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DYNACO S-631
De Dynaco S-631 Rigid is ontworpen
voor binnen- en buitentoepassingen
met middelgrote afmetingen, die extra beveiliging vragen.
De zijgeleiders zijn zo ontworpen dat
ze bestand zijn tegen windstoten en
beschermen tegen indringers.
De unieke DiscDrive technologie
maakt het mogelijk aangereden
lamellen snel te vervangen, zodat
uw productie minimaal onderbroken
wordt.
De Dynaco S-631 Rigid zorgt voor omgevingscontrole en energiebesparing.
De werkingssnelheid verbetert uw
interne verkeersstromen.

■■ DISCDRIVE TECHNOLOGIE:

Unieke aandrijftechnologie met langere levensduur.
De deur blijft operationeel zelfs wanneer een lamel
verwijderd werd na aanrijding.

■■ MAKKELIJK TE VERVANGEN LAMELLEN:

Lamellen kunnen individueel vervangen worden in
enkele minuten tijd. Geen dure herstellingen, minimale
onderbreking.

■■ BUIGZAME ALUMINIUM LAMELLEN:

De buigzame aluminium lamellen kunnen een lichte
schok opvangen.

■■ HOGE OPENINGSSNELHEID:

Tot 2,5 m/s, afhankelijk van de afmetingen.
Sluitingssnelheid 0,6 m/s.

■■ VEILIG VOOR GEBRUIKERS:

Lichtgordijn geïntegreerd in de zijkolommen.

■■ GEBRUIKSGEMAK:

Draadloze DYNACO detector onderaan.

■■ AANDRIJVING:

Motor gestuurd door een frequentieomvormer en met
encoder voor een soepele werking.

■■ SLIJTAGE-ELEMENTEN:

Een minimum aan slijtage-elementen en bewegende
onderdelen.

■■ DYNALOGIC SCHAKELKAST:
Gebruiksvriendelijke schakelkast met zelfdiagnose.

■■ CONFORM EN13241-1

Veilig

Makkelijk in onderhoud
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NORMEN EN13241-1

KENMERKEN

Norm

Ref.

Test volgens

Resultaat

Waterdoorlaatbaarheid

EN 12425

EN 12489

Klasse 1

Windlast

EN 12424

EN 12444

Winddoorlaatbaarheid

EN 12426

Veilige opening

Min. afmetingen

B 1.000 mm x H 2.625 mm**

Max. afmetingen

B 5.000 mm x H 5.000 mm**

Klasse 4*

Openingssnelheid
Sluitingssnelheid

Tot 2,5 m/s
0,6 m/s

EN 12427

Klasse 2

Structuur

Gegalvaniseerd staal. Bekleding van de veren in
gegalvaniseerd staal standaard.

EN 12453

EN 12445

Conform

Deurblad

Dubbelwandige aluminium lamellen, kleur
aluminium. Optioneel doorzichte lamellen.

Mechanische
weerstand

EN 12604

EN 12605

Conform

Motor

4-polig, met parkeerrem - vermogen: 1,1 kW.

Schakelkast

Werkingskrachten

EN 12604

DYNALOGIC voorzien van hoofdzekering,
algemene scheidingsschakelaar, regelbare
tijdsinstelling, drukknop open-reset en
frequentieomvormer.

Veiligheidsvoorziening

Standaard lichtgordijn geïntegreerd in de
zijkolommen. Actieve hoogte=2500mm.

Onderloopdetector

Draadloze DYNACO detector (WDD).

Voeding
Frequentie

Monofasig 230V - 16 A
Frequentie: 50-60 Hz

Thermische isolatiecoëifficiënt

4 W/m²K per lamel

EN 12605

Conform

* Aangeduide klasse voor windbelasting geldt voor deuren tot
B 3.500mm. Boven 3.500mm : klasse 3

** Afmetingen wijzigen met stappen van 125mm (lamelhoogte) en in de
breedte met stappen van 10mm.

Inbraakveilig
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Alle aangeduide afmetingen zijn netto: men dient de ruimte toe te voegen
nodig voor montage en onderhoud.
OPMERKING: Afhankelijk van de risicoanalyse van de omgeving, kunnen
extra drukknoppen, detectoren en bekleding nodig zijn.

© Alle rechten voorbehouden aan Entrematic Group AB – 2018
De Dynaco producten worden wereldwijd beschermd door een gedeponeerd patent. In het kader van haar politiek van voortdurende productontwikkeling behoudt
Entrematic Belgium NV zich het recht voor de kenmerken van haar producten of
onderdelen ervan te wijzingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Voorbehoud:
Voor een correct gebruik van onze producten verwijzen wij naar onze
gebruikshandleiding. Alles wat in deze documentatie vermeld wordt, geldt enkel
onder de gebruiksvoorwaarden die in de gebruikershandleiding vermeld worden
en indien de deur degelijk geïnstalleerd en onderhouden werd en geen misbruik
of verwaarlozing heeft ondergaan.
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