
CLEANROOM  
DEUREN 

Gecertifi ceerd & de hoogste luchtdichtheid



Beheers de luchtzuiverheid, het drukniveau en het klimaat.

Dit is dé snelroldeur voor cleanrooms en drukgestuurde ruimtes, waar 

strenge kwaliteitseisen gelden voor de luchtzuiverheid en hygiëne.  

Speciaal ontworpen om in de lucht aanwezige stofdeeltjes te 

beheersen en vuilophoping tot een minimum te beperken. Magnetische 

afdichtingen zorgen voor hoogwaardige luchtafdichting en minimale 

luchtverplaatsing. Het compacte ontwerp is gemakkelijk te reinigen.

     > hoge openings snelheid  (tot 2,5m/s)

     > automatisch instelbaar sluiten van deuren

     > uniek gepatenteerde magnetische luchtafdichting

De Cleanroom snelroldeur is gecertifi ceerd voor ISO 14644-1 klasse 5. 

Elektromechanische besturings- en bedieningscomponenten zijn te 

verwerken  in het frame om vuilophoping tegen te gaan. De geleiders zijn 

vrij van smeermiddelen. 

Montage & service door BG Door monteurs
Zeer ervaren en specialistische monteurs garanderen de 
strenge hygiëne eisen aan Cleanrooms.

Hoogste luchtdichtheid van de Benelux
Standaard 12 m3/m2h bij ca. 50 Pa. Uit te breiden naar <1,2 
m3/m2h

ISO gecertifi ceerde snelroldeur 
ISO 14644-1, klasse 5 en EU GMP klasse C. Getest door 
Fraunhofer en geschikt voor Cleanrooms tot ISO-klasse 5. 

De voordelen Toepassing

• Farmaceutische industrie

• Levensmiddelen industrie

• Luchtdrukbeheersing

• Halfgeleiderindustrie

• Zaadveredeling industrie

TOF/Spot Afstands
bediening

Maximale 
openingssnelheid

2,5m/s

Trekschakelaar Radar Sluiswerking
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Maatwerk & fl exibiliteit   
Flexibele samenstellingen. Oplossingen voor elke ruimte.  
Naast standaard uitvoeringen bieden we maatwerk.



Anti-crash is standaard

Het doek
Standaard: PVC-doek 1300 g/m2 of 900 g/m2, U = 6 W/m2K inclusief één rij vensters van 500 mm hoog.

Optioneel: geïsoleerd doek 7 mm, U = 3,3 W/m2K; transparant 35/40%; FDA (wit); antistatisch.

Beschikbare kleuren van het standaard doek (bij benadering):

Maximale afmetingen
B 4000 mm x H 4000 mm

Weerstand wind
< B 2800 mm x H 2800 mm: klasse 4

> B 2800 mm x H 2800 mm: klasse 3

Temperatuurbereik
Bereik van - 30°C* tot + 70°C * met 

verwarmingsset - Niet geschikt voor 

toepassing in schil tussen negatieve 

en positieve temperaturen.

Noodopening
Standaard: handslinger

Optioneel: UPS-accupakket 

Cycli (EN 12604)

1.000.000 (getest)

Frame opties

Verzinkt RVS
RVS 441
RVS 304
RVS 316Gecoat

De deur is voorzien van gepatenteerde polyethyleen geleiders. Het 

PVC-doek loopt door middel van een rits in deze geleiders. Bij een 

aanrijding schiet de rits los, waardoor schade beperkt blijft. Optioneel 

kan de deur zelf-herstellend worden uitgevoerd, het doek loopt dan, 

via re-integratie sleuven, automatisch terug in de geleiders. Hierdoor 

blijft uitval na ongelukken beperkt en is de TCO laag.

RAL 2004 RAL 5010 RAL 6026 RAL 9005RAL 7037

RAL 1015 RAL 6018RAL 5002 RAL 7035 RAL 8017

RAL 9010RAL 1003 RAL 3002 RAL 5012 RAL 7042RAL 7016

Let op: RAL 5010, RAL 6018, RAL 7016, RAL 8017 & RAL 9005 zijn alleen verkrijgbaar bij het 900 g/m2  

Montage afmetingen
Bovenruimte afhankelijk van daghoogte 

 < H 3050 mm:  450 mm 

 > H 3050 mm:  550 mm . 

Noodopening
Standaard: handslinger

Optioneel: UPS-accupakket 

Cycli 
1.000.000 (getest)

Schakelkast
Standaard: verzinkt staal IP54

Optioneel: RVS 304 IP66 of PVC IP65

Veiligheid
<3050 mm breedte: fotocel & afrolsensor

>3050 mm breedte: lichtgordijn

Optioneel: lichtgordijn & afrolsensor



Zuideinde 52
2991 LK Barendrecht 
www.bgdoor.com

* BG Door International behoudt zich het recht voor de eigenschappen van zijn producten of componenten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, afhankelijk van haar 
beleid betre� ende voortdurende productontwikkeling. De getoonde deuren zijn voorbeeldtoepassingen. Geen enkel deel of uittreksel mag worden gereproduceerd zonder onze 
voorafgaande toestemming.

BRINGING
SPACES UNDER CONTROL. 

Wereldwijde specialist in oplossingen voor temperatuurgestuurde ruimtes

Fruit rijping Workfl ow specialisme 
Gasdichte deuren
Ecotop rijpsystemen
Mobile Precool Units

ISO roll deuren
ISO therm deuren
Snelroldeuren


