
Bestaat meer dan 20 jaar 
Perfecte vergrendeling 
Onderloopbeveiliging 
Belgische uitvinding 
Lange levensduur 
Geen onderhoud 
Geluidsarm 
CE Gekeurd EN 13241-1 

De automatisatie voor 

binnen - de - gevel 

draaiende kanteldeur 

DR 200 / DR 300 



• Door het ingenieus ontwerp is het mogelijk het 
DR systeem te plaatsen in een minimum van 
tijd. 

 

• Het automatiseren van uw binnen-de-gevel 
draaiende kanteldeur gebeurt zonder enige 
aanpassing van de gewichten of veren. 

 

• Een stopcontact naast uw garagedeur is al 
voldoende om uw aandrijving aan te sluiten. 

 

• Heeft u een grote en/of zware deur, met of 
zonder loopdeur, een DR systeem lost uw 
probleem op. 

 

• U verliest geen doorrij hoogte, daar het       
DR systeem op de horizontale rails wordt 
geplaatst. 

 

• De aandrijving is voorzien van een onderloop 
beveiliging, dat bij het inklemmen van een 
persoon of voertuig, de deur onmiddellijk stopt 
en/of omkeert. Dit volgens de laatste nieuwe 
CE norm EN 13241-1. 

 

• Door de automatische kracht instelling, is het 
afstellen nog nooit zo eenvoudig geweest. 

 

• Het instellen van de rolling code zenders 
gebeurd door één druk op de knop. 

De plaatsings voordelen 
van het DR 200 / DR 300 

systeem 

Draadloos codeclavier  

Draadloos drukknop  

Mini zender  

Muurhouder 

Teller 

TOEBEHOREN 

• Snelle plaatsing 

• Geen aanpassing aan gewichten of veren 

• Geen elektrische kabels op de deur 

• Geen hoogte verlies 

• Geen onderhoud 

• Lange levensduur 

• Perfecte gedempte sluiting  

• Ook voor grote en zware garagedeuren 

• Zelflerende kracht instelling 

• CE gekeurd EN 13241-1 

Technische gegevens DR 200 DR 300 

SEIP motorhoofd TS 75 TS 100 

Maximale trekkracht (instelbaar) 70 kg (+/-4%) 100 kg (+/-4%) 

Motor 24 V DC, geruisarm 

Snelheid snelgang instelbaar 8 - 14,5 cm / sec 

Snelheid kruipsnelheid instelbaar 4 - 8 cm / sec 

Verlichting 230V AC, max. 40 watt 

Verlichtingsduur, instelbaar 80 tot 240 sec 

Ruststroomverbruik 2,3 watt 

Stroomvoorziening 190 - 250 VAC 

Hoofdtransformator 230V AC, 24V DC 

Knipperend vooralarm instelbaar 

Contactstripstop voor soft-stop "DICHT" instelbaar 

Breedte deur max. 3 meter 50 max. 5 meter 

Hoogte deur max. 2 meter 30 max. 3 meter 20 

Gewicht deur max. 140 kg max. 230 kg 

Benodigde hoogte boven rail min. 160 mm 

Benodigde breedte naast rail kant aandrijving min. 200 mm 

Benodigde breedte naast rail kant hulp stuk min.   80 mm 

Uitbreidbaar met Automatische sluiting AZ module 

 Drieknops  TO module 

 Automatische sluiting EI module (rood/groen licht) 

 technische wijzigingen onder voorbehoud! 
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