DIVA L CLEAN

Schuifdeur met gecontroleerd drukverlies

GECONTROLEERD DRUKVERLIES IN RUIMTEN
IN OVERDRUK
ERGONOMIE AANGEPAST AAN
REINIGINGS- EN ONTSMETTINGSVEREISTEN
ZIEKENHUIS
MEDISCHE SECTOR
FARMACEUTISCH
ONDERZOEK
CHEMISCH
LABORATORIUM
INDUSTRIELE
ELEKTRONISCHE
CLEAN ROOMS

De schuivende DIVA L CLEAN deur
is ontworpen om te voldoen aan de
eisen van de meest geavanceerde
technologie-industrieën die een
gecontroleerde omgeving dienen.
Dit deurengamma is gecreëerd
voor plaatsen waar de
luchtdoorlaatbaarheid moet kunnen
worden gecontroleerd: ziekenhuizen,
clean rooms, laboratoria…

DIVA L CLEAN
DIVA L CLEAN geeft specifieke technische
oplossingen en biedt een aanzienlijk
gebruiksgemak.
Personen die gevoelige materialen vervoeren of
wagentje voortduwen waarderen een brede
automatische opening.
Door deuren te openen zonder contact – zonder het
gebruik van deurkrukken – voldoet men aan strikte
hygiëneregels.
De instelling van de openings- en sluitingssnelheid
van de deurvleugels maakt het mogelijk de
uitwisseling van besmettingen tussen twee zones te
beperken.

Gecontroleerd drukverlies
De afdichting van de vleugel wordt verzorgd door
specifieke rubbers die een echte barrière vormen
voor de luchtstroom.

G25 Deurvleugel

De G25 profielen zijn aan de achterkant uitgerust
met een grote instelbare rubber die toelaat de
luchtstroom te regelen. De zachte en afgeronde
vormen en een frontale rubber dragen bij tot de
elegantie en veiligheid.
Een afdichtingsrubber die op de deurlijst is bevestigd,
verzekert de afdichting bij gesloten stand.

HDS Deurvleugel

Een vloergeleiding zorgt bij gesloten stand dat de
deur in contact komt met de rubber op de deurlijst
zodat een perfecte afdichting is verzekerd.

DIVA L CLEAN kan worden uitgerust met een hermetisch afgesloten
HDS behuizing die de afsluiting optimaliseert en toelaat de
installatie te harmoniseren met hermetische schuifdeuren.

Deurlijsten
Voor een nauwkeurige afdichting en een zorgvuldige afwerking is er een nieuw profiel met een extra vin die het
mogelijk maakt een perfecte afdichting van de deurlijst te verzekeren.

Horizontaal middenprofiel
Ingebouwde deurkruk

Ergonomische
behuizing (open stand)

Vloergeleiding in
sluitstand

Vloergeleiding
in deurlijst

Doorsnede van G25
deurvleugel

Luchtdoorlaatbaarheidtesten
Er zijn testen gevoerd volgens de specificaties van norm NF EN 1026.
G25 beglaasde vleugel

G25 Clean onderstel

HDS onderstel

Volledige HDS vleugel

De leidinggevende behuizing is
aan de onderkant uitgerust met een
rubber en aan de bovenkant bedekt
met een profiel. Dit zorgt voor een
perfecte afdichting.
110 mm

De ergonomische behuizing, met gladde en
afgeronde vormen, voorkomt stofophoping en
vergemakkelijkt de reiniging en ontsmetting.

De leidinggevende behuizing
is scharnierend; ze kan in open
stand worden geplaatst tijdens
onderhouds- en reinigingswerken.

Bediening en detectie

280 mm

Reinigings- en onderhoudsgemak

Open behuizing

Om uw project van de beste
oplossing te voorzien, is
er een groot gamma aan
bedieningsschakelaars
en detectieapparaten.

Handsfree schakelaar

Hyperfrequente radardetector
en Actieve IR beveiliging

Naviblu

Visioblu en
Afstandsbediening S

DIVA L CLEAN SPECIFICATIES
MECHANISCH
Installatie

Op de muur aangebracht

Structuur

Aluminium
280 x 110 mm

Behuizing (H x P)
Type vleugel

G25 CLEAN, HDS

Breedte van de doorgang min/max

1 vleugel : 750 / 1800 mm

Hoogte van de doorgang max

3100 mm

2 vleugel : 800 / 3600 mm

EIGENSCHAPPEN
Max. gewicht van de vleugel

1 x 120 kg

2 x 120 kg

uitgang meet IEM 1 x 105 kg

2 x 85 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

Openhoudtijd

1 - 25 s

Openingskracht

3,3 - 15 daN

Sluitingskracht

3,3 - 15 daN

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES
Aansluitingsspanning

50-60 Hz, 230 V + 10% met aarding

Max / gemiddeld verbruik

50 W

Motorspanning / noodbatterij

30 Vcc / 12 Vcc (1,2 Ah)

Vochtigheidsgraad

10 % - 93 % zonder condensatie

Omgevingstemperatuur

-20°C / +60°C - Nooduitgang Deur volgens EN16005 : +5°C/+40°C

CE

Elektromagnetische compatibiliteit: richtlijn 2004/108/CE, Elektrische veiligheid - laagspanning: richtlijn 2006/95/CEE,
Bouwvoorschriften: richtlijnen 89/106/CE en 93/68/CE, Machinenormen: richtlijn 2006/42/CE.

EN 61000-6-3

CEM : EMC richtlijn – emissie voor residentiële, commerciële en licht industriële omgevingen.

EN 61000-6-2

CEM : 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.

UITRUSTINGEN/ OPTIES
PROFIELEN VLEUGEL & MUUR
RAL Afwerking lak of AS1
Witte riem van polyurethaan (beperkt stofophoping)
Witte afsluitingen op de deurprofielen en de behuizing

BEVEILIGING & DETECTIE

•
•
•
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IR gordijn
IR fotocel
Hyperfrequente radar
Nooduitgang

MATERIAAL EN DEKLAGEN HDS VLEUGEL

Manuele Trigger

Gelamineerd hout 0,8 mm (HPL)

•

Met melamine
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Roestvrij staal
Alu satijn naturel, gekleurde lak
Dubbele beglazing

BEDIENINGSAPPARATUUR
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Handsfree schakelaar
Drukknop (met de hand, voet)
Vertoning Visioblu / Afstandsbediening
Naviblu controle-unit
Kleine/grote openingscontrole

UITRUSTING VLEUGEL
Doorkijkopening egaal geplaatst met het oppervlak van de deur
Manuele of gemotoriseerd openingskruk
Ingebouwde openingskruk
Horizontaal middenprofiel 72 of 150 mm

°
°
°
°

HPL KLEUREN BESCHIKBAAR IN VOORRAAD*

0001

0211

0218

0571

0573

* andere kleuren op aanvraag

www.portalp.com
Gecertificeerd beheersysteem

PORTALP - 7 Rue d’Arcelle - 38600 FONTAINE - France

0644
•Staandard ° Optie

NL - DOC 09382 B 052019. Portalp verleent zich het recht om zonder voorafgaande verwittiging de voorgestelde producten en materialen te wijzigen. Hun beschrijving kan in geen geval als contractueel worden beschouwd. Bron foto : Portalp

STANDAARDEN

