De Dynaco
cleanroom deur
De nieuwe generatie snelloopdeuren

Uw beste troef
om geconditioneerde
lucht te bewaren

Een perfecte afdichting over de volledige omtrek van de deur, wat
het lekdebiet tot een minimum beperkt.
Een glad oppervlak, waardoor onzuiverheden zich niet kunnen
ophopen.
Een slanke structuur, makkelijk te integreren.

Scan deze QR-code en:
- Zie de deur in actie
- Ontdek de voordelen
- Vraag bijkomende informatie

www.entrematic.com

BESMETTING VERMIJDEN

ENERGIEBESPARING

Dankzij de uiterst korte cyclus, geavanceerde
multi-interlock mogelijkheden en airlock
layout wordt de verplaatsing van lucht en de
bijhorende besmetting van kostbare goederen
in de cleanroom tot een minimum beperkt. Door
te kiezen voor de gepaste Dynaco oplossing krijgt
besmetting geen kans.

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 lucht de gekoelde zone
binnendringt of de verwarmde zones verlaat.
Dit zorgt voor een aanzienlijke besparing op uw
energiefactuur.

In cleanroom omgevingen is het belangrijk om
bepaalde zones in overdruk te houden. Het
soepele Dynaco deurblad weerstaat perfect aan
drukverschillen. De duurzame, nauwsluitende
afdichting houdt de druk op het juiste niveau met
een beperkt verbruik van lucht, en dit jarenlang.

PROPER HOUDEN
Het oppervlak van de Dynaco deuren is glad
en vrij van onregelmatigheden. Het bevat geen
latten of andere onderdelen waar onzuiverheden
zich kunnen ophopen. In combinatie met een
structuur in roestvrij staal zijn Dynaco deuren
altijd zeer makkelijk te reinigen.

Entrematic Belgium NV
Waverstraat 21 B 9310 Moorsel Belgium
Tel. +32 53 72 98 98 Fax +32 53 72 98 50
info.dynaco.eu@entrematic.com

www.dynacodoor.com

PLAATS BESPAREN
Een Dynaco deur installeren vraagt zeer weinig
plaats. In tegenstelling tot schuifdeuren gaat er
vrijwel geen plaats verloren door de installatie
van een Dynaco deur. Het is zelfs mogelijk om
de zijgeleiders in de deuropening te plaatsen en
het bovenste gedeelte te verbergen boven het
technisch plafond. Zo kunt u het maximum halen
uit uw cleanroom zone.

GELUIDSARM
De afwezigheid van verstevigingslatten in het
deurblad beperkt de vibratie van het gebouw.
De speciaal ontwikkelde bevestigingsstrook loopt
vlot door de zijgeleiders, wat het werkingsgeluid
beperkt. Dit is zeer belangrijk om het comfort van
de gebruikers in bepaalde zones te verhogen.

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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