
Officieel goedgekeurd volgens de Europese richtlijn 2014/34/EU.

Beschikbaar in 3 versies voor binnen- (S-535 Cat.3 Atex Compact) en 
buitentoepassingen (S-545 Cat.3 Atex Power en S-555 Cat.3 Atex All 
Weather).

Soepel deurblad in antistatisch materiaal voor maximale veiligheid.

Uw beste troef 
om het risico 
op explosies te 
beperken

De Dynaco S-5 Cat.3 Atex deur 
voor explosiegevoelige toepassingen
De nieuwe generatie snelloopdeuren
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VEILIGHEID

Alle Dynaco deuren zijn inherent veilig voor 
de gebruikers, dankzij het soepele deurblad. 
In explosiegevoelige omgevingen zijn de 
veiligheidsvoorschriften echter veel complexer. 
Een Dynaco S-5 Cat.3 Atex deur laat niets aan 
het toeval over. Alle metalen onderdelen zijn in 
roestvrij staal, terwijl alle niet-metalen delen met 
een oppervlak van meer dan 20 cm² vervangen 
werden door antistatisch materiaal. Ook zijn de 
onderloopdetector en de fotocellen beveiligd 
via een intrinsieke veiligheidsbarrière (Ex i). Zo 
garanderen we dat een Dynaco S-5 Cat.3 Atex 
deur geen vonken veroorzaakt die tot explosies 
kunnen leiden.  

GEMOEDSRUST

Zeggen dat een deur explosieveilig is, is 
één ding. Een Dynaco S-5 Cat.3 Atex deur is 
daarenboven officieel goedgekeurd door Apragaz, 
een geaccrediteerde instelling voor Atex-
regulering. Zowel het niet-elektrisch gedeelte 
als de aandrijving werd grondig gecontroleerd 
en gevalideerd. 
Elke deur afzonderli jk wordt grondig 
geïnspecteerd door de interne kwaliteitsdienst 
van Entrematic maar ook door een onafhankelijke 
instelling. Confirmiteit met de Atex wetgeving 
wordt door de onafhankelijke instelling bevestigd 
in een Conformiteitsverklaring. Zo kunt u zeker 
zijn dat uw deur geschikt is voor de aangeduide 
omgeving.

SOEPELE WERKING

De Dynaco S-5 Cat.3 Atex deur is voorzien van 
een Atex Encoder, wat zorgt voor een soepele en 
betrouwbare werking. De deur stopt precies op 
de aangeduide positie, zonder dat u instellingen 
hoeft te wijzigen. Er is geen risico dat het deurblad 
voorbij de eindposities loopt. Zo vermijdt u schade 
aan de deur en tijdrovende interventies.

ENERGIEBESPARING

Een van de voornaamste redenen om een Dynaco 
deur te plaatsen, is energiebesparing. De snelle 
werking van de deur en de perfecte afdichting 
helpen de geconditioneerde lucht te bewaren. 
Dit zorgt voor een aanzienlijke besparing op uw 
energiefactuur.

ONONDERBROKEN 
PRODUCTIE

Bij een eventuele aanrijding verlaat het deurblad 
de zijgeleiders en keert automatisch weer in de 
geleiders na een openingscyclus. Zo vermijdt u 
tijdrovende technische interventies en vermijdt u 
dat de deur geblokkeerd raakt in gesloten positie.
Een oplossing die zowel tijd als energie bespaart.

BETERE WERKOMGEVING

De Dynaco S-545 Cat.3 Atex Power versie is 
perfect geschikt voor buitentoepassingen. De 
speciaal gevormde geleiders en de versteviging 
onderaan zorgen ervoor dat de deur kan werken 
bij matige winddruk. Zo beschermt ze de 
werkomgeving tegen slecht weer en verbetert 
ze het comfort van het personeel.

WERKZAAM IN MOEILIJKE 
OMSTANDIGHEDEN

De Dynaco S-555 Cat.3 Atex All Weather versie is 
bestand tegen zware weersomstandigheden. Het 
soepele deurblad buigt onder winddruk, terwijl 
een speciale versterking vermijdt dat het uit de 
zijgeleiders wordt gerukt. Dat maakt de Dynaco 
S-555 Cat.3 Atex All Weather deur geschikt voor 
alle soorten zware toepassingen.




