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1) ALGEMEEN OVERZICHT

De MEGAPACK Deur is speciaal ontworpen en ontwikkeld voor extreme industriële omgevingen 
waar ze kan worden blootgesteld aan abnormaal zware omstandigheden. Bestand tegen overtollig 
vocht, stof, hoge of lage temperaturen en de wind, zelfs bij zeer grote afmetingen. 

Het unieke ontwerp van de Megapack garandeert : 
• Betrouwbaarheid
• Veiligheid
• Lange levensduur

• Energiezuinigheid
• Hoge thermische en accoustische isolatie
• Minimaal onderhoud

Elk project wordt ingemeten en afzonderlijk uitgewerkt door de werkvoorbereiding. De deuren 
worden speciaal ontworpen voor de unieke situatie waarin ze naadloos aan moeten sluiten bij de 
wensen en behoeften van de klant. Met de begeleiding van onze ervaren ingenieurs, zullen we 
samen met u een deur bouwen die perfect past bij het gebouw en de omliggende omgeving. 

2) HOOFDCOMPONENTEN

A) PVC Doek;
B) Hijsbanden;
C) Horizontale spantconstructie;
D) Zijgeleiders / frame;
E) Motor-tandwielkasten;
F) Bovenligger / frame;
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BOVENCONSTRUCTIE 

De bovenligger is gemaakt van gegalvaniseerd 
staal. Hij is ontworpen om de  motoren inclusief 
tandwielkasten en de aandrijfas met de benodigde 
lagers te dragen. Op de aandrijfas zijn de 
fixatiepunten geplaatst om de hijsbanden te 
bevestigen. 

De volgende type’s bovenliggers zijn mogelijk: 

Niet zelfdragend; 
Zelfdragend- bovenligger en doek; 
Zelfdragend- complete deur, vertikale en 
horizontale constructie. 

DEURBLAD 

Het deurblad is dubbelzijdig, en wordt gemaakt met ons 
standaard UV beschermd PVC doek.  Zoals op de 
afbeelding te zien is het deurblad opgebouwd uit 
sectie’s, de sectie’s voorzien van een pees worden 
binnen en buiten in het aluminium profiel geschoven. 
Deze profielen zijn onderdeel van het horizontale spant 
wat bij openen en sluiten naar boven en beneden 
schuift over de zijgeleiders. Door deze constructie zijn 
de deuren goed bestand tegen wind. 

Aan de uiteinden van de spanten worden PE profielen 
gemonteerd om geluid en wrijving te minimaliseren 
tijdens het openen en sluiten van de deur. 

HORIZONTALE SPANTEN 

De spanten zijn gemaakt van aluminium 
en worden met bout-moerverbindingen 
gekoppeld. In gesloten toestand trekken 
de spanten het doek strak wat mede 
daardoor zeer goed bestand is tegen 
een hoge winddruk. 
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ZIJGELEIDERS 

De zijgeleiders waarover de spanten glijden zijn 
gemaakt van gegalvaniseerd staal. 
Deze geleiders zorgen ervoor dat de deur geschikt is 
voor hoge windlast door de stevige bevestiging aan de 
stalen constructie van het gebouw. 

Verschillende type zijgeleiders zijn mogelijk, afhankelijk 
van de situatie waarin de deur wordt geplaatst. 

MOTOR EN TANDWIELKAST 

Standaard wordt gebruik gemaakt van drie-fase,  400 
Volt geventileerde industriële motoren met actieve rem. 
Het vermogen van de motoren  wordt zorgvuldig 
geselecteerd en is afhankelijk van de afmetingen en 
het gewicht van de deur.  

De motoren worden direct gemonteerd aan de 
aandrijfas waar de hijsbanden op lopen. 
Zowel de motor als de tandwielkast worden geleverd in 
een gelakte uitvoering, geschikt voor diverse 
toepassingen. 

Het geselecteerde aantal motoren is afhankelijk van de 
afmetingen van de deur, de motoren worden verdeeld 
over de breedte van de deur. 
(gemiddelde opening en sluitsnelheid 0,1 - 0,2 m/s) 

SCHAKELKAST 

De schakelkast is van staal en wordt standaard geleverd in 
gepoedercoate uitvoering . Afmeting 300 x 400 x 200 mm IP65. 
In de schakelkast is een elektronische printplaat gemonteerd, 
de printplaat regelt de beweging van de motoren en beschermt 
deze tegen piekspanningen. Het systeem werkt op 400 Volt, 
drie-fase, 50 Hz en voorziet in een 24Volt stuurspanning voor 
externe componenten. In gevallen waarbij een specifieke 
werking gewenst is kan de schakelkast worden uitgerust met een 
elektromechanisch systeem met de mogelijkheid om via een 
PLC besturing te worden aangestuurd. Al onze schakelkasten 
worden geleverd conform de norm CEI EN 60204 
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DUBBELDOEKS DEURBLAD 

Het deurblad is opgebouwd uit verschillende secties, deze pvc secties met aan boven en 
onderzijde een pees zijn in de aluminium profielen getrokken. Dit systeem maakt het heel 
eenvoudig om bij beschadigde of versleten doekdelen een sectie te vervangen zonder dat de deur 
moet worden gedemonteerd of het hele deurblad vervangen moet worden. 
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3) EIGENSCHAPPEN PVC DOEK

STANDAARD DOEK 

KLEURMOGELIJKHEDEN   (RAL KLEUREN BIJ BENADERING) 

SIGNAALGEEL RAL 1003 OPAALGROEN RAL 6026 

KARMIJNROOD RAL 3002 ORANJE RAL 2008 

IVOOR RAL 1015 
ULTRAMRIJNBLAUW RAL 
5002 

LICHTGRIJS RAL 7035 
VERKEERSGRIJS RAL 
7042 

WIT RAL 9010 
BLANK ALUMINIUM RAL 
9006 

LICHTBLAUW RAL 5012 STOFGRIJS RAL 7037 
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GEÏSOLEERD DOEK (optioneel) 

KLEURMOGELIJKHEDEN   (RAL KLEUREN BIJ BENADERING) 

WIT RAL 9010 OPAALGROEN RAL 6026 

ULTRAMRIJNBLAUW 
RAL 5002 

VERKEERSGRIJS RAL 
7042 
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4) HIJSBANDEN

De hijsbanden zijn met stalen platen en 
bouten op de aandrijfas en aan het 
verstelbare punt in het onderste deurspant 
gemonteerd. 

Het juiste gereedschap is nodig om de 
banden voldoende sterk te monteren zodat 
ze voldoen aan de garantie van 1500 kg per 
band. 

Hijsbanden / technische specificatie: 

Materiaal type:  polyester 100% 
Dikte:  4 mm 
Breedte:  90 mm 

Belasting:  tot 11000 kg 
Veiligheidsfactor:  7:1 

MOGELIJKHEID 
VAN GEBRUIK 
IN 
AANWEZIGHEID 
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CHEMISCHE 
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POLYESTER (*) JA NEE (**) JA JA JA JA JA JA NEE 
(*) Wordt  gedesintegreerd (valt uiteen) door zwavelzuur 
(**)Wordt afgebroken door sterke alcoholen bij hoge temperaturen 

Wanneer een polyester hijsband niet geschikt is wordt een alternatief gezocht en besproken. 

5) WIND WEERSTAND
De deuren zijn ontworpen met de volgende klassen van windbelasting:

Windklasse 
EN 12424 

Druk 
[Pa - N/m2] 

Windsnelheid 
[m/s] 

Windsnelheid 
[Km/h] 

Beaufort 
Schaal 

0 0 0 0 0 

1 300 22 80 9 

2 450 27 100 10 

3 700 34 120 12 

4 1000 41 150 13 

5 >1000 Overeen te komen tussen producent en klant 
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De windkracht volgens de schaal van Beaufort: 

Beaufort 
schaal 

Dynamische 
Druk 
[Pa – N/m2] 

Gemiddelde windsnelheid over 
minstens 10 minuten gemeten Omschrijving EN 12424 

Knopen m/s Km/h 

0 0 - 0 0 – <1 0.0 – 0.2 0 STIL 0 

1 0.1 – 0.1 1 – <4 0.3 – 1.5 1 – 5 ZEER ZWAK 1 

2 2.0 – 5.9 4 – <7 1.6 – 3.3 6 – 11 ZWAK 1 

3 6.9 – 17.7 7 – <11 3.4 – 5.4 12 – 19 VRIJ MATIG 1 

4 18.6 – 38.3 11 – <16 5.5 – 7.9 20 – 28 MATIG 1 

5 39.2 – 70.6 16 – <22 8.0 – 10.7 29 – 38 VRIJ KRACHTIG 1 

6 71.6 – 116.7 22 – <28 10.8 – 13.8 39 – 49 KRACHTIG 1 

7 117.7 – 179.5 28 – <34 13.9 – 17.1 50 – 61 HARD 1 

8 180.5 – 262.9 34 – <41 17.2 – 20.7 62 – 74 STORMACHTIG 1 

9 263.9 – 364.9 41 – <48 20.8 – 24.4 75 – 88 STORM 1-2

10 366.9 – 495.4 48 – <56 24.5 – 28.4 89 – 102 ZWARE STORM 2-3

11 496.4 – 652.4 56 – <64 28.5 – 32.6 103 – 117 ZEER ZWARE 
STORM 

3 

12 653.3 – 836.7 > 64 32.7 – 36.9 118 – 133 ORKAAN 3-4
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6) WERKING

De hijsbanden zijn bevestigd aan de aandrijfrol en aan het 
verstelbare punt in het onderste spant van de deur, wanneer de 
deur opent valt het doek als een rok over de sluitende spanten. 
Meer specifieke gegevens zoals maatvoering en details worden 
verstrekt in de ontwerpfase en tijdens de fabricage van de deur. 

Netto dagmaathoogte 
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7) FOTO’S TOEPASSINGEN

8) NOTITIES :




