
 

Speeddoor 
SPEEDDOOR® 600N 
 
 
De MeerDeur Speeddoor® snelroldeur is de ideale afdichting tussen twee 

afdelingen die fysiek zo goed mogelijk gescheiden moeten blijven. Het 

Speeddoorsysteem bestaat uit een deurplaat, voorzien van horizontale 

stroken van kunststof doek, versterkt met polyester. De zijkanten bestaan 

uit aluminium profielen en de onderzijde is voorzien van een rubberen 

stootlijst. U bent verzekerd van snel openen en sluiten dankzij haar 

elektrische aandrijving. 

De Speeddoor® is onderhoudsvriendelijk. En een kleine aanrijding hoeft 

geen probleem te zijn met het optionele anticrashsysteem. Stroomuitval? 

De optie van handbediening waarborgt de toegankelijkheid onder alle 

omstandigheden. 
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Meer informatie: 

 
MeerDeur 

Westlandseweg 11 
2291 PG 

Wateringen 
Nederland 

 
+ 31 174 28 07 77 

meerdeur.nl 

 

  



 

DATASHEET SPEEDDOOR® 600N 
 
Eigenschappen  
Grote betrouwbaarheid Fluisterstille werking 
Zelfcontrolerend Afleesbaar lcd-display 
Geavanceerde technieken en materialen CE-goedgekeurd 

  

  

Standaard technische gegevens  
Maximale oppervlakte tot 30 m²  
Openingssnelheid instelbaar tot 1,5 m/s  
Sluitsnelheid instelbaar tot 0,7 m/s 
Benodigde voeding 230 V, 16 A, 3-polige CEE-17 stekker, IP 44. 

mogelijkheid tot kiezen andere spanning in overleg. 
Maximaal vermogen Pn = 0,85 kW 
Beschermklasse IP 55 
Instelbare openhoudtijd 1 - 240 s 
Geluidsvermindering (DIN 52210) 23dB (A) 
Zijgeleiders geanodiseerd aluminium 
Afdekkap rol geanodiseerd aluminium 
Gereduceerde dagopening op aanvraag 

  
  

Kenmerken  
Toepassingsgebied Binnenopeningen 
Besturing Plug and play, frequentiegeregeld 
Bedieningselementen Drukknoppen met functie op/stop/neer 
Afmetingen besturingskast 190 x 300 x 110 mm (bxhxd) 

  
  

Aanvullend kenmerk Speeddoor® in anti-crashuitvoering 
Anti-crashbeveiliging Indien de onderbalk uit de zijgeleiders gereden 

wordt, zal deze automatisch weer in de 
zijgeleidingen teruglopen.   

  
  

Beveiliging  
Sluitbeveiliging Standaard (fotocel) 
Onderloopbeveiliging Standaard (elektronisch) 
Noodbediening Standaard (met handslinger) 

  
  

Doek  
Materiaal:                                 vervaardigd uit vezelversterkt, scheurvast en weerbestendig PES-materiaal 
Gewicht:                                   900 gr./m2  
Temperatuurbestendigheid:     temperatuurbestendig van -30 tot 75 graden Celsius (DIN 53361) 
Moeilijk ontvlambaar:               vlamresistent <100 mm/min (DIN 75200) 
Standaardkleuren [ca.-RAL]:   rood [3020], blauw [5010], groen [6026], lichtgrijs [7035], wit lichtdicht [9003] 

  
  

Opties  
Bewegingsmelders Afstandsbediening 
Drukknop Kaartlezer met toegangscontrole 
Trekschakelaar Sluisfunctie 
Communicatie met intern transport Zichtsectie 
Inductielusdetectie Afdekkap motor en rol (geanodiseerd aluminium) 
Doek met opdruk  


