De Dynaco D-6 deur voor
industriële toepassingen
De nieuwe generatie snelloopdeuren
Uw beste troef
voor intensief
gebruik

Extra hoge snelheid voor een ononderbroken workflow
Gepatenteerd aandrijfsysteem voor geluidsreductie en een langere levensduur
Perfecte afdichting voor maximale energiebesparing
Speciaal ontworpen bekleding voor makkelijk onderhoud
www.dynacodoor.com

GELUIDSARM
De afwezigheid van verstevigingslatten in het
deurblad beperkt de vibratie van het gebouw.
De speciaal ontwikkelde bevestigingsstrook
loopt vlot door de zijgeleiders met optimale
uitlijning, wat het werkingsgeluid beperkt. Een
soepeler aandrijfsysteem in combinatie met een
verbeterde uitlijning van de trommel beperkt het
geluid nog meer. Dit is zeer belangrijk om het
comfort van de gebruikers in bepaalde zones te
verhogen.

VEILIGHEID
Met een Dynaco deur is uw veiligheid
verzekerd. Niet alleen door de standaard
beveiligingssystemen zoals detectoren die
automatisch de deur openen. Ook het deurblad
zelf is absoluut veilig, want het is soepel en bevat
geen harde delen. Zo vermijdt u de ongevallen die
met andere deurtypes kunnen gebeuren.
Voor nog meer veiligheid kunnen optionele
LED-stroken geplaatst worden op de
deurstijlen. Dit vergroot de zichtbaarheid van
rode waarschuwingslichten in vergelijking met
standaard oplossingen.

BETROUWBARE WERKING
De industriële vormgeving van de
bevestigingsstroken zorgt voor een perfecte
werking in een stoffige of vuile omgeving. De
speciaal gevormde snoeren blijven vlot door
de geleiders lopen. Verstevigde deurstijlen en
ononderbroken bevestigingspunten zorgen voor
een stevige installatie van de deur. Een perfecte
oplossing voor intensief gebruikte, industriële
toepassingen.

BEPERKTE
ONDERHOUDSKOST
Speciaal ontworpen onderdelen zoals het
aandrijfsysteem, de veren en het reïntroductieblok
verhogen de levensduur van uw deur.
Tegelijkertijd biedt de speciaal ontworpen
bekleding een snelle toegang tot slijtageo n d e r d e l e n , z o d a t d e z e m a k ke l i j k
kunnen vervangen worden. Zo blijven de
onderhoudskosten beperkt tot een absoluut
minimum.

ENERGIEBESPARING
Een van de voornaamste redenen om een Dynaco
deur te plaatsen, is energiebesparing. De snelle
werking van de deur en de perfecte afdichting
helpen de geconditioneerde lucht te bewaren.
Dit zorgt voor een aanzienlijke besparing op uw
energiefactuur.

ONONDERBROKEN
PRODUCTIE

VERBETERDE WERKOMGEVING

De extra hoge werkingssnelheid vermijdt
tijdrovende onderbrekingen van uw interne
verkeersstromen. Op jaarbasis spaart dit heel
wat manuren uit en verhoogt het de productiviteit.
Bij een eventuele aanrijding verlaat het deurblad
de zijgeleiders. Het verbeterde reïntroductieblok
bovenaan zorgt ervoor dat het deurblad
automatisch weer in de geleiders gebracht wordt.
Zo vermijdt u tijdrovende technische interventies
en voorkomt u dat de deur geblokkeerd raakt in
gesloten positie.

De Dynaco D-6 is perfect geschikt voor intensief
gebruik. Ze is voorzien van ononderbroken
geleiders op veren, wat extra flexbiliteit geeft
aan het deurblad. Zo zorgt de Dynaco D-6
voor een optimale omgevingscontrole in alle
omstandigheden, houdt ze tocht en wind buiten
en verbetert ze de werkomgeving voor het
personeel.
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Founded in 1987, the Dynaco brand has a strong heritage and a wealth of expertise in
high performance doors. Dynaco is committed to achieving excellence in quality and
performance through a certified and dedicated network of partners, providing outstanding service to customers all over Europe. For our valued customers in the rest
of the world, we trust our USA division and our licensed partners in Russia, Japan,
China, Vietnam and Brazil to deliver on our customer promises.
Dynaco is part of Entrematic–the home to some of the world’s most innovative and
leading brands within the entrance automation industry. The comprehensive range
of product brands includes Ditec, Normstahl and em/Entrematic.
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