
CLEANROOM
DYNACO D-313 Tyngdekraft-

drevet 
 lavfriktionsteknologi
indendørs portport

www.dynacodoor.com



 

 

 

 

 

 

 

DYNACO D-313 CLEANROOM
TDynaco D-313 Cleanroom LF er udvik-
let til indendørs anvendelser, der kræ-
ver reduktion af træk. Den er ideel til  
interlock-døre.
Dens formidable forseglingsegenska-
ber lader dig kontrollere miljøet og 
beskytter dine installationer mod træk, 
støv og snavs. Det moderne design gør 
Dynaco D-313 Cleanroom LF til den 
tyndeste højhastigheds renrumsdør 
på markedet. Den patenterede „LF“-
teknologi  
(lavfriktion) kombineret med en motor 
med frekvensinverteret drev sikrer en  
smidig drift.

 PERFEKT FORSEGLING:
 De patenterede sidestyreskinner samt „BEAD“-teknologien   
 reducerer trækstrømme og energiforbrug.

 PLADSBEGRÆNSENDE MODERNE LOOK:
 Motoren installeret inde i tromlen (DVDMPT).
 Yderst æstetisk design.

 TÅLER STØD OG SÆTTER GARDINET PÅ PLADS    
 UDEN BEHOV FOR INTERVENTION: 
 Gardinet føres automatisk tilbage på plads, hvis det    
 forskubbes. Ingen reparationsudgifter, ingen nedetid i  
 produktionen.

 BRUGERSIKKERHED:
 Fleksibelt gardin uden hårde dele.

 BRUGERKOMFORT:
 Trådløs DYNACO-detektor i bunden.

 KVALITETSDREV:
 Frekvensdrevet motor og encoder sikrer smidig drift og   
 pålidelighed. Antallet af sliddele er reduceret til et  
 minium.

 DYNALOGIC KONTROLENHED:
 Brugervenlig kontrolenhed med selvdiagnosticering.

 OVERHOLDER EN13241-1

Tromle med integreret 
motor - DVDMPT

Lavfriktion 
sidestyreskinner

Modstandsdygtig 
over for tryk

Afskærmning:
Syntetisk materiale i 

sort farve

Struktur:
foldet stål

37 x 52 x 3 mm.

Lateral
fastgørelsesrem

“BEAD“

Afskærmning: Syntetisk
materiale i aluminimumsfarve

Forseglings-
rem

Sidestyre-skinne 
i polyethyleni 

C-formet
stålskinne.
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EN13241-1 STANDARDER

Standard Ref. Test iht. Resultater

Vandtæthed EN 12425 EN 12489 Klasse 3

Modstand mod 
vindbelastning EN 12424 EN 12444 Klasse 1*

Vindtæthed EN 12426 EN 12427 4 overtryk**
3 undertryk

Sikker åbning EN 12453 EN 12445 Bestået

Mekanisk  
modstand EN 12604 EN 12605 Bestået

Utilsigtede 
bevægelser EN 12604 EN 12605 Bestået

Termisk  
transmission EN 12428 EN 12428 6,02 W/m2K

Ydeevne
(cyklusser) EN 12604 EN 12605 1.000.000

SPECIFIKATIONER

Maks. mål B 4.000 mm x H 4.000 mm

Åbningshastighed 
Lukkehastighed

Op til 2,7 m/s
0,5 m/s

Struktur

Afskærmning

Galvaniseret stål på 37 x 52 x 3 mm.
Valgfri mulighed: rustfri stål.
Syntetisk materiale, i aluminiums- + sort farve.
Fuld afskærmning som standard.

Tromle PVC- Ø 200 x 3,9 mm.

Sidestyreskinner Forstærket polyethylen (PE-UHMW1000)

Motor 2 poler, med håndbremse.
Effekt 0,75 kW
IP-klassificering: IP 55

Kontrolenhed DYNALOGIC udstyret med: kredsløbsafbryder,  
fordeler, indstillelig timer, trykknap til åbning,  
nulstillings- og nødstopknap samt frekvensinverter. 
IP-klassificering: IP 54

Standarddetektorer Infrarød barriere: 300 mm fra gulvet.
Trådløs DYNACO-detektor (WDD)
DBD: udrulningsdetektor der sikrer korrek udrulning

Strømforsyning
Frekvens

Enkeltfasets 230V - 18 A
Frekvens: 50-60 Hz

Anbefalet  
driftstemperatur:

+ 5°C op til +40°C

Fås i farverne 
sammenlignelige med:

(De faktiske farver 
kan afvige. Farve-
prøver udleveres på 
forespørgsel)

Gul

Orange 

Rød 

Blå

RAL1003

RAL2004

RAL3000

RAL5002

Grøn

Grå 

Hvid 

Sor

RAL6005

RAL7035

RAL9010

RAL9005

* Kun til indendørs anvendelse.
** Gælder en port på 3500x3500 mm. 
 Forskelle i over-/undertryk: se tegning nedenfor
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Mål og installationskrav DYNACO D-313 CLEANROOM

Alle angivne mål er udelukkende baseret på de præcise bredde- og højdemål.  
Den nødvendige installations- og vedligeholdelsesplads skal tillægges.

BEMÆRK: Afhængig af risikoanalysen af omgivelserne kan det være nødvendigt med ekstra  
trykknapper, detektorer og afskærmninger.

ENTREMATIC BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgien)
Tlf. +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.dynaco.eu@entrematic.com
www.dynacodoor.com
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Entrematic tilbyder et omfattende produktsortiment til anvendelse i industri, 
handel, institutioner og beboelse, herunder sektionsdøre, udstyr til læssedok, 
højeffektive døre, garagedøre til boliger, døre, porte og barrierer til fodgængere 
samt automatisering og betjeningsenheder. Med vores 200 år lange erfaring 
stiler Entrematic efter at være den mest dynamiske og nytænkende virksomhed 
inden for automatiserede indgange samt den bedste partner for forhandlere og 
montører. Vores velkendte mærker omfatter Normstahl, Dynaco, Ditec og EM.

Både navnet i sig selv samt logotyperne for Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, 
Normstahl, Dynaco, Ditec og EM er eksempler på varemærker, som er ejet af 
Entrematic Group AB eller virksomheder i Entrematic-koncernen.

Dynaco-produkterne er beskyttet af globalt registrerede patenter. Som en del af 
virksomhedens politik for kontinuerlig produktudvikling forbeholder Entrematic 
Belgium NV sig retten til at ændre i virksomhedens produkters eller komponen-
ters karakteristika uden forudgående varsel. 
Ansvarsfraskrivelse:
Se venligst brugervejledningen for at lære, hvordan produkterne anvendes  
korrekt.
Indholdet i denne brochure er kun gyldigt i henhold til brugervejledningens angi-
velser for brug og på betingelse af, at døren er korrekt monteret og vedligeholdt 
og ikke har været udsat for misbrug eller forsømmelse.


