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STANDAARD KLEUREN 

RAL 5017 Verkeers Blauw RAL 6005 Mos Groen

RAL 3002 Karmijn Rood RAL 5010 Gentiaan Blauw

Panelen

40mm geïsoleerde sandwich panelen. Hoogte 610mm.

CFK-vrij polystireen vulling met aluminium stucco plaat verlijmd.
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STANDAARD KLEUREN

RAL 7016 Antraciet Grijs RAL 7032  Kiezel Grijs

RAL 9002 Grijs Wit RAL 9006 Wit Aluminium

Isolatie waarde k= 0,76 W(m2K).
Geluids reductie ± 20 dB(A).
Windweerstand: klasse 3
Waterdoorlatendheid: klasse 2

Luchtdoorlatendheid: klasse 2

De drukkleur weergave is bij benadering.
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VOLGLAS PANELEN

1 volglas segment 

in paneel nr. 3

2 volglas segmenten

in paneel nr. 3+4 

4 volglas segmenten

in paneel nr. 2+3+4+5
3 volglas segmenten

in paneel nr. 3+4+5

Panelen
40mm aluminium profielen met standaard dubbel SAN vulling van 17mm dikte.
Isolatie waarde K= ± 2,8 W/m2K. Andere vullingen naar keuze. 
8 standaard kleuren: RAL 3002, 5010, 5017, 6005, 7016, 7032, 9002 of 
geanodiseerd aluminium.
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VOLGLAS PANELEN

Opties:

Dubbel SAN of Lexan (17mm)

Enkel SAN of  Lexan (4mm)

Veiligheidsglas (4mm)

Gesloten vullingen (17mm)

RVS raamwerk (4mm)
Zonder vullingen

7 volglas segmenten

in paneel nr. 1+2+3+4+5+6+7

Paneel 1+2 met gesloten vullingen

6 volglas segmenten

in paneel nr. 2+3+4+5+6+7 

5 volglas segmenten

in paneel nr. 2+3+4+5+6 

7 volglas segmenten

in paneel nr. 1+2+3+4+5+6+7

Paneel 1 met gesloten vullingen 

Begrenzing:

Vanaf 5000mm deurbreedte maximaal 2

volglas panelen in het deurblad.

Minimum hoogte toppaneel 135mm

Compleet volglas deurblad tot 5000mm

breedte: windklasse 1.

De vakindeling is gelijkmatig verdeeld over de deurbreedte.
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VENSTERS RECHTHOEKIG

Vensters in paneel

no. 3

Vensters in paneel 

no. 3+4

Vensters in paneel 

no. 3+4+5

Vensters in paneel 

no. 2+3+4+5

Rechthoekige vensters 

680x370mm (BxH), 

netto lichtdoorlaat 0.18m2

Isolatie waarde K=± 2.8 W/m2K
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VENSTERS OVAAL 

Vensters in paneel 

no. 3+4

Vensters in paneel 

no. 3

Vensters in paneel

no. 3+4+5+6

Vensters in paneel 

no. 3+4+5

Ovale vensters

725x325mm (BxH), 

netto lichtdoorlaat 0.17m2

Isolatie waarde K=± 2.8 W/m2K

De vensters worden gelijkmatig verdeeld over de deurbreedte.
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VENTILATIE ROOSTER 850 CM
2

Afmeting 680x375mm (BxH), netto luchtdoorlaat 850 cm2

Materiaal: geanodiseerd aluminium
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VENTILATIEROOSTER 215CM
2

Afmeting 450x90mm (BxH), netto luchtdoorlaat 215 cm2

Materiaal: zwart plastic
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LOOPDEUR

DIN Rechts DIN Links

Positie van de loopdeur.

Vermeld bij de orderbevestiging altijd de positie van de loopdeur in het

deurblad. Bijvoorbeeld midden, links of rechts, gezien vanaf de 

binnenzijde. Tevens draairichting DIN aangeven. Zie voorbeeld.

buiten

binnen

buiten

binnen
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LOOPDEUR

Afmeting van de loopdeur:
Netto breedtemaat 850mm.
Netto hoogtemaat 2100mm (vanaf de bodem).
Dorpel hoogte ongeveer 235mm.
Alleen toepasbaar tot een maximale deurbreedte van 5000mm
en een minimale deurhoogte van 2400mm.
Begrenzing: Volglaspaneel (≥ 4000mm breedte) alleen vanaf 3e segment.

Algemene informatie:
Loopdeur in het deurblad met een standaard cilinderslot incl. 3 sleutels en

deursluiter. Bij een electrisch bediende Compactdeur wordt de loopdeur 

standaard voorzien van een beveiligingschakelaar. Wanneer de loopdeur niet is

gesloten wordt de motor uitgeschakeld en is de Compactdeur niet te bedienen.
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STANDAARD VEILIGHEIDSVOOR-

ZIENINGEN 

Slapkabelbeveiliging

Slapkabelbeveiliging.
Deze wordt toegepast om

veiligheidsredenen.

Wanneer de kabelspanning

verzwakt zal de motor

onmiddellijk stoppen.

De Compactdeur is nu niet

meer te bedienen. 

Valbeveiliging

Beschermd

de deur tegen

vallen
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STANDAARD VEILIGHEIDSVOORZIENIN

GEN

Dag- en nacht automatische afsluiting. Optil beveiliging.

Voorkomt optillen

van buitenaf

Rails en vinger bescherming

Rails en vinger bescherming met 
waarschuwings-tape
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BEDIENING VAN DE COMPACT DEUR 

Elektrische bediening met 

onderloopbeveiliging.

De deur sluit automatisch nadat de “neer”

knop 1-malig is ingedrukt. De onderloop-

beveiliging in het onderrubber signaleert of

er zich een obstakel in de dagopening 

bevindt. Wanneer het onderrubber een

obstakel raakt, stopt de deur onmiddellijk

waarna het deurblad zich volledig opent.

Automatisch

Electrische bediening dodemans

Bij het sluiten van de deur dient de “neer”

knop continu vastgehouden te worden.

Wanneer deze knop wordt losgelaten stopt

de sluitbeweging onmiddellijk en blijft het

deurblad in positie. 

“Neer”knop vast-

houden voor sluiten

±
1
2
5
0
m

m
±

1
2
5
0
m

m
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BEDIENING VAN DE COMPACT DEUR

Motor opties.
RC 150 230V snelh. 15cm/sec. Max. gew. 155Kg.

RC 175 400V snelh. 20cm/sec. Max. gew. 190Kg.

RC 250   400V snelh. 19cm/sec. Max. gew. 275Kg.

RC 300 400V snelh. 19cm/sec. Max. gew. 389Kg.

RC 300T 400V snelh. 15cm/sec. Max. gew. 455Kg.

RC 250R 400V snelh. 31cm/sec. Max. gew. 240Kg.

Deurpaneel gewicht p/m1(paneelhoogte 610mm)

Geïsoleerd paneel per m1 ± 4.5 Kg.

Volglas paneel per m1 ± 7.2 Kg.

Technische informatie motor

Inschakel duur 60%.

Standaard potentieel vrij contact.

Standaard met een noodhandslinger.

Motor spanning ± 4 ampere.

400 Volt motor met 5 polig stekker, 16 amp.

(Neutraal is niet noodzakelijk).

Draaistroom bewaking, draairichting rechts.

Optie: Motor met 100% inschakelduur bij intensief gebruik.
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AFMETINGEN EN DETAILS
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Zijruimte 320mm

Zijruimte 320mm

Deurbreedte

Bovenaanzicht

Vooraanzicht
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AFMETINGEN EN DETAILS

Bouwkundige eisen

Afgewerkt montageframe waarop zijdelings de rails worden vastgeschroefd.

Definitieve stroomvoorziening dient aanwezig te zijn voor de definitieve afstelling

van de deuren voor ingebruikname.
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AFMETINGEN EN DETAILS

Montage frame

Voldoende stevig en egaal uitgevoerd.

Montage op bijv. staal, steen of beton mogelijk.

Montage uitleg

Zoals beschreven in de installatie handleiding

Montage hulpmiddelen

Deurblad supporter GG.500

Vouwplaat montage apparaat GG.600

Aan de weerkant adviseren wij een dorpel in de vloer toe te passen.

Bovenaanzicht

Deurhoogte

Deurbreedte

Lateibalk Bovenruimte

Deurbreedte
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AFMETINGEN EN DETAILS

Zijafdichting met 

zij-rubber

Bodemafdichting

met onder-rubber

Bovenafdichting

met top-rubber
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ACCESSOIRES

Front motor onderdelen set 
Noodzakelijk wanneer er minder dan 320mm zijruimte en geen extra

bovenruimte aanwezig is.

Begrenzing:

- Maximum deurbladgewicht van 240 Kg. (zie berekening bladzijde 17).

- Maximum deurhoogte 5520mm.

Top motor onderdelen set 
Noodzakelijk wanneer er minder dan 320mm zijruimte aanwezig is.

Zijruimte Deurbreedte Zijruimte

E
x
tr

a
 b

o
v
e
n
ru

im
te

Zijruimte Deurbreedte Zijruimte

E
x
tr

a
 b

o
v
e
n
ru

im
te

Extra bovenruimte

Standaard bovenruimte
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ACCESSOIRES

Loopdeur in vaste pui
Een personendeur met staalverzinkt kozijn direct naast de Compactdeur.

Deur voorzien van cylinderslot met 3 sleutels. De personendeur wordt 

uitgevoerd in dezelfde panelen als de Compactdeur. 

Boven de deur wordt een passtuk gemonteerd voor gelijke hoogte met de

Compactdeur.

De kolom (Min. 110 mm) door derden te leveren en te plaatsen!

Standaard 1000 mm

35

Min. 110 mm

Deurbreedte
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ACCESSOIRES

Buiten montage
Een Compactdeur kan eenvoudig aan de buitengevel worden gemonteerd. Het is 

raadzaam om de deur te beschermen tegen weersinvloeden.

Advies fabrikant: Beschermkap (blz.24) en Poedercoat opties (blz.26).

Bij bestelling van een Compactdeur is het belangrijk om aan te geven of de deur buiten

wordt gemonteerd ivm kleurzijde, volglaspanelen, loopdeur, etc.

Beschermkap
Tot maximaal deurbreedte 5000mm. Deze beschermkap beschermt het deurblad en de

motor bij buitenmontage (Extra bovenruimte benodigd van 60mm).

Standaard afwerking poedercoating in een RAL kleur naar keuze.

Niet geschikt in combinatie met een top- of frontmotor uitvoering.

Beschermkap
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ACCESSOIRES

Geïsoleerd paspaneel
Dit paspaneel wordt gemaakt van geïsoleerde deurpanelen voor een

gelijk aanzicht als de Compactdeur. Beschikbaar in een van de 8 stan-

daard kleuren of in een kleur naar keuze. Het paneel wordt voorzien van

geanodiseerd aluminium montageprofielen.

Bestelbreedte

B
e
s
te

lh
o
o
g
te

Bestelbreedte

B
e
s
te

lh
o
o
g
te

Volglas paspaneel
Dit paspaneel wordt gemaakt van volglas deurpanelen voor een gelijk

aanzicht als de Compactdeur. Beschikbaar in een van de 8 standaard

kleuren of in een kleur naar keuze. Het paneel wordt voorzien van 

geanodiseerd aluminium montageprofielen. Vullingen naar keuze.

Bestelbreedte

10 mm  Standaard tolerantie 10 mm  Standaard tolerantie

Bovenaanzicht
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ACCESSOIRES 

Poedercoaten

beslagonderdelen

Standaard zijn deze

onderdelen in verzinkte

uitvoering.

Als optie is het

mogelijk de

beslagonderdelen te

poedercoaten in RAL

9006 (aluminium

kleur). Deze onder-

delen zijn direct 

verbonden met het

deurblad (eindkappen,

stuurarmen,

voetconsoles, etc).

Poedercoaten

railsysteem

Het railsysteem wordt in

standaard verzinkte

uitvoering geleverd. 

Als optie is het mogelijk

deze delen te poeder-

coaten voor extra

bescherming in een

vochtige of agressieve

omgeving (wasstraten,

veestalling, buitenmon-

tage) of om optische

redenen.
RAL kleur naar keuze.

gepoedercoate
boxstangen

gepoedercoate
vouwplaten

gepoedercoate
onderdelen

gepoedercoate
eindkappen

gepoedercoate
voetplaten

gepoedercoate

rails
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ACCESSOIRES

Besturingskast CS 300 

CS 300 Besturing
met digitale eindpositie systemen

LED Module: voor het instellen van de deurpositie Open en dicht.
(er zijn verder geen instellingen mogelijk).

LCD Monitor: voor het instellen van de deurpositie Open en Dicht 
inclusief andere instellingen
(bijvoorbeeld tijdsluiting, verkeerslichten etc).

LCD Monitor

LED Module

210 mm

2
7
5
m
m

135
m
m
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ACCESSOIRES 

Storm profielen
Deze aluminium geanodiseerde profielen worden tussen de panelen
gemonteerd en zorgen voor een grotere stijfheid van het gehele deurblad.
Bij toepassing van deze stormprofielen is de Compactdeur bestand tegen
extra hoge windbelastingen. 
Bij deuren vanaf 6000mm breedte worden deze stormprofielen standaard
meegeleverd.
Voor smallere deuren is dit een optie, bijvoorbeeld in het kustgebied of
andere omgevingen met hoge windbelastingen.

stormkap

stormprofiel
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ACCESSOIRES

Noodhandkettingtakel

Met deze handkettingtakel is

het mogelijk om een elektrisch

bediende deur vanaf de

werkvloer te openen.

(Bijv. bij stroomuitval).

Limiet:

Niet in combinatie met 

topmotor en een motor met

100% inschakelduur.

De motoren zijn standaard

voorzien van een 

noodhandslinger.

Extra bedieningsknop 
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ACCESSOIRES 

Sleutelschakelaar

Inclusief 3 sleutels. 

Sleutelschakelaar

Inclusief 3 sleutels en 

3 knops bediening 

“op-stop-neer”.
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ACCESSOIRES

Afstandbedienings handset 
Ontvanger met 1 handzender, 4 kanaals, 433 MHz

Bereik is ca. 20 meter.

Extra handzender
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ACCESSOIRES 

Voertuigzender voor 

afstandbediening

Voor heftruck gebruik, 99

kanaals, 433MHz.

Maximaal 99 deuren.

Bereik is ca. 20 meter.

Ontvanger voor 

afstandsbediening

Deze ontvanger is

geschikt voor zowel de 

4 kanaals handzender

(blz.31) als de 99 kanaals 

voertuigzender(zie

boven).

Op elke deur met 

afstandbediening wordt

een ontvanger 

gemonteerd.

Opmerking: Deze ontvanger

is gelijk aan de ontvanger bij

de afstandsbediening 

handset (blz. 31).
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ACCESSOIRES

Radar

Infrarood instel-

bare radar 

signalering

Bereik is ca. 5

meter.

Trekschakelaar

Trekschakelaar om de

Compactdeur te openen vanaf

bijvoorbeeld een heftruck. 
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ACCESSOIRES

Automatische

tijdsluiting

Nadat de deur is

geopend zal deze

automatisch sluiten na

een vooraf ingestelde

tijd.

Instelbaar in:

seconden

3,10,20,30,40,of 50

minuten

1,2,3,4 of 5

Rubber afdichting

Deze rubber afdichting

wordt toegepast om de

bedieningskast waterdicht

te maken (IP-65).
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ACCESSOIRES

Fotocel + reflector tot

6000mm

Fotocel + reflector vanaf

6000m

Toepassing als extra vei-

ligheid om een obstakel in

de deuropening te sig-

naleren of als extra impuls

om de deur te openen of te

sluiten.

Waarschuwingslamp
De lamp knippert wanneer de deur in

beweging is (openen en sluiten), zo ook

voor de deur gaat sluiten bij 

automatische tijdsluiting. 

3x 230V 

Motor uitgevoerd in 3x230 Volt. 

Fotocel

Reflector
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WAAROM EEN COMPACTDEUR
©

Meer vrijheid in ontwerp met

de unieke product voordelen

van de Compactdeur!

Door het universele beslagsys-

teem van de Compactdeur blijft

er ruimte vrij direct boven de

openstaande deuren. Vensters

en daklichten kunnen zonder

belemmering worden toegepast

en zorgen voor extra lichtinval.

Omdat een overheaddeur

beperkingen heeft!

De variatie aan beslagsystemen

van een overheaddeur beperken

de vrijheid van ontwerp. Een

openstaande overheaddeur

belemmert vrije lichtinval van

buiten. De ophangconstructie aan

het dak zorgt voor extra kosten

en eventueel schade op termijn.

Omdat de deur in elk gebouw past!

Door het opvouwen van de panelen is

er slechts een zeer beperkte

inbouwruimte benodigd en past de

Compactdeur in nagenoeg elke situ-

atie. Door de minimale inbouweisen is

deze deur zeer geschikt voor het ver-

vangen van oude deuren (bijv. rol-

deuren)  en eenvoudig in te bouwen

in nieuwe gebouwen. Kostbare staal-

constructies t.b.v. bijvoorbeeld de 

balansveren behoren tot het verleden.
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WAAROM EEN COMPACTDEUR
©

Omdat kostbare ruimte

behouden blijft!

Er blijft kostbare ruimte vrij voor

de inrichting van het gebouw

zoals de montage van heaters,

kraanbanen, leidingen, 

verlichting, airco, etc.

Omdat in een garage de

volle binnenhoogte benut

kan worden! 

In een auto werkplaats kan

een hefbrug direct achter

de deur worden geplaatst

zonder dat de hefhoogte

wordt belemmerd door de

openstaande deur.

Er kunnen dus hogere 

voertuigen op de hefbrug

worden geplaatst.

Omdat een overheaddeur

kostbare ruimte inneemt!

Bij een openstaande 

overheaddeur wordt een

gedeelte van het plafond in

beslag genomen door het

deurblad. Dit gaat ten koste

van de hefhoogte dus kun-

nen hogere voertuigen niet

op de hefbrug gerepareerd

worden (bedrijfsauto’s met

imperial, campers, busjes,

e.d.).
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WAAROM EEN COMPACTDEUR
©

Omdat ingewikkelde con-

structies bij kraanbanen

overbodig zijn! 

Een kraanbaan in het

gebouw?

Dan is de Compactdeur de

oplossing!

Omdat 2 deuren in een

hoek gemonteerd kunnen

worden!

De Compactdeur kan in een

hoekopstelling worden

toegepast.
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WAAROM EEN COMPACTDEUR
©

Omdat de Compactdeur zeer 
geluidsarm is!
De elektrische Compactdeuren worden
zonder balansveren uitgevoerd waardoor
de deur zeer onderhoudsvriendelijk is.
Het railssysteem zorgt voor een minimale
weerstand. De complete deur wordt op
slechts 2 verticale zijstaanders gemon-
teerd, waardoor een minimum aan 
contactgeluid wordt geproduceerd. Deze
factoren maken de Compactdeur zeer
geruisloos.
Hierdoor draagt de deur bij aan een 
prettige en rustige werkomgeving .

Omdat het licht blijft 

schijnen!

Ook bij het openen van de

Compactdeur blijft de 

omgeving direct achter de

deur verlicht.

Omdat een geopende 

overheaddeur de lamp 

uit doet!

Een overheaddeur waarbij

het deurblad onder het 

plafond schuift belemmert 

het licht en zorgt voor een

donkere en onveilige

werkruimte direct achter de

deuropening.


