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Tempodeur is leverancier van een breed assortiment deuren, waaronder snelroldeuren.  

Snelroldeuren worden ook vaak snelloopdeuren of automatische roldeuren genoemd. 

Snelroldeuren zijn uitermate functioneel voor het afscheiden van ruimtes met intensief verkeer. 

Het is de oplossing voor ruimtes waarbij een hoge openings- en sluitsnelheid van belang is.  

Tevens zorgt de snelroldeur voor een zeer goede wering van tocht, kou, stof en warmte.  

Snelroldeur ZIP  

In deze brochure laten we u kennismaken met onze snelroldeur ZIP. De snelroldeur ZIP is voor  

veel branches geschikt omdat de deur zowel in verzinkt staal als in RVS geleverd kan worden.  

Zo treft u onze snelroldeur ZIP aan in de industrie sector, bij veel supermarkten maar ook bij 

de vlees- en vis industrie, bij bakkerijen en in de zuivelindustrie. In de voedingsindustrie wordt 

gekozen voor de RVS uitvoering. De deur is toepasbaar als binnen én als buitendeur. 

De snelroldeur ZIP is een uiterst veilige en betrouwbare oplossing. De deur is standaard uitgerust 

met een lichtlijst in de gehele opening en een zachte onderbalk. Tevens is de snelroldeur ZIP 

voorzien van een zelf herstellend anti-crash systeem (rits systeem), zodat aanrijdschades tot  

een minimum beperkt worden. 

Deuren op maat 

Standaard afmetingen kennen wij niet, wij zijn gespecialiseerd in klant-specifieke oplossingen. 
Elke deur wordt op maat en naar wens van de klant geproduceerd. Maximale afmeting is  

6 x 5 meter (bxh). 

Tempodeur beschikt tevens over een vakkundige montage- en service afdeling, met eigen  

ervaren monteurs. Hierdoor is het mogelijk u snel en vakkundig van dienst te zijn.

Naast snelroldeuren levert Tempodeur een heel uitgebreid deurenpakket, waaronder o.a.  

bedrijfsdeuren, koel- en vriesdeuren, branddeuren en pendeldeuren. Voor ons gehele  

assortiment verwijzen wij u graag naar onze site.  

Wilt u meer informatie?  

Belt u dan met onze verkoopbinnendienst (T 026 370 7008), zij helpen u graag verder.  

Of kijk op onze website voor meer informatie www.tempodeur.nl.
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Technische gegevens
Constructie Zelfdragende constructie met 2 zijgeleidingen en een oprolbuis aan de bovenzijde. 

Afdekkap Afdekkap voor de rol én motor is standaard inbegrepen.

  In de RVS uitvoering behoort ook een schuine afdekkap tot de mogelijkheden.

Zijgeleiders Leverbaar in 100 mm of 150 mm breedte (afhankelijk van keuze motor). 

Uitvoering  De afdekkap én zijgeleiders worden in RVS 304, RVS 316, verzinkt staal of RAL kleur uitgevoerd.  

Deurblad  Slijtvast Polyester doek met het unieke crash systeem, standaard in 900 grams.  

  Optioneel is voor hogere temperatuurverschillen een 3 mm doekdikte leverbaar. 

Kleuren  Het deurblad is in circa 20 kleuren verkrijgbaar, zie hiervoor het kleuren overzicht.

Afdichting Goede afdichting aan beide zijkanten door het rits systeem.

Venster  Het venster kan in veel mogelijkheden uitgevoerd worden. 

  Standaard is het doek voorzien van één rij ramen 300 mm hoog, startend op 1.500 mm.  

  Het aantal ramen is afhankelijk van de deurbreedte.

  Tevens kan gekozen worden voor een maatwerk venster of meerdere rijen uitvoering. 

  Zie het venster overzicht voor de diverse venster mogelijkheden. 

Aandrijving De krachtige aandrijving is uitgevoerd met een geluids- en onderhoudsarme IP54 elektromotor. 

Motorzijde De motor kan als zijmotor of frontmotor uitgevoerd worden.

Besturing  Microprocessor besturing met geïntegreerde 230V frequentieregeling.

  De besturing (Nederlandstalig) is klant specifiek volledig digitaal instelbaar en geschikt voor 
  meerdere bedieningen. De kunststof IP54 besturingskast is voorzien van een drukknop en noodstop. 

  Automatisch sluiten via instelbare timer.

Snelheid  Instelbare openingssnelheid tot 2,0 m/sec. Sluitsnelheid tevens instelbaar. 

  Door de frequentiebesturing is er een geleidelijke start en stop fase. 

Windbelasting Voldoet aan windklasse 2 volgens EN 12424, ook geschikt als buitendeur.

  Afmeting leverbaar tot maar liefst 6 x 5 meter (bxh).

Veiligheid Anti Crash Systeem (rits-systeem) over de volledige deurhoogte.

  De zachte “flex edge” onderzijde is buigzaam en geeft een veilig gevoel aan de gebruikers. 
  Lichtlijst IP67 in de gehele opening, tot een hoogte van 2.000 / 2.500 mm. 

  Of, indien gewenst, een horizontale fotocel beveiliging in de zijgeleiding. 

  Bij detectie stopt de deur en opent direct.   

  Bij stroomuitval kan de deur handmatig worden geopend. Optioneel is een noodstroom accu mogelijk.

Bedieningen  Afstandsbediening

  Paddenstoel drukknop

  Trekkoord schakelaar (wand of plafond bevestiging) 

  Voetschakelaar

 Radar bewegingsmelder

 Inductielussen  

SNELROLDEUR ZIP

De snelroldeur ZIP is een uiterst veilige en betrouwbare 

oplossing. Speciaal ontworpen om aanrijdschades en  

dure onderhoudskosten te voorkomen. Zo worden alle  

deuren standaard uitgevoerd met een Anti Crash Systeem 

(rits systeem) en lichtlijst in de gehele opening.  

Ook is de deur voorzien van een zachte onderbalk.  

De snelroldeur ZIP is voorzien van een 230 V  

frequentiebesturing, voor een supersnelle én fluisterstille 

opening tot 2 m/sec. De snelroldeur ZIP is geschikt als  

binnendeur én buitendeur. 

Kenmerken

 Anti Crash Rits Systeem over de volledige  

 deurhoogte 

 Lichtlijst beveiligt de gehele deuropening

 Zachte onderbalk

 Frequentiebesturing 230V

 Front of zijmotor

 Nederlandstalige besturing 

 Constructie zelfdragend

 Smalle zijgeleiders

 Diverse venstermogelijkheden
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Optioneel:  Noodstroom accu voor automatische opening bij stroomuitval

 Frontmotor

 Schuin aflopende RVS afdekkap
 Dikker 3 mm polyester doek voor hogere temperatuurverschillen. 

 Besturingskast in IP65 (in plaats van IP54)

 Doek met T vormige doorgang als vluchtfunctie

 Doek voorzien van uw eigen full colour fotoprint of logo 

 Licht en geluidshoorn

 Ventilatiegaas bij eventuele overdruk

3002    5010    2004   7035    7038   7037   1013    9003    9006   9002

5012    9005   7016    5015   5002    6005   6026    6018   1003    1021

Kleuren in RAL:

Ventilatiegaas Vluchtfunctie

Besturingskast
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SNELROLDEUR ZIP

Venstermogelijkheden

Links

Links
200

Zijmotor

Rechts

Rechts

Frontmotor

Vraag ons naar de overige venstermogelijkheden.
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Bedrijfsdeuren 

Brandwerende deuren 

Koel- en vriesdeuren

Pendeldeuren

Snelroldeuren

RVS ramen

PVC strokengordijnen 

Tempodeur BV

Spoorallee 16 

6921 HZ Duiven

T 026 370 7008

info@tempodeur.nl

www.tempodeur.nl
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