
Automatische vouwdeur met geïntegreerd panieksysteem
SF1400



SF 1400
Een elegante en 
ruimte-besparende 
oplossing waarmee 
kan worden voldaan aan 
de regelgeving inzake 
de vluchtwegen.

De automatische vouwdeur SF1400 voorzien van pa-

nieksysteem met doorbraak is de ideale oplossing 

voor het tot stand brengen van ruime doorgangen 

wanneer de ruimte voor installatie beperkt is en het 

noodzakelijk is om een vluchtweg te waarborgen.

Dit systeem is vervaardigd van speciaal geproduce-

erde profielen van geëxtrudeerde aluminium, met een 

elegant en slank ontwerp, en wordt gekenmerkt door 

de afgeronde randen en de afwezigheid van externe 

scharnieren.

Het systeem voor de beweging van de vleugels, 

verkregen door middel van een speciaal koppelme-

chanisme, verleent stabiliteit en soepelheid met de 

toepassing van kogellagers die een lichtgewichte en 

langdurige werking waarborgen.

Het gebruik van hoogwaardige elektronica en de in-

trinsieke eigenschappen van het systeem SF1400 ga-

randeren efficiëntie en betrouwbaarheid.

Het systeem SF1400 wordt gekenmerkt door een draa-

gconstructie van robuuste profielen van aluminiumle-

gering, demonteerbaar en dus eenvoudig te vervoeren 

en te monteren. De vleugels bestaan uit profielen van 

aluminiumlegering met een doorsnede van 35 mm en 

externe oppervlakken van slechts 25 mm dik die een 

grote helderheid geven.

De randen zijn afgerond (en voldoen daarmee aan de 

veiligheidsnormen voor ongevallenpreventie) en de 

afdichting van de omtrek gegarandeerd wordt met het 

gebruik van speciale borstels. Het gebruik van dub-

bele beglazing vormt een thermische en akoestische 

barrière en maakt dat de deur steviger en comforta-

beler is. Het gecertificeerde panieksysteem voor ope-

ning wordt verzekerd door het gebruik van magnetisch 

afstelbare koppelingen die in staat zijn om eenvoud en 

een gegarandeerde opening te waarborgen, ook wan-

neer er na verloop van tijd sprake is van mechanische 

verslechtering. De deur kan besteld worden met een 

nuttige doorgangsopening van maximaal 2000 mm.

MAXIMAAL COMFORT BIJ 
EEN VOLLEDIGE VEILIGHEID
Dit automatiseringssysteem is uitgerust 

met een hooggevoelig omkeersysteem in 

geval van botsingen met een obstakel en 

met de inrichting Energy Saving voor de 

optimalisatie van de cycli voor opening 

en sluiting en het voorkomen van onno-

dige verspreiding van lucht. Bovendien 

is er een versie met dubbele motor 

beschikbaar door middel waarvan de 

kracht verhoogd kan worden en sluiten-

de vleugels in zeer winderige gebieden 

geblokkeerd kunnen worden.

GECERTIFICEERD ALS 
VLUCHTWEG
Voldoet aan de norm EN16005 als 

vluchtweg met mechanische doorbra-

ak en is uitdrukkelijk ontworpen voor 

ingangen die verplicht een nooduitgang 

behoeven om het verkeer van personen 

en wagentjes te bevorderen.

MINIMALE AFMETINGEN, 
GROTE DOORGANGSBREEDTE
Bijzonder geschikt voor de installatie 

in gangen en smalle doorgangen met 

onvoldoende ruimte aan de zijkant voor 

de verschuiving van de vleugels. Maakt 

het verkrijgen van ruime doorgangen 

mogelijk, ook in geval van een minimale 

installatieruimte. Als gevolg van de 

speciale en compacte vorm kan de be-

schikbare ruimte ten volle benut worden, 

waarmee dit systeem de optimale keuze 

is voor herstructureringen of renovaties.



Afgeronde randen en geen scherpe 
hoeken (in overeenstemming met de 
veiligheidsnormen voor 
ongevallenpreventie).

Mogelijkheid voor de montage 
van dubbele beglazing.

Mogelijkheid om de toegangen te 
reglementeren, een groeiende behoefte 
van analyselaboratoria, dokterspraktijken 
en gereserveerde zones, gegarandeerd 
met het opnemen van accessoires zoals 
badgelezers, toetsenblokken, 
sleutelvergrendelingen en speciale 
interfaces BUS-RELAY.

Maximaal geruisloze werking gegarandeerd 
door een speciaal koppelmechanisme 
bewogen door een hoogpresterende 
aandrijfriem.

MODEL VLEUGELS
BREEDTE 

RUIMTE MUUR 
(mm)

BREEDTE 
DOORGANSOPENING 

(mm)

HOOGTE 
RUIMTE MUUR 

(mm)

HOOGTE 
DOORGANSOPENING 

(mm)

APN EN 
DUBBELE 
MOTOR

SF1400 1
enkel 

opvouwbaar
1100 ÷ 1300 845 ÷ 1045 2200 ÷ 2600 2000 ÷ 2400 ja

SF1400 2
dubbel 

opvouwbaar
1600 ÷ 2340 1230 ÷ 1970 2200 ÷ 2600 2000 ÷ 2400 ja

MODELLEN FAMILIE

EN16005



DOCHTERONDERNEMINGEN
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ASIA - PACIFIC

FAAC MALAYSIA
MAGNETIC CONTROL SYSTEMS SDN BHD
Selangor, Malaysia
tel. +60 3 5123 0033
www.faac.biz

AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Homebush – Sydney, Australia
tel. +61 2 87565644
www.faac.com.au

AUSTRIA

FAAC GMBH
Salzburg, Austria
tel. +43 662 85333950
www.faac.at
 
FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, The Netherlands
tel. +49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA
Jabbeke, Belgium
tel. +32 50 320202
info@faacbenelux.com
www.faacbenelux.com
   
FAAC BV
Doetinchem, The Netherlands
tel. +31 314 369911
faacbv.info@faacgroup.com
www.faacbv.com

BRAZIL

INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECÂNICA SA
Brasilia DF, Brazil
tel. +55 61 33998787
www.rossiportoes.com.br

CHINA

FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
www.faacgroup.cn

FRANCE

FAAC FRANCE
Saint Priest - Lyon, France
tel. +33 4 72213020
www.faac.fr
  
FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
Massy - Paris, France
tel. +33 4 72213020
www.faac.fr
  
FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS
Saint Denis de Pile - Bordeaux, France
tel. +33 5 57551890
www.faac.fr

GERMANY

FAAC GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
www.faac.de
 
FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, The Netherlands
tel. +49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

INDIA 

FAAC INDIA 
MAGNETIC AUTOCONTROL PVT LTD.
Chennai – India
Tel. +91 44 421 23297
info@magnetic-india.com
www.faac.biz

IRELAND 

NATIONAL AUTOMATION LTD
Co. Roscommon, Ireland
tel. +353 71 9663893
www.nal.ie

MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis Operation Center - Dubai, UAE
tel. + 971 4 3724190
www.faac.ae 

POLAND

FAAC POLSKA SP.ZO.O
Warszawa, Poland
tel. +48 22 8141422
fax +48 22 8142024
www.faac.pl

RUSSIA 

FAAC RUSSIA
Moscow, Russia
tel. +7 (495) 646 24 29
www.faac.ru

SCANDINAVIA

FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
tel. +46 435 779500
www.faac.se

SOUTH AFRICA 

CENTURION SYSTEMS PTY LTD
2162 Johannesburg
tel. +27 11 699 2400
www.centsys.co.za

SPAIN

CLEM, S.A.U.
San Sebastián de los Reyes - Madrid, Spain
tel. +34 91 3581110
www.faac.es

SWITZERLAND

FAAC AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
www.faac.ch

TURKEY

FAAC OTOMATİK GEÇİ� SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. SIRKETI
İstanbul, Turkey
tel.+90 (0)212 - 3431311
www.faac.com.tr 

UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.
Basingstoke Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
www.faac.co.uk

U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC
Rockledge, FL - U.S.A.
tel. +1 866 925 3222
www.faacusa.com 
  
FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
www.faacusa.com

ITALY
FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale 
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faacgroup.com

FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale 
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faac.it
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