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Etalagescherm / Scheidingswand 
 
Productomschrijving scheidingswand / etalagepantser, Algemeen:  
 Toepassing; o.a. winkels of instellingen om ruimtes te kunnen beschermen of af te scheiden 
 Beweging; verticaal, panelen zijn in geopende toestand boven de dagmaat ‘geparkeerd’ 
 Uitvoering; veiligheidsglas of slagvast polycarbonaat met staalversterkte aluminiumprofielen, 

naar wens op maat gemaakt 
 Afmetingen; doorgangsbreedte minimaal 800 mm., maximaal 5.500 mm. 
       doorgangshoogte  maximaal 4.650 mm., afhankelijk van gewicht 
       Grotere doorgangsbreedten mogelijk door verrijdbare ondersteuning 
 Veiligheid; alle veiligheidsvoorzieningen dragen bij aan het veilig gebruik van de installatie en 

zijn gerelateerd aan alle geldende richtlijnen. 
 
 
Eigenschappen deurconstructie: 
 Beglazingselementen; - veiligheidsglas dikte 6 mm. 
         - lichtdoorlatend slagvast polycarbonaat dikte 5 mm. 
         - op aanvraag aluminium elementen in kleur dikte 3 mm of gelaagd  
           veiligheidsglas dikte 11 en 13 mm. 
         - mogelijke integratie van o.a. logo, reclame of overige informatie 
 Paneelprofielen; geanodiseerd aluminium profielen 
 Geleiderailzen; aluminium massief met afneembare deklijsten in gewalst verzinkt stalen profiel 

voor de valbeveiliging. Geïntegreerde stroombaan voor onderloop beveiliging en dubbele 
borstelafdichtingen 

 Consoles; verzinkt staal met aluminium verbindingsbuis, valbeugels en aandrijfketting 
 Afdichting; - tussen de deurelementen met rubber holprofielen 
      - tegen bovenkalf met rubber lipprofiel 
       - bodemaansluiting met rubber holprofiel 
       - in de verticale rails d.m.v. dubbele borstelafdichting 
       - tussen de verticale rails en de gevel met rubber lipprofiel 
 Bevestiging; naar gelang maatvoering en uitvoering 
 Oppervlaktebehandeling; standaard naturel geanodiseerd, optioneel in RAL-kleur. 
 
Eigenschappen aandrijving: 
 Aandrijving; elektromotor met thermische beveiliging 
 Aansluitwaarde; 230V (bij grote afmetingen 400V), 50 Hz., 10 Amp. 
 Bediening; drukknop op-stop-neer voorzien van sleutelschakelaar, stuurspanning 24V 
 Noodbediening; handmatig of noodvoeding 
 Open-/sluitsnelheid; ca 3 m/min. 
 
Veiligheidsvoorzieningen: 
 Valbeveiliging; geïntegreerd in verticale rails, TÜV goedgekeurd 
 Onderloopbeveiliging; electromechanisch, zelfcontrolerend 
 Inbraakwerend; samenstelling van staalversterkte profielen en beglazingselementen. 


