D I VA L

Automatische schuifdeuren
en telescopische schuifdeuren

…Vooruitstrevende
automatische schuifdeuren
en

telescopische
schuifdeuren

die voldoen aan alle eisen …

De Diva L deuren combineren performantie en betrouwbaarheid.
Zij zijn ontwikkeld voor intensief gebruik. Meer nog, zij hebben een
uitgebreid gamma van onafhankelijke modules die toelaten de deur ten
allen tijde uit te breiden wanneer dit noodzakelijk is.
Minimale afmeting van behuizing
Geen zichtbare bevestingen
Stevige structuur
Aandrijver voor intensief gebruik
Voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften
Uitgebreide keuze aan afwerkingen

A u t o m a t i s c h e

d e u r e n

Het “module-concept” van Portalp :
●
●
●
●

Een aandrijver ontwikkeld voor intensief gebruik
Een behuizing voor elke toepassing
Programmeerbaar voor performantie in elke situatie
Vooruitstrevende eigenschappen die ten allen tijde geïmplementeerd kunnen worden
(optionele modules)
● Voldoet aan alle veiligheidsnormen
● CE label

Een deur op maat voor elke situatie

Schuifdeur
« opbouw »

Schuifdeur
« Zelfdragend »

Enkel- en dubbelvleugelig

Enkel- en dubbelvleugelig

Enkelvleugelige schuifdeur

Dubbelvleugelige schuifdeur

Telescopische
schuideur
2- en 4- vleugelig

2-vleugelige telescopische schuifdeur

4-vleugelige telescopische schuifdeur

Een gamma aan profielen voor elke toepassing
Om te voldoen aan de eisen van elke
situatie, zijn de vleugels van de DIVA-L
automatische deuren verkrijgbaar in
verschillende types ( tot 50 mm ) :
● Standaard aluminium (25 mm en 38 mm)
● RVS -profielen
● Hout
Standaard vleugels worden beglaasd met
rubberprofielen, zonder toepassing van
silicone, zodat vervangen van beglazing op
snelle en efficiënte wijze gebeurd.

Het volledige gamma van profielen werd
ontwikkeld om te voldoen aan alle
geldende veiligheidsvooschriften
Verticale en horizontale tochtdichtingen.
Het 38 mm gamma is een robuust
profielsysteem dats beglazing toelaat tot
26 mm dikte. Naar wens kan een
cilinderslot geïntegreerd worden in de
vleugels.

Technische specificaties
Schuifdeur

omgeving/electrische specificaties

Telescopisch

800 mm
1 400
mm
50Hz,
220 V + 10 % met
aarding.
1 800
mm
800A mm
Tweepolige
zekering1 10
2 300 mm Max. 200 W 2 300 mm
120 kg 24 Vdc/12Vdc 120 kg
Van 10 % to 93 % zonder condensatie
-20° C / +60° C

Aansluitspanning
Verbruik
Motorspanning / spanning voor externe toebehoren
Vochtigheid
Omgevingstemperatuur

Multfunctionele Infrarood afstandsbediening

Standaard algemene specificaties*
Structuur
Afm. aandrijving (mm) :

Aluminium
110 x 210
140 x 210
200 x 210
7 500 mm
7 500 mm
5 000 mm
4 000 mm

- Opbouw
- Zelfdragend
- Telescopisch

Max.. lengte aandrijving in 1 stuk
Zelfdragende aandrijving
Minimale openingsbreedte

Maximale openingsbreedte *

Maximum openingshoogte *
Vleugelgewichten *

Bedieningspaneel

-

1
2
4
1
2
4

800 mm
800 mm
1 500 mm
2 400 mm
-

vleugelig
vleugelig
vleugelig
vleugelig
vleugelig
vleugelig

800 mm
1 440 mm
1 800 mm
2 400 mm

2 500 mm
2 500 mm
1 x 100 kg
2 x 60 kg
2 x 70 kg
4 x 40 kg
40 tot 99 cm/s
10 tot 50 cm/s
1 tot 15s
3,3 tot 20 daN
3,3 tot 15 daN

- 1 vleugelig
- 2 vleugelig
- 4 vleugelig

Regelbare openingsnelheid / vleugel
Regelbere sluitsnelheid / vleugel
Regelbare openhoudtijd
Regelbare sluitkracht
Regelbare sluitkracht

Sleutel contact

Infrarood sleutel

Veiligheidsnormen
CE ( Voldoet aan Europese directiven betreffende electrische veiligheid, EMC, bouwvoorschriften,
machinenormen)
Voldoet aan volgende standaarden :
EN 60 335 - 1 (Electrische veiligheid, laagspanningsrichtlijn)
EN 50 081 - 1 (EMC richtlijn - emmisie )
EN 50 082 - 2 (EMC richtlijn - immuniteit)

Informatie paneel
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MODE DISPLAY

ELECTRONIC

1 - Aluminium afkasting (3 uitvoeringen)
2 - Beveiligde voedingsmodule
3 - • Noodbatterij ( opening bij stroomuitval )
• Noodvoedingsmodule (2 uur autonomie)
4 - • Electro-magnetisch slot
• Ontgrendeling aan binnen- en buitenzijde (optioneel)
5 - Motor-encoder op anti-vibratieblok
NET SPANNING
6 - Microprocessor gestuurde logica
VOEDING
7 - Module met display unit ( 32 karakters )
8 - Extra module met IR ontvanger voor
afstandsbediening en verlichte bedieningsaanduiding
9 - Input module, 5 extra controles
10 - Output module voor extra informatie-aanduiding
11 - Sas functie
12 - Klok module, programmeerbare functies,
en foutmeldingsgeheugen
13 - Communicatiemodule voor controle, aanpassing,
monitoring op afstand
AFSTANDSBEDIENING
14 - Basis bedieningsschakelaar met sleutelbediening in
roestvrij staal (inbouw, opbouw)
15 - Detectie : radar, IR-bewegingsmelders, drukknoppen, …
16 - Sleutelcontact
17 - Gecodeerde infrarood sleutel voor
BASIS :
ontgrendeling/vergrendeling
18 - Infrarood afstandsbediening
OPTIE A :
19 - Infrarood fotocelbeveiliging ( zelfoverwakend )
OPTIE B :
20 - Mechanische opening bij stroomuitval
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(*) voor speciale uitvoeringen, gelieve ons te contacteren

BASE
MEMO
BUS

BUS

MECHANICAL

SECOURS
MANUEL

DETECTOREN

BEDIENINGSSCHAKELAAR

SLEUTELCONTACT
SLEUTELBEDIENING

ZELFOVERWAKENDE
FOTOCELLEN
INFRARODE SLEUTEL

PORTALP is…
● Een toonaangevende fabrikant van automatische deuren voor personenverkeer.
● Een volledig gamma automatische deuren die een praktisch werkinstrument bieden
aan architecten, inrichters, studiebureaus, installatiefirma’s en gebruikers.

Gebruik

●

●

Intensief gebruik

Telescopische deuren

●

●

Grotere doorgangsopeningen

Anti-Paniekdeuren

●

Grote opening in vluchtweg

V-vormige Deuren

●

Grotere doorgang in beperkte ruimte

Ronde schuifdeuren

●

Ontvangst en prestige

Gebogen schuifdeuren

●

Ontvangst en prestige

Branddeuren

●

Respecteren van brandnormen

Hermetische schuifdeuren

●

Afsluiten tegen stof, lucht, …

Schuifdeur

Anti-Paniek deur

●

Automatische draaideuren

Automatisatie draaideuren

Telescopische schuifdeur

● Meer dan 50.000 installaties wereldwijd, die getuigen hoezeer onze verdelers en
gebruikers vasthouden aan ons concept van degelijkheid en betrouwbaarheid.
● Een vooruitstrevende technologie, die veiligheid en comfort garandeert
● Een oplossing op maat, aangepast aan Uw noden en wensen.

Ronde schuifdeur

● Een nationaal en internationaal netwerk :

Overal in Frankrijk en de overzeese gebieden (Antillen, Guyana, Réunion, Mayotte,
Polynesië), vindt U ervaren mensen, klaar om U te adviseren en installaties te verwezenlijken met zin voor kwaliteit en dienstverlening.
Hermetische deur

Ons internationaal netwerk biedt U dezelfde diensten aan in vele landen : Duitsland, België,
Nederland, Spanje, Griekenland, Italië, Polen, Portugal, Tsjechië, Slovakije, Slovenië, Turkije,
Libanon, Persische Golf,Vietnam, Madagascar, Marokko,Tunesië …
● Onze drijfveer : het verlangen om U te voldoen
Draaideur-automaten

Automatische deuren
w w w . p o r t a l p . c o m

AFAQ N°1997/8277

Sociale zetel en fabriek :
PORTALP INTERNATIONAL
Parc d’activités des Plans
7, rue de l’Arcelle
F 38600 FONTAINE (GRENOBLE)

Spide - 04 76 27 73 73

Schuifdeuren

DOC 059216 A - Portalp behoudt zich het recht voor om de voorgestelde producten en materialen te wijzigen zonder voorafgaande waarschuxing. Hun beschrijving verbindt op geen enkele wijze tot een contractuele verplichting. - Réalisation :

DIVA DIVA L ISO

