De Dynaco Freezer M2
diepvriesdeur
De nieuwe generatie snelloopdeuren
Uw beste troef
om rijmvorming
te vermijden

Een uiterst korte openings- en sluitingscyclus die de koudeketen
beschermt.
Een perfecte afdichting over de volledige omtrek van de deur, wat
luchtstromen beperkt.
Een optioneel isolerend deurblad, dat nog extra energiebesparing
oplevert.
Scan deze QR-code en:
- Zie de deur in actie
- Ontdek de voordelen
- Vraag bijkomende informatie

www.entrematic.com

ENERGIEBESPARING
Een van de voornaamste redenen om een Dynaco
deur te plaatsen, is energiebesparing. De snelle
werking van de deuren en de perfecte afdichting
voorkomen dat warme en vochtige lucht in de
diepvriesruimte komt en dat gekoelde lucht naar
buiten gaat. Dit voorkomt niet alleen allerlei
problemen door ijsvorming, maar zorgt ook voor
een aanzienlijke besparing op uw energiefactuur.

Het deurblad wordt aan beide zijden vastgehouden
in speciaal ontworpen, buigzame geleiders die
het deurblad met zijn bevestigingsmechanisme
volledig inkapselen en zo openingen vermijden.
Het bevestigingsmechanisme is zo ontworpen dat
het perfect aansluit op het geleidingsprofiel, dat
op die manier quasi geen lucht doorlaat. Om de
efficiëntie van uw Dynaco deur nog te verhogen,
kunt u optioneel een isolerend deurblad plaatsen.
Dit bestaat uit twee lagen PVC, gevuld met
isolatiemateriaal. Dit beperkt aanzienlijk het
energieverlies door het deurblad.

IJSVORMING ONDER
CONTROLE HOUDEN
D y n a co d e u re n z i j n u i tg e r u st m e t
verwarmingskabels in de zijgeleiders en optionele
verwarming in de schakelkast. Dit vermijdt
ijsvorming op deze onderdelen en verzekert
een langere levensduur. Optioneel kunt u een
luchtgordijn plaatsen aan de warme kant van de
Freezer deur. Dit vermijdt dat warme of vochtige
lucht in de diepvriesruimte komt en dat koude
lucht naar buiten gaat. Zo houdt u condensatie
en ijsvorming onder controle.
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VOCHT ONDER CONTROLE
HOUDEN
Andere voordelen van Dynaco deuren: snel
en buigzaam als ze zijn, kunnen ze ook twee
openingshoogten hebben. Zo hoeft u de deur
niet volledig te openen om enkel een voetganger
door te laten. Ook op die manier bespaart u
energie, want u vermijdt dat warme lucht in de
diepvriesruimte komt.

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.

AUTOMATISCHE
REÏNTRODUCTIE
Wanneer een Dynaco deur per ongeluk wordt
aangereden en loskomt uit haar zijgeleiders,
keert het deurblad automatisch terug in de
geleiders na een openingscyclus. Zonder
technische interventie. Zonder werkonderbreking
voor uw installaties. Een oplossing die u tijd en
energie bespaart.

Entrematic offers a comprehensive range of products for industrial,
commercial, institutional and residential applications, including
sectional doors, loading bay equipment, high-performance doors,
residential garage doors, pedestrian doors, gates and barriers, and
automation and operators. Built on nearly 200 years of accumulated
expertise, Entrematic aims to be the most dynamic, innovative company
in the entrance automation industry, and the best partner for dealers and
installers.
Our well-known brands include Normstahl, Dynaco, Ditec and EM.
Entrematic, Normstahl, Dynaco, Ditec and EM, as words and logotypes,
are examples of trademarks owned by Entrematic Group AB or
companies within the Entrematic Group.
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