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SST FLEX 

Automatische schuifdeur met paniekfunctie 

 

DORMA SST FLEX – 2-vleugelige uitvoering  

 

Automatische schuifdeur SST FLEX met vluchtwegfunctie en fijne profielen.  Bij nood- of panieksituaties 

kunnen de schuifvleugels naar buiten open gedraaid worden.  De aandrijving van de schuifdeur heeft een  

diepte van 180 mm en een hoogte van 200 mm.  De loopschoenen zijn vervangbaar.  De bouwconstructie 

van het systeem maakt het mogelijk om de schuifdeur met dubbele schuifdeur en zijlichten uit te voeren. 

De veiligheidssoftware zorgt voor een statische en dynamische krachtbeperking. Bij stroomuitval opent de 

deur (noodbatterij), met zelfregulerende controle van de deurbewegingen. Het deurgeheel is voorzien van 

twee zelfcontrolerende infrarood lichtgordijnen en twee radardetectoren. Schakelprogramma's Uit, Uitgang, 

Continu open, Automatisch, Zelfregelende gedeeltelijk open, Nacht-bank. Het deurgeheel wordt 

vervaardigd conform de richtlijnen voor automatisch werkende vensters, deuren en poorten, ASR 1.7, 

AutSchR, DIN 18650-1, 2 en de UVV en VDE-voorschriften, telkens in de laatste editie. Fabricage 

gecertificeerd conform ISO 9000. Aansluiting op 230 V AC, 50 Hz. 

 

Afmetingen: 

- Totale breedte B = ... mm 

- Totale hoogte H = ... mm 

- Doorgangsbreedte LW = ... mm 

- Doorgangshoogte LH = ... mm 

 

Bovenlicht (glasdeel boven de aandrijving): 

(  ) Eéndelig 

(  ) Tweedelig 

(  ) Driedelig 

 

Beglazing: 

(  ) Isolerend veiligheidsglas 22 mm, transparant 

(  ) 8 mm veiligheidsglas, transparant 

(  ) Speciale beglazing ... 

 

Vergrendeling: 

(  ) Elektromechanische dubbele vergrendeling 

[  ] Mechanische manuele ontgrendeling aan de binnenzijde 

[  ] Mechanische manuele ontgrendeling aan de buitenzijde 

 

Montage met vloergeleider: 

(  ) Vloergeleiding in de vloer met een doorlopende bodemrail 

(  ) Opbouw vloergeleiders ter hoogte van de zijlichten. 

 

Programmaschakelaar: 

[  ] Afsluitbaar 

(  ) Externe programmaschakelaar UP 

(  ) Externe programmaschakelaar AP 

 

Kleur aluminium componenten: 

(  ) Zilver, geanodiseerd E6/C0 

(  ) RAL-kleur = … 

(  ) Speciale kleur = ... 
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Overige veiligheidscomponenten: 

(  ) Nevensluitkantbeveiliging door veiligheidssensoren 

 

Wij wijzen erop dat een gedetailleerde beschrijving van de bouwkundige omstandigheden in de directe 

omgeving van het automatische deursysteem nodig is om een volgens DIN 18650 vereiste risico-evaluatie 

uit te voeren. Uit deze risico-evaluatie vloeien de vereiste veiligheidsmaatregelen voort. 

 

Type: DORMA SST FLEX 
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