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SAFECORD 20

inbraakwerende automatische schuifdeur conform SKG WK2

record SAFECORD 20
automatische schuifdeur met inbraakwering conform SKG WK 2

De record SAFECORD 20 is ontwikkeld voor alle
gebruikers die hogere eisen stellen aan de inbraakwerendheid, maar de comfortabele bediening van
een normale automatische schuifdeur.

record SAFECORD 20
De record SAFECORD 20 is gecertificeerd als
inbraakwerend op Weerstandsklasse 2, volgens
NEN 5096. Kenmerkend is dat de veiligheidsverhogende modificaties compleet in het systeem zijn
geintergreerd, visueel is er geen verschil zichtbaar.
Tevens blijft bij de record SAFECORD, net als bij
onze overige record deursystemen, de deur volledig
vergrendelbaar middels één druk op een toets van
multifunctionele programmaschakelaar BDE-D.
SAFECORD wordt uitgerust met een paar bijzonderheden die als compleet pakket voor een goede
inbraakwerendheid zorgen. De klasse WK 2 is – in
tegenstelling tot de minder strenge vereisten WK 2 N
– voorzien van inbraakwerend glas met slagwerende
eigenschappen. Voor SAFECORD wordt veiligheids
isolatieglas 3.3.4 / 9 / 3.3.2 gebruikt waarbij het
binnen- en buitenblad gelaagd is. Deze beglazing
voldoet aan een hogere weerstandsklasse.

Maatregelen voor de inbraakwering
De maatregelen voor de versterking van de deurconstructie omvatten volgende kritieke punten:

ÆÆ Gemodificeerd loopwerk met 6 metalen anti
uittilblokken
ÆÆ Structurele versterkingen aan de vaste zijlichten,
deurvleugels en sluitranden
Naast de specifieke constructieve veranderingen
beschikt record SAFECORD 20 over een paar veiligheidsrelevante uitrustingskenmerken die u grotendeels
in identieke vorm ook voor andere deuren buiten de
SAFECORD-specificaties om kunt bestellen. Hiertoe
behoren:
ÆÆ Elektromechanische meerpuntsvergrendeling, type
MPV-20.
ÆÆ Doorlopende RVS vloerrail
Door te voldoen aan de vereisten van weerstandsklasse WK 2 biedt de record SAFECORD voldoende
weerstand tegen een gelegenheidsinbreker om hem
van de poging af te houden of hem lang genoeg
bezig te houden om de hulpdiensten de mogelijkheid te bieden om in te grijpen voordat hij kan
binnendringen.
Enerzijds is record SAFECORD zeer effectief in het
weigeren van de toegang voor inbrekers, anderzijds
is record SAFECORD zeer betrouwbaar in zijn
reguliere gebruik. Tevens uniek aan de record SAFECORD is dat hij ingezet kan worden als vluchtweg.

ÆÆ Veiligheids-isolatieglas 3.3.4 / 9 / 3.3.2 buitenen binnenblad gelaagd

Technische gegevens
Basisgegevens

D-STA (aan beide zijden)

E-STA (aan één zijde)

Openingsbreedte A:

800 – 3.000 mm

800 – 1.750 mm

Doorgangshoogte G:

maximaal 3.200 mm

maximaal 3.200 mm

Zonder vaste zijlichten (D x H):

160 x 200 mm

160 x 200 mm

Met vaste zijlichten (D x H):

197 x 200 mm

197 x 200 mm

record STA 20-200 [DUO / RED]:

2 x 120 kg [2 x 150 kg]

1 x 150 kg [1 x 200 kg]

record STA 22 DUO / RED:

2 x 200 kg

1 x 250 kg

Afmetingen aandrijving

Maximale deurvleugelgewichten

Overeenstemming met de normen
Keuringsnormen:

EN 16 005, DIN 18 650, EN 1627:2011 tot EN 1630:2011

Weerstandsklasse:

Certificaat met attestnummer SKG.0822.0340.06.NL
www.agta-record.com

Elektrische aansluitgegevens
Aansluitgegevens STA 20-200
Netspanning:

2

230 V AC, 50 / 60 Hz

Nominaal vermogen:

100 W

Verbruik in de standby-modus:

25 W
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ÎÎ Benelux vestiging
record Automatische Deuren B.V.
Vestiging Doorwerth: Cardanuslaan 30 – Postbus 67 – 6865 ZH Doorwerth – tel.: 026-3399777
Vestiging Oosterhout: Houtduifstraat 6 – Postbus 565 – 4900 AN Oosterhout – tel.: 0162-447720

www.agta-record.com

e-mail: info@record-automatischedeuren.nl – website: www.record-automatischedeuren.nl
ÎÎ Hoofdkantoor
agta record ltd – Allmendstrasse 24 – 8320 Fehraltorf – Zwitserland
tel.: +41 44 954 91 91 – e-mail: info@agta-record.com – website: www.agta-record.com
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