
Deze deur in RVS uitvoering is speciaal voor de 
food industrie ontworpen.

•     Doek in FDA certificering leverbaar 
•     Volledig RVS uitgevoerd 
•     Eenvoudig zelf te reinigen
•     Aanhechting en groei van bacteriën 
       wordt tot een minimum beperkt

FAAC SNELLOOPDEUR FOOD

TECHNISCHE SPECIFICATIES:
 Maximale afmeting breedte, hoogte 4500 mm x 4500 mm

 Maximale snelheid openen, sluiten ≤ 2,0m/s, ≤ 0,8m/s

 Windlast 4500×4500 klasse 2

 Doek in polyester dikte - gewicht 1,2 mm – 1200 g/m²

 Doek voedingsindustrie optioneel FDA goedgekeurd

 Geïsoleerd doek optioneel warmtedoorgangscoëfficiënt 3,9 W/m²K

 Vensters standaard
optioneel
optioneel

1 baan 500mm hoog
Venstervormen en fullvision uitvoering
windbreekgaas vensters

 Staanders / frame standaard
optioneel

RVS AISI 441
RVS AISI 316

 Motor positie standaard 
optioneel

zij motor (links of rechts)
frontmotor (links of rechts)

Motortype drie fase 230V/400V 0,75/1,5 kW – 50/60 Hz

Schakelkast keuze frequentieomvormer 400 V – 50/60 Hz
frequentieomvormer 230 V – 50/60 Hz

Beschermingsgraad motor – Schakelkast IP65

De FAAC Snelloopdeur Food is speciaal ontwikkeld voor de foodsector! Het doek kan met FDA certificering 
geleverd worden en voldoet hiermee aan de hoogste eisen die gesteld worden met deze specifieke branche.

RVS uitvoering
Deze snelloopdeur wordt standaard in RVS uitvoering geleverd met een keuze uit 441 of 316 roestvaststaal. 
Hiermee zijn deze deuren geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie en omgevingen waar hoge eisen aan 
hygiëne worden gesteld. Om vervuiling tegen te gaan zijn de afdekkappen afgerond, zodat zich ook hier geen 
vuil kan ophopen. Om de kolommen optimaal te kunnen reinigen zijn deze voorzien van een uitsparing aan de 
onderzijde. Ophopen van vuil behoort hiermee tot het verleden.

Het doek is 1200 gram/m2 en leverbaar in 12 standaardkleuren. Ook een geïsoleerd doek voor grotere 
temperatuurverschillen behoort tot de mogelijkheden. Het doek kan standaard worden voorzien van zichtvensters.

PRODUCTINFORMATIE
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•  Drukknop

•  Trekschakelaar

•  Afstandsbediening

•  Radar

•  Inductielus

•  Zwaailamp

•  Verkeerslicht

TECHNISCHE SPECIFICATIES VERVOLG:

90 Km/h

Zelfherstellend

Windbelasting

Afdichting

Snelheid

Deur met lichtgordijn

WaterdichtCorrosiebestendig

Encoder

Draadloze 
onderloopbeveiliging

INBOUWGEGEVENS

ACCESSOIRES

Positiesensor standaard digitale encoder

Veiligheidsvoorzieningen dagmaatbeveiliging
afrolbeveiliging
contactlijst

infrarood fotocel of lichtlijst
optische sensor
draadloze onderloopbeveiliging

Noodopening standaard
optioneel
optioneel
optioneel

handslinger
contragewicht
UPS
Nooduitgang opgenomen in het doek

Duurzaamheid conform EN 12604 1 000 000 bewegingen
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