sluiten na een
aparte impuls.
Voor de beveiliging van de sluitbeweging is optioneel een infrarood
scherm of een fotocel lichtlijst met meerdere infrarood stralen
leverbaar.
De structuur van de deur is te voorzien van diverse afdekkappen,
zoals gegalvaniseerd stalen kappen over de zijgeleidingen, motor of
doekrol. De afdekkappen zijn eveneens leverbaar in RVS of staal en
gelakt in een RAL-kleur.

