NASSAU 9000 sectionaaldeuren

You know the Quality

40 jaar ervaring - een NASSAU
deur zal u nooit in de steek laten
Als u voor een industriële sectionaaldeur kiest, is het van
belang dat u hoge eisen stelt aan het gehele aanschafproces - van ontwerp en toepassing tot aan een veilige
bediening. NASSAU INDUS DEUR werkt al 40 jaar volgens deze ﬁlosoﬁe, zodat u verzekerd bent van een deur
die u niet in de steek laat.
Bekroond ontwerp
Bij het ontwerpen van een deur geloven wij in de combinatie van esthetiek en functionaliteit zonder compromis.
Met ons brede aanbod kunt u exact de gewenste uitstraling bereiken of het nu gaat om een uitdagend nieuw
project of het aanpassen aan de stijl van een bestaand
gebouw. Naast de duurzame buitenzijde zult u ontdekken
dat wij voortdurend nieuwe eigenschappen en functies
ontwikkelen.
Wij beschikken over zoveel keuzemogelijkheden, dat u bij
ons het meest uitgebreide aanbod van sectionaaldeuren
zult vinden dat op de markt verkrijgbaar is.
De nadruk op ontwerp en functionaliteit heeft ons onder
andere de Deense ID-prijs voor industrieel ontwerp en
vormgeving opgeleverd.
En wat nog belangrijker is: tevreden klanten.
Kwaliteit en advies op het hoogste niveau
Bij NASSAU INDUS DEUR zijn wij ervan overtuigd dat
u de kwaliteit van uw aanschaf pas echt ervaart met het
juiste advies, de perfecte montage en het vakkundig onderhoud van onze kant. Op deze manier weet u zeker dat
uw aanschaf juist is, dat de deur u niet teleur zal stellen
en naar behoren zal blijven werken ondanks intensief gebruik Een Nassau-deur is de beste investering voor gegarandeerde functionaliteit.
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Hoge eisen op alle fronten

Bij NASSAU INDUS DEUR streven wij ernaar op alle fronten de best mogelijke kwaliteit
te leveren. Dat geldt niet alleen voor het product. Ook ons advies, onze montage en onze
service moeten van topklasse zijn.

Professioneel advies
Voor optimaal proﬁjt van de sectionaaldeur
is het van belang, dat vanaf het begin rekening wordt gehouden met de praktische omstandigheden, zoals de intensiteit in gebruik
van de deur, de ruimteverhouding binnen en
buiten, de benutting van de ruimte achter de
deur, de werksituatie van de gebruiker enzovoorts. Hiervoor kunt u zowel voor als tijdens
het project onze speciaal opgeleide Technisch Commercieel Adviseurs inschakelen.
Als extra service kunt u bij uw offerte een
nauwkeurige tekening krijgen, waarop u kunt
zien hoe de sectionaaldeur eruit zal komen te
zien. Op die manier heeft u een goede basis
voor het maken van uw keuze.
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Een compromisloze sectionaaldeur
De NASSAU 9000-sectionaaldeur wordt geproduceerd in een volledig geautomatiseerd
productieproces, zodat uniforme kwaliteit op
hoog niveau gegarandeerd is. De kwaliteit
van de deurcomponenten wordt continu gecontroleerd en iedere sectionaaldeur wordt
voor levering compleet nagelopen.
De NASSAU 9000-sectionaaldeur is ontwikkeld om tegen de meest barre weersomstandigheden bestand te zijn. De gestelde eisen
aan materialen en afwerking zorgen voor de
hoogste windbelasting en de beste waterbestendigheid op de markt, gecombineered
met hoge isolerende eigenschappen.

Aangepast aan uw behoefte
Uw NASSAU-sectionaaldeur wordt precies
volgens bestelling gemaakt. De afzonderlijke deur onderdelen worden aangepast
aan de afmetingen en de functionele eisen
van de deur.
Op deze manier bent u verzekerd van jarenlang probleemloos gebruik.

Levering en montage
Om schade bij transport te voorkomen,
wordt de sectionaaldeur goed verpakt op
de plaats van montage geleverd. Wij raden
u aan de sectionaaldeur te laten monteren
door onze speciaal opgeleide monteurs,
omdat u de verantwoordelijkheid voor een
optimale en probleemloze werking van de
deur aan ons over kunt overlaten.

Uw veiligheid is onze verantwoordelijkheid

Een sectionaaldeur met veel bewegende delen vraagt om goed doordachte veiligheidsvoorzieningen. De NASSAU 9000 is tot nu
toe de veiligste sectionaaldeur die er is.
Aangepast aan de gebruiker
De NASSAU 9000 is o.a. voorzien van een
vingerklembeveiliging die voorkomt dat vingers bekneld raken tussen de deursecties.
De sectionaaldeur is ook leverbaar met

Valbeveiliging

veerbreuk- en kabelbreukbeveiliging, hetgeen voorkomt dat de deur omlaag valt als
de torsieveer of de hefkabel breekt.

De NASSAU 9000 wordt bovendien geproduceerd conform nationale en Europese
richtlijnen en milieueisen.

Goedgekeurd conform NEN-EN 13 241-1
Alle NASSAU-sectionaaldeuren voldoen
aan de Europese productiestandaard NENEN 13 241-1, zodat een zo veilig mogelijk
gebruik is verzekerd.

Getest door:

Klembeveiliging

Veerbreukbeveiliging

Kabelbreukbeveiliging*

Vingerklembeveiling Inwendige
tussen segmenten
kabelgeleider

Montage van een
veerbreukbeveiliging voorkomt het
vallen van de deur
bij breuk van een
van de torsieveren.

Kabelbreukbeveiliging kan als extra
zekerheid aangebracht worden om
te voorkomen dat
de sectionaaldeur
omlaag valt als
beide kabels zouden breken.

De convex en concaaf gevormde boven- en onderkanten
van de deursecties
passen perfect in
elkaar, zodat vingers
of voorwerpen niet
tussen de secties
bekneld kunnen
raken.

De hefkabels van
de sectionaaldeur
lopen door de
geleide-/hoekrails,
zodat personen cq
voorwerpen minder
snel in contact kunnen komen met de
kabel.

Klembeveiligingsschijven bij deurrollen

Veiligheidsfotocellen
op elektrisch bediende
sectionaaldeuren

Onderloopbeveiliging
op elektrisch bediende
sectionaaldeuren

Door een klembeveiligingsschijf voor
de deurrollen in de
geleiderail te monteren, wordt de kans
op letsel door het
bekneld raken van
vingers tussen deurrollen en geleiderails
geminimaliseerd.

Elektrisch bediende
sectionaaldeuren
worden, indien
nodig, voorzien van
veiligheidsfotocellen
die de deur automatisch stoppen als
tijdens het sluiten
iets in de deuropening zou komen.

De onderloopbeveiliging stopt de deur
automatisch als deze
tijdens het sluiten in
aanraking komt met
mensen of voorwerpen.
* Optie
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9000F
Aluminium, staal of roestvrij staal
U kunt standaard kiezen uit een aluminium
of stalen sectionaaldeur. Als er voor de
toepassing, bijvoorbeeld in de voedsel industrie, bijzondere schoonmaak- en hygiëne-eisen zijn, kan hieraan voldaan worden
met een speciale variant in roestvrij staal.
Deze variant maakt het schoonmaken
makkelijker en bij beschadiging vindt geen
roestvorming plaats.
Staal:

Aluminium:

Allround sectionaaldeur
De NASSAU 9000F is ontwikkeld voor
intensief dagelijks gebruik. Voortdurend
openen en sluiten laat deze robuuste deur,
waarbij ontwerp, duurzaamheid en gunstige kosten centraal staan, volledig koud.
De sectionaaldeur bestaat uit 44 mm dikke,
met polyurethaan volgeschuimde secties,
die maar liefst 675 mm hoog zijn. Het resultaat is een harmonische deur met weinig
deelnaden. Verder is de deur eenvoudig te
bedienen en stil in gebruik.
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Houdt warmte binnen
De sectionaaldeur beschermt goed tegen
wind, neerslag en koude. Deze eigenschappen zijn te danken aan de met polyurethaan
volgeschuimde secties en de effectieve afdichting langs de hele sectionaaldeur. De
deursecties zijn verder voorzien van een
kunststof strook die dient als koudebrug tussen de voor- en achterkant van het paneel
zodat het warmteverlies via de deur wordt
verminderd. Het warmteverlies is minimaal
evenals de kans op condensvorming op de
binnenkant van de deur.

Harmonisch ontwerp
De niet zichtbare sectieovergangen en het
structuur oppervlak geven de NASSAU
9000F een pure en eigentijdse uitstraling
die past bij moderne bouw. Wij leveren de
sectionaaldeur in 10 verschillende standaardkleuren of in RAL- en NCS-kleur naar
keuze.
Ramen en loopdeur - de keus is aan u
U kunt de sectionaaldeur uitvoeren met ramen en een geïntegreerde loopdeur. De ramen zijn verkrijgbaar in 4 modellen, die stuk

voor stuk een vast raamproﬁel hebben dat
inbraak voorkomt.

Technische speciﬁcatie:
Max. deurafmetingen: Breedte: 1500 mm - 10000 mm
Hoogte:* 1500 mm - 6175 mm
Weerstand tegen
windbelasting:**

Klasse 3 (conform EN 12 424)

Waterdichtheid:**

Klasse 3 (conform EN 12 425)

Luchtdoorlatendheid:** Klasse 3 (conform EN 12 426)
Warmtetransmissie:** U = 1,02 W/m²K (conform EN 12 428)
Ramen:

4 verschillende soorten dubbele beglazing, gemonteerd in een inbraakwerend
kunststof kozijn

Materialen:

Aluminium, staal of roestvrij staal

*Sectionaaldeuren tot 10 m hoogte zijn op aanvraag leverbaar
**Waarden voor sectionaaldeur van 4 x 4 m zonder loopdeur

Voorbeelden:

Niet zichtbare paneelnaden
De paneelnaden zijn harmonisch opgenomen in het ontwerp van het deursegment en
geven een fraai en gelijkmatig oppervlak.
Duurzaam en weerbestendig oppervlak
Sectionaaldeuren van NASSAU INDUS
DEUR zijn ontworpen voor de meest barre
weersomstandigheden. De materiaalkeuze
en de samenstelling garanderen dat weer
en wind geen invloed hebben op de eigenschappen van de sectionaaldeur.
Inbraakwerend kunststof raamkozijn
De NASSAU 9000F is leverbaar met 4
verschillende soorten dubbele beglazing,
die stuk voor stuk in een inbraakwerend
kunststof kozijn worden gemonteerd.
Kies de kleur die u wilt
U kunt kiezen uit de 10 standaardkleuren of tegen bijbetaling uit een willekeurige RAL- en NCS-kleur.

Efﬁciënte isolatie
De panelen zijn geïsoleerd met milieuneutraal PU-schuim dat een zeer goed
isolerend vermogen heeft. De ingebouwde
thermische onderbreking dient op effectieve wijze als koudebrug tussen de vooren achterkant van het paneel.
Optimale afdichting
De NASSAU-sectionaaldeur is voorzien
van een compleet afdichtsysteem tussen
zowel pand en deur als tussen de afzonderlijke secties. Op die manier wordt tocht
voorkomen en gaan de verwarmingskosten omlaag.
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9000G
Kies uit 16 verschillende standaardvullingen, zoals
t&OLFMBDSZMBBU
t%VCCFMBDSZMBBU TUBOEBBSE 
t4DSBUDISFTJTUFOU
t1BSFMBDSZMBBU
t1PMZDBSCPOBBU
t(FIBSEHMBT
t(FMBBHEHMBT
t%SBBEHMBT
t(MBEHF«TPMFFSEHFBOPEJTFFSEBMVNJOJVN
t(F«TPMFFSETUVDDPBMVNJOJVN
t(FQFSGPSFFSEFBMVNJOJVNQMBBU

Brengt daglicht binnen
Een elegante lichtspreiding is kenmerkend
voor de NASSAU 9000G. U kunt glas combineren met andere kunststof vensters. Het
geheel wordt omkaderd door lichte, maar
sterke aluminium proﬁelen. De ideale oplossing als een goede lichtinval belangrijk is. Of
als u de aandacht wilt trekken, bijvoorbeeld in
een showroom.
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Door het elegante ontwerp en de grote vullingkeuze is de NASSAU 9000G ook zeer
populair bij bouwprojecten waar de nadruk
op architectuur ligt.
Ontwerp uw eigen sectionaaldeur
De NASSAU 9000G bestaat uit geëxtrudeerde aluminium proﬁelen en u kunt kiezen uit 16
verschillende vullingen.

De deur wordt geleverd in weerbestendig
geanodiseerde aluminium proﬁelen, maar wij
lakken of peodercoaten de proﬁelen uiteraard
ook in een RAL- en NCS-kleur naar keuze.
De sectiehoogte kan worden aangepast van
400 mm tot 675 mm, zodat de sectionaaldeur
de lijnen van het pand volgt.
Tot slot is de NASSAU 9000G verkrijgbaar
met een geïntegreerde loopdeur.

Technische speciﬁcatie:
Max. deurafmetingen:

Breedte: 1644 mm - 7000 mm
Hoogte: 1500 mm - 5000 mm

Voorbeelden:

Niet zichtbare proﬁelnaden
De proﬁelnaden zijn opgenomen in het
patroon van het deursegment en geven
een fraai en harmonisch oppervlak.

Weerstand tegen windbelasting:* Klasse 2 (conform EN 12 424)
Waterdichtheid:*

Klasse 3 (conform EN 12 425)

Luchtdoorlatendheid:*

Klasse 3 (conform EN 12 426)

Warmtetransmissie:*

U = 3,57 W/m²K (conform EN 12 428)

Vullingen:

16 verschillende standaardvullingen

*Waarden voor sectionaaldeur van 4 x 4 m met dubbele acrylaat
vulling

Variabele paneelhoogte
De secties bestaan uit lichte en sterke
proﬁelen van geëxtrudeerd aluminium.
De secties zijn leverbaar in een variabele hoogte die kan worden aangepast
aan de rest van de lijnen van het pand.
16 verschillende standaardvullingen
Met een keuze uit 16 verschillende
standaardvullingen, kan aan vrijwel elke
wens wat betreft uitstraling of functionaliteit worden voldaan.
Weerbestendig oppervlak
Het geanodiseerde oppervlak is bestand tegen de invloed van weer en
wind, zonder aan fraaiheid in te boeten.
Kleur naar keuze
Poedercoaten of natlakken van het sectieoppervlak met een 2-componenten
acryllak in kleur naar keuze.
Optimale afdichting
De NASSAU-sectionaaldeur is voorzien van een compleet afdichtsysteem
tussen zowel pand en deur als tussen
de afzonderlijke secties. Op die manier
wordt tocht voorkomen en gaan de
verwarmingskosten omlaag.
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9000M

U kunt de geschuimde sandwichpanelen en
aluminium proﬁelsecties vrij combineren.
De bodemsectie dient echter altijd een met
schuim gevuld segment te zijn.

Flexibiliteit, design en duurzaamheid
Met de NASSAU 9000M kunt u het beste
van twee werelden combineren: u kunt een
maximale lichtinval en lichte constructie
combineren met elegante designelementen in aluminium frames en met vullingen
naar keuze. Bovendien kunt u de sectionaaldeur combineren met solide, goed geisoleerde, geschuimde secties.
Het resultaat is een zeer goed geïsoleerde,
stabiele sectionaaldeur met een elegante
en moderne uitstraling en een fraaie lichtinval.
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Harmonisch samenspel met het gebouw
De hoogte van de aluminium proﬁelsecties
voor de NASSAU 9000M is volledig variabel, zodat de lijnen van de sectionaaldeur
harmonisch kunnen versmelten met het
geheel. U kunt kiezen uit 16 verschillende
vullingen, zodat de deur precies de functie
en uitstraling krijgt die ú wenst.
Kleuren naar keuze
De geschuimde sandwichpanelen van
NASSAU 9000M zijn verkrijgbaar in 10

standaard NASSAU - kleuren of in een
RAL- en NCS-kleur naar keuze.
De aluminium proﬁelsecties worden standaard uitgevoerd in een geanodiseerde
kwaliteit. Uiteraard kunt u ook deze proﬁelen ook in iedere gewenste kleur krijgen. U
kunt kiezen uit poedercoaten of natlakken
met een 2-componenten acryllak.
Evenals de andere modellen is de NASSAU 9000M ook verkrijgbaar met geïntegreerde loopdeur.

Technische speciﬁcatie:
Max. deurafmetingen:

Voorbeelden:

Breedte: 1644 mm - 7000 mm
Hoogte: 1500 mm - 5000 mm

Weerstand tegen windbelasting:* Klasse 3 (conform EN 12 424)
Waterdichtheid:*

Klasse 3 (conform EN 12 425)

Luchtdoorlatendheid:*

Klasse 3 (conform EN 12 426)

Warmtetransmissie:*

U = 1,44 W/m²K (conform EN 12 428)

Vullingen:

16 verschillende standaardvullingen

**Waarden voor een sectionaaldeur van 4 x 4 m

Niet zichtbare paneelnaden
De paneelnaden zijn opgenomen in het
patroon van het deursegment en geven
een fraai en harmonisch oppervlak.
16 verschillende standaardvullingen
Met een keuze uit 16 verschillende
standaardvullingen, kan aan vrijwel elke
wens wat betreft uitstraling of functionaliteit worden voldaan.
Duurzaam en weerbestendig oppervlak
Sectionaaldeuren van NASSAU Door
zijn ontworpen voor de meest barre
weersomstandigheden. De materiaalkeuze en samenstelling garanderen dat
weer en wind geen invloed hebben op
de eigenschappen van de deur.
Kies de kleur die u wilt
U kunt kiezen uit de 10 standaardkleuren (voor geschuimde secties) of tegen
bijbetaling een kleur naar keuze uit de
RAL- en NCS-kleuren.
Efﬁciënte isolatie
De segmenten zijn geïsoleerd met
milieuneutraal PU-schuim dat een zeer
goed isolerend vermogen heeft.
Optimale afdichting
De NASSAU-sectionaaldeur is voorzien van een compleet afdichtsysteem
tussen zowel pand en deur als tussen
de afzonderlijke secties. Op die manier
wordt tocht voorkomen en gaan de
verwarmingskosten omlaag.
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Een gevel uit één geheel

Match met uw eigen bedrijfskleuren
Met het kleurenaanbod van NASSAU INDUS DEUR kan uw pand een natuurlijk
deel van de uitstraling van uw bedrijf worden. Zowel de sectionaaldeur, als loopdeur
en puien kunnen in dezelfde kleur en oppervlaktebehandeling naar keuze worden
afgewerkt.

De aluminium proﬁelsecties van deNASSAU 9000G en de 9000M zijn af fabriek
in geanodiseerde kwaliteit leverbaar, maar
uiteraard ook in een kleur naar keuze, zodat de sectionaaldeur precies bij de kleuren van uw bedrijf past. Let er echter op
dat de loopdeurproﬁelen altijd ongelakt
worden geleverd.

De 10 standaardkleuren van NASSAU
De geschuimde sandwichsecties in de
NASSAU 9000F en de 9000M zijn leverbaar in de 10 voorgelakte kleuren op deze
pagina of naar keuze een RAL- of NCSkleur

Door afwijkingen in druk van de brochure
kunnen de kleuren in de brochure afwijken
van de werkelijkheid. Neem contact met
ons op voor een echt kleurmonster.

11 standaardkleuren

12

RAL 9006/ND100
STAAL

RAL 1021/ND 114
ALU

RAL 3000/ND 320
ALU / STAAL

RAL 3004/ND 323
ALU

RAL 5010/ND 528
ALU/STAAL

RAL 6005/ND 637
ALU/STAAL

RAL 7016/ND 701
ALU/STAAL

RAL 8017/ND 845
ALU/STAAL

RAL 9002/ND 953
ALU/STAAL

RAL 9010/ND 955
ALU/STAAL

RAL 9000/ND 905
ALU

Deuren en zij- en bovenpanelen in
hetzelfde ontwerp
Voor een harmonisch geheel van de gevel
kunt u ervoor kiezen om de deuren en zij- en
bovenpanelen met hetzelfde oppervlak en in
dezelfde lak als de NASSAU-sectionaaldeur
te kiezen.

Wij maken de deuren en panelen op bestelling, zodat u uw handen vrij hebt om vorm en
kleur te kiezen.
Over het algemeen raden wij aan om een
eventuele loopdeur naast en niet in de sectionaaldeur te plaatsen, deels om praktische redenen en deels om veiligheidsredenen.

De NASSAU 9000G met pui
en deur in bijpassende kleur
en uitvoering.

De NASSAU 9000F met
bovenpaneel in bijpassende
kleur en uitvoering.

De NASSAU 9000G met
zijpuien in bijpassende
uitvoering en kleur. De deur
tussen de sectionaaldeuren is
in een vast kader geplaatst.
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Precisie van A tot Z
Geïnstalleerd zoals het hoort
Wilt u een sectionaaldeur die licht en stil
functioneert en bestand is tegen intensief
dagelijks gebruik, dan is het noodzakelijk dat deze precies in de deuropening is
gemonteerd. De minste scheefheid of het
kleinste onnauwkeurige detail vergroot de
slijtage en het lawaai.
Om die reden is de NASSAU 9000 voorzien van een uitgebreide serie sterke en
verstelbare onderdelen, die het mogelijk
maken de sectionaaldeur uiterst precies af
te stellen.
Een niet onbelangrijke positieve bijkomstigheid is dat de deur bovendien volledig
sluit, zodat de medewerkers geen last hebben van kou of tocht.
Om een accurate installatie te garanderen,
raden wij aan de verantwoordelijkheid voor
de montage over te laten aan onze speciaal opgeleide monteurs.

Professionele montage
Voor een optimale en probleemloze
bediening van de sectionaaldeur
raden wij u aan de deur te laten
monteren door onze eigen, speciaal
opgeleide monteurs.

Verstelbare geleiderails
De geleiderails van de sectionaaldeur zijn verstelbaar ten opzichte
van het montage hoekproﬁel. Op
die manier kan de deur worden afgesteld zonder rekening te hoeven
houden met eventuele afwijkingen in
het bestaande gebouw.

Verstelbare scharnieren en beslag
De sectionaaldeur is voorzien van
verstelbare scharnieren en beslag,
zodat de deur optimaal aan het
gebouw kan worden aangepast. Dit
zorgt ervoor dat de sectionaaldeur
volledig dicht is en dat het binnen
niet tocht als de deur gesloten is.
Ingebouwde verstevigingen
Montage plaatjes aangebracht in de
sandwich van de deursecties zelf,
garanderen een lange levensduur
van de midden en zijscharnieren en
maken de stevige montage van de
deurverstijvers mogelijk.
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Voor een NASSAU-sectionaaldeur is altijd plaats

Wij bekijken de toepassingsmogelijkheden van geleiderailzen afzonderlijk
Een van de voordelen van de NASSAU 9000
is dat de deur achter de dagopening word gemonteerd. Hierdoor zal de dagopening maximaal worden benut. Verder kunt u optimaal
gebruik maken van de hoogte in het gebouw
door de geleiderails zo dicht mogelijk tegen het
plafond te monteren. Dit betekent tegelijkertijd
de meest stabiele deurinstallatie en werking en
voorkomt tevens mogelijke schade.

Speciaal gemaakte deurrollen
De deurrollen zijn speciaal
gemaakt van materialen die een
lange levensduur en een bediening met lage weerstand garanderen.

Verstelbare hefkabel
De hefkabel van de sectionaaldeur is bij service eenvoudig af
te stellen. Op deze manier wordt
gegarandeerd dat de hefkabel
onder spanning blijft, wat een
voorwaarde is voor een optimale
deurbeweging.

De railzen die de sectionaaldeur geleiden bij
het openen en sluiten zijn verkrijgbaar in verschillende varianten, zodat de geleiderailzen
kunnen worden aangepast aan de betreffende
situatie. Bepalend voor de keuze zijn onder
meer de inbouwhoogte boven de deuropening
en de helling van het plafond in het gebouw.
Al deze factoren worden meegenomen in het
uiteindelijke advies voor het beslagtype.

SL:

LH:

HL:

HLKF:

Standard

Verlaagd

Verhoogd

beslag

beslag

beslag

Verhoogd
beslag met
verenpakket op
console

SLT:

LHT:

HLT:

HLKFT:

Verhoogd beslag
met verenpakket
op console

Verlaagd beslag dakhelling volgend

Verhoogd beslag dakhelling volgend

Verhoogd beslag
met verenpakket
op console –
dakhelling volgend

VL:
Verticaal beslag

VLKF:
Verticaal beslag
met verenpakket
op console

LH-SF:

LHT-SF:

Verlaagd beslag
met veren vooraan

Verlaagd beslag
met veren vooraan – dakhelling
volgend

= Vraagt om een bovenruimte van slechts 150 mm
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Elektrische bediening – comfort en betere economie

Steeds meer mensen kiezen voor de
vele voordelen van elektrisch bediende
sectionaaldeuren
Het dagelijks comfort is slechts een van
de vele voordelen van een elektrische
bediende Nassau-sectionaaldeur. U krijgt
tevens een sectionaaldeur die zich dag in
dag uit stabiel, veilig en constant beweegt.
Ook brengt het systeem de slijtage aan de
bewegende onderdelen van de deur terug,
zodat deze nog langer meegaat en uw investering nog verder verbetert. Bovendien
reduceert u met de Nassau-zelfsluitfunctie
het verlies van warmte en kou, u voorkomt
tocht en u creëert een betere werkomgeving.
Betere werking en meer veiligheid met
nieuwe techniek
De nieuw ontwikkelde Nassau NID575
electrische sectionaaldeurbediening controleert en meet het openen en sluiten
aan de hand van een elektronische vermogensregeling. Op die manier is een
probleemloze werking gegarandeerd en
stopt de sectionaaldeur bij onverwachte

bewegingen of belasting automatisch. Met
de Nassau NID575 kunt u de veiligheid en
het comfort eenvoudig naar eigen wens instellen, bijvoorbeeld van dodemansbediening tot automatische zelfsluitfunctie. De
Nassau NID575 elektrische bediening is
de standaard voor alle elektrisch bediende
Nassau-sectionaaldeuren.
Eventuele wensen of eisen aan de deurbediening die niet in onze standaardoplossing zijn opgenomen, kan Nassau uiteraard
wel leveren. Zo kunt u bijvoorbeeld voor
een frequentieomvormer kiezen, zodat de
deur met dubbele snelheid kan worden
geopend, of voor een eenfasemotor 230
V, als het pand beschikt over elektrische
1-fase installaties. Elektrisch bediende
Nassau-sectionaaldeuren zijn ook uit te
rusten met fotocellen. Deze worden direct
op de geleiderail of op een speciale fotocelconsole gemonteerd. Bij activering van
de fotocel stopt de deur of beweegt deze
terug. Dit dient om contact met mensen en
voorwerpen die tijdens bedrijf in de deuropening komen te beveiligen.

Eén motor – voor alle Nassau-sectionaaldeuren
De Nassau Motor is ontworpen voor gebruik op alle Nassau-sectionaaldeuren. De
NID575 wordt met een elektronische eindstop, vermogensregeling en een vermogen
van 75 Nm geleverd. Voor een optimaal
functioneren en garantie van optimale veiligheid wordt het toerental van de motor
aan de speciﬁeke deur aangepast. De NID
is standaard voorzien van een noodkettingtakel, zodat de sectionaaldeur bij een
stroomstoring met de hand kan worden
bediend.
Wilt u liever een motor met een mechanische ontkoppeling, dan is dat ook mogelijk.

Elektrische bediening op maat
Nassau heeft een breed programma aan
bedieningsaccessoires ontwikkeld, zodat
u precies die oplossing kunt kiezen die op
uw behoeften is afgestemd:
t"GTUBOETCFEJFOJOHFO
t%SVLLOPQCFEJFOJOHTLBTU
t5SFLTDIBLFMBBS
t'PUPDFMMFOWPPSPQFOFO
t*OEVDUJFMVT
t3BEBSWPPSPQFOFO
t4MFVUFMTDIBLFMBBST

Fotocellen voor
openen
Radar voor
openen

Inductielus

Afstandsbedieningen
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Trekschakelaar
Drukknop
bedieningskast

ED520A besturingskast
Gecombineerde regel- en bedieningseenheid met op-, stop- en
neer-functie en noodstop.

Radar
Meervoudig-instelbare
radar die de sectionaaldeur bedient op basis van
beweging.

ED520 besturingskast
De regel- en bedieningseenheid
worden afzonderlijk gemonteerd.
De regeling wordt aan de kant van
de motoraandrijving gemonteerd.

3-knops bedieningskast
Met op- en neer-functie en
noodstop (IP 65).

Afstandsbediening
1- en 4-kanaals handzender.

Afstandsbediening
8-kanaals handzender.

NASSAU Gear Motor (NGM)

TECHNISCHE
GEGEVENS

NASSAU Gear Motor (NGM)

Bescherming

IP55 (kan opgewaardeerd worden tot IP65)

Vermogen (motor)

0,37 kW(v/1400 rpm.) 0,25 kW(v/920 rpm.)

Omwentelingen, motor

920 / 1400

Koppel (Nm), min

min. 75Nm

Omwentelingen, reductie

15 / 23 / 28

Spanning /besturing

3 X 230 / 400V

Reductie

1:50 , 1:60

Noodontkoppeling

Trekschakelaar
De deur wordt geactiveerd met
een trek koordschakelaar.

Afstandsbediening (truckzender)
Met de mogelijkheid voor regeling van 999 eenheden.

Draadloze code bediening
Dit toetsenbord communiceert
draadloos met de regeling, geen
bekabeling nodig.

Geïntegreerde kettingtakel

Temperatuurinterval

-10°C - +60°C

Transmissie

Wormwieloverbrenging in oliebad (onderhoudsvrij)

Eindschakelaars

Electronisch

Vermogensregeling

Electronisch
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Originele NASSAU service komt levensduur ten goede
NASSAU Totaal Service
U wilt als gebruiker van bedrijfsdeuren optimaal en veilig gebruik kunnen maken van uw
deur. Daarom is het belangrijk dat uw deur in
topconditie is en blijft. Daarvoor bent u bij ons
aan het juiste adres!
Het servicebedrijf van NASSAU INDUS
DEUR is een merkonafhankelijke, landelijk
opererende, service- en onderhoudsorganisatie voor uw bedrijfsdeuren,
uren, branddeuren,
rolluiken, snelroldeuren, dockequipment en
personentoegangsdeuren. Kiest u voor optimale bedrijfszekerheid en levensduur, dan is
NASSAU INDUS DEUR de
e juiste keuze.

NASSAU 7 dagen een 24 uurs service
Een team van ervaren, getrainde, VCA gecertiﬁceerde en goed uitgeruste servicemonteurs,
servicecoördinatoren en serviceadviseurs
staan voor u klaar. Met 24 uurservice, 7 dagen
in de week bent u verzekerd van vakmensen,
altijd en waar ook in Nederland.

NASSAU Service verlengt de levensduur van uw
deur
Wij adviseren u om uw bedrijfsdeur(en)
eenmaal per jaar te laten controleren, dit in
lijn met de Arbo Wetgeving op het gebied
van veiligheid. De servicebehoefte varieert
uiteraard van de intensiteit waarmee de
bedrijfsdeur wordt gebruikt. Daarom bieden wij
op maat geschreven onderhoudscontracten.
Vraag naar onze service-brochure - hierin
staat meer informatie over de NASSAU
Serviceovereenkomsten.
U kunt van ons een hoog kwaliteitsniveau,
korte
responstijden,
ﬂexibele
en
passende oplossingen verwachten, Onze
serviceadviseurs
informeren
u
graag
en vrijblijvend over de voordelen en
mogelijkheden voor u of vraag naar onze
speciale servicebrochure.

6 '# #(%#+,)34
! !..%-%23
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Overzichtsschema

9000F

9000G

9000M

Model

t= Standaard

Afmetingen

Breedte in mm (min. - max.)

1500 - 10000

1644 - 7000

1644 -10000

Hoogte in mm (min. - max.) Let op: Grotere deuren op aanvraag leverbaar

1500 - 6175

1500 - 5000

1500 - 6175

t
t

t

t
t

Materiaal (deur)

= Optie

- = Niet mogelijk

Aluminium
Staal

-

Roestvrij staal
Sectieafmetingen
Weerstand tegen
windbelasting:*
Warmtetransmissie*

-

Hoogte in mm

675

400-675

675/400-675

Dikte in mm

44

44

44

Conform EN 13241-1/EN 12424 (klasse)

3

2

3

1.02

3.57**

1,44

Conform EN 13241-1/EN 12428 (U = W/m²K)

Waterdichtheid*

Conform EN 13241-1/EN 12425 (klasse)

3

3

3

Luchtdoorlatendheid*

Conform EN 13241-1/EN 12426 (klasse)

3

3

3

Afdichting opzij

t
t
t
t
t
t

t
t
t
t

t
t
t
t

-

Volgeschuimde secties

-

Volgeschuimde secties

-

t

Aluproﬁelsecties

t

t

t

t
t

t
t

t
t

-

-

Afdichtsysteem

Afdichting boven
Afdichting tussen secties
Afdichting onder
Koudebrug tussen voor- en achterkant paneel
Loopdeur
Kleuren/oppervlakken

Loopdeur standaard over 3 secties, 4 panelen, 2300 mm hoogte is optie
10 voorgelakte standaardkleuren
Geëloxeerd aluminium
Alle RAL- en NCS-kleuren

Veiligheidsvoorzieningen Vingerklembeveiliging tussen panelen
Kabelbreukbeveiliging
Veerbreukbeveiliging
Klembeveiligingsschijven bij deurrollen
Veiligheidsfotocellen bij elektrisch bediende sectionaaldeuren
Ramen/vullingen

4 soorten dubbele beglazing in inbraakwerend kunststof kozijn
16 verschillende standaardvullingen

*Waarden voor een sectionaaldeur van 4 x 4 m zonder loopdeur

**Met dubbele acrylaat vulling
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NASSAU INDUS DEUR ontwikkelt, levert
en onderhoudt industriële sectionaaldeuren. Wij streven continu naar een beter
ontwerp, een betere bediening en een
beter bedrijfszeker functioneren. Onze
deuren hebben een hoge technische kwaliteit, zonder compromis. Hierdoor zijn wij
al meer dan 40 jaar de toonaangevende
leverancier van sectionaaldeuren in Nederland. Bovendien heeft u het voordeel
dat u direct met de producent zaken doet.
Welkom bij NASSAU INDUS DEUR, u
krijgt functionele kwaliteit voor uw geld.

Recht op wijzigingen voorbehouden

07/11 NL 89-18013
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