
Ontdek de functionaliteiten 
van DIVA L3, waarvan het 
gebruiksgemak nauw verbonden 
is met de verbazingwekkende 
flexibiliteit van de Naviblu en 
Visioblu.
DIVA L combineert prestatie met 
betrouwbaarheid en is geschikt 
voor alle publieke plaatsen waar 
veel passage is. 
Het type Diva L zijn twee 
modellen:
• Schuifdeuren
• Telescopische deuren

TYPE DIVA L
Automatische schuifdeur
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DIVA L
Schuivende en telescopische deuren die zich aanpassen 
aan uw behoeften wanneer u het wenst.

• Aandrijving voor druk verkeer
• Functionaliteiten die men kan updaten
• Gemakkelijk te installeren en in werking te stellen

Staandard 
Aandrijving

Versterkte
Aandrijving

Telescopisch 
Aandrijving

Gamma aan profielen
Om te beste oplossing aan de gebruiker te bieden, zijn 
de deurprofielen van DIVA L beschikbaar in verschillende 
types: type LUMINA zonder profielomranding of met 
fijne profielomranding, type G25 of G38.

Het gamma van profielen is ontworpen om aan de 
huidige normen (i.v.m. vingerklembeveiliging) te voldoen. 
Deze deurkaders worden geassembleerd met rubbers, 
zonder silicone, om op een efficiënte en snelle manier 
het glas te kunnen vervangen.

Het type G38 is een robuuste oplossing en kan worden 
gebruikt voor beglazing met een dikte tot 26 mm. In 
deze profielen kan er ook een extra stangenvergrendeling 
met Europese cilinder worden opgenomen.

LUMINA
zonder profielomranding

LUMINA
met fijne  
profielomranding

Type G25

Type G38

DUBBELE  
SCHUIFDEUR

ENKELE 
SCHUIFDEUR



Een complete uitrusting draagt 
volledig bij tot het comfort en de 
gebruiksveiligheid van de gebruiker 
en de eigenaar .

Bediening en detectie
Om de beste oplossing voor uw behoeften te bieden, 
is het mogelijk dit product te combineren met 
verschillende bedieningen en detectieapparaten.

De hyperfrequente radars verzekeren een betrouwbare 
en efficiënte bewegingsdetectie.

De IR gordijnen registreren elke aanwezigheid in de 
doorgang of elk obstakel dat de sluiting van de 
deurvleugels belemmert. Doordat ze zelfoverwakend 
zijn, wordt elke afwijking automatisch opgemerkt.

De modules Ingang / Uitgang bieden nog meer 
flexibiliteit door de mogelijke aansluiting van 
verschillende aanvullende systemen :

• Additionele veiligheidsapparatuur voor sluiting en 
opening

• Bediening met voorkeuropening

• Bediening met ‘Gedwongen Modus’

• Aansluiting van toegangscontroleapparatuur (voor  
personen met een beperkte mobiliteit, parlofoon…)

• Droge contacten voor informatie over de status van 
de deur

NAVIBLU en VISIOBLU, echte 
controle-units
De gebruiksvriendelijke en krachtige Naviblu 
en Visioblu maken het eenvoudig om de 
deur te bedienen en de status ervan te 
visualiseren op een LCD-scherm in een zeer 
universele taal bestaande uit pictogrammen, 

nummers en internationale 
meeteenheden. 

Naviblu, ontworpen voor 
wandmontage, stelt u in 
staat uw deur met uw 
vingertoppen te bedienen 
dankzij de unieke centrale 
navigatieknop. 

Visioblu voor installatie op 
een doos, werkt met een afstandsbediening 
die alle comfort van een bediening biedt.

Beide systemen zijn uitgerust met een  
IR-ontvanger die het mogelijk maakt om 
meerdere sleutels of afstandsbedieningen 
(tot 20) te leren.

Hun talrijke functionaliteiten bieden een 
grote flexibiliteit in het gebruik (keuze van 
de bedrijfsmodi, deurconfiguratie, historisch 
advies, diagnose, teller, ...).

Naviblu Visioblu en  
Afstandsbediening S

4T Console 6-standenschakelaar 
met sleutel 80 mm

6-standenschakelaar 
met sleutel 40 mm

Hyperfrequente radardetector 
en Actieve IR beveiliging

Alle functies zijn toegankilijk en regelbaar zonder gebruik van 
specifieke apparatuur. De gebruiker kan naargelang zijn behoefte 

beschikken over eenvoudige of mutlifunctionele bedieningssystemen.

TELESCOPISCHE 
DUBBELE

TELESCOPISCHE 
ENKELE
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DIVA L SPECIFICATIES
MECHANISCH SCHUIVEND TELESCOPISCH
Installatie Op de muur aangebracht / Zelfdragend tussen muren / Tegen kolommen
Structuur Aluminium

 Aandrijving (H x D) Opbouw  110 mm x 210 mm  -
Versterkt 140 mm x 210 mm -

Telescopisch - 200 mm x 210
Versterkte zelfdragende aandrijving tot 5 000 mm 4 000 mm
Breedte doorgang min/max 1 vleugel 750 / 1 800 mm

2 vleugels 800 / 3 600 mm 1 050 / 3 000 mm
4 vleugels 1 400 / 3 600 mm

Max hoogte van de doorgang 3 100 mm

EIGENSCHAPPEN
Max gewicht van de deurvleugel 1 x 120 kg / 2 x 120 kg 2 x 60 kg / 4 x 40 kg 

uitgang meet IEM 1 x 105 kg / 2 x 85 kg 2 x 60 kg / 4 x 40 kg
Openingssnelheid 1 vleugel: 10 - 80 cm/s - 2 vleugels: 20 - 160 cm/s
Sluitingssnelheid 1 vleugel: 10 - 50 cm/s - 2 vleugels: 20 - 100 cm/s
Openingstijd 1 - 25 s
Openingskracht 3,3 - 15 daN
Sluitingskracht 3,3 - 15 daN

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES
Aansluitingsspanning 50-60 Hz, 230 V ±10 % met aarding
Maximum / gemiddeld verbruik 50 W
Motorspanning / noodbatterij 30 Vcc / 12 Vcc (1,2 A/h)
Vochtigheidsgraad 10 % - 93 % zonder condensatie
Omgevingstemperatuur -20°C / +60°C Nooduitgang Deur volgens EN 16005 : +5°C / +40°C

STANDAARDEN

EC Elektromagnetische compatibiliteit: Richtlijn 2004/108/EG, elektrische Low-voltage beveiliging: Richtlijn 2006/95/EG, 
Machinerichtlijn 2006/42/EG.

EN 61000-6-3 EMC richtlijn – emissie voor residentiële, commerciële en licht industriële omgevingen.
EN 61000-6-2 EMC richtlijn – immuniteit voor industriële omgevingen.
EN 60335-1/-2-103 Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen.
EN 16005 Gemotoriseerde deur blokken voetgangers veilig gebruik.

NAVIBLU EN VISIOBLU FUNCTIES 
Keuze van de bedrijfsmodus Instellingen van de deur
Beveiligde toegang met code - Beweging van de deur (snelheid, koppel, remmen)
Foutendisplay - Openingsbreedte (klein, groot, veiligheid)
Diagnostische status van de ingangen - Vertraging (radars, openingen, sleutels)
Raadplegen historiek, teller - Vergrendeling, batterijvoeding
IR ontvanger - Instelling Ingang / Uitgang
Reset - Functie voor mensen met een beperkte mobiliteit, type Norm (CO48, BS, EN 16005)

TOEBEHOREN / OPTIES / VEILIGHEID
Noodbatterij

Fail Safe locking

Manuele noodontgrendeling binnenin

Positieve veiligheidsvergrendeling

Antipaniekapparatuur (IEM-CO48)

Brandveiligheidskaart

Interne radar (NO, NS, overwaakt) / Externe radar (NO, NS)

Beveiliging Op. / Sluiten (NO, NS, IR gordijnen x4)

RAL Afwerking lak, AS1, Kleur geanodiseerd (As standard)

• Naviblu of Visioblu of Console 4T

IR ontvanger

• IR afstandsbediening

IR sleutel

6-standenschakelaar met sleutel (met Reset) 

Module Ingang (NO/NS)

Module Uitgang (2 relais)

Nooduitgang (EN 16005)

• Speciale lak, Inox (op aanvraag)

(*) Specifieke prestatie, neem dan contact met ons op •Staandard ° Optie
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