Snelroldeuren
Snelle logistieke oplossingen

alpha opent mogelijkheden

Onze deur
staat altijd open
Alpha Deuren International opent een wereld aan
mogelijkheden op het gebied van industriële
sectionaaldeuren. Een Alpha deur is namelijk steeds weer

Alpha opent
mogelijkheden

net even anders. In vorm, functie, detaillering en
mogelijkheden. Anders en beter, doordachter en
duurzamer. Een sterk staaltje innovatiekracht; dát is wat u
mag verwachten van Alpha Deuren. En dat al sinds 1995!

Kwaliteit tot in detail
Alpha denkt niet in deuren, maar in oplossingen. Uw
specifieke wensen en eisen staan dan ook altijd centraal
tijdens het ontwerp- en productieproces. Dat resulteert in

Beter, doordachter, duurzamer

deuren die zich onderscheiden door kwaliteit en eigenheid
tot in het kleinste detail. Deuren, waar de markt om vraagt
en die worden toegepast in uiteenlopende branches en
gebouwen. Van bedrijfshal tot garage en van laaddock tot
fabriek. Alpha deuren komt u daadwerkelijk overal tegen.

Wereldwijd actief
Alpha Deuren staat voor hightech productiefaciliteiten, een
compleet en hoogwaardig leveringsprogramma, een
servicegerichte werkwijze en zeer scherpe prijzen. Het is een
totaalpakket, waarmee we steeds meer architecten,
bouwers en ondernemers aan ons weten te binden. Onze
opdrachtgevers bevinden zich in meer dan 30 landen
wereldwijd. Ze komen graag bij ons en wij heten ze van
harte welkom. Onze deur staat namelijk altijd open.

Veilige deuren
Alle automatische deuren vallen onder Europese richtlijn
EN 13241. Alpha ontwikkelt en produceert nieuwe
producten strikt volgens deze normering. Daarmee bent u
zowel in het dagelijks gebruik, als bij montage en
onderhoud verzekerd van een veilige werking.
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Snelroldeuren oplossingen
Verschillende situaties vragen om verschillende oplossingen

Binnentoepassingen

Buitentoepassingen

Efficient werken betekent economisch werken. Alpha snelroldeuren helpen u uw logistieke prestaties te verbeteren. Voor nagenoeg
iedere situatie biedt Alpha een oplossing op maat. Onze eigen Research en Development afdeling reageert snel op de steeds
wisselende eisen die aan snelle deuren worden gesteld.
Op het gebied van Energiebesparing worden er aan industriele gebouwen nu en in de toekomst steeds hogere eisen gesteld.
Onderzoek van Technische Universiteit van München heeft uitgewezen dat de invloed van (snelle) bedrijfsdeuren op het
energieverbruik van industriele panden zeer groot is. Uit het onderzoek blijkt dat de binnentemperatuur van een gebouw of ruimte
met een geopende deur - afhankelijk van buitentemperatuur en type gebouw - snel zakt. Dit betekent dat hoe korter een deur
openstaat, des te minder zal de binnentemperatuur zakken. Ook worden tochtverschijnselen veel minder, waardoor het in het pand
behaaglijker blijft.

Energieverlies
Onderstaande figuren laten zien dat er bij een conventionele buitendeur (A) luchtstromingen op gang komen die energie-verlies
veroorzaken. Met een ‘high tech’ snelroldeur van Alpha (B) is de deur al gesloten voordat deze luchtstromingen op gang komen. Dit
zorgt voor een constante binnentemperatuur, bespaart u veel energieverlies, zorgt voor een aangenaam werkklimaat en voorkomt
daarmee onnodig ziekteverzuim van uw personeel.
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In productiebedrijven heerst een binnentemperatuur van ca. 19°C.
sec
3 4

A
7°C

19°C

19°C

7°C

2 m/sec

A
7°C

B
18°C

19°C

7°C

7°C

A
19°C

7°C

0.2 m/sec
Bij de geopende deur (A) treedt veel energieverlies op!
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Toebehoren

Referenties

Bij deur (A) komt koude lucht binnen via de onderzijde en
warme lucht ontsnapt via de bovenzijde. Deur (B) is gesloten
voor deze luchtstromingen op gang kunnen komen.
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0.5 m/sec
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De conventionele deur (A) gaat langzaam open.
De snelroldeur (B) is open en het transport kan doorrijden.
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De conventionele deur (A) opent met 0,2 m/s.
De snelroldeur (B) opent met 2 m/s!
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Als het buiten 7°C is, dan zal de binnentemperatuur snel dalen.
Dit veroorzaakt onnodig hoge stookkosten.
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Toepassingen
Het uitgebreide programma tochtwerende oplossingen van Alpha vindt
toepassing in nagenoeg alle marktsectoren. De uitvoering van de deur is
daarbij sterk afhankelijk van het gebruik en omstandigheden waaronder

Retail

Automotive

In de moderne supermarkt zijn de vakken meestal goed

In een doorsnee autofabriek worden gemiddeld duizend

gevuld met een uitgebreid assortiment producten. Om de

auto’s per dag geproduceerd. Dat brengt een enorme

deze moet functioneren. Ons standaard programma biedt oplossingen

vakken goed gevuld te houden is er intensief verkeer tussen

goederenstroom op gang, waarbij levering op tijd van

voor de meeste situaties. Heeft u bijzondere omstandigheden dan kunnen

het magazijn en de winkelruimte noodzakelijk.

cruciaal belang is. Reden dat er hoge eisen worden gesteld

Als scheidingsdeur tussen winkel en magazijn wordt daarom

aan de betrouwbaarheid van deuren die in deze logistieke

vaak gekozen voor een snelroldeur. Deze is snel, opent en sluit

stroming worden opgenomen. Alpha biedt producten die

automatisch, is veilig voor de gebruiker, neemt nauwelijks

probleemloos onder de gestelde omstandigheden kunnen en

ruimte in beslag en is bijzonder stil.

blijven functioneren.

wij in samenspraak met u maatoplossingen bieden.

Lichte en zware industrie

Pharmacie en chemie

Voedingswaren

Logistiek

De lichte en zware industrie vraagt een grote diversiteit aan

In de pharmacie en chemie gelden hoge eisen met betrekking

Alpha is volledig thuis in de voedingswarenindustrie. Binnen

Als producten gereed zijn dienen deze zo snel en efficiënt

tochtwerende oplossingen.

tot hygiëne, afsluitbaarheid, bedrijfszekerheid, inbouwmodali-

Europa werken we al jaren samen met grote namen op het

mogelijk bij de eindklant te geraken. Europese bedrijven

Met het uitgebreide programma deuren van Alpha is voor

teit en een probleemloze after sales service.

gebied van voedselproductie en -verwerking.

werken daarom vaak en graag met grote logistieke distributie-

nagenoeg iedere situatie een passende oplossing te vinden.

Daarnaast hebben we ruime ervaring met koelcelbouwers. Wij

centra voor op- en overslag. Deuren die in deze logistieke

Producten die zich eenvoudig laten monteren, probleemloos

hebben geleerd dat het in deze sector niet alleen draait om

stromingen worden opgesteld moeten vaak vele keren per dag

blijven functioneren en nauwelijks onderhoud behoeven.

materialen als roestvast staal en strenge eisen ten aanzien van

kunnen openen en sluiten.

Met onze producten bent u daarom verzekerd van

hygiëne, maar dat er veel vraag is naar oplossingen op maat.

bedrijfszekerheid, continuïteit en veiligheid.

Vaak draait het hier om kostenefficiëncy en continuïteit van
productieprocessen.
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Binnentoepassingen
Slimme oplossingen voor binnen

Nieuw

Nieuw

Nieuw
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Strong E
• ontwikkeld om tegen geringe
kosten een kwalitatief goed
product neer te zetten.
• 9 m² max.
• Klasse 0 windbestendig
• openingssnelheid 1 m/s
• openingssnelheid 1,8 m/s
met frequentieregeling (optie)
• ook beschikbaar in RVS

Pagina 10

8

Strong
• ontwikkeld voor toepassing
in grote doorgangen met
gemiddelde winddruk
• 25 m² max.
• windbestendig :
tot 3 x 3 m Klasse 3
tot 4 x 4 m Klasse 2
tot 5 x 5 m Klasse 1
afhankelijk van de configuratie
• openingssnelheid 1 m/s
• openingssnelheid 1,8 m/s
met frequentieregeling (optie)
Pagina 11

Prime
• ontwikkeld voor toepassing
in normale doorgangen met
gemiddelde winddruk
• 12,25 m² max.
• windbestendig :
tot 3 x 3 m
Klasse 1
vanaf 3 x 3 m Klasse 0
afhankelijk van de configuratie
• openingssnelheid 1 m/s
• openingssnelheid 1,5 m/s
met frequentieregeling (optie)

Basic XL
• ontwikkeld voor toepassing in
grote, veel gebruikte
doorgangen
• 36 m² max.
• Klasse 0 windbestendig
• openingssnelheid 1 m/s
• openingssnelheid 1,5 m/s
met frequentieregeling (optie)

Retail
• ontwikkeld voor toepassing
in de Retail branche
• 5,85 m² max.
• Klasse 1 windbestendig
• openingssnelheid 2 m/s
met frequentieregeling
• optie voor complete foto opdruk
op doek

Polara
• ontwikkeld voor toepassing in
extreem koude omstandigheden
• 17,5 m² max.
• Klasse 0 windbestendig
• openingssnelheid 1 m/s

Flex 2.0
• ontwikkeld voor
toepassing in veelgebruikte
doorgangen
• 20 m² max.
• Klasse 0 windbestendig
• openingssnelheid 2 m/s
met frequentieregeling
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Aluminium kederprofielen

Text
STRONG E

Versterkingsbeugels voor hogere windbelasting

STRONG
Solide - efficiënt – betrouwbaar

Alle essentiële functies in een
economy pakket

Een goede basis bij intensief gebruik
Het ideale ‘instapmodel’

De Alpha Strong is het basismodel van de snelroldeuren voor intensief

De Alpha Strong E heeft dezelfde constructie als de standaard snelroldeur

gebruik. In vergelijking met de Prime is de deur in alle facetten zwaarder en

STRONG, maar is uitgerust met een deurblad van het voormalige type Economic.

degelijker uitgevoerd om intensief gebruik mogelijk te maken. Alle

Hierdoor is dit type het ideale ‘instapmodel’, geschikt voor openingen tot 9 m

onderdelen zijn robuust ontwikkeld om bij dagelijks gebruik een goede

en normaal gebruik. Ideaal voor doorgangen van personen en lichte goederen

energiebesparing, tochtwering en klimaatbeheersing te garanderen.
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en daardoor een zeer breed toepassingsgebied, mede door de lage instapprijs.
Flexibele onderbalk

Nieuw ontwikkelde verstevigingsprofielen

Enkele bijzondere kenmerken zijn:
• het deurblad is samengesteld uit polyester versterkte kunststof secties
• de secties worden onderling verbonden met aluminium verstevigingsprofielen
• robuuste stalen geleidekolommen met tochtborstels geleiden het deurblad
• de aluminium onderbalk heeft een rubber afsluitprofiel
• veiligheid voorop met het standaard lichtgordijn

Enkele bijzondere kenmerken zijn:
• de deurplaat is samengesteld uit horizontale secties van polyesterversterkte
kunststof en een transparante zichtsectie
• de secties zijn onderling verbonden door aluminium verstijvingsprofielen met
‘keder’ profiel waardoor een sectie makkelijk en snel kan worden vervangen

Optioneel
• deze deur is ook verkrijgbaar met FlexEdge onderbalk
• 1.400 gr. doek voor een nog strakker design
• zijgeleiders uit RVS
• beschermkappen in kunststof, staal of RVS
• zichtsectie van transparant kunststof
• zichtsectie van horrengaas

Optioneel:
•
•
•
•
•
•

d
 eze deur is ook verkrijgbaar met FlexEdge onderbalk
1
 .400 gr. doek voor een nog strakker design
z ijgeleiders in RVS
b
 eschermkappen in kunststof, staal of RVS
z ichtsectie van transparant kunststof
v ensters van horrengaas

Nieuw

Nieuw

De Strong E is een snelroldeur met elektrische

Specificaties

Strong

aandrijving, ontwikkeld om tegen geringe kosten een

max. oppervlak (B x H)

25 m²

kwalitatief goed product neer te zetten.

max. breedte (B)

5.000 mm

max. hoogte (H)

5.000 mm

Specificaties

STRONG E

openingssnelheid

1 m/s

max. oppervlak (B x H)

9 m²

openingssnelheid bij frequentieregeling

1,8 m/s

max. breedte (B)

3.000 mm

sluitsnelheid

1 m/s

max. hoogte (H)

3.500 mm

sluitsnelheid bij frequentieregeling

0,5 m/s

openingssnelheid

1 m/s

deurblad gewicht

680 gr/m²

openingssnelheid bij frequentieregeling

1,8 m/s

deurblad dikte

0,7 mm

sluitsnelheid

1 m/s

sluitsnelheid bij frequentieregeling

0,5 m/s

Productvoordelen

deurblad gewicht

650 gr/m²

• standaard beveiligd met een veiligheidslichtscherm

deurblad dikte

0,7 mm

• windbestendig :
tot 3 x 3 m Klasse 3

Productvoordelen

tot 4 x 4 m Klasse 2

• standaard beveiligd met een veiligheidslichtscherm

tot 5 x 5 m Klasse 1

• ideale deur voor doorgangen met een lage windbelasting

afhankelijk van de configuratie

Standaard leverbaar in de volgende kleuren
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Compleet nieuw ontwikkelde afdekkap (optie)

PRIME

BASIC XL

Uitstraling en prestaties in
perfecte harmonie

Kan tegen een stootje

De snelle en stille oplossing

Het werkpaard voor intensief gebruikte doorgangen

De Alpha Prime is een goede oplossing voor openingen tot 12,25 m en

De Alpha Basic XL speciaal ontwikkeld voor binnenopeningen die

normaal gebruik. Ideaal voor doorgang van personen en lichte goederen.

veelvuldig worden gebruikt. Alle constructieonderdelen en uitvoering van

Deze innovatieve deur heeft een zeer breed toepassingsgebied. De snelle

het deurblad zijn daarom extra zwaar uitgevoerd. Door over- en onderdruk

afscheiding van ruimtes maakt energiebesparing, tochtwering en

kunnen aanzienlijke krachten op het deurblad optreden. Met het 1,2 mm

klimaatbeheersing tegen relatief lage kosten mogelijk.

dikke deurblad en aluminium verstevigingsprofielen is de deur bestand
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tegen maximaal 5 Beaufort winddruk.

Enkele bijzondere kenmerken zijn:
• het deurblad is samengesteld uit polyester versterkte kunststof
• het deurblad is uit een stuk vervaardigd en is daardoor super geruisloos.
• robuuste stalen geleidekolommen met tochtborstels geleiden het deurblad
• de aluminium onderbalk heeft een rubber afsluitprofiel
• veiligheid staat voorop met het standaard lichtgordijn

Ook leverbaar met FlexEdge onderbalk (optie)

Enkele bijzondere kenmerken zijn:
• extra zware kolommen uit gezette staalplaat met borstels voor de
geleiding van het deurblad
• een onderbalk met zelftestende onderloopbeveiliging en eindstukken
van gegoten aluminium is standaard

Optioneel
• deze deur is ook verkrijgbaar met FlexEdge onderbalk
• 1.400 gr. doek voor een nog strakker design
• zijgeleiders uit RVS
• beschermkappen in kunststof, staal of RVS
• full color bedrukking van het deurblad
• vensters van transparant kunststof
• vensters van horrengaas

Nieuw

Optioneel:
• Break-away system; het deurblad kan na een aanrijding zonder
gereedschap eenvoudig in de geleiding terug worden geschoven
• lichtgordijn in de geleiding

Specificaties

Prime

Specificaties

Basic XL

max. oppervlak (B x H)

12,25 m²

max. oppervlak (B x H)

36 m²

max. breedte (B)

3.500 mm

max. breedte (B)

6.000 mm

max. hoogte (H)

3.500 mm

max. hoogte (H)

6.000 mm

openingssnelheid

1 m/s

openingssnelheid

1 m/s

openingssnelheid bij frequentieregeling

1,5 m/s

openingssnelheid bij frequentieregeling

1,5 m/s

sluitsnelheid

1 m/s

sluitsnelheid

1 m/s

sluitsnelheid bij frequentieregeling

0,5 m/s

sluitsnelheid bij frequentieregeling

0,5 m/s

deurblad gewicht

680 gr/m²

deurblad gewicht

1.400 gr/m²

deurblad dikte

0,7 mm

deurblad dikte

1,2 / 3 mm

Productvoordelen

Productvoordelen

• standaard beveiligd met een veiligheidslichtscherm

• Klasse 0 windbestendig

• windbelasting

• veiligheidsfotocel in de dagopening

tot 3 x 3 m

Klasse 1

vanaf 3 x 3 m

Klasse 0

• volledig transparant ‚Full Vision‘ deurblad als optie

afhankelijk van de configuratie

Standaard leverbaar in de volgende kleuren
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RETAIL

POLARA

Snelle oplossing voor de
veeleisende winkelier

Bestand tegen extreme kou
Als hygiëne doorslaggevend is

De Retail is een snelroldeur met elektrische aandrijving, die speciaal is

Deze uitvoering is geschikt voor toepassing in de voedingsindustrie waar

ontwikkeld voor binnen situaties zoals in supermarkten. Juist daarbij speelt

de hoogste eisen gelden inzake hygiëne en veiligheid bij het produceren en

naast het bedieningsgemak en veiligheid ook het uiterlijk een belangrijke

verwerken van verse voeding. De Polara sluit uw vriesruimte goed af. Alle

rol. Een unieke opdruk naar uw ontwerp vormt een hele mooie sfeerbepaler

relevante onderdelen worden verwarmd. De deur opent automatisch

in uw supermarkt.

iedere 15 minuten om ijsafzetting te voorkomen.

De Retail is leverbaar in diverse uitvoeringen. De meest economische
uitvoering beschikt over een deurbladbalancering en wordt aangedreven
Enkele bijzondere kenmerken zijn:

door een opsteekaandrijving.

• verwarmde kolommen
Optioneel

• verwarmde aandrijving

• FlexEdge onderbalk in plaats van Aluminium

• verwarmde fotocellen

• contragewicht i.p.v. veer als balancering

• in plaats van tochtborstels worden tochtrubbers toegepast

• industriele insteek-aandrijving

• aandrijving en besturing worden uitgevoerd in IP65

• meerdere fotocellen in de zijgeleiding
• handmatige ontgrendeling bij stroomuitval
• deurblad met opdruk naar keuze

Specificaties

Retail

Polara

Specificaties

max. breedte (B)

2.250 mm

max. oppervlak (B x H)

17,5 m²

max. hoogte (H)

2.600 mm

max. breedte (B)

3.500 mm

openingssnelheid

2 m/s

max. hoogte (H)

5.000 mm

sluitsnelheid

0,5 m/s

openingssnelheid

1 m/s

deurblad gewicht

650 gr/m²

sluitsnelheid

1 m/s

deurblad dikte

0,7 mm

deurblad gewicht

680 gr/m²

deurblad dikte

0,7 mm

Productvoordelen
• Klasse 1 windbestendig

Productvoordelen

• standaard afdekkap over wals en aandrijving

• Klasse 0 windbestendig

• gedeeltelijk zelfherstellend

• veiligheidsfotocel in de dagopening

• opent automatisch bij stroomuitval

• toepasbaar tot -30°C

• lichtgordijn is standaard

• dubbele radar voor ijsdetectie

• zeer stil

• onderbalk met multileen eindstukken

Standaard leverbaar in de volgende kleuren

Standaard leverbaar in de volgende kleuren
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FLEX 2.0

Stille insteek aandrijving

hard edge

FLEX 2.0

Mooi, snel en geruisarm

Als goederen kwetsbaar zijn

Universeel inzetbaar

Zachte flexibele onderbalk

De Flex is een binnendeur die in nagenoeg iedere sector van de

In relatief lage doorgangen is bij het sluiten de kans op contact tussen

industrie kan worden ingezet. De deur is snel en opvallend stil in gebruik.

onderbalk en transport niet ondenkbeeldig en zou een harde onderbalk

Door toepassing van een industriële insteekaandrijving is de benodigde

schade kunnen veroorzaken. De ‘FlexEdge’ is buigzaam en zacht en

zijruimte minimaal. De geavanceerde besturing is standaard uitgevoerd

vergroot daarmee de veiligheid. Personen of goederen die ‘per ongeluk’

met frequentieregeling en biedt veel functies en aansluit mogelijkheden.

door de ‘FlexEdge’ worden geraakt zullen daar niet of nauwelijks hinder of
schade van ondervinden.

Optie

Een bewaakte opening

Geen schade bij aanrijding

flex edge

100% Zelf herstellend in beide richtingen

De dagopening van de geopende deur wordt op dezelfde manier bewaakt

Standaard wordt een actief lichtgordijn geleverd tot maximaal 2.500 mm

als bij de deur met ‘HardEdge’.

hoogte. Bij geopende deur worden zowel bewegende als stilstaande
voorwerpen in de dagopening waargenomen en zal de deur niet sluiten. Deze

Optioneel:

nieuwe generatie Flex is voorzien van twee extensieveren om het deurblad te

• mechanische noodontgrendeling

balanceren, waardoor de onderhoudsinterval aanzienlijk wordt vergroot.

• beschermkap in RVS/staal in gewenste RAL kleur
• kolommen in RAL naar keuze (geen metallic)

Optioneel:
• mechanische noodontgrendeling
• beschermkap in RVS/staal in gewenste RAL kleur
Mechanische noodontgrendeling

• kolommen in RAL naar keuze (geen metallic)

De Flex HardEdge is een snelroldeur met elektrische

Specificaties

Flex 2.0 Flex Edge

gen in de retail, industrie en utiliteitsbouw. De Flex is

max. oppervlak (B x H)

17,5 m²

mooi afgewerkt en doet snel en geruisarm z‘n werk.

max. breedte (B)

3.500 mm

max. hoogte (H)

5.000 mm

aandrijving, die wordt toegepast in binnen toepassin-

Specificaties

Flex 2.0 Hard Edge

openingssnelheid

2 m/s

max. oppervlak (B x H)

20 m²

sluitsnelheid

0,5 m/s

max. breedte (B)

4.000 mm

deurblad gewicht

1.400 g/m²

max. hoogte (H)

5.000 mm

deurblad dikte

1,2 mm

openingssnelheid

2 m/s

sluitsnelheid

0,5 m/s

Productvoordelen

deurblad gewicht

1.400 g/m²

• Klasse 0 windbestendig

deurblad dikte

1,2 mm

• zelfdragende constructie
• 100 % zelfherstellend in beide richtingen

Productvoordelen

• veiligheidslichtscherm is standaard

• Klasse 0 windbestendig
• zelfdragende constructie
• 100 % zelfherstellend in beide richtingen
• veiligheidslichtscherm is standaard
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Buitentoepassingen
Slimme oplossingen voor buiten

Mooi, degelijk en energiezuinig
Vanuit de vraagzijde ontwikkeld
Alle industriedeuren en diensten van Alpha zijn voor een belangrijk deel door de gebruikers vormgegeven.
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Dit is het gevolg van jarenlange samenwerking met nagenoeg alle industrieën in Europa.
Voor industriële deuren geldt dat de juiste keuze van het merk, type en uitvoering essentieel is.
Goed gekozen producten kunnen logistieke processen optimaliseren en kosten verlagen.
Helix - S600
• ontwikkeld voor toepassing
in buitengevels

Heavy Outdoor
• ontwikkeld voor toepassing
in buitengevels

ALU R
• ontwikkeld voor toepassing
in buitengevels

• 25 m² max.

• 36 m² max.

• 25 m² max.

• Klasse 3 windbestendig

• Klasse 2 windbestendig

• Klasse 2 windbestendig

• openingssnelheid 1,1 m/s

• openingssnelheid 1,5 m/s

• openingssnelheid 1 m/s

met frequentieregeling

met frequentieregeling

met frequentieregeling
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Helix / S600
Spiraal railsysteem

Helix

Goede isolatie en heel snel
Op het gebied van isolatie, geluid en niet te vergeten de prijs hebben we ambitieuze
doelen gesteld. Onze research & development afdeling is er in geslaagd een ongekend
snelle overheaddeur te ontwikkelen die ook nog eens uitzonderlijke isolatiewaarden laat

Paneelstructuur en Kleuren

zien: De Alpha Helix. De speciaal ontwikkelde looprollen zorgen voor een geruisloze loop.

Verkrijgbaar in microline structuur. Het deurblad kan met een coating

Dit gepatendeerde systeem draagt ook bij aan het strakke design van de Alpha Helix.

in iedere RAL-kleur (bij benadering) worden afgewerkt (optie).

Frequent gebruikte deuropeningen werden vaak voorzien van twee deuren waarbij de

Standaard kleuren zijn RAL 9002 en 9006.

een bedoeld was voor nacht-afsluiting en de tweede voor gebruik overdag.
De nieuwe Alpha Helix / S600 maakt de toepassing van een snelroldeur achter de

Compacte zijscharnieren

overheaddeur of roldeur overbodig. Een investering die zich snel terugverdient dus!

Energiebewust
Op energiekosten valt eenvoudig te besparen door deuren snel te

S600

openen en weer te sluiten.
De Helix en S600 opent met een snelheid van 1,1 m/s.

De S600 heeft het identieke aandrijfsysteem als de Helix spiraaldeur, maar is uitgevoerd met
het standaard railsysteem. Deze deur opent 6x sneller dan vergelijkbare sectionaaldeuren
maar kan met 600 mm bovenruimte ingebouwd worden. De standaard paneelhoogte bij

Langere onderhoudsarme periode

de Helix en de S600 is 366 mm. Beschikt u over de benodigde inbouwruimte, dan heeft u

De Helix is goedkoop in onderhoud door een gegarandeerde

met de S600 de voordelen van de Helix tegen een gunstigere prijs.

onderhoudsarme periode van 200.000 cycli en aangezien het een
veerloos systeem is zijn er geen extra kosten aan deze onderdelen
noodzakelijk.

Opbouw deurblad

Specificaties

De deurbladen van de Helix en S600 worden

UItvoering

opgebouwd zoals hieronder in de tabel weergegeven.

Max. oppervlak

Het bodempaneel van een ALU-deurblad is altijd een
ISO-paneel.

Helix

S600

Spiraalvorm

Normaal railsysteem

25 m (350 kg)

25 m2 (350 kg)

Max. breedte

5.000 mm

5.000 mm

Max. hoogte

5.000 mm

5.000 mm

Openingssnelheid

1,1 m/s

1,1 m/s

2

Sluitsnelheid

0,5 m/s

0,5 m/s

Min

Max

Min

Max

Paneel dikte

40 mm

40 mm

Bodenpaneel

-

-

366 mm

610 mm

ALU secties mogelijk

ja

ja

Zwischensektion

250 mm

366 mm

366 mm

366 mm

Topsektion

275 mm

366 mm

250 mm

366 mm

ALU

ISO

Productvoordelen
• Klasse 3 / 4 windbestendig
• hoge isolatiewaarde U= 1,77 W/m²K bij volledig dichte deur van 5.000 x 5.000 mm
• hoge openingssnelheid
• geruisarm door trillingsvrije loop

Standaard leverbaar in de volgende kleuren
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HEAVY OUTDOOR

ALU R

De snelle en betrouwbare
buitendeur doorgang

De voordelige aluminium roldeur
Universeel inzetbare roldeur

De snelle en betrouwbare buitendeur

De Alu R is een hele snelle buitendeur die geisoleerd en inbraakbestendig is.

De Heavy Outdoor is een zeer solide snelroldeur met elektrische
aandrijving, specifiek ontwikkeld voor grote (buiten-)openingen in

Met een openingssnelheid van 1 meter per seconde, is de Alu R universeel

Industrie en Utiliteitsbouw. Toegepast achter bijvoorbeeld een sectionaal-

inzetbaar in binnen- en buitenopeningen. Zonder deurbladbalancering

of roldeur kan de Alpha Heavy als dagafsluiting bijdragen aan een beter

kunnen de geleiders en aandrijving verhoudingsgewijs lichter worden

werkklimaat en energiebesparing.

uitgevoerd waardoor de Alu R geringere inbouwmaten heeft.
Deze vereenvoudigde uitvoering maakt de deur niet minder degelijk, maar

De standaard bedrijfsdeur wordt ‘s morgens geopend, waarna de Alpha

wel een stuk voordeliger.

Heavy Outdoor de afsluiting van de buitenopening voor zijn rekening
neemt. Door het snelle openen en sluiten komen er geen luchtstromingen

Enkele bijzondere kenmerken zijn:

op gang die energieverlies veroorzaken.

• een openingssnelheid van 1 meter per seconde

Op het einde van de werkdag wordt de buitenopening gesloten met de

• een of meerdere zichtlamellen optioneel verkrijbaar

bedrijfsdeur. De uitvoering van de Alpha Heavy Outdoor is volledig
afgestemd op de zware omstandigheden waaronder deze deur moet

Kleuren

kunnen functioneren.

Het deurblad kan met een coating in iedere RAL-kleur (bij benadering)
worden afgewerkt (optioneel).

Specificaties

Heavy
Outdoor

Specificaties

ALU R

max. oppervlak (B x H)

25 m²

max. oppervlak (B x H)

36 m²

max. breedte (B)

5.000 mm

max. breedte (B)

6.000 mm

max. hoogte (H)

5.000 mm

max. hoogte (H)

6.000 mm

openingssnelheid

1 m/s

openingssnelheid

1,5 m/s

sluitsnelheid

0,5 m/s

openingssnelheid bij frequentieregeling

1 m/s

lamel hoogte (werkend)

80 mm

sluitsnelheid bij frequentieregeling

1,5 m/s

lamel dikte

20 mm

sluitsnelheid

0,5 m/s

lamel wanddikte

0,66 mm

deurblad gewicht

3.000 gr/m²

materiaal lamellen

geanodiseerd aluminium E6/EV1

deurblad dikte

3 mm

Productvoordelen
Productvoordelen

• tot een deurgrootte van 5.000 x 5.000 mm windbestendig

• windbelasting klasse 2 windbestendig tot 10 Beaufort

conform EN 12424 Klasse 2

• aluminium verstevigingsprofiel met

• besturing standaard met frequentieregeling

geleidewielen aan de uiteinden

• geringe inbouwmaten

• heavy duty voor buiten en hoge windbelasting

• geleidekolommen in U-vorm

Standaard leverbaar in de volgende kleuren
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Bedieningen

Toebehoren

Einstellbare
Stütze für
Lichtschranke

Drukknop
(opbouw)

verzinkt staal

Drukknoppenset

Pull switch

Drukknop

Trekschakelaar

Radar

Condor

Drukknoppen worden

De trekschakelaar wordt

Radars kunnen alleen

De condor combineert twee

voornamelijk toegepast bij

veelvuldig toegepast bij

bewegende voorwerpen

functies binnen één toestel.

personenverkeer. Voor

heftruckverkeer, zodat de

waarnemen. De radar heeft

De radar voor detectie van

situaties waar men niet altijd

chauffeur zonder uit te

een kegelvormig detectiege-

bewegende voorwerpen

de handen vrij heeft geven

stappen de schakelaar kan

bied en is richtinggevoelig. De

(bediening) en een actief

drukknoppen een oplossing.

bedienen.

grootte, richting en gevoelig-

infrarood voor de detectie van

heid van het radarveld zijn

stilstaande voorwerpen

Handzender

Support bracket

instelbaar.

(veiligheid).

2-kanaals of
4-kanaals

for radar or traffic lights

Radiografisch

Fotocel

Lichtgordijn

Een inductielus veroorzaakt

Radiografische bediening

De fotocel wordt voornamelijk

Een lichtgordijn heeft een

een magnetisch veld. Een

(zender en ontvanger) biedt

toegepast voor het bewaken

groter detectiebereik en geeft

metalen voorwerp binnen dit

de mogelijkheid tot selectieve

van de doorgang. Zolang de

daarmee een hogere veilig-

veld wordt waargenomen en

bediening. Enkel de

straal van de fotocel onder-

heid dan een fotocel. Deze

is daarom geschikt als

voertuigen en personen die

broken is zal de deur niet

detectievorm is uitermate

bediening of extra

een zender hebben kunnen

sluiten. Er zijn uitvoeringen

geschikt bij een grote

beveiliging bij

de deur openen of sluiten. Er

met reflector en uitvoeringen

verscheidenheid aan trans-

heftrucktransport.

zijn zenders met één of met

met zender en ontvanger.

portgrootten.

infrarood en bewegingsmelding voor
binnen tot H = 3,5 m

Radar detector
bewegingsmelding
voor binnen en
buiten tot H = 6 m

op-stop-neer
(opbouw)

Inductielus

Ixio D

Drukknoppenset

Key-operated
switch

op-stop-neer
sleutelschakelaar
(opbouw)

Condor
infrarood en
bewegingsmelding
voor binnen en
buiten tot H = 6 m

Inductielusdetctor
in aparte behuizing

ClearWave

Console

Verkeerslicht

schakelt zonder
aan te raken

protects the guides
in the event of a
collision

rood

Receiver

Lichtgordijn

Verkeerslicht

for remote control
(also available in
housing)

beveiliging van de
dagopening tot
maximaal 2500 mm
hoogte

rood/groen

Safety photocell
with Housing
with reflector

Beschermpaal
Ixio S
infrarood voor binnen tot H = 3,5 m

verzinkt of
gepoedercoat, met
bouten of gegoten in
beton

meerdere kanalen.
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Referenties
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Industriële
sectionaaldeuren

Sectionaal
garagedeuren

Sterke staaltjes techniek

Passend in elke garage

alpha opent mogelijkheden
Sectional_overhead_doors_2017a_NL_.indd 1

alpha opent mogelijkheden
30-06-17 13:49

Sectional_Garage_Doors_2016_NL_0101.indd 1

21-01-16 13:52

Compleet onder één dak
Alpha produceert in eigen huis volgens strenge Europese wetten en normen.
Uw garantie dat een Alpha deur aan de allerhoogste eisen voldoet. Daarnaast hebben we strategische
samenwerkingsverbanden met topproducenten. Gelijkgestemde ondernemingen, waarmee we een
compleet programma aan industriële deuren kunnen aanbieden, onder één vertrouwd dak. Onderdelen en
componenten nemen we af van wereldwijde preferred suppliers. Op die wijze staat Alpha garant voor
kwaliteit die uniek is in de branche.

High_Speed_Doors_2019a_DE-FR-GB-NL

Alpha deuren International BV
Pittelderstraat 10

6942 GJ Didam Netherlands

Telefoon +31 316 228066
info@alpha-deuren.nl

Telefax +31 316 227662

www.alpha-deuren.nl

