MET 100 AL

Soort lamel

Geëxtrudeerde aluminium lamel (brut)

Materiaal

Aluminium (brut)

Werkende hoogte MET 100 AL

100 mm

Materiaaldikte

1,50 mm

Pantsergewicht MET 100 AL

10 kg/m2

MET 100 AL te gebruiken tot

8.000 mm

Zijgeleiding tot 4000 mm
		

Staal verzinkte geleider 50x33x50 mm of 		
Aluminium geleider 60x42x60 mm

Zijgeleiding vanaf 4000 mm
		

Staal verzinkte geleider 75x33x75 mm of
Aluminium geleider 80x42x80 mm

Geleiding lamellen

Nylon eindnokken

Eindlamel

Aluminium onderlijst met rubber

Oppervlaktebehandeling

Alles Sendzimir verzinkt en brut

Al deze rolluiken voldoen
aan de NCP classificaties
Een aluminium rolluik van een geëxtrudeerde lamel. Dit type rolluik is
geschikt voor zowel binnen- als buitenmontage voor uw winkel of
bedrijfsruimte. Deze lamellen kunnen worden voorzien van stansgaten
van 200 x70 mm. Het is ook mogelijk om het rolluik geheel af te sluiten
ondanks deze uitsparingen d.m.v. stroken lexaan die in de lamellen kunnen worden geplaatst. Ook deze rolluiken kunnen worden voorzien van
poedercoating. Met dit rolluik gaan wij tot een breedte van ongeveer
8.000 mm, in overleg kunnen altijd nog andere maten worden gemaakt.
Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd even bellen.
- De rolluiken kunnen worden voorzien van zowel
noodhandbediening als valbeveiliging
- Al deze rolluiken worden gemonteerd op kokers tot een
zelfdragende constructie en een eenvoudige montage
- Het rolluik kan worden voorzien van een omkasting met een
vooronderbak, een deksel die zowel boven als achter gebruikt
kan worden
- Tevens zijn er veel verschillende mogelijkheden om de rolluiken
aan te sturen, van handzenders tot pasleessysteem
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VOORWOORD

Ons bescheiden naamplaatje...

... naast de entree verraadt niet dat we thans als fabrikant annex
groothandel behoorlijk meetellen op de metaalwarenmarkt. Zowel
landelijk als internationaal.
Van metaalmoeheid is dus nog lang geen sprake. Inmiddels steekt de
derde generatie Vergunst hier samen met een gemotiveerd team
van zo’n 50 medewerkers als vanouds enthousiast de schouders
onder de productie. Waren we al bijzonder succesvol met zonwering
en stalen rolluiken/rolhekken voor de beveiliging van winkelruimten en bedrijfspanden, onze innovaties luidden pas écht een
groeispurt in.
Als primeur ontwikkelden we in eigen huis brandvertragende
roldoeken voor industriële toepassingen waarmee we TNO gecertificeerd zijn. Aan deze producten blijkt in de praktijk grote behoefte
te zijn, zodat we zonder schroom flink durven te investeren in de
toekomst. De verkoop van onze producten geschiedt uitsluitend via
dealers van Metacon.
Voor verdere informatie zie onze site www.metacon.nl

Metacon:

producent van beveiligings- en brandwerende rolluiken
voor binnen- en buitentoepassing!
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MET 95SD/70SD

Soort lamel

Gerolvormde enkelwandige lamellen

Materiaal

Sendzimir verzinkt staal

Werkende hoogte MET 95 SD

95 mm

Werkende hoogte MET 70 SD

70 mm

Materiaaldikte

0,90 mm of 1,20 mm

Pantsergewicht MET 95/70SD 0,90 mm

11 kg/m2

Pantsergewicht MET 95/70SD 1,20 mm

17 kg/m2

MET 70 SD te gebruiken tot

4.000 mm

MET 95 SD te gebruiken tot

8.000 mm

Zijgeleiding tot 4.000 mm

Staal verzinkte geleider 50x33x50 mm

Zijgeleiding vanaf 4.000 mm

Staal verzinkte geleider 75x33x75 mm

Optionele zijgeleiding
		

Stormgeleiding waarbij lamellen worden
voorzien van stormhaken

Geleiding lamellen

Nylon eindnokken

Eindlamel

Aluminium onderlijst met rubber

Oppervlaktebehandeling

Alles Sendzimir verzinkt

Al deze rolluiken voldoen
aan de NCP classificaties
Dit type rolluik is ideaal voor zowel binnen- als buitenmontage omdat dit
rolluik aan alle verzekeringseisen voldoet. Dit rolluik kan net als al onze
producten worden voorzien van poedercoating in alle RAL-kleuren en dit
kan weer per onderdeel gekozen worden.
Dit rolluik is in vier verschillende uitvoeringen mogelijk, afhankelijk van
de hoogte en de dikte van de lamellen. Tevens kunnen wij de lamel 95
SD voorzien van stansgaten van 120 x 40 mm die voor doorzicht zorgen.
We gaan met dit rolluik tot een breedte van ongeveer 8.000 mm. Andere
maten kunnen eventueel in overleg worden gerealiseerd.
Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd even bellen.
- De rolluiken kunnen worden voorzien van zowel
noodhandbediening als valbeveiliging
- Al deze rolluiken worden gemonteerd op kokers tot een
zelfdragende constructie en een eenvoudige montage
- Het rolluik kan worden voorzien van een omkasting met een
vooronderbak, een deksel die zowel boven als achter gebruikt
kan worden
- Tevens zijn er veel verschillende mogelijkheden om de rolluiken
aan te sturen, van handzenders tot pasleessysteem
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MET RUIT TYPE K

Uitvoering

Afmeting mm

Gewicht kg/m2

Maximale breedte in mm

Geleiding bij staal verzinkt in mm

Staal
16x4
14
4000 mm
Verzinkt gepoedercoat				

50x33x50x3
75x33x75x3

18x4
15
6000 mm
				

50x33x50x3
75x33x75x3

20x4
16
8000 mm
				

50x33x50x3
75x33x75x3

23x4
19
16000 mm
				

75x33x75x3
160x54x160x3

Meergewicht voor profielen met spitspunten = 8 kg/m2

Aluminium				
Brut geanodiseerd				

Geleiding bij aluminium
met PVC eindlaag

(elektrolytisch oxideren)

gepoedercoat
16x4
5,5
3000 mm
				

60x42x60x3
80x42x80x4

20x4
6,5
5500 mm
				

60x42x60x3
80x42x80x4

23x4
9,0
8000 mm
				

60x42x60x3
80x42x80x4

Meergewicht voor profielen met spitspunten = 2,5 kg/m2			

RVS				

Geleiding bij V2A

V2A
W. Nr. 4301
16x4
14
5000 mm
				

50x33x50x3
75x33x75x3

20x4
16
9000 mm
				

50x33x50x3
75x33x75x3

23x4
19
16000 mm
				

75x33x75x3
160x54x160x3

		 Meergewicht voor profielen met spitspunten = 8 kg/m2

Al deze rolluiken voldoen
aan de NCP classificaties
Hieronder de rechte honingraat. Van links naar rechts: in standaarduitvoering, uitgevoerd met een middenstijl en uitgevoerd met een
middenstijl en spitspunten

Hieronder de gebogen honingraat. Van links naar rechts: in standaarduitvoering, uitgevoerd met een middenstijl en uitgevoerd met een
middenstijl en spitspunten

- De rolluiken kunnen worden voorzien van zowel
noodhandbediening als valbeveiliging
- Al deze rolluiken worden gemonteerd op kokers tot een
zelfdragende constructie en een eenvoudige montage
- Het rolluik kan worden voorzien van een omkasting met een
vooronderbak, een deksel die zowel boven als achter gebruikt
kan worden
- Tevens zijn er veel verschillende mogelijkheden om de rolluiken
aan te sturen, van handzenders tot pasleessysteem
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MET TRANS

Soort lamel

Panelen

Materiaal

Polycarbonaat

Materiaaldikte

5 mm

Type 1

Standaard kwaliteit

Type 2

Kraswerende kwaliteit

Werkende hoogte lamel

92 t/m 293 mm

Profielen

Geanodiseerde aluminium profielen

Pantsergewicht

13 kg/m2

Te gebruiken tot

6.500 mm

Zijgeleiding 1

Aluminium geleider 60x42x60x3 mm

Zijgeleiding 2

Aluminium geleider 80x42x80x4 mm

Geleiding lamellen

Nylon eindnokken

Eindlamel

Geanodiseerd aluminium onderlijst met rubber

Oppervlaktebehandeling

Zichtwerk in standaard RAL kleur

Doorzicht

80%

		

Al deze rolluiken voldoen
aan de NCP classificaties
Dit type rolluik heeft een ongehinderd doorzicht van maximaal 80% en
is in twee verschillende kwaliteiten te verkrijgen; de binnenkwaliteit en
de buitenkwaliteit. Het enige verschil is dat de buitenkwaliteit een kraswerende coating heeft die het polycarbonaat beschermt.
Wij passen dit rolluik toe met aluminium geleiders die verkrijgbaar zijn in
twee verschillende dieptes. Deze zijn samen met de omkasting en eventueel de geanodiseerde onderlat standaard voorzien van poedercoating.
Dit rolluik wordt gemaakt tot een breedte van maximaal 6.500 mm.
Voor meer informatie kunt u ons natuurlijk altijd even bellen.
- De rolluiken kunnen worden voorzien van zowel
noodhandbediening als valbeveiliging
- Al deze rolluiken worden gemonteerd op kokers tot een
zelfdragende constructie en een eenvoudige montage
- Het rolluik kan worden voorzien van een omkasting met een
vooronderbak, een deksel die zowel boven als achter gebruikt
kan worden
- Tevens zijn er veel verschillende mogelijkheden om de rolluiken
aan te sturen, van handzenders tot pasleessysteem
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MET 96B/60B

Soort lamel MET 96B

Buis ø 18 x 1,5 mm

Soort lamel MET 60B

Buis ø 14 x 1,0 mm

Materiaal

Sendzimir verzinkt staal

Werkende hoogte MET 96B

95 mm

Werkende hoogte MET 60B

60 mm

Profielen
		

Staal verzinkte buizen verbonden d.m.v. staal
verzinkte stroppen, geborgd d.m.v. schroeven

Pantsergewicht MET 96B

10 kg/m2

Pantsergewicht MET 60B

10 kg/m2

Te gebruiken tot

8.000 mm

Zijgeleiding tot 4.000 mm

Staal verzinkte geleider 50x33x50 mm

Zijgeleiding vanaf 4.000 mm

Staal verzinkte geleider 75x33x75 mm

Geleiding lamellen

Nylon eindnokken

Eindlamel

Aluminium onderlijst met rubber

Oppervlaktebehandeling

Alles Sendzimir verzinkt

Doorzicht

80%

Al deze rolluiken voldoen
aan de NCP classificaties
Dit type rolhek is opgebouwd uit ronde buizen van 18 x 1,5 mm of
14 x 1,0 mm die zowel van binnen als van buiten Sendzimir verzinkt zijn.
De werkende hoogte van de stroppen is afhankelijk van welk type u wilt.
Wij hebben de volgende 2 typen:
- MET 60B
- MET 96B
De maximale breedte van dit rolluik is 8.000 mm. Het meest voorkomende
type, de MET 96B, is dan ook uitermate geschikt om bij deze breedte te
gebruiken. Dit rolhek heeft een pantsergewicht van 10 kg/m2 en is uitermate geschikt voor binnenmontage.
Voor meer informatie kunt u ons natuurlijk altijd bellen.
- De rolluiken kunnen worden voorzien van zowel
noodhandbediening als valbeveiliging
- Al deze rolluiken worden gemonteerd op kokers tot een
zelfdragende constructie en een eenvoudige montage
- Het rolluik kan worden voorzien van een omkasting met een
vooronderbak, een deksel die zowel boven als achter gebruikt
kan worden
- Tevens zijn er veel verschillende mogelijkheden om de rolluiken
aan te sturen, van handzenders tot pasleessysteem

5

MET BD 30 - 60 -90 -120

TOEPASSINGEN

BEWEGINGSSTELSEL

Brandwerende doeken bieden dé oplossing in situaties waarbij de
bovenruimte de sleutel is. Locaties als parkeergarages, ziekenhuizen,
overheidsinstellingen en winkelcentra zijn hiervoor uitermate geschikt.
Het doek is getest volgens de nieuwe Europese NEN-EN 1634-1
NEN 6069
Rapport No. 2004 CVB-R0281 BD 30
Rapport No. 2005 CVD-R0416 BD 60-90-120

Het bewegingsstelsel is samengesteld uit twee verzinkt stalen consoles,
waarop de buis is gelagerd. De consoles zijn gemonteerd aan de kokers
zodat een zelfdragende constructie ontstaat.

BEDIENING
Voor brandwerende rolschermen zijn allerlei bedieningsvormen toe
te passen, zoals sleutelschakelaars, rook-/temperatuurmelders en
aansluitunits voor een eventuele aanwezige brandmeld-installatie.

De brandwerendheid bedraagt 30-60-90-120 minuten. Bovendien
voldoen ze aan het bouwbesluit. Brandschermen zijn leverbaar tot een
breedte van ongeveer 11.000 mm. Grotere afmetingen in overleg. Dit zijn
wachtende deuren en niet bestemd voor dagelijks gebruik.

ELEKTRISCHE AANDRIJVING
DOEK

Rolschermen worden uitgevoerd met 230 Volt buismotoren die bij
een brandmelding automatisch sluiten. Er kan hierbij optioneel ook
een noodaccu worden geleverd die bij stroomuitval de rolschermen
normaal aansturen.

Het doek is van onbrandbaar materiaal met daarin verwerkte baleinen
zodat het door bij overdruk in de geleiding blijft zitten. De kleur van het
doek is standaardgrijs.

TOEBEHOREN

GELEIDING

- Zelfsluitende buismotor, Deze laat het scherm bij spanninguitval
gecontroleerd dichtgaan.
- Noodstroomaccu 230 Volt
- Rookmelders
- Temperatuurmelder
- RVS-omkasting
- RVS-geleidingsstelsel
- Alle delen kunnen afzonderlijk worden voorzien van een ‘food safe’
coating in een RAL-kleur naar keuze

Het doek wordt bij openen en/of sluiten door twee speciale geleidingen
gevoerd. Deze geleiders zijn speciaal ontworpen voor deze toepassing en
zijn voorzien van zwelmateriaal.

6

MET SPEED

TOEPASSINGEN

GELEIDING EN CONSTRUCTIE

Snelsluitdeuren worden over het algemeen toegepast in ruimten
die moeten worden afgesloten i.v.m. tocht of als er een bepaalde
temperatuur moet heersen. Deze ruimten moeten snel kunnen worden
geopend of afgesloten.

Het geheel is een zelfdragende constructie die bestaat uit aluminium
geextrudeerde geleidingen van 80 mm diep. Deze geleiding wordt op
kokers gemonteerd d.m.v. schroeven zodat dit altijd demontabel is. In
deze geleidingen worden ook kunststof geleidestroken geschoven om
slijtage te voorkomen en het geluid te reduceren van de aluminium
profielen welke verticaal door geleidingen glijden. De MET speed wordt
altijd op de dag gemonteerd.

Deze MET SPEED heeft de volgende voordelen:
- Maatwerk
- Tochtwerend
- Geluidsisolerend
- Energiebesparend
- Doorgang met minimaal oponthoud

VEILIGHEID
Afhankelijk van de omstandigheden wordt als basis een opsteekmotor
gebruikt die standaard, is voorzien van een valbeveiliging en noodbediening. Een onderlatbeveiliging en een dagbeveiliging d.m.v. een fotocel
of lichtlijst wordt standaard geleverd.

DOEK
De panelen die gebruikt worden zijn van een hoogwaardig PVC-doek
met een gewicht van 680 gr/m2. De segmenten zijn standaard 1200 mm
hoog. Aan onder- en bovenzijde zijn de zomen t.b.v. de doekpezen. Deze
zomen worden hoogfrequent gelast.

BEDIENING
-

Standaard is deze deur voorzien van één transparant paneel om goed
doorzicht te verkrijgen om zodoende ook de veiligheid te kunnen
garanderen. De PVC-panelen zijn voorzien van zomen en doekpezen.
Deze worden in aluminium geëxtrudeerde profielen geschoven. Op deze
manier wordt het doek stabiel gehouden en verkrijgt de MET SPEED
windvastheid. Een voordeel van dit systeem is bovendien, dat bij schade
deze panelen afzonderlijk te vervangen zijn. Dus niét het gehele doek,
wat in zulke gevallen kostenbesparend werkt.

Besturing 230 Volt
Motor 380V/3 x 230V
6 Stuks instelbare elektronische eindschakelaars
Standaard valbeveiliging
Noodhandbediening d.m.v. handslinger
Frequentiegeregelde stuurkast

TOEBEHOREN/OPTIES
-

De PVC-doeken zijn verkrijgbaar in onderstaande kleuren:
geel, blauw, rood, grijs, zwart, groen, wit, crème, lichtblauw, oranje etc.
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Bewegingsmelder d.m.v. radar
Trekschakelaar
Externe ontvanger met zenders
Omkasting MET SPEED

MET 95/70 PERFO

Soort lamel
		

Gerolvormde enkelwandige lamellen 		
voorzien van perforatie

Materiaal

Sendzimir verzinkt staal

Werkende hoogte MET 95 PERFO

95 mm

Werkende hoogte MET 70 PERFO

70 mm

Materiaaldikte

1,00 mm

Pantsergewicht MET 95/70 PERFO

10 kg/m2

MET 70 PERFO te gebruiken tot

4.000 mm

MET 95 PERFO te gebruiken tot

7.500 mm

Zijgeleiding tot 4.000 mm

Staal verzinkte geleider 50x33x50 mm

Zijgeleiding vanaf 4.000 mm

Staal verzinkte geleider 75x33x75 mm

Optionele zijgeleiding
		

Stormgeleiding waarbij lamellen worden
voorzien van stormhaken

Geleiding lamellen

Nylon eindnokken

Eindlamel

Aluminium onderlijst met rubber

Oppervlaktebehandeling

Alles Sendzimir verzinkt

Visueel doorzicht

70%

Al deze rolluiken voldoen
aan de NCP classificaties
Dit type rolluik is ideaal voor buitenmontage omdat dit rolluik aan
alle eisen voldoet die uw verzekering stelt. Wanneer men dit rolluik
voldoende donker laat poedercoaten krijgt men een visueel doorzicht van
70%, wat de overheidsinstanties vaak eisen (percentage fluctueert per
gemeente).
Dit rolluik is vervaardigd uit verzinkt stalen lamellen van 1,00 mm in
twee verschillende hoogten: 70 mm en 95 mm (dit gaat in overleg en is
afhankelijk van de breedte). Wij gaan met dit rolluik tot een breedte
van ongeveer 7.500 mm. Dit rolluik kan zowel binnen als buiten
gemonteerd worden.
Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd even bellen.
- De rolluiken kunnen worden voorzien van zowel
noodhandbediening als valbeveiliging
- Al deze rolluiken worden gemonteerd op kokers tot een
zelfdragende constructie en een eenvoudige montage
- Het rolluik kan worden voorzien van een omkasting met een
vooronderbak, een deksel die zowel boven als achter gebruikt
kan worden
- Tevens zijn er veel verschillende mogelijkheden om de rolluiken
aan te sturen, van handzenders tot pasleessysteem
.
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MET BRAND

TOEPASSINGEN
De brandwerende rolluiken bieden een oplossing voor uiteenlopende
situaties. Ze kunnen onder meer worden toegepast bij compartimentering van grote hallen en bedrijfsgebouwen, op locaties met brandgevaarlijke en milieubedreigende stoffen, bij explosiegevaarlijke omstandigheden en ter voorkoming van insluitingsgevaar. De rolluiken zijn
TNO-getest en gecertificeerd volgens de laatste norm NEN 6069 2001
rapportnummer 2003-CVB-R0123. De brandwerendheid bedraagt 147
minuten en daarmee bieden de rolluiken een betrouwbare oplossing
voor de meest voorkomende vuurbelastingssituaties. Bovendien voldoen
ze aan de verscherpte eisen ten aanzien van brandwerendheid, zoals die
zijn opgenomen in het nieuwe bouwbesluit. De rolluiken zijn leverbaar
tot een breedte van 8.000 mm en een hoogte van 5.000 mm. Grotere
afmetingen in overleg.

tegen de wand bevestigd. Aan de uiteinden van de consoles is een verzinkt
stalen hoeklijn bevestigd om de consoles meer stijfheid te geven. Tussen
de consoles is de buis waarmee het pantser wordt opgerold aangebracht.
De buis is d.m.v. kogellagers aan de consoles bevestigd.

INHAAKSYSTEEM
In gesloten stand wordt de afdichting tussen de bovenzijde van het
pantser en de brandwand verzekerd door het zogenaamd inhaaksysteem.
Bij het sluiten wordt een Z-profiel, die bevestigd is aan het pantser, in een
U-profiel geleid. Het U-profiel is aan de onderzijde versterkt door een
stalen kokerprofiel. Zodoende wordt een labyrintafdichting verkregen,
voorzien van zwelstrips. Alle delen zijn staal verzinkt.

VEILIGHEID
PANTSER
Het pantser is samengesteld uit dubbelwandige, verzinkt stalen lamellen
van 23 mm dik. De lamellen zijn opgebouwd uit twee geprofileerde platen
van 1 mm dik verzinkt staal, gevuld met minerale isolatie. Aan de onderzijde is het pantser afgewerkt met een verzinkt stalen hoeklijn, dat met
slotbouten aan de onderste lamel van het pantser is bevestigd. De lamellen zijn aan de zijkanten afgewerkt met verzinkt stalen eindstukken.

Afhankelijk van de omstandigheden wordt als basis gebruik gemaakt
van een opsteekmotor of een motor met kettingoverbrenging van 400
Volt drie fasen met noodhandbediening. Wanneer het rolluik moet
sluiten in geval van stroomuitval of brand wordt gebruik gemaakt van de
‘speciale brandmotor’ in combinatie met een noodstroomaccu. Hierbij
wordt tevens bij stroomuitval het sluiten van het rolluik verzekerd met
een gecontroleerde snelheid.

GELEIDING

BEDIENING

Het pantser wordt bij het openen en sluiten door twee geleiders gevoerd.
Deze geleiders bestaan uit een speciaal voor dit doel ontworpen verzinkt
stalen geleidingsprofiel en een hoekprofiel.
De hoekprofielen zijn voorzien van hoekplaatjes voor extra sterkte. In elke
geleider zijn twee zwelstrips aangebracht, aan de kopse kant gemonteerd
in een zogenaamd omegaprofiel. Alle stalen delen zijn verzinkt.

Voor brandwerende rolluiken zijn allerlei bedieningsvormen toe te passen,
zoals afstandsbediening, 3-knops druktoetsschakelaar open-stop-sluiten,
bewegingsmelders, inductielussen enz.

BEWEGINGSSTELSEL
Het bewegingsstelsel is samengesteld uit twee verzinkt stalen consoles,
waarop de buis is gelagerd. De consoles zijn met bouten en sluitplaten

ELEKTRISCHE AANDRIJVING
- De rolluiken zijn voorzien van een afrolbeveiliging.
- De besturing geschiedt d.m.v. een 24 Volt stuurstroom.
- De schakelkast is standaard ingericht voor de aansluiting van de diverse
brandmeldsystemen, welke in overleg met de klant worden gekozen.

TOEBEHOREN/OPTIES
- Sluiten bij brand d.m.v. rook-/temperatuurmelders.
- Elektrische aandrijving met toebehoren in explosiebeveiligde
uitvoering.
- Verzinkt stalen rolomkasting (deze is niet benodigd volgens
het certificaat).
- Bij de kleurcoating kunnen alle delen afzonderlijk worden voorzien van
een poedercoating in een RAL-kleur naar keuze.
- Motor die bij spanningsuitval automatisch dicht loopt.
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MET RUIT 8 mm

Veiligheidsklasse

NCP

Maximale breedte

8500 mm

Materiaal

rondstaf 8 mm thermisch verzinkt

Profielhoogte

115 mm

Pantsergewicht

11,5 kg/m2

Geleiding
		

U-Profiel-50.33.50.3
U-Profiel-75.33.75.3

Staanders

Koker 50.50.2

		

Koker 80.50.80

Eindlijst
		

Staal
Aluminium dubbelwandig,
met rubber afsluitprofiel

Aandrijving
		

230 V buismotor, met
ingebouwde eindschakelaars

Bediening d.m.v.
		
		
		

Druknopschakelaar
Sleutelschakelaar
Afstandbediening in combinatie
met onderlatbeveiliging

Afrolbeveiliging
		

Verplicht, indien personen zich onder het
oprolmechanisme kunnen bevinden

Afschermkast

Staalverzinkt

Noodhandbediening
		

Bij spanninguitval
met slinger bedienbaar

Noodstroomaccu

Bij spanninguitval

Afwerking
		

Verzinkt
Poedercoating in een RAL kleur

Al deze rolhekken voldoen
aan de NCP classificaties
Dit type rolhek is ideaal voor binnenmontage omdat dit rolhek aan alle eisen voldoet die uw
verzekering stelt. Dit rolhek heeft een werkelijk doorzicht van 75%, wat de overheidinstanties
vaak eisen (percentage fluctueert per gemeente).
Het draadrolhek is samengesteld uit electrolytisch verzinkte rondstalen assen met een dikte van
8 mm, het pantser is aan de onderzijde voorzien van een dubbelwandig geëxtrudeerde aluminium
onderlijst met afsluitrubber en heeft een relatief kleine oproldiameter. Het draadrolhek heeft een
doorzicht van 75% en is leverbaar tot 8000 mm breedte.
Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd even bellen.
- De rolhekken kunnen worden voorzien van zowel noodhandbediening als valbeveiliging
- Al deze rolhekken worden gemonteerd op kokers tot een zelfdragende constructie en
een eenvoudige montage
- Het rolhek kan worden voorzien van een omkasting met een vooronderbak, een deksel
die zowel boven als achter gebruikt kan worden
- Tevens zijn er veel verschillende mogelijkheden om de rolhekken aan te sturen, van
handzenders tot pasleessysteem
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MET SCHUIFHEK

Montage opties

Hoogtematen

zweiflügelig
schwenkbar

lichte Höhe

ganze Höhe

30

80
lichte Breite

30

einflügelig
schwenkbar

lichte Breite
zweiflügelig
nicht schwenkbar

gesamte Breite
lichte Breite
einflügelig
nicht schwenkbar

gesamte Breite
lichte Breite

30 max.

Paket
stärke

versetzte
Verschluß
schiene

gesamte Breite

Totale breedte

1100

1400

1700

2000

2300

2600

2900

3200

3500

3800

4100

4400

Pakketdikte +/-

240

280

320

360

400

440

480

520

560

600

640

680
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