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TST FLEX Green automatische telescoopschuifdeur 
 

( ) twee vleugelige                      ( ) vier vleugelige schuifdeur 

 

Totale breedte  ……………mm  totale hoogte  ……………mm 

Doorgangsbreedte …………...mm  doorgangshoogte ………..….mm 

 

ES 200 T aandrijving: 

( ) 150 mm montagehoogte  ( ) 100 mm montagehoogte 

Afmetingen (hxd) 150/100 x 252 mm. 

 

Microprocessorbesturing, zelflerend, bij het aantreffen van een obstakel omkerend. 

 

Doorgangsbreedte mogelijk: 

Twee vleugelige schuifdeur: 700 - 2.400 mm 

Vier vleugelige schuifdeur: 1.400 - 4.000 mm 

 

Deurgewicht mogelijk: 

Twee vleugelige schuifdeur, max. 2 x 75 kg 

Vier vleugelige schuifdeur, max. 4 x 75 kg 

 

Programmafuncties; 

Uit, Automatisch, Continu open, Uitgang, Winteropening, Bank-nachtschakeling, Nood-uit. 

 

Basisparameters van de deur via geïntegreerd display en toetsen instelbaar. Keuze tussen nood open of 

nood sluiten in geval van een spanningsuitval. (bij toepassing van het optionele accupakket) 

Instellen parameters via handzender. 

 

Geproduceerd volgens de richtlijnen voor “kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore ZH 1/494, recentste 

uitgave, de UVV en de voorschriften VDE. 

 

“TÜV-baumuster” getest, getest volgens de laagspanningsrichtlijnen, geproduceerd en gecertificeerd 

volgens ISO 9001. 

 

Overeenkomstig de toekomstige Europese normen en voorschriften. 

 

Aansluiting: 

230V, 50/60Hz 

 

Programmaschakelaar: 

(  ) extern inbouw          (  ) extern opbouw          (  ) intern          (  ) afsluitbaar           
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Vergrendeling: 

(  ) elektromechanische vergrendeling, bistabiel 

(  ) deurstand signalering, slot signalering 

(  ) handontgrendeling 

(  ) sleutelschakelaar, inbraakwerend, voor het ontgrendelen van de deuren van de buitenzijde 

 (  ) inbouw          (  ) opbouw 

(  ) dormakaba toegangscontrolesysteem 

 

Extra uitrusting: 

Accu pakket, in de automaat gemonteerd, voor: 

(  ) openschuiven bij spanningsuitval (indien niet vergrendeld) 

(  ) dichtschuiven bij spanningsuitval 

 

Beveiliging en impulsgevers: (EN 16005) 

(  ) Zelfcontrolerende bewegingsmelders met aanwezigheidsveld (2x) 

(  ) Veiligheidssensoren ter plaatse van de zijlichten 

 

Aluminium afdekkap: 

(  ) getrokken, aluminium, scharnierende afdekkap voor de binnenzijde 

 (  ) hoogte 150 mm 

 (  ) hoogte 100 mm 

 (  ) naturel geanodiseerd   ( ) gemoffeld in RAL……………………. 

 

Uitvoering: 

(  ) 2 stuks aluminium schuifdeuren, doorgangsbreedte …. mm,  doorgangshoogte ….mm , vervaardigd uit 

 aluminium ST FLEX Green geïsoleerde profielen, voorzien van: isolatieglas 22 mm dik.  

 

(  ) 4 stuks aluminium schuifdeuren, doorgangsbreedte …. mm, doorgangshoogte ….mm , vervaardigd uit  

 aluminium ST FLEX Green geïsoleerde profielen, voorzien van: isolatieglas 22 mm dik. 

 

(  ) … stuks vaste zijlichten, …. mm x …. mm, aluminium ST FLEX Green geïsoleerde profielen, voorzien van: 

 isolatieglas 22 mm dik. 

 (  ) … stuks horizontale getrokken aluminium band LM drager t.b.v. de schuifdeurautomaat over de gehele 

breedte van het deurgeheel.  Lengte …..mm. 

 (  ) ... stuks bovenlicht afmeting …. mm breed x …. mm hoog, vervaardigd uit aluminium ST FLEX Green 

geïsoleerde profielen, voorzien van:  isolatieglas 22 mm dik. 

(  ) Vloergeleiders 

 

Afwerking aluminium: 

(  ) naturel geanodiseerd 

(  ) gemoffeld in RAL ……………. 
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